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2e tabloid winter 2007

Op het moment dat ik dit schrijf is het 
begin november en hebben we een 
druk jaar achter de rug.
We hebben een kleine 300 katten 
een goed thuis kunnen geven en dat 
vind ik nog steeds gigantisch veel als 
je bekijkt hoe weinig oppervlakte we 
hebben. Van heel veel mensen horen 
we dat ze graag een kat speciaal van 
de Poezenboot willen opnemen en 
ook veel mensen brengen hun kat 
(als het dan toch moet gebeuren) het 
liefst naar de Poezenboot. Ze worden 
zelfs in een doos voor de deur gezet 
zoals u verderop kunt lezen. Mensen 
beginnen te makkelijk aan een kat 
en aan huisdieren in het algemeen. 
Het is niet alleen maar ‘leuk” om een 
kat te nemen, het brengt een grote 
verantwoording met zich mee. Men 
staat daar vaak niet bij stil, vandaar 
dat dieren ook vaak weer net zo 
gemakkelijk “weg” gedaan worden als 
dat ze gehaald zijn. Het eerste wat we 
meestal op de Poezenboot doen als er 
iemand voor een kat komt kijken is ze 
met nadruk vertellen wat de nadelen 
zijn van het houden van een kat 
oftewel van zo`n klein roofdiertje. Pas 
daarna praten we verder.

Buitenren
We hebben het ook druk gehad met 
de actie rond de buitenren van de 
boot.  Deze is op sommige plekken 
aan de onderkant verrot. Maar zoals 
het er nu naar uitziet hebben we alles 
rond en wordt er deze maand een 
begin gemaakt aan de reparaties.  
Via Cats zijn we in contact  gekomen 
met Marleen van der Loo, alias 
Spikkelpikkelmies, alias de Stijf-
selkat. Zij is samen met Pia Douwes 
op de Poezenboot geweest om 
het startschot te geven voor  “de 
vernieuwing van de buitenren”  actie. 
Echter Marleen wilde meer doen 
en inmiddels mogen wij haar onze 
ambassadrice noemen, en daar zijn 
we super blij mee maar daar hoort 
u later meer over. Wat we wel vast 
kunnen verklappen is dat zij 2 keer 
per jaar een stukje in ons krantje 
gaat schrijven, over katten uiteraard.  
Door Cats zijn we uitgenodigd om de 
voorstelling in Carré bij te wonen en 
we zijn zelfs met enkele cast leden, 
in vol Cats kostuum, op de foto 

gegaan.  Voor enkele vrijwilligsters 
was het de eerste kennismaking 
met Carré. Voor  andere gold dat ze 
de musical Cats nog nooit gezien 
hadden. Dat gold ook voor mij, ik 
heb geweldig genoten. En met mij 
iedereen die erbij was. Ik  kreeg een 
brok in mijn keel tijdens de scene 
waarin Pia Douwes alias Grisa-
bella weer in de kattengroep  werd 
opgenomen. Gedurende de hele actie 
en de samenwerking met Cats ben ik 
geholpen door Sigrid.
Sigrid is communicatie deskundige 
en zonder haar hadden we dit nooit 
bereikt.

Achter de schermen
Op administratief vlak wordt alles 
ook steeds moderner. Niet dat de 
katten daardoor meer eten maar ook 
daar worden steeds hogere eisen aan 
gesteld, en dus moeten we daar ook 
aan voldoen. Jan helpt ons met een 
bestand waar alle informatie van de 
katten en mensen tezamen in komen. 
Met 1 druk op de knop moeten we 
dan kunnen zien; wanneer en hoe 
en waar vandaan en waarom een 
kat bij ons zit en alles over de kat 
zelf. Dat lijkt me geweldig, nu is dat 
nog wel even zoeken. Als alles goed 
gaat werken we volgend jaar met dit 
systeem. Door het vele werk bij de 
administratie was het voor mij niet 
meer te doen om zoveel alleen te 
doen. En hebben we er nu 2 dames 
bij die speciaal daarmee helpen, 
Dini en Annette. Ik ben erg blij met 
de dames. Ook gaan we onze site 
restylen, er komen meer opties bij en 
alles wordt net wat mooier gemaakt. 

Aan alle nieuwe huisgenoten van  
‘onze’ katten en allen die een kat 
bij ons hebben gebracht.

Beste Poezenboot vrienden!
Maar dat zal pas in 2008 te zien zijn. 
Dus achter de schermen wordt er aan 
van alles heel hard gewerkt.

Steun
Al met al is het een gunstig jaar 
geweest voor de Poezenboot, veel 
positieve gebeurtenissen, contact met 
veel aardige leuke mensen die ons 
willen helpen en geholpen hebben. En 
veel katten hebben we een liefdevol 
thuis kunnen geven. Nee over 2007 
mogen we niet klagen

Ik wil ook graag de donateurs 
bedanken die ons gesteund hebben 
en van wie we grote en kleine 
donaties hebben gekregen. Alle 
hapjes helpen, want zonder u is er 
geen Poezenboot. U weet: we krijgen 
van geen kant subsidie. Net zo 
belangrijk zijn de vrijwilligers want 
ook zonder hen zou het niet lukken 
om de Poezenboot drijvende te 
houden. Iedereen, groot en klein die 
ons gesteund hebben; gister, vandaag 
en morgen: 
Hartelijk bedankt en ik wens u een 
rustig poesvriendelijk 2008

Vriendelijke groeten,
Judith  

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 15 per jaar
en maak de contributie over naar :
Postbanknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam 

Naam: .......................................................................................................................................................... m / v

Adres: ....................................................................................................................................................................

Postcode: ....................................................Woonplaats: .....................................................................................

Telefoon:  .....................................................Datum: .............................................................................................

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G  (t/o 40) 
 1015 AB Amsterdam

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, 
op te vangen, en een goed onderkomen te geven? Geeft u dan onderstaande bon door aan een andere kattenvriend.

Iedere kat zijn eigen maaltijd
Zolang als het Premium voer uit 
Canada in Nederland verkrijgbaar is 
geven wij het onze katten.
En tot ieders tevredenheid; de katten 
zijn er gek op en wij zijn blij met de 
resultaten.
Ze hebben er niet veel van nodig om 
de voor hen benodigde bouwstoffen  
zoals mineralen, vitamines etc binnen 
te krijgen. Techni-cal is samengesteld 
uit de allerbeste ingrediënten. 
En er zit verder niets te veel in dus 

de kat wordt minder belast met als 
prettig bijkomend resultaat  minder 
(ruikende) ontlasting.
Dus of u nu een gezellige te zware 
je-weet-wel-kater heeft, een actieve 
tijger-kat, een kitten of juist een hoog 
bejaarde kat, Techni-Cal heeft voor 
iedere kat het voer dat bij hem of haar 
past.
Wilt u meer weten vraag uw dieren 
speciaal zaak of kijk op de Techni-Cal 
site: www.techni-cal.nl

We willen de firma v. Ree  (importeur 
van Techni – Cal)  dan ook bedanken 
voor het ter beschikking stellen van 
het nodige kattenvoer. 

KR
ANTde Poezenboot

Ook u krijgt ons Poezenboot 
krantje ook al heeft u zich niet 
officieel opgegeven als donateur.

Mede doordat u een kat bij ons heeft 
geadopteerd en ons werk zodoende 
steunt, lijkt het ons aardig om ook u 
op de hoogte te houden van het wel 
en wee van de Poezenboot en vooral 
van de poezen zelf. Misschien wordt  
“uw”  kat er wel in genoemd.
Zo ook de mensen die een kat bij 
ons gebracht hebben en daarmee 
aangeven genoeg vertrouwen in ons 
te hebben om de zorg van hun kat 
aan ons over te laten, bij deze ons 
krantje.

Er gaat standaard een acceptgiro bij 
voor het donateurschap van 2008 
en/of een extra bijdrage.
Als u zich niet heeft opgegeven als 
donateur, dan is het donateurschap 
niet voor u van toepassing.
Uiteraard kunt u de acceptgiro 
gebruiken voor een extra bijdrage, 
graag zelfs.

Was u van plan donateur te worden 
dan kunt u dat nu heel eenvoudig 
doen door minstens E 15,00 over te 
maken onder vermelding van “nieuwe 
donateur”.
We zouden het leuk vinden dat indien 
u een bedrag gireert, en u heeft een 
kat van ons geadopteerd, u de naam 
van de kat bij de giro vermeldt (zijn/
haar oude Poezenboot naam).

Ik wil tevens iedereen bedanken die 
ons foto’s en verhaaltjes hebben 
gestuurd. Het is geweldig om te 
lezen hoe de katten het maken, hoe 
bange katten toch dapper worden, 
hoe kittens groter groeien en hoe kaal 
geschoren langhaar katten weer een 
vacht krijgen.
We maken zoveel nare dingen mee, 
dat het zalig is om al die leuke foto’s 
te zien.
Alles gaat in het plakboek, dat 
iedereen op de Poezenboot kan 
inzien.

Administratie
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Hij heeft een mandje in mijn kamer 
en daar zit/ligt/slaapt hij best vaak 
in. Zodra ik thuis kom komt hij me al 
begroeten. Als ik tv zit te kijken komt 
hij er vaak gezellig bij zitten, echt heel 
erg leuk !!  
Het is echt een knuffel kont die 
Deugniet !! :D Huiswerk maken is 
soms nog moeilijk met zo’n schatje 
op je schoot !! :P Het is ook heel erg 
grappig hoe hij soms zit te spelen 
!!! Hij kan een half uur zoet zijn met 
een simpel balletje of bolletje wol of 
zelfs met een lege chips zak!!   >>>>> 
ZoOo schattig !! Met ons spelen vindt 
hij ook erg leuk met zo’n stok met 
een touwtje er aan, daar rent hij dan 
achter aan, heel erg grappig !! :D  
Ik zou nu echt niet meer zonder hem 
kunnen !! Ik ben een paar weken 
geleden een weekje met mijn vader 
naar New York geweest en degene die 
ik het meest had gemist na zo’n week 
was…………. je raad het al Deugniet 
natuurlijk !! :P Toen ik hem weer zag 
kon ik hem iet meer loslaten !!  Het is 
ook zo’n Poepiie !! :P
Ook met vreemde mensen gaat het 
goed, in het begin zijn ze nog wel 
even spannend, eerst even kijken 
en  ruiken, maar daarna krijgen de 
meeste gelijk een kopje !! :D Hij is 
ook al helemaal dol op mijn vader die 
hij bijna elke week wel ziet!! Ook mijn 
beste vriendin die hier bijna elke dag 
komt vindt hij heel erg lief!! :P
Ik ga het nog een keer zeggen hoor :
P: We zijn echt heeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeel erg blij met hem !! We hebben 
het echt getroffen!! : D Maar ik ga 
stoppen want ik ga mijn schatje weer 
knuffelen !! :D 
Heel veel Kussiiiees Marijn !!!

Deugniet
Hey Poezenboot !!!

Het gaat heel erg goed met mij !! :
D Ik vind het heel erg leuk in mijn 
nieuwe huisje !! :P Mijn baasjes 
Jeannet en Marijn vind ik heel erg 
lief, en dat laat ik merken ook !! :P 
Ik geef ze heel veel kopjes en likjes 
!! Ook vind ik het heel erg leuk om 
met ze te spelen, dat doen we dan 
ook best vaak !! :D Ook mag ik  bijna 
naar buiten !! :D In het bandje voor 
om mijn hals moeten alleen nog wat 
gaatjes bij gemaakt worden want hij 
was veel te groot, als dat gedaan is 
en ik hem om heb mag ik naar buiten 
!! Daar heb ik best veel zin in !! Altijd 
als een van mijn baasjes thuis komt 
sta ik al bij de deur te w8en !! :P 
Ik ben heel blij dat ik hier geplaatst 
ben ik voel me helemaal thuis !! :D
Heel veel likjes en kopjes....
Deugniet !!! :D 

HoOii Poezenboot,,,,!!! :D
Wij zijn echt heeeeeeeeeeeeeel erg 
blij met Deugniet !! Het is echt een 
schatje!! Als hij mij bijvoorbeeld            
‘s morgens goede morgen komt 
zeggen, dan komt hij op bij me op 
mijn bed liggen en dan krijg ik een 
knuffel. Dat is nog eens leuk wakker 
worden !! :D 

In het zomerkrantje hebben we u 
al verteld over de 26 katten die we 
opgevangen hebben.
Inmiddels zijn ze bijna allemaal 
geplaatst op 2 na. Deze 2, Barsca 
en Valencia  zijn zo extreem angstig 
dat we er nog niet veel mee kunnen 
beginnen. Toch gaan we er helemaal 
vanuit dat ook zij geplaatst gaan 
worden. Bij hen duurt het echter iets 
langer.

We plaatsen hierbij 2 stukjes van 
enkele nieuwe huisgenoten van de 26 
katten. Helemaal geweldig hoe het 
met ze gaat.

De 26 katten 
uit 1 huis

29-3-07      
4 Maanden na het overlijden van 
onze poes Minoes, besloten wij 
om toch weer een nieuwe kat te 
nemen. Onze zoektocht begon op de 
poezenboot, daar viel ons oog op een 
zwart witte poes van 6 jaar, Nala. Ze 
was erg aanhalig en speels en wist 
gelijk onze aandacht te trekken. Maar 
ja, er zijn nog meer lieve poezen op 
de boot, dus toch nog even verder 
kijken. We liepen van de ene kat naar 
de andere kat, en de keuze werd 
steeds moeilijker want het zijn 
allemaal lieverds en ze willen 
allen aangehaald worden.Maar 
toch kwamen we steeds bij 
Nala terug, zij sprak ons het 
meeste aan, en Nala zelf bleef 
onze aandacht trekken.  dus de 
beslissing was genomen, niet 
langer nadenken maar doen, 
Nala zou met ons mee naar 
huis gaan. Thuis gekomen ging 
Nala gelijk op onderzoek uit , wist 
meteen haar kattenbak, en haar 
etensbakjes te vinden en ook haar 
kattenmand werd gelijk in gebruik 
genomen. Vanuit haar mand had ze 
goed zicht op wat er om haar heen 
gebeurde in de kamer, als ze iets zag 
wat haar aandacht trok ging ze op 
verkenning,en elke dag voelde ze zich 
steeds meer thuis bij ons. Inmiddels 
is Nala 5 weken bij ons, en we hebben 
er geen dag spijt van. Nala is een 
lieve speelse poes die graag met haar 
speelgoed muis door het huis rent, 
het liefst water drinkt uit de vissenbak 
en nog steeds graag een knuffel 

Nala

Mijn lieve oude kater is gestorven!
Voor het eerst in 18 jaar zullen wij 
kerst vieren zonder onze lieve oude
Rambo. Het zal vreemd zijn om dit 
jaar voor het eerst niet een luid
spinnende kat met zijn hoofd uit de 
stoofschotel te halen. Of een kalkoen
aan te treffen op tafel waar vreemd 
genoeg al een hapje uit genomen is. 
Of om tijdens het kerstdiner vanaf de 
enige lege stoel aan tafel niet een
pootje richting een bord te zien gaan.
Rambo had altijd de theorie: “als ik 
zelf mijn ogen dichtdoe en luid spin,
dan hebben ze vast niet door dat ik 
óp tafel tussen twee pannen inzit.”

De allereerste keer dat ik Rambo 
18 jaar geleden als kleine kitten 
meenam
naar mijn ouderlijk huis was hij nog 
in gezelschap van zijn al even kleine
broertje Rocky. Ik had na veel over en 
weer getelefoneer besloten met de
kerst naar huis te gaan en wilde mijn 
pas verworven kroost natuurlijk niet
alleen achterlaten op mijn studen-
tenflat.
Mijn moeder versierde ieder 
jaar de grootste kerstboom die 
ze kon vinden. Echt álles wat 
kerstbal was kwam erin te hangen, 
keurig afgewerkt met een portie 
engelenhaar en 3 kilo kerstlampjes.
Na een lange reis door de sneeuw 
met treinen en bussen, een rugzak 
op mijn rug en een kattenmand in 
mijn hand kwam ik op kerstavond 
moe maar voldaan het warme naar 
appeltaart geurende huis binnen. 
Ik opende met lichte trots de 
kattenmand en zei: “Dit zijn Rocky 
en....” verder kwam ik niet. Mijn twee 
kleine schatjes hadden zonder ook 
maar één moment van aarzeling, of 
beleefdheid, een rechtstreekse sprint 
getrokken richting kerstboom. Even 

A X-mas Carol
hoopte ik nog dat de boom niet in 
zijn geheel te pletter zou vallen...... 
dat was ronduit naief van mij. Ik 
geloof dat ik op 2e kerstdag nóg 
scherven tegenkwam. Uiteindelijk 
hebben we er gelukkig hartelijk om 
gelachen.
De vele jaren die volgden heb ik kerst-
ballen gekocht die vanzelf terugstui-
terden! Het feest was compleet!
Mijn lieve Rambo is gelukkig in zijn 

komt halen. Nala heeft haar plekje 
gevonden, en wij zijn erg blij dat wij 
Nala”gevonden” hebben.  
         
Dank jullie wel lieve mensen van de 
Poezenboot 
            
familie lodewijks

slaap gestorven, liggend in zijn
favoriete kartonnen Albert heijn doos. 
Ik vertrok ‘s middags naar het
theater terwijl hij lekker op zijn 
zij lag te slapen. Toen ik ‘s nachts 
thuiskwam lag hij nog steeds op zijn 
zij. Hij is zo ongemerkt ingeslapen 
dat ik bijna vermoed dat hij zelf nog 
niet eens doorheeft dat hij al dood is. 
Zo wens je het iedereen toch toe?
Soms heb ik gewoon het gevoel dat 

hij af en toe nog om me heen banjert. 
Nou ik erover nadenk....laatst was ik 
een stukje Brie kwijt!!!
Ik denk dat ik voor alle zekerheid deze 
kerst de kalkoen toch maar goed
opberg. Je weet maar nooit....!

Fijne feestdagen! Marleen.

Marijn & Deugniet

Rambo & Marleen

Nala



4 5

Vele katten raken zoek en vinden 
nooit meer hun huis terug en u dus 
nooit meer uw kat. 

Vooral in de zomer: warm weer, 
ramen en/of deuren open, hup kat 
weg. Of de niet zo ervaren oppas laat 
de kat ontsnappen. Overal hangen de 
briefjes aan de ramen en bomen.
Ik moet er niet aan denken; opeens je 
kat weg en je weet niet waar ze is of 

wat er met haar gebeurd is. 
Een 
prachtige 

nieuwe 
manier 
om dit 
probleem 
te helpen 

oplossen: 
de chip

Uw gegevens 
zoals naam, 
adres, 
telefoon-

nummer op één 
minuscuul chipje. 

U heeft er vast wel van gehoord.
De loterij die goede doelen steunt 
door de helft van ieder verkocht lot af 
te dragen aan een door u zelf gekozen 
goed doel.
Mocht u al meespelen, maar niet zelf 
een goed doel hebben uitgekozen dan 
gaan we u nu vragen om voor de 
Poezenboot mee te spelen.
U hoeft dan alleen maar de Sponsor-
loterij te vertellen dan u voortaan wilt 
mee spelen voor de Poezenboot.
Mocht u nog niet mee doen dan gaan 
we u uiteraard vragen om mee te 
spelen voor de Poezenboot.
Van elk lot dat u koop (€ 6,50) gaat de 
helft naar de Poezenboot.
U steunt ons daar dus mee en maakt 
zelf kans op vele geldprijzen.
Iedere week maakt u kans op 1 
miljoen euro en iedere maand op 2 
miljoen. 

Het zal je toch maar gebeuren !
Veel mensen zijn bang, dat als ze dit 
eenmaal doen,  ze er hun leven lang 
aan  “vast zitten”, maar dat is echt 
niet zo. 
U kunt te allen tijde opzeggen en dat 
gaat per direct in.
Mocht u geen tijd hebben om te 
checken of u het miljoen  gewonnen 
heeft: geen ramp want alles gaat 
automatisch.  
We zouden het geweldig vinden als 
veel mensen mee gaan doen.
U kunt ons bellen en dan maken wij 
het in orde of u kunt de Sponsorlo-
terij bellen 020-5737564.
Wilt u meer info, bel ons dan gerust.
We hopen dat u gaat mee doen.

SponsorloterijKatten-identificatie
Deze wordt via een dikke injec-
tienaald onder de huid geplaatst. 
Via een zogenaamde ‘reader’ kan 
men het chipnummer lezen. Komt 
hij of zij per ongeluk buiten, in 
het asiel-opvangcentrum terecht, 
of via de dierenambulance bij de 
dierenarts, dan kan via de chip altijd 
het huisadres van uw kat, hond etc 
worden achterhaald.
Geen vervagende tatoeages meer of 
kwijtgeraakte bandjes c.q. kokertjes.

Mocht u (nog) geen chip willen voor 
uw kat, dan is er een speciaal katten-
bandje aan te bevelen, zodat mensen 
die uw kat vinden, weten waar zij of 
hij thuishoort.
Zo’n speciaal kattenbandje heeft een 
elastisch stukje tussen het leer, zodat 
het losschiet als de kat ergens achter 
blijft hangen. 
Hang er een adrespenning aan 
(kokertjes raken ze zeer gauw kwijt) 
of schrijf uw adres of telefoon-
nummer op de buitenkant van het 
bandje met een waterproof pen.

Maar een chip is veiliger en 
betrouwbaar. Mocht u een dier vinden 
dan kunt u altijd naar een dierenarts 
of asiel-opvangcentrum en vragen 
of zij het dier op een chip willen 
controleren.
Wilt u meer weten over chippen kijk 
dat even op onze site poezenboot.nl
Attendeer andere dierenliefhebbers 
op de chip.
Wij kennen het grote voordeel, want 
al vaak hebben wij door toedoen van 
de chip het adres van de  “vondeling”  
nog dezelfde dag kunnen traceren.
Wij zijn dan blij, de kat is blij en de 
huisgenoten zijn blij.
voor meer info: 
www.virbac.nl of www.ndg.nl

In een vorige mailing hebben wij u 
verteld over onze sterilisatie actie.
We zouden de actie dit jaar opgezet 
hebben maar dat is niet gelukt.
Door de actie rond de buitenren, die 
erg veel tijd in beslag heeft genomen,
is het nog niet gelukt om de sterili-
satie actie goed uit te werken. 

Notaris 
We maken het vaak mee dat als 
mensen overlijden, er katten 
achterblijven. De familie zit dan vaak 
opeens  met een probleem.
De meesten van u zullen het wel 
weten, maar we willen het toch nog 
even melden: 
u kunt via de Poezenboot regelen dat 
uw katten  goed onder dak komen.
Of bij ons blijven als het erg oude 
katten zijn als u dat wilt. 
Wij kunnen ze dan de extra zorg 
blijven geven als u dat wilt.
Wij gaan hier geen bedrag aan 
plakken maar vragen u wel ons finan-
cieel te steunen.
U dient dit via uw notaris te regelen. 
Wilt u meer weten, belt u ons dan 
gerust.
Wij kunnen u ook doorverwijzen naar 
onze notaris.
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Lees dit 
voordat u 
een kat 
neemt!

Colofon

Sterilisatie/Castratie Actie 
van de Poezenboot 

•	 al	die	kattenharen
•	 uw	bankstel	en	mooie	spullen
•	 uw	planten
•	 uw	andere	huisdieren
•	 de	vlooien
•	 de	vieze	poepbak
•	 dierenarts	en	andere	kosten
•	 kattenziektes
•	 vakantieoppas
•	 uw	kinderen
•	 alle	tijd,	aandacht,	geduld	en	
	 opoffering	die	’t	u	kost

U zit er ± 15 jaar aan vast

Wilt u nog steeds een kat opnemen 
dan bent u van harte welkom en help 
ik u graag aan een voor u geschikte 
kat

Op de foto kunt u zien hoe op 
sommige plekken de buitenren eraan 
toe is.
En dat is niet best. Het gaat om de 
onderkant van de ren, daar waar het 
water steeds tegen de ren aan klotst. 
We zijn al een tijd bezig om te kijken 
hoe we daar hulp bij kunnen krijgen,  
zowel financieel als daadwerkelijk. 
Om de ren te vernieuwen hebben we 
contact opgenomen met scheepstim-
merbedrijf Homan. En Chris gaat de 
ren voor ons vernieuwen. Niek, de 
echtgenoot van een van onze vrijwil-
ligsters kwam met het goede idee hoe 
de ren te bevestigen met roestvrij-
stalen elementen en hij gaat ze ook 
nog voor ons maken. Het bedrijf 
waar hij werkt zal de kosten daarvoor 
betalen. Super geweldig, we zijn ze 
heel dankbaar.

Om het bouwen van de nieuwe ren 
te kunnen betalen mochten we gaan 
collecteren bij Carré.
Dit gebeurde tijdens 3 voorstellingen 
van Cats. Bij de première hebben 
de castleden van Cats zelf gecollec-
teerd.  In hun Cats kostuum hebben 
ze, gewapend met een collecte bus, 
na de voorstelling  iedereen om hulp 
gevraagd. Na  de andere voorstel-
lingen hebben vrijwilligers van de 
Poezenboot zelf mogen collecteren. 
En tijdens het laatste matinee hebben 

een aantal kinderen, ook in katten-
kostuums, Marleen van der Loo en 
Pia Douwes kunnen bedanken voor 
hun geweldige enthousiasme en hun 
hulp aan de Poezenboot. De kinderen 
mochten na het matiné ook collec-
teren.
Al met al hebben we samen met 
de Cats cast, de vrijwilligers en de 
kinderen 559,50 euro opgehaald.
Een heel mooi begin. Daarna was het 
brainstormen hoe we aan de rest van 
het geld moesten komen.
En daar kregen we hulp bij. We 
werden gebeld door  een meneer die 
ons financieel wilde steunen. 
Ik  vertelde hem van de buitenren en 
zonder lang na te denken vertelde hij 
dat hij het nog ontbrekende bedrag in 
zijn geheel wilde betalen. 
Ik wist even niet wat ik moest 
zeggen en pas na een paar keer met 
deze meneer gesproken te hebben 
geloofde ik het echt. We hebben 
meteen afgesproken wanneer 
Chris zou kunnen beginnen. Als 
u dit krantje leest zal er achter 
de schermen al hard aan gewerkt 
worden.
Het wordt nog een hele klus, want 
er zijn katten die het liefste buiten 
zitten. Dat zijn de katten die nog 
niet echt gesocialiseerd zijn en nog 
moeilijk te hanteren. Zij kunnen dan 
gedurende de periode dat Chris aan 

Buitenren aan vernieuwing toe

de ren werkt, niet naar buiten. Dus 
dat wordt even moeilijk werken. Maar 
we kijken er zo naar uit dat de ren 
weer prachtig mooi is.

We willen graag het management 
en medewerkers van Carré, de Cats 
leden en vooral Marleen van der Loo 
en Pia Douwes, de kinderen, alle 
mensen die naar Cats geweest zijn 
en ons financieel gesteund hebben, 
Niek en het bedrijf  Neon Weka waar 
hij werkt, Chris en Homan, en vooral 
de meneer die ons zo geweldig 
steunt door het overgebleven, nog te 
betalen, bedrag voor zijn rekening te 
nemen, heel heel erg bedanken.

We maken vaak verdrietige dingen 
mee op de Poezenboot en dan zijn 
deze positieve gebeurtenissen 
zo geweldig om mee te maken, onze 
dank.  
   

Digitale nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor onze 
digitale nieuwsbrief van de Poezenboot, 
stuur dan uw email-adres aan 
poezenboot@zonnet.nl. Zet daarin 
dat u zich aan wilt melden voor de 
digitale nieuwsbrief, en zodra het 
eerste nummer er is krijgt u deze in uw 
mailbox!

Dat klinkt natuurlijk een beetje 
raar.
In een vorig krantje hebben we 
aandacht besteed aan deze vrese-
lijke kantelramen.
Ik heb zelfs pakken met flyers  
rondgestuurd aan o.a. dieren-
artsen, dierenwinkels en asiels om 
ze te waarschuwen voor de kantel-
ramen. Het is mij lang geleden nl 
ook gebeurd. Het is een drama 
als je thuis komt en je vindt je kat 
dood tussen het raam hangen. Je 
wilt haar wel weer levend wrijven. 
Je wilt de klok terugdraaien. Je wou 
dat je eerder thuis was gekomen. 
Je wilt de woningbouw z’n nek wel 
omdraaien omdat zij van die rot 
ramen geplaatst hebben. Je wilt in 
een luttele minuut alles doen om 
ervoor te zorgen dat je kat weer 
gaat ademhalen.

We hebben heel veel reactie gehad 
op onze oproep, en nog steeds geldt: 
stuur uw verhaaltjes en foto`s op.
Denkt u eraan dat de foto groot 
en duidelijk genoeg moet zijn, 
helaas zijn niet alle foto`s geschikt 
om gedrukt te worden op redelijk 
formaat, hoe mooi ze ook zijn. Geen 
nood als u geen pc heeft, we hopen 
dat u dan als nog een “geschreven” 
stukje aan ons opstuurt met een 
“gewone” foto.
Dus als u nog geen verhaaltje heeft 
opgestuurd ,dan kan dat later ook 
nog, graag zelfs.
Blijf alstublieft uw belevingen over de 
bij u geplaatste Poezenboot  poes aan 
ons opsturen,

Unieke t-shirts 
te koop
Wie dit leuke t-shirt met het originele 
logo van de Poezenboot in kleur wil 
kopen, kan dit doen voor E 15 en 
steunt daarmee ook ons werk.
Ze zijn op de Poezenboot 38.G 
(t/o nr. 40)  te verkrijgen 
in de maten small tot en met extra 
large. 

Maar dat lukt niet.
Vandaar de oproep om een digitale 
foto die we kunnen gebruiken 
om op de site en in ons krantje 
te plaatsen. Ik weet dat ze er zijn 
maar weet niet wie ze heeft. We 
willen zoveel mogelijk mensen 
waarschuwen over deze kantel-
ramen.
Wat te doen als u een kat heeft en 
deze kantelramen: het beste is om 
ze niet open te zetten terwijl de kat 
in dezelfde ruimte is.
Heeft u geen andere optie dan ze 
open te doen zorg er dan voor dat er 
een opgerolde handdoek tussen zit. 
Mocht de kat er dan tussen komen 
te zitten, dat zakt hij niet zo diep 
weg dat hij stikt.
Zorg er alstublieft voor dat uw kat 
en u dit niet overkomt.

Judith

Oproep: 
foto levens gevaarlijke 
kantelramen gezocht

We willen graag de dames Carla en Martha van Kledingwinkel 
Yucca (www.yucca.nu) en hun klanten heel hartelijk bedanken, zij 
hebben nl. een collecte bus van ons in de winkel geplaatst.
In november is deze voor de 2de keer door ons opgehaald, met als
resultaat een bedrag van 280 euro.
Super, we zijn er enorm blij mee.

Yucca

Verhaaltjes gevraagd over 
onze Poezenboot poes/
uw nieuwe huisgenoot

ook al heeft u de kat al jaren. 
Hoe ging het met wennen, 
zijn bange katten lang 
bang gebleven of nog 
steeds bang, waren 
er problemen met 
zindelijkheid, zijn 
vermiste katten terug 
gevonden. Over alles 
kunt u ons voor ons 
krantje vertellen. Een kort 
verhaal is prima, het hoeft 
geen volle pagina te zijn. Met 
een (duidelijke) foto erbij is het 
nog beter. U kunt uw verhalen 
sturen naar 
Poezenboot@zonnet.nl onder 
vermelding van: tekst	krantje.

Op donderdag 28 juni gaven 
castleden Pia Douwes en Marleen 
van der Loo uit de musical Cats 
de katten van de Poezenboot een 
VIP -behandeling. Gewapend met 
speeltjes en kattensnoep bezochten 
ze de unieke kattenopvang op 
het water aan de Singel 38.G in 
Amsterdam. 

Ze gaven daarmee een ludiek 
startschot voor een inzamelings-
actie voor een verbouwing aan 
de Poezenboot. De verbouwing 
is nodig omdat het hout aan de 
onderkant van de buitenren van de 
boot verrot is. Daardoor dreigen 
de katten die een ommetje willen 
maken straks letterlijk in het water 
te vallen. Daar wilden de castleden 
van Cats wel een stokje voor 
steken. De dames, die zich voor 

hun rol in de musical Cats uitgebreid 
moesten verdiepen in het gedrag van 
katten, weten precies waar katten 
van houden. Marleen van der Loo, 
die de rol van Spikkelpikkelmies in 

Ongeveer  20 vrijwilligers van de 
Poezenboot ontmoetten 4 juli jl. 
enkele hoofdrolspelers van de 
musical Cats in levende lijve. Letterlijk 
tussen de bedrijven door kregen de 
vrijwilligers een uniek kijkje achter 
de schermen van deze kattenmusical 
in Koninklijk Theater Carré. Tussen 
de kostuums en pruiken en onder 
anderen mét musicalsterren Pia 

Cats steunt de Poezenboot met een 
VIP-behandeling voor de katten

de musical speelt: “Paprikachips en 
wokkels, tenminste daar doe ik mijn 
eigen katten af en toe een 
groot plezier mee.”      

Vrijwilligers van de 
Poezenboot ontmoeten 
Cats!

We hebben wel al het een en ander 
op papier en er zijn ook al katten 
geholpen.
Bij deze castraties was er haast en 
uiteraard hebben we die meteen 
gedaan, of de actie nu wel of niet 
begonnen was.
We houden u op de hoogte van deze 
actie.

26-10 vrijdagochtend vroeg, nog 2 
dagen en de wintertijd gaat in.
Ik ben om iets voor negenen al op 
de Singel en terwijl ik het trappetje 
afloop naar de boot
valt mijn oog op een verhuisdoos. 
Niets bijzonders zou je denken. Er 
worden wel vaker dozen
neergezet bv met kranten. Maar toch 
had ik een raar gevoel over die doos 
en waarom zou men een steen op de 
doos gelegd hebben. Om het zekere 
voor het onzekere te nemen heb ik 
de doos voorzichtig mee naar binnen 
genomen alvorens hem te openen. 
Pas in het keukentje heb ik de doos 
open gemaakt, op een klein kiertje 
om eerst te zien wat er in zat.
Maar toch was een 3de deel van  “de 
inhoud”  me te snel af; een klein 
zwart wit katje schoot de doos uit. Ik 
was er een beetje op bedacht en dus 
kon ik het katje opvangen nog voor 
het de grond raakte. Er zaten 3 kleine 
erg angstige katjes in met honderden 
vlooien erbij. Verder geen briefje of 
wat. Alhoewel dit vaker gebeurt, is 

het iedere keer weer zo in en in triest 
om te moeten beseffen hoe sommige 
mensen met dieren om kunnen gaan. 
We hadden op dat moment geen plek 
voor ze. En daarbij komt dat we altijd 
proberen om kittens tijdelijk mee naar 
huis te nemen, zodat ze niet het hok 
in hoeven te gaan. Dus zijn de kittens 
met mij mee naar huis gegaan.

Het is onbegrijpelijk dat katten op 
deze manier gedumpt en achterge-
laten moeten worden. 
En dat mensen zo in hun  “maag”  
kunnen zitten met kittens. We hopen 
dat de moeder van deze kittens gauw 
gesteriliseerd wordt zodat er niet 
nog meer kittens dit lot, of erger, te 
wachten staan. De kittens zijn meteen 
de dag erna naar de dierenarts 
gegaan, ze worden nagekeken 
en krijgen de nodige injecties en 
uiteraard hun chip. Ze krijgen alle 
zorg en aandacht van ons en we 
zoeken een liefdevol thuis voor ze. 
Met deze kittens komt het goed.
Judith  

Kittens in een doos

Douwes (in de rol van Grisabella) en 
Marleen van der Loo (in de rol van 
Spikkelpikkelmies) gingen de vrijwil-
ligers op de foto. De vrijwilligers 
mochten de voorstelling bezoeken 
als dank voor hun inspanningen voor 
de Poezenboot. En zij hebben een 
grandioze avond beleefd. 

STOP

Weazel, Wompie & Wappie

Danny Kiss Barrel Kono
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De kleurplaat van vorig jaar is 
prachtig ingekleurd door Demi van 
5 jaar. Demi is geïnspireerd door de 
eigen kat “Tijgertje”, en dat zie je.
Dank je wel voor het mooie inkleuren.

Gelukkig zijn er mensen die het 
aandurven om zich over een angstige 
tot zeer angstige kat te ontfermen. We 
zijn natuurlijk blij met alle mensen die 
een kat willen opnemen in hun gezin 
maar we zijn extra blij met mensen 
die een zeer angstige kat, probleem 
kat of oude kat willen verzorgen. Daar 
hebben we er vaak veel van en juist 
zij hebben u  zo hard nodig.

Henrie
Zoals Henrie, een magere hele oude 
heer met een schildklierafwijking 
en zoals later bleek een hartruis. 
Bij  de mensen die hem gevonden 
hebben heeft hij de eerste verzorging 
gekregen en daarna is hij bij ons 
gebracht. Hij is enorm lief en was 
meteen thuis bij ons, geen probleem 
met zijn karakter. We waren allemaal 
weg van hem. Maar het plaatsen van 
zo’n zichtbaar oude kat, die ook nog 
eens medicijnen nodig heeft, ging 
minder vlot. We waren dan ook zo blij 
toen bleek dat een van de vrijwillig-
sters hem een goede oude dag wilde 
geven.
Zij was niet van plan een jonge kat te 
nemen ivm toekomst plannen maar 
een oudje helpen dat doet ze met 
liefde.

Odje
Odje is een mooie witte poes met 2 
kleuren ogen, een plaatje en net zo 
lief als dat ze mooi is.
Maar het is een oudere poes en 
haar koppie wiebelt steeds, dit is 
waarschijnlijk een overblijfsel van 
een ongeluk. Ook is zij doof. In ons 
verzoeken schriftje stond iemand die 
zocht naar een dove kat, we hebben 
contact opgenomen en een afspraak 
gemaakt om kennis te komen maken 
met Odje. En ze waren weg van Odje.
Odje is met ze mee gegaan en het 
gaat geweldig. Van dat soort gebeur-
tenissen worden wij blij.
Maar we zoeken voor nog een paar 
andere katten ook een geweldig thuis 
met hele lieve geduldige mensen, het 
liefst mensen die ervaring hebben 
met katten.

Maartje
We hebben nog steeds Maartje, ze 
gaat bij ons  haar eigen gangetje 
maar is niet zo vrij met de andere 
katten en zoekt daarom steeds haar 
eigen plekje op. Ze is niet een van 
de makkelijkste katten, je moet haar 

leren kennen en zij jou. Ze wil nog 
wel eens haar pootje uitslaan, en 
mensen schrikken daar vaak van. Ze 
heeft vrolijke kleurtjes en is 14 jaar 
jong. Wie wil haar nog een gezellige 
tijd geven?

We hebben een aantal angstige 
katten, katten die bv amper tot geen 
contact hebben gehad met mensen in 
hun prille jeugd. Ze doen niet  “lelijk”, 
ze vallen niet aan maar zijn enorm 
angstig. Ze willen dus wegkruipen, 
zich verstoppen en contact 
vermijden. Ze hebben dus een rustig 
thuis nodig, met mensen die heel veel 
geduld met ze hebben en vooral niets 
verwachten. Sommige van hen zijn al 
aardig gesocialiseerd, zo heet dat met 
een mooi woord. Maar het betekent 
niets meer dan heel veel aandacht 
geven en blijven proberen om contact 
te maken.

Zo hebben we Ger-Jan, een prachtige 
atletisch gebouwd tabby kater, hij is al 
heel aardig op weg. En zal binnenkort 
wel geplaatst kunnen worden. En 
Barsa en Valencia die nog steeds weg 
kruipen, zij komen uit het huis waar 
de 26 katten vandaan komen.
We hebben Monster, haar naam zegt 
het al maar we geloven dat ook zij 
wel bijtrekt. Op dit moment blaast 
Monster, een prachtig klein zwart 
glimmend poesje, al als je naar haar 
kijkt.
Vier  familieleden van Kono, die 
inmiddels super geplaatst is, zijn er 
ook nog. Mooie  rode crèmekleurige,  
klein-van-stuk, katjes;  Kenny, Kylie, 
Kiro en Kairo. Zij zijn nog niet echt te 
hanteren maar we hopen dat het ook 
met hun gaat lukken.

Black Berry
Black Berry, een lief rustig katertje 
van zo`n 2 jaar, met een hartruisje. 
Hij gaat binnenkort nog naar de 
dierenarts om te horen in hoeverre 
hij daar last van heeft. Maar hoe de 
uitslag ook is we hopen dat er iemand 
is die hem liefdevol een goed thuis 
geeft. Want hij heeft het zo erg nodig 
om lekker bij u thuis voor de kachel 
te zitten.

Lobbes 
En Lobbes, als niemand hem gauw 
neemt neem ik hem mee, de liefste 
kat van de wereld.
Hij heeft waarschijnlijk een ongeluk 
gehad en heeft niet veel kracht meer 
in zijn achterhand. Hij kan wel lopen 

maar valt dan met zijn achterhand 
vrij snel om. Hij is ook zowat doof 
en heeft een schrompel oortje. Maar 
hij straalt zo’n ongelooflijke tevreden 
rust uit, daar word je zelf kalm van. 

We hopen uiteraard dat een aantal 
van deze katten geplaatst zijn tegen 
de tijd dat u dit leest, maar neem 
gerust contact met ons op als u dat 
zeker wilt weten.
Wilt u een wat moeilijker te plaatsen 
kat onder uw hoede nemen,  dan zijn 
we heel blij als u contact met ons 
opneemt of gewoon even langs komt. 

Tot gauw 
de vrijwilligers van
de Poezenboot

Moeilijker te plaatsen katten ….

Bij een van mijn bezoekjes aan de 
dierenarts raakte we aan de praat 
over het financiële plaatje van een 
huisdier, dit omdat de dierenarts 
vaak met dieren te maken krijgt 
die ziek zijn of een ongeluk gehad 
hebben en waarvan de kosten niet 
betaalt kunnen worden. Pas dan 
komen mensen er vaak achter dat 
ze de kosten van een bepaalde 
behandeling niet kunnen betalen. 
Wat dan!  Veel mensen verdiepen 
zich hier niet in, vaak denken ze hier 
niet eens over na als ze een dier in 
huis halen. Met als gevolg dat, als er 
een ongeval gebeurt, er geen geld is 
om dit op te vangen en mensen hun 
dier achter laten bij de dierenarts of 

het dier naar een opvang brengen. 
Voor u aan een kat begint verdiep u 
alstublieft in het kosten plaatje, en 
misschien is het goed om hem of 
haar te verzekeren. Ook vandaag de 
dag krijgen we nog katten binnen 
waarvan men de kosten van de 
verzorging of dierenarts niet meer 
kan betalen. Bezin eer ge begint zou 
mw. van Weelde nu gezegd hebben.  

Het is geweldig wat de dierenbe-
scherming in Rotterdam doen. 
We zouden een oproep willen 
doen aan de dierenbescherming in 
Amsterdam om het zelfde initiatief te 
nemen.

Gesprekje met de dierenarts

In Nederland is het algemeen 
geaccepteerd, uitzonderingen 
daargelaten, dat we bepaalde 
rechten hebben. Zo vinden we het 
normaal dat iedereen te eten heeft 
en een dak boven het hoofd. Dit 
worden ook wel primaire levensbe-
hoeften genoemd.
Vele andere zaken worden ook als 
een recht beschouwd, zoals bijvoor-
beeld een ziektekostenverzekering of 
het krijgen van een kind. Iedereen in 
Nederland heeft recht op kinder-
bijslag, ongeacht het inkomen of het 
aantal kinderen dat diegene heeft. 
Bij huisdieren is dit m.i. minder 
duidelijk. Veel mensen vinden dat zij 
recht hebben op een huisdier. Zo is 
bijvoorbeeld in Rotterdam door de 
dierenbescherming een dierenart-
senpraktijk geopend voor mensen 
met een minimum inkomen. 
Mensen kunnen met hun ziek dier 
kosteloos of voor een minimale 
vergoeding terecht. De dierenbe-
scherming in Rotterdam vindt dat 
iedereen het recht heeft op een dier 
en dat voor ieder dier de medische 
zorg gewaarborgd moet zijn. Stel 
nu dat het houden van een huisdier 
een recht is. Dat betekent dat 
iedereen een huisdier mag nemen. 
Momenteel is dat zo. Er is geen wet 
die verbiedt dat iemand een huisdier 
neemt. Argumenten waarom dit zo 
is zijn er genoeg. Voor sommige 
alleenstaande mensen is hun 
huisdier vergelijkbaar met een kind. 
Ook kom je door een hond sneller 
in contact met andere mensen (je 
moet immers als het goed is met 
de hond naar buiten!). Ook denk ik 
dat voor de ontwikkeling van een 
kind een huisdier goed is. Een kind 
leert om te gaan met dieren en leert 
dat dieren ook “gevoelens”, zij het 
anders dan mensen, hebben.   
Echter, indien we dit een recht 
vinden, komen er ook andere vragen 
naar voren. Welk huisdier is dan een 
recht? En hoeveel? Een Duitse Dog 
is een stuk duurder in onderhoud 
dan een hamster. En vijf Duitse 
Doggen weer duurder dan één. 
Een recht houdt in dat er een basale 
zorg vanuit de staat gegarandeerd 
moet worden. Dit zou dan verge-
lijkbaar kunnen zijn aan die van 
kinderen (kinderbijslag), met een 
soort “huisdier” vergoeding en een 
ziektekosten vergoeding. Echter, er 
zullen zeker veel mensen zijn die 

hier tegen zullen zijn. Niet iedereen 
wil een huisdier, of heeft daar iets 
mee. 

Het houden van een huisdier is in 
ieder geval een plicht. Als je een 
huisdier neemt betekent dit dat je 
de verantwoording hiervoor voor 
zijn of haar hele leven aangaat. Dit 
betreft alle verzorging, zoals het 
uitlaten, schoonhouden, eten geven 
en de mogelijke medische kosten. 
Als je een huisdier neemt, betekent 
dit ook dat je rekening moet houden 
met veranderingen in je situatie. Een 
relatie kan stuklopen, een toekomstig 
kind kan allergisch blijken, enzovoort. 
Vaak worden de mogelijke medische 
kosten niet meegenomen bij de 
beoordeling om wel of niet een 
huisdier te nemen. Indien men een 
huisdier neemt dient men rekening te 
houden met medische kosten. Indien 
deze te hoog zijn, vind ik het de 
plicht om deze te verzekeren. Indien 
men de verzekeringskosten van een 
huisdier te hoog vindt, moet je je 
afvragen of een huisdier niet te duur 
is en dus wel haalbaar. 

Maatschappelijk zou hierover een 
discussie moeten komen. Is het 
houden van een huisdier nu een 
recht of alleen een plicht? Indien we 
vinden dat het een recht is, heeft dit 
ook consequenties! Momenteel is 
deze vraag in Nederland mijn inziens 
onbeantwoord. Ik als dierenarts heb 
hier bijna dagelijks mee te maken. 
Het is een vraag die niet onbeant-
woord kan blijven en wettelijk 
geregeld zou moeten worden. 

Ischa Swartz
Dierenarts 
Dieren Ziekenhuis Amsterdam

Is het hebben van een 
huisdier in Nederland een 
recht of een plicht?Als u uw kat lekker opgekruld op 

zijn lievelingsplekje ziet liggen, zou 
u bijna vergeten dat een kat een 
roofdier is. Alle katachtigen zijn van 
nature lui. Zo vindt een tijger het 
heerlijk om overdag op een lekker 
plekje aan de waterkant te liggen. 
Maar als de duisternis valt gaat hij op 
jacht. Voor een voedzaam maal moet 
gewerkt worden!

Hoe anders is dat voor uw kat als 
hij maar een paar stappen hoeft te 
zetten en dan zonder veel moeite zijn 
brokjes naar binnen kan schrokken. 
Dat lijkt hemels, maar dat is het 
absoluut niet. Een kat heeft ook zijn 
beweging nodig en heeft er juist 
plezier in om zijn talenten ten volle 
te benutten. Tussen de snorharen 
zit een supersnelle jager met een 
scherpe neus. De kleine kattenpootjes 
zijn bovendien multifunctioneel: ze 
zijn zeer behendig met of zonder 
klauwtjes. De ideale ingrediënten 
voor het beoefenen van kattensport, 
spelen met het eten!

Dieren laten spelen met hun eten 
wordt ook wel voedselverrijking 
     genoemd. U ziet dit bijvoorbeeld 
     in dierentuinen. Het voedsel wordt 
    daar verstopt, op moeilijk bereiken 
  plekken gelegd of er wordt zelfs een 
maaltijd overgeslagen. Het blijkt dat 
dieren lekkerder in hun vel zitten als 
ze actief omgaan met hun eten. Maak 
iedere dag wat tijd vrij en ga krijgertje 
of verstoppertje spelen met uw kat 
of laat hem behendigheidsspelletjes 
doen.

Krijgertje spelen
Heeft uw kat zin in brokjes? Vul 
dan niet zijn bakje, maar gooi de 
brokjes één voor één en laat uw kat 
er achteraan rennen. Begin rustig 
door het brokje een klein stukje van 
uw kat vandaan te gooien en prijs 
uw kat als hij het opeet. In het begin 
moet hij er waarschijnlijk nog de lol 
van leren inzien! Als dat goed gaat, 
kan het echte werk beginnen. Gooi 
een brokje naar de andere kant van de 
kamer zodat uw kat flink gaat rennen. 
Gooi een brokje hoog in de lucht 
zodat uw kat wordt uitgedaagd om te 
springen. Een brokje onder de bank, 
een brokje op de vensterbank, noem 
maar op. Wat heerlijk om uw kat zo 
te zien spelen! Desgewenst kunt u 
hordes toevoegen zoals iets in een 
deuropening plaatsen waar uw kat 
overheen moet springen of door een 
ritseltunnel neer te leggen.

Met meerdere katten in huis kan 
krijgertje spelen helemaal een feest 
worden. Wie pakt de brokjes het 
snelst? Het is dan wel belangrijk dat 
uw katten goed met elkaar overweg 
kunnen. Als dat niet het geval is, dan 
kunt u nog steeds op deze manier 
met ze spelen. Zorgt u er dan wel 
voor dat uw katten niet in elkaars 
vaarwater komen. Let er bovendien 
op dat uw katten voldoende te eten 
krijgen. 

Voedselverrijking: op brokjesjacht!

Er komt en kleine aanvulling op onze 
site. We willen namelijk de mensen 
die, door omstandigheden, een goed 
thuis zoeken voor hun kat een handje 
helpen. 
Is het zo dat uw kat niet met spoed 
herplaatst moet worden en u haar 
nog wil en kan houden voor een 
bepaalde tijd, dan kunt u haar op 
onze site zetten. Op die manier hoeft 
de kat niet meteen naar een opvang 
en heeft u meer kans haar zelf te 
herplaatsen. We zijn nog even aan het 
kijken hoe we het precies vorm gaan 
geven maar u kunt in ieder geval al 
contact met ons opnemen hierover.
Om zowel de kat als u en de 
eventuele nieuwe huisgenoten enige 
waarborg te geven gaan we u vragen 
hoe de gezondheid van de kat is en 
of haar inentingen up-date zijn. Ook 
verzoeken we u om de kat te laten 
chippen. U stuurt ons informatie over 
haar karakter en eventueel een foto 
van de kat, die wij vervolgens op onze 
site zetten. Onze site wordt door heel 
veel kattenliefhebbers bezocht.
Daarna gaat de hele procedure buiten 
ons om, wij kunnen daar geen verant-
woording voor nemen. 
U screent uiteindelijk de nieuwe 
huisgenoten zelf. U kijkt wie bij uw 
kat past.
Wij willen u alleen helpen om meer 
kattenliefhebbers te bereiken.
De kosten hiervoor gaan 
waarschijnlijk een paar euro bedragen 
(kosteloos als het een Poezenboot 
poes is), en deze komt ten goede aan 
onze poezen. 

Zoekt u een 
nieuw thuis 
voor uw kat ?

Het socialiseren van angstige en/of 
getraumatiseerde katten heeft te 
maken met gevoel, heel veel geduld 
en een beetje durven. Deze kwali-
teiten zijn bij de meeste vrijwilligers 
aanwezig. 
Zij gaan dan gewapend met wat 
lekkers en/of een zachte handdoek 
proberen de katten te aaien. Maar 
voor we zover zijn wordt er eerst veel 
tegen ze gekletst:
relatie perikelen, studie problemen, 
frustraties over de witte en bonte was 
en nog veel meer, alles wordt verteld 
aan de kat. En met die toenadering 
gaan we iedere keer een stapje verder. 
Soms duurt dat een jaar, soms een 
maand maar het is geweldig om een 
(eerst) angstig katje op een gegeven 
moment tevreden tegen je hand 
te zien aankroelen. Nog mooier is 
het om dat dan uiteindelijk ook aan 
iemand te laten zien. Iemand die 
daardoor helemaal voor het katje 
valt en het mee naar huis wil nemen. 
Kat gelukkig, mensen gelukkig, wij 
gelukkig. 
Daar doen we het toch voor.

Socialiseren: 
het helpen 
van angstige 
katten

Verstoppertje doen
Stel het reukvermogen van uw kat op 
de proef en ga verstoppertje spelen 
met brokjes. U zult er versteld van 
staan hoe leuk uw kat dit vindt. Het 
begint voor u met het verstoppen van 
de brokjes. Uw kat mag dit natuurlijk 
niet zien, dus doe even de deur dicht 
voor u de brokjes gaat verstoppen. 
Leg brokjes op een plint, achter 
een plantenbak, onder een kastje, 
bovenop de krabpaal, noem maar 
op. Als uw kat het brokje maar kan 
pakken of ergens uit kan peuteren! 
Vervolgens laat u uw kat zoeken. Ook 
uw creativiteit wordt hiermee op de 
proef gesteld. Als u de brokjes iedere 
keer op dezelfde plek verstopt, wordt 
het namelijk veel te makkelijk.

Behendigheidsspelletjes
In een dierenspeciaalzaak kunt u 
speeltjes kopen voor uw kat waar u 
brokjes in kunt doen. Uw kat moet er 
dan moeite voor doen om de brokjes 
tevoorschijn te toveren. Maar met 
een beetje creativiteit knutselt u zo 
uw eigen speeltjes in elkaar. Een paar 
ideetjes:
• Doe brokjes in een doosje, plak 

het dicht en knip er een gaatje 
in dat groot genoeg is voor een 
brokje. Gebruik bijvoorbeeld een 
theedoosje of een eierdoosje. Maak 
het in het begin niet te moeilijk 
door het gat wat groter te maken. 
Op den duur wordt uw kat heel 
behendig en zal hij tegen het doosje 
aan slaan of het doosje over de 
grond schuiven. U kunt het doosje 
eventueel ook ophangen. Uw kat 
zal het geweldig vinden om tegen 
een bungelend doosje te slaan of te 
springen.

• Plak enkele lege keukenrollen recht
opstaand in een doos. Strooi 
brokjes in de keukenrollen en 
zet de doos vervolgens op zijn 
kant. Gegarandeerd veel speel- en 
zoekplezier! 

• Doe wat brokjes in een oude schoen 
en hang deze op aan de veters. Wat 
een gek bungelend voerbakje!

Heeft u al zin gekregen om te gaan 
spelen met uw kat? Voedselverrijking 
is namelijk niet alleen leuk en gezond 
voor uw kat, maar ook voor u! Wissel 
de drie vormen met elkaar af en u 
blijft uw kat uitdagen. We wensen u 
veel speelplezier!

We hopen dat de nieuwe kleurplaat 
weer door veel kinderen worden 
ingekleurd en aan ons wordt 
opgestuurd. Je weet het; je kan er ons 
mooie T-shirt met Poezenboot logo 
mee winnen.
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Water drinken voor 
fijnproevers
Heeft u zich ook wel eens 
verbaasd toen u uw kat 
zag drinken van het meest 
vieze water? Een kat houdt 
enorm van variatie. U kunt 
uw kat dan ook verwennen 
door meerdere bakjes water 
in huis neer te zetten met 
verschillende soorten water: 
leidingwater, afgekoeld 
gekookt water, bronwater of 
water met een paar druppels 
valeriaantinctuur. Op die 
manier komt u tegemoet 
aan de behoefte van uw kat. 
Bovendien zorgt u er zo voor 
dat uw kat voldoende drinkt. 
In de meeste gevallen drinken 
katten namelijk te weinig. 
Zeker als uw kat droogvoer 
zoals brokjes krijgt,  is het 
belangrijk om goed te drinken.
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