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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Op het moment dat ik dit schrijf is
het half november, kil en nat. Maar
afgelopen weekend was een super
weekend met liefdevolle warme
mensen die hun Poezenboot kat
kwamen ophalen.
We hebben dat weekend 10 katten
geplaatst. Niet niets voor zo´n klein
bootje! Pleegje + Snuggles, Kristen,
Speeda, Rosey, Perzikje, Faya +
Fientje en Duma + haar kitten Djeeda,
allemaal hebben ze nu een geweldig
leuk gezellig thuis. En hebben we al
geweldige foto´s gezien van na de
plaatsing.

En de week ervoor
hebben we 9 katten geplaatst. Na
de zomervakantie komen er altijd
mensen voor een kat en we zijn dus
gewend om dan weer meer katten
te plaatsen maar zoveel als in deze
week … dat is wel bijzonder. Zelfs een
aantal ‘moeilijk’ plaatsbare katten zijn
er geplaatst. Daar zijn we extra blij
mee. Mensen die zo’n kat een kans
geven op een liefdevol thuis met veel
geduld en geen verwachtingen.
We zijn ook gewend dat we andere
dieren moeten helpen aan een
nieuw liefdevol thuis, zo ook deze
2 jonge ratjes. Vanwege vertrek
buitenland zoeken ze een nieuw
onderkomen. We hopen ze snel onder
dak te hebben maar bel gerust als u
interesse heeft en stel de vraag of ze
nog zoekende zijn.

Pleegje is een apart verhaal,
een kitten van 4 weken zonder moeder.
De nieuwe huisgenoten hadden ahem
en zijn broertje via social media in huis
gehaald op de leeftijd van 4 weken.
En dat is natuurlijk veel te vroeg
maar vanwege de situatie waarin ze
verkeerden hebben ze besloten om ze
toch mee te nemen. Het voeden van
kittens op die leeftijd lukt soms wel,
echter het probleem is dat je ook moet
‘zorgen’ dat ze hun behoefte doen.

winter 2016

Aan alle nieuwe huisgenoten van
‘onze’ katten en allen die een kat
bij ons hebben gebracht.
Ook u krijgt ons Poezenboot
krantje, ook al heeft u zich niet
officieel opgegeven als donateur.

Voor...

Bezoek uit Taiwan

Regelmatig krijgen we studenten die
stage willen lopen of bijvoorbeeld
werkenden die in het weekend willen
helpen. Vaak zijn dat buitenlanders,
expats bijvoorbeeld. Die willen graag
iets doen voor de ‘community’ en
Nederlands leren.
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Check van Bjorno

In oktober waren er wel bijzondere
vrijwilligers: een groepje van 4 jonge
mensen uit Taiwan! Zij kwamen
helemaal hierheen om te zien hoe wij
omgaan met huisdieren in de opvang.
Geweldig enthousiaste mensen, en
we blijven contact houden, verderop
in de krant vindt u hun verhaal.
We hebben recent een beroep gedaan
op 2 studenten waarvan er 1 een
project op de Poezenboot heeft
gedaan voor haar opleiding en 1 die
mee heeft gedaan aan een wedstrijd
om de mooiste poster te maken. En
dan jaren daarna, inmiddels hebben
beiden een eigen bedrijf, zoeken
we ze weer op. Nu met een ‘echte’
opdracht, zo leuk om te zien hoe het
met hun studie/carrière is gegaan.
Dat vind ik bijzonder.
Ook zij vertellen
hun verhaal.

...en na de actie van Saskia & Danielle

Saskia en Danielle hebben het groen
bij de entree van de Poezenboot
grondig aangepakt.
Het was nl een rommeltje geworden
vanwege fietsen die neergezet
werden en het tuintje stuk maakten.
Het is belangrijk om prettig binnen
te komen op de boot en dat lukt
nu helemaal. Zij hebben alles zelf
geregeld en ons dit cadeautje
gegeven. Er komt nog een tweede
ronde en ze blijven het in de gaten
houden. Super bedankt dames.
En wij, of liever gezegd de katten, zijn
weer verwend met speeltjes, snoepjes
en natvoer. Ook mensen die hier op
vakantie zijn nemen cadeautjes voor
ze mee. Geweldig aardig.
Dierenkliniek Vondelpark heeft ons
benaderd en hulp aangeboden.
Als eerste actie hebben de dierenartsen Esther en Mijke een artikel
geschreven over het kattengebit. Daar
is nl steeds meer om te doen. Was
het ‘vroeger’ alleen tandsteen dat
vaak voorkwam, nu spelen er allerlei
andere gebitsproblemen. Tandenpoetsen kan een aantal problemen
voorkomen.
Op Twitter en Facebook krijgen we
steeds meer volgers. Let op, u kunt
ons ook volgen zonder een account
aan te maken. U gaat gewoon naar
onze site www.depoezenboot.nl en
klikt rechtsboven op het icoontje
van Twitter of Facebook,

Bij het verzenden van onze
krantjes wordt automatisch een
acceptgiro bijgevoegd voor het
donateurschap (winter) of een
extra bijdrage (zomer). Als u zich

dan ziet u alleen onze berichten en
foto´s. We hopen dat u eens gaat
kijken.
We hebben nog een klein aantal
van onze speciale limited T-shirts
met 3 financiële adoptie katten
erop.

Mocht
u interesse hebben
wacht dan niet te lang.
De shirts hebben een afbeelding
van Cypie, Koeienkat en Borre.
2 andere financiële adoptie katten
zijn niet helemaal vlekkeloos door
de jaarlijkse check bij de dierenarts
gekomen. Eind van het jaar gaan
zo`n beetje alle loslopers naar de
dierenarts. Altijd een hele onderneming want ze laten zich niet

onze dank,
de administratie

Check van Bokos

zomaar pakken, deze deels verwilderde katten. Bjorno blijkt blaasgruis
te hebben en krijgt nu dieet en Bokos
heeft nieren die niet helemaal goed
werken en staat ook op dieet. Beide
worden nog in de gaten gehouden
door de dierenarts. Het zijn loslopers
die nu dus apart zitten vanwege hun
dieet. We gaan bespreken hoe we de
katten het beste kunnen behandelen.
Vergeet u niet dat de Poezenboot
alleen kan blijven bestaan dankzij uw
hulp. We krijgen geen subsidie van
welke instantie dan ook, u bent ons
drijfvermogen. Zonder u kunnen we
geen katten helpen. We hopen dat u
ons blijft steunen zodat wij kunnen
doen wat we doen: zoveel mogelijk
katten helpen waar we kunnen. We
wensen iedereen fijne tevreden feestdagen en een happy diervriendelijk
2017
Met vriendelijke groeten, Judith

Stelt u geen prijs op
onze Poezenboot krant?

Pleegje &
Snuggles

Dat kunnen ze
nog niet alleen.
Zijn broertje is al snel daarna overleden
en men zocht een moederpoes voor
Pleegje. Op de Poezenboot hadden we
op dat moment een moederpoes met
kittens van dezelfde leeftijd dus daar is
Pleegje bijgelegd. En dat is super goed
gegaan, moederpoes Speeda zorgde

Mede doordat u een kat bij ons
heeft geadopteerd en ons werk
zodoende steunt, lijkt het ons
aardig om u ook op de hoogte te
houden van het wel en wee van
de Poezenboot en vooral van de
poezen zelf. Misschien ziet u
uw Poezenboot poes wel terug
in de Poezenboot krant. Zo ook
voor 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 dragen; bij deze
ons krantje.

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 20,00 over te
maken onder vermelding van ‘nieuwe
donateur 2017’. Vergeet alstublieft
niet uw adres gegevens erbij te
vermelden of bel ons hierover anders
kunnen wij u geen Poezenboot krant
sturen. We zouden het leuk vinden
dat indien u een donatie overmaakt
en u een kat van ons heeft geadopteerd, u de naam van de kat bij de
overschrijving vermeldt (haar oude
Poezenboot naam). De donaties op
de afschriften worden gecheckt en ik
vind het geweldig om dan de namen
van ‘onze’ katten terug te zien.

voor hem alsof het haar eigen
kitten was. Geweldig om dat te
zien: spelen met de andere kittens en
verzorgd door moederpoes. Pleegje
kreeg een speciale band met een ander
pleegkitten genaamd ‘Snuggles’ En
toen Pleegje weer terug naar huis
mocht is Snuggles meegegaan.
Helemaal geweldig.

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij
2x per jaar versturen, wilt u deze dan aub retour sturen?
U kunt dat heel eenvoudig doen door op
de plastic ‘enveloppe’ te schrijven:
‘RETOUR aan DE POEZENBOOT
Singel 38.G 1015 AB Amsterdam.’
Graag met de reden erbij
dan halen wij u uit
ons adressenbestand.
Bruno
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Ed

(Zusje) Kristin

Al lange tijd
ben ik van
plan om een
succes-verhaal
voor jullie krant in
te sturen over Ed/Eddie,
die mij in 2012 uitkoos als
zijn persoonlijk begeleider/personeelslid ;) Hier is het dan eindelijk,
inclusief beeldmateriaal!
Het gaat goed met Ed. Dat wil
ik alleen maar even zeggen. In
2012 werd hij omschreven op de
Poezenboot-website als een bange
poeperd en nu is hij een relaxt, gek
monstertje. En uiteraard superschattig. Ik moet altijd heel hard om
hem lachen. Toen Ed hier net was,
merkte ik dat eigenlijk niet eens:
hij zat altijd onder de bank (eerst
gestrest, later gewoon..lekker rustig
slapen) en als hij er dan ineens was
(om te eten) dan was ik verrast..’hee,
een zwart-wit pluisbeest’. Met grote
handen en voeten en een erg roze
neus. Langzamerhand was hij steeds
meer in het zicht en heel aanhalig. En
nu…heeft hij het huis overgenomen.

Waar ik ben, is Ed (zie je hem de hele
dag niet-hij slaapt graag onder het
dekbed, met warm weer handen en
voeten zichtbaar- maar tegen de tijd
dat ik plaatsneem op de bank, zit hij
net op mijn plekje; heb ik mijn enkel
gebroken en moet ik met mijn voet

Toen we haar op de volgende ochtend
naar buiten lieten rende ze weg. ‘s
Van 10 tot 14 Oktober 2016 zijn mijn Avonds luisterden wij bij het raam
partner en ik voor de 6e keer naar
of weet haar belletje konden horen.
Amsterdam gegaan. Het zouden een Maar er rinkelde niets. ‘s Nachts rond
paar ontspannende dagen moeten
twee uur kwam ze dan toch langs het
worden. We wilden van de sfeer van steegje en vond ook gelijk weer de
de stad genieten. Maar het ging
weg naar onze woonkamer.
allemaal een beetje anders.
Op de eerste avond zijn we in de
binnenstad uit eten gegaan. Op de
terugweg naar ons appartement
in de Oude Braak kwamen wij een
klein getijgerd katje tegen. Met
een belletje om haar nek. Toen ik
probeerde haar te aaien, liet ze dat
mij gewoon zonder angst toe.
Op het moment dat we onze
voordeur open deden, was ze al
binnen. En dus sliep ze haar eerste
nacht in ons bed.
Take cat Kristin home

omhoog- ligt hij op de verhoging van
kussens; wil ik een boek lezen-kan
niet, want Ed ligt erop).
Ik mag hem tegenwoordig even
optillen en knuffelen. In het begin
vloog hij al weg als ik hem een zoen
op z’n kop wilde geven. Als ik op de
hometrainer zit, galoppeert hij door
het huis, als ik het bed opmaak, vangt
hij de lakens, als ik ontbijt, speelt
hij met z’n muisje (of rendiermuis
of een van z’n andere beestjes, die
ook door het hele huis liggen), als
het 15:00 uur is, probeert hij me
ervan te overtuigen dat al 17:00 uur
is (tijd voor een blikje!), als ik m’n
tanden poets, houdt hij de wacht in
de gang en als er mensen komen….
dan is Ed nergens te bekennen.. Er
zijn meerdere mensen die denken
dat ik die schattige foto’s gewoon
van het internet haal en dat Ed mijn
fictieve Poezenboot-kat is. Maar ik
weet wel beter! :) Naast huisbaas (..)
is Ed ook mijn model geworden, ik
ben illustrator en kunstschilder, dus
een model in huis is altijd handig. We
hopen een dezer dagen beroemd te
worden en dan net als Breitner met
zijn ‘meisje in kimono’ in het Rijksmuseum te mogen schitteren. Hierbij
alvast een voorproefje! ;)
Kopjes van Ed van onder het dekbed
en zijn nederige personeelslid Lynda.

Frits Saartje

Sindsdien was ze ook overdag steeds
gast in ons appartement. We doopten
haar ‘M’ en gaven haar voer en water.
Toen onze reis terug steeds dichter bij
kwam dachten we er natuurlijk over
na of ze een thuis zou hebben. Ook
al zochten we haar baasje, we konden
niemand vinden.
Op de dag van vertrek naar
huis brachten we haar naar de
‘Poezenboot’ om te checken of ze
gechipt was en we hadden inderdaad
geluk, haar (oude) naam was eigenlijk
‘Zusje’ en ze was in 2011 vermist
gemeld. We lieten haar daar, onder
de voorwaarde, dat als niemand haar
zou ophalen, wij haar zouden nemen.
Even later kregen we bericht van de
Poezenboot dat de
eigenaar van toen haar zou komen
ophalen.

Daarover waren we echt erg blij.
Inmiddels was ze omgedoopt in
‘Kristin’ omdat ze door ons
gevonden is.
Een maand later zijn wij nu weer
op weg naar Amsterdam. Haar
vorige eigenaar kwam haar toch
niet ophalen omdat ze alweer een
nieuwe kat en hond had genomen.
En daarom halen wij nu Kristin op
en nemen haar mee naar ons huis in
Dresden. En we hopen dat het goed
met haar zal gaan. We verheugen
ons in ieder geval heel erg op onze
gemeenschappelijke tijd.
Axel, Kristin en poes Kristin
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Saar kreeg hij af en toe een correctietik als hij te wild werd en zo werd
hij opgevoed tot een heerlijk baasje.
Frits kijkt je aan vraagt zich af wat is
jouw bui? Gaat vervolgens even de
plant in en wacht op het woord Aaah
pas op en komt dan vrolijk naar je
toe om even te knuffelen. Kijk zo’n
schatje gun je iedereen. Voor deze
lieve karaktertrekken en de goede
match tussen Saar en Frits dank ik
de mensen van de Poezenboot, want
zij lieten hen weer bij iemand veilig
voelen en hebben hen geplaatst bij de
mensen waar zij zich goed voelen.
Dank jullie Wel
Mevr Visser
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Wij missen

(Sarino) Charlie
Zaterdag hebben we Sarino, die nu
Charlie heet, van 12 weken geadopteerd. Het was wel even spannend hoe
het zou gaan, want Charlie was een
afwachtend en rustig kitten. Charlie
komt uit een nestje van drie kittens van
een baasje die er niet goed voor kon
zorgen. De mensen van de Poezenboot
hebben heel goed voor hem gezorgd
en hij heeft daardoor langzaam kunnen
wennen in een fijn pleeggezin. Eenmaal
bij ons thuis ging het allemaal goed
gelukkig. Hij vond al snel zijn eigen
slaapplekje in het slaaphonk van de
krabpaal en kwam ook naar ons toe.
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Na 1 dag rondneuzen in de
woonkamer, ging hij al heel stoer op
avontuur in de keuken en ontdekte
de trap. Hij vond dat zo leuk dat hij
meteen drie keer de trap op en neer
ging! Optillen en knuffelen vindt hij
heerlijk. Hij is heel speels en ook erg
gesteld op gezelschap. Hij komt altijd
met ons op de bank zitten, het liefst op
schoot. Miauwen doet hij ook als hij
ons ziet of hoort. We komen er steeds
meer achter wat hij tegen ons probeert
te zeggen. Hopelijk wordt hij vriendjes
met de kat van mijn zus. We zijn zo
blij met hem, het is echt een klein
wondertje!
Met vriendelijke groet,
Floor

Onze ene dag als vrijwilliger

De auteurs zijn vier professionals uit
Taiwan, elk met een diepe persoonlijke interesse in de zorg van dieren,
hetgeen een probleem is in Taiwan.

En nu De Poezenboot
De Singel is een van de vele grachten van Amsterdam en erop drijft
een boot waar 50 katten kunnen
wonen. Die boot, De Poezenboot,
is een uniek kattenasiel en een
voorbeeld van een concept voor
een nieuw asiel.
Terwijl we het personeel van de
Poezenboot interviewden voelden
we het deinen op de golven en
beseften we hoe speciaal en uniek
deze plek is. De Poezenboot komt
over als een mooie plek waar dieren
wonen maar waar je ook gezellig
tijd kunt doorbrengen met je familie
en je vrienden. Als groep waren we
geïntrigeerd en onder de indruk van
deze plek. We vonden het moeilijk
om de emoties die de boot bij
ons opriepen te omschrijven. Stel
je eens voor dat je op een mooie
zonnige dag op een boot bent.
Bedenk wat je dan ziet en voelt.
Je deint op de golven en je voelt je
warm en betrokken bij het
moment.

De boot kan maximaal 50 katten
tegelijk onderdak bieden. Om de
katten te verzorgen is het van groot
belang dat de Poezenboot voldoende
vrijwilligers vindt om hen te helpen.
De vrijwilligers geven de poezen eten,
maken de boot schoon en brengen zo
nodig medicatie toe. Senior personeel,
of zo nodig dierenartsen houden de
specifieke conditie van elke kat bij.
Verder wordt elke kooi elke dag
schoon gemaakt, wordt de kattenbak
vulling vervangen en wordt er
Onze groep was erg onder de indruk
gecheckt of alles in orde is.
en we zullen andere asielen ertoe
aansporen om een soortgelijke
omgeving voor katten te creëren. We
zagen veel internationale bezoekers
uit landen zoals Thailand, China en
EU landen. Ik kan me twee erg leuke
verhalen herinneren. Allereerst zag
ik een vader die met een kat aan het
spelen was en ineens werd gekrabd
op zijn hand. De kinderen die naast
hem stonden schrokken behoorlijk,
maar de vader zei tegen de kinderen:
Tijd voor bezoekers
het is niet erg om gekrabd te worden,
We kunnen merken dat de Poezenhet betekent dat de kat het niet prettig
boot een unieke plek is geworden
vindt wat ik doe. Laten we leren
voor bezoekers en toeristen. De boot
om met de poezen te spelen op de
werkt erg goed om de katten die erop manier die ze het wel leuk vinden.
wonen onder de aandacht te brengen
Laten we het nog een keer proberen
en als gevolg daarvan worden er vele
en geduld hebben. Wat een fantaskatten geplaatst.
tische opvoeding! Het respect voor de
diersoort is als een zaadje in je
gedachten, enorm waardevol.

Een warme boot,
De Poezenboot.
We keren terug naar Taiwan vol
met ideeën en vol enthousiasme
voor toekomstige projecten.
Dankjewel Poezenboot.

Een visie vanuit Taiwan
Het tweede verhaal vond ik erg
indrukwekkend. Er was een oudere
man die op het houten opstapje
zat naast deur waar de katten van
binnen naar buiten konden lopen.
Hij aaide sommige katten rustig en
op een warme manier. We voelden
veel rust en liefde voor hem toen we
zagen hoe ontspannen hij zich voelt
wanneer hij alleen is met de katten.
Je weet gewoon dat hij een plek heeft
gevonden waar zijn hart thuishoort.
Dieren kunnen troost bieden en
kunnen je de kracht geven om door
te gaan.
De Poezenboot is niet alleen een
asiel voor poezen, het is een plek
waar mensen naartoe gaan om hun
hart te vinden. De boot drijft al bijna
50 jaar op de gracht. Vanaf nu weet
je dat de Poezenboot er is en dat
deze boot katten en
mensen verbindt.

(Lyon & Djambi) Saartje & Frits
Toen Saar op de Poezenboot zat, had
zij een drukke tijd bij de dierenarts
gehad en zat daar met haar poezenvriendinnen die zij al kende van toen
zij nog een kitten was. Dus toen ik
haar op kwam halen, keek ze boos
en dacht wat kom jij nou doen? Het
mooie is dat poezen weer van andere
mensen kunnen gaan houden. De
eerste nachten waren onrustig, zij
miauwde om haar poezen-vriendinnen van het vorige baasje. Na een
week was het zo warm op de nieuwe
woning dat ze languit ging liggen,
voor niemand meer opzij ging en ik
kon zien, jij bent op je gemak en voelt
je bij mij thuis. Na een paar maanden
haalde ik Frits van de Poezenboot,
een jonkie met een houding van kom
maar op, ik vind het hier fijn en deze
plek is van mij. Na een paar dagen
zag hij Saar voor het eerst en van

!
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Donaties
We worden vaak verrast met
donaties in verschillende vorm:
zoals natvoer, dieetvoer, speeltjes,
kattensnoepjes, klim/krabpaaltjes,
draagmandjes, zachte slaapmandjes en kranten voor in de kattenbakken. Teveel om op te noemen,
de laatste tijd krijgen we deze
spullen ook regelmatig via de post
bezorgd. Dan staat de postbode
opeens voor onze deur met een
doos vol verrassingen.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle donaties. Er staat niet
altijd een afzender bij zodat we niet
iedereen kunnen bedanken. Let op
onze tweets, daar plaatsen we vaak
foto`s van de donaties.

Guldens
Voor iedereen die nog met guldens
(munten en biljetten) in de maag zit.
Ook daar zijn we geweldig blij mee.
Kom gerust langs.

Henna Gill
Henna is al jaren verbonden aan het
revalidatiecentrum/verpleeghuis Hof
van Sloten (voorheen Verpleeghuis
Slotervaart). Zij heeft in die tijd
op verschillende manieren geld
opgehaald voor de Poezenboot. Op
dit moment doneert ze de helft van
wat zij verdient met nagelverzorging
aan de Poezenboot, het wisselgeld
van haar boodschappen doet zij in de
donatiebus en ook haar visite en

bewoners van het revalidatie
centrum/verpleeghuis doneren in
deze bus. Dit keer heeft zij E 182,00
opgehaald, waarvoor onze dank!

Al die tijd maakt hij regelmatig het
geld dat bezoekers in deze bus doen,
aan ons over. Heel hartelijk dank!

Mijn buurvrouw

Dierenspeciaalzaak Dobey in de
Westerstraat heeft een grote bak
staan waar mensen kattenvoer en
kattenspullen, voor de Poezenboot,
in kunnen leggen. Als de bak vol is
mogen we de donaties komen ophalen
en dan hebben we recent weer gedaan.
Dobey en klanten: super bedankt.

Een van mijn buurvrouwen praat zo
vaak als mogelijk tegen iedereen over
poezen en de Poezenboot. Zij kreeg
van een vertrekkende collega zijn
lunchpasje waar nog geld op stond.
Dit geld mocht zij aan de Poezenboot
doneren. Mensen proberen op
allerlei manieren de poezen van de
Poezenboot te helpen, zo geweldig.
Dini

De heer Bon

De heer Bon verspreidt al heel lang
Poezenbootkranten via zijn vaste plek
bij Antiekcentrum De Looier en heeft
daar ook een donatiebus staan.

Dierenspeciaalzaak Dobey

Donateurs, gulle gevers, anonieme
gevers en kattenvrienden allemaal
enorm bedankt. Judith

FunjoyAnimal
Sally, Tina, Joyce and Ian,
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(Mac) Peppo
Wij -Matthijs & Lize- zijn afgelopen
4 jaar vrijwilligers geweest voor
de Poezenboot. We kregen niet
zomaar een taakje, maar deden
het meest bijzondere, liefdevolle
en dankbare werk dat ik me kan
indenken: we vingen nestjes op die
binnengebracht werden. Zo konden
de kittens -voordat ze oud genoeg
waren om bij de moeder weg te
gaan en geplaatst te worden- eerst
bij ons socialiseren. En óf we dat
gedaan hebben! Uren en uren
hebben we geknuffeld, gespeeld,
geobserveerd, gezorgd, gelachen
en genoten. In totaal hebben er 37
kittens in onze gordijnen gehangen
en het huis op z’n kop gezet. ‘De
aristokatten zijn er weer’, zeiden
we dan.
‘Kun je ze dan nog wel weg doen?’
werd ons vaak gevraagd. Ja, dat
konden wij. Wetende dat de
Poezenboot haar uiterste best doet
om een goede match te vinden,
konden wij ons daarin berusten en

Pepet
Update van ‘hangjongere’ Pepet
Pep(et) is een super lieve, stoute,
nieuwsgierige, speelse kater. Hij
brengt zichzelf soms in probleempjes
met zijn enthousiasme, maar daar
redt hij zich weer even zo vrolijk uit
(soms met een klein beetje hulp, niet
verder vertellen)
Hij is gek op spelen, favoriet deze
week: de grote papieren tas (daar stop
ik dan stiekem zijn muis in). Ik ben
heel blij met Pep(et)!
Groet, Meta
Alle goeds aan alle Poezenboters!

Ik ben nu al 6 weken hier en het bevalt
goed.
Er is heel veel te zien buiten. Daarvoor
heb ik speciale uitkijkpunten: op de
koelkast, op de kast en voor het grote
kamerraam op de Cv. Het baasje heeft
veel kasten om in te klimmen, ik snap
niet dat ze er boeken inzet.
Soms gooi ik ze er ook uit. Ik heb een
eigen stoel. Bezoek is leuk, ik ren altijd
naar de deur. Maar als ze in mijn stoel
gaan zitten ga ik achter ze zitten om
ze te plagen. Een paar keer per week
maak ik een rondje rond het plein in
mijn stoere tuigje. Heb al kennisgemaakt met de buurhonden en katten
en alle kinderen. Het baasje koopt ook
regelmatig een nepmuis, daar ben ik
zo blij mee. Ik leg ze dan bij het baasje
in bed als ik uitgespeeld ben. Ik kroel
graag en lig naast het baasje als we
tv-kijken. (ik ben gek op voetbal) Ik kijk
ook graag Video’s for cats op de iPad.
Poot en knuffel, Pepet

Saartje
Arie en Saartje
Nu ruim 2 jaar geleden, verloor Arie
(grote zwarte kater) zijn niet biologische broer Tommy, en ik mijn lieve
schatje, heel erg plotseling aan een
ernstige ziekte.
Na allebei een maand van het pad
geweest te zijn kwam Saartje van
de Poezenboot in ons leven, een
memorabele dag.....
Saartje heeft ruim een week van haar
eigen suite genoten, ondertussen
werd er al een beetje door een kiertje
geloerd en gesnuffeld. En sindsdien
zijn ze samen.
Ik kan jullie wel vertellen dat dat
niet altijd over rozen gaat! Arie is
een echte eigenheimer, en de dokter
zei over Saartje: ‘The lady has an
attitude’, nou dan weet je het wel!

Arie

kregen we keer op keer de rust in huis
weer terug. Tot afgelopen zomer. In
het nestje zat namelijk een rood, klein
frummeltje. Hij woog de helft van z’n
broer en zus, keek scheel, kon niet
springen, liep tegen muren aan,
maar kon wel heel hard
knorren.

De dierenarts constateerde een neurologische afwijking. Hij was anders dan
de rest; afhankelijk en aanhankelijk.
We waren verkocht. Zodra je één stap
over de drempel zet gaat z’n staartje
de lucht in en gaat hij rondjes om je
heen rennen. Dit was het katje waar
we onder geen enkele voorwaarde
afstand van konden doen. Je voelt
hem al aankomen. Hij is gebleven. Hij
heet Peppo of Pep (voorheen Mac),
zoals de rode artistokat.

Door zijn afwijking is hij niet graag
alleen en is helemaal in zijn element
als hij mee mag. Waar we ook gaan.
Zo gaat hij mee naar vrienden, de
tennisbaan en zelfs mee naar de
kaaswinkel in de Jordaan. Hij is het
lievelingetje van de hele straat en
ook van onze familie en vrienden.
Oppasadresjes genoeg! Onlangs
heeft kleine lieve Pep in zijn onhandigheid tijdens het spelen zijn
pootje op 4 plekken gebroken en
zaten we om 1:30u in de nacht bij
de dierenarts. Hij heeft inmiddels
3 pinnetjes in z’n poot (gezet
door Caressa dierenziekenhuis
Amsterdam) en probeert nu opnieuw
te stappen.
We houden een fotodagboek van hem
bij op
instagram.com/pep_the_clumsy_cat
dus kom daar gerust even kijken hoe
zoet hij is en hoe zijn herstel verloopt.
Helaas was dit dus het laatste nestje
dat wij voorlopig voor de Poezenboot
konden opvangen, maar hebben er
het grootste cadeau ooit voor teruggekregen!

Maar als hun mensenmoeder een
ouwe stoel bij het vuil vindt, dan
gaan ze toch echt wel met z’n
tweeën op onderzoek uit: ‘wat is
dat voor een ding en wat een rare
luchtjes zitten eraan!’
Ze zijn nu voorzichtig wel blij met
z’n tweeën, ondanks dat er nog wel
eens heftig gevochten wordt, sinds
anderhalve week zijn ze aan de
Feliway-friends, dus wie weet krijgen
ze ooit nog eens verkering.....
en dat alles dankzij de Poezenboot!
Arie,
Saartje
& Inge

We dragen het stokje graag over
aan andere lieve poezen-mama’s en
papa’s en wij blijven de Poezenboot
nauw in de gaten houden!
Voor nu een grote groet van ons en
een poot van Pep!
Matthijs & Lize
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Tessa Kwee
Saartje

Shruthi m

et ‘losloper’ Kasumi

Het is de tweede keer dat ik
Shruthi zie, als ik haar ontmoet
voor het interview. Haar haar is
een stuk korter dan de vorige keer.
Is ze naar de kapper geweest? ‘Oh
nee,’ antwoordt ze met een grote
glimlach, ‘het was gewoon weer
tijd om het te laten knippen voor
donatie.’ Terwijl veel meiden van 17
dagelijks inzitten over hun uiterlijk,
doneert Shruthi zonder aarzelen
haar mooie lange lokken aan
kinderen met kanker.

‘Help’ de zwart witte Poezenboot
poster
Het is zeven jaar geleden dat Tessa
Kwee voor de Poezenboot een poster
op maat ontwierp via de wedstrijd
Good 50x70 Amsterdam.

Zes jaar geleden kwam Shruthi
met haar ouders vanuit India naar
Nederland voor het werk van haar
vader. Wat een stap! Hoewel dit
een heftige overgang betekende op
11 jarige leeftijd, is
ze erg positief over
de immigratie: de
‘georganiseerdheid’
in Nederland
waardeert ze erg.
Al op jonge leeftijd
wist Shruthi dat ze
later dierenarts wilde
worden en dat is
in al die jaren niet
veranderd. Ze vertelt
dat dit beroep in India niet in erg
hoog aanzien staat. Haar ouders
steunen haar echter gelukkig volledig
in haar plannen. Ze klinkt dan ook
erg zeker van haar zaak, als ze uitlegt
dat ze niet per sé een eigen praktijk
wil beginnen, maar vooral dieren
wil kunnen helpen waar het hardst
nodig is.
Het werken op de Poezenboot is
voor Shruthi een deel van dit plan:
naast goede cijfers, is praktijkervaring
namelijk een pluspunt als je wilt
worden toegelaten tot een diergeneeskundeopleiding, vertelt ze me. Daarom
spendeerde ze in haar zomervakantie
heel wat extra daagjes op de boot.

Gebitsproblemen: kattengaatjes
En met veel enthousiasme. ‘Een
geheel nieuwe ervaring’, noemt
ze het. Op allerlei vlakken leert ze
op de Poezenboot elke keer weer
wat nieuws: over het werk met de
katten natuurlijk, maar ook over het
samenwerken met de andere vrijwilligers, die elk zo hun eigen werkwijze
hebben. Gelukkig leert Shruthi
enorm snel. Door de immigratie
is haar aanpassingsvermogen
goed getraind.
‘In het begin was
ik erg verlegen’,
vertrouwt ze me
toe. Daar is echter
niets meer van te
merken als ik haar
’s middags met een
stralend gezicht
aan de toeristen
zie vertellen over
het ontstaan van
de boot.

Al op jonge leeftijd
wist Shruthi dat
ze later dierenarts
wilde worden en
dat is in al die jaren
niet veranderd.

Het plezier is geheel wederzijds. Dat
Shruthi Engels spreekt is voor ons
geen probleem: het belangrijkste is
dat je kattentaal beheerst. En deze
heeft Shruthi zich erg snel eigen
gemaakt. Graag blijft ze nog bij ons
als vrijwilliger tot ze aan haar studie
kan beginnen. Haar voorkeur gaat
uit naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, een opleiding in
het Nederlands. Dit is haar volgende
uitdaging! Wij hebben er in ieder
geval alle vertrouwen in dat het met
deze slimme en vastberaden meid
helemaal goedkomt.

‘Mijn kat heeft geen pijn aan zijn gebit
want hij eet nog prima!’ Dit is iets wat
wij dagelijks horen in de praktijk als
we een kat onderzoeken en erachter
komen dat er iets met het gebit aan
de hand is. Dat katten blijven eten,
klopt! Maar dat ze daarom geen pijn
hebben, dat is een fabeltje. Katten
hebben namelijk net als wij zenuwen
in hun tanden en kiezen en u weet hoe
pijnlijk kiespijn kan zijn! Wij kunnen
echter praten en meteen een afspraak
maken bij de tandarts. Katten praten
niet en ze blijven in veel gevallen
inderdaad eten, de bikkels! Daarom is
het belangrijk dat wij regelmatig het
gebit van katten bekijken om gebitsproblemen te ontdekken.
Wat we vaak tegenkomen is, dat
katten zogenaamde ‘kattengaatjes’
hebben. Je ziet dit aan de tanden of
kiezen doordat er een rood stukje
tandvlees in het glazuur lijkt te
groeien. Kattengaatjes zijn anders dan
de gaatjes die wij krijgen;

het is geen cariës. Wat er gebeurt is,
dat het kattenlichaam zelf de tanden
oplost.

Nikki Smits is in 2011 met vlag
en wimpel afgestudeerd aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
met het project ‘Kies een Kat die bij je
Past’. Ze maakte destijds illustraties
over het karakter van de permanente
katten van de Poezenboot.

Nikki Smits

Vaak begint dit aan de wortel en gaat
de aantasting verder naar de kroon en
wordt het zichtbaar in de bek. Omdat
ze zenuw ook aangetast wordt, is dit
een erg pijnlijke aandoening. Wij raden
dan ook altijd aan om deze aangetaste elementen te verwijderen en om
dentale röntgenfoto’s te maken. De
aantasting is op zo’n foto namelijk al
te zien als het nog maar bij de wortels
zit. Alle tanden en kiezen waarbij we
aantasting zien, verwijderen we.

Daarom heeft ze vijf jaar later nieuwe
illustraties gemaakt in dezelfde stijl
als haar afstudeerproject. Haar stijl
is inmiddels wel wat veranderd,

Colofon
Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.depoezenboot.nl
IBAN: NL82 INGB 0005085515
Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.
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Als we de katten na 4 weken terug zien
op controle, vertellen de eigenaren vaak
dat hun kat veel speelser is, jonger lijkt
of dat hij veel gelukkiger lijkt. Achteraf
denken de eigenaren dat hun kat voor
de behandeling toch pijn gehad moet
hebben en dat klopt. Als ze toch eens
zouden kunnen praten…

Februari 2017 is weer de
maand van het gebit.
Dit houdt in, dat u met uw kat bij
ons op de praktijk kunt langskomen
voor een gratis gebitscontrole
(wel op afspraak)!
Tandheelkundig dierenarts
Esther Vamos
www.kattenkliniekvondelpark.nl,
telefoon: 020-6620101

(muziek)posters, maar ook maakt
ze geboortekaartjes, kinderboeken,
muurschilderingen, CD-hoesjes en
nog veel meer uiteenlopende dingen.
In Rotterdam helpt ze ook met het
promoten van nieuwe opkomende
kunstenaars met haar eigen Stichting
Pica Pica en organiseert ze exposities
op meerdere interessante plekken.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op haar website
www.nikkismits.com of zoek op
Facebook en Instagram naar
Nikkismitsillustration

Simone

Oplage: 5.000 stuks

project in mijn portfolio, super dat er
nieuwe posters gedrukt worden.
Voor ander werk van Tessa kijk op
www.tessakwee.nl
Esther Vamos

Vrijwilliger in beeld Shruti
Ze zet zich graag in voor anderen.
Sinds april is deze bijzondere
jongedame met een enorme dosis
positieve energie de jongste vrijwilliger op de Poezenboot!

Met school deden we mee met deze
wedstrijd voor verschillende goede
doelen. Bij de Poezenboot had ik
meteen een idee van twee Escherachtige poezen die elkaars schaduw
zijn. Ik maakte een paar schetsen en
dat zag er meteen leuk uit. Door één
poes met z’n pootjes omhoog af te
beelden ontstond er duidelijk een
levende en een dode poes. Omdat de
typografie gedraaid is kan de poster
ook op de kop gehangen worden.
Door te helpen kun je letterlijk het lot
van de poezen kantelen.
Ondertussen is Tessa afgestudeerd
als grafisch ontwerper en heeft zich
ontwikkeld tot een ontwerper van
vooral drukwerk met heldere vormen
en kleuren. Vanuit haar studio in het
centrum van Utrecht werkt ze aan
boeken, tijdschriften en huisstijlen.
‘De Poezenbootposter blijft een mooi

Met het Poezenboot-project wilde
ze aantonen dat elke kat een
ander karakter heeft en je daar ook
verschillend mee om moet gaat.
Niet elke kat kan je zomaar aaien
en dat is al helemaal het geval op
de Poezenboot. Daarom koos ze
juist deze katten uit, ze hebben veel
meegemaakt en daarom ook een
uitgesproken karakter.
De serie die ze destijds maakte
is nog altijd te bewonderen bij de
Poezenboot, maar er zijn ondertussen wel wat katten bijgekomen.

maar poezen zijn nog steeds een
terugkerend onderwerp in haar werk.
Katten en eigenlijk het hele dierenrijk
zijn voor haar een grote inspiratiebron en komen daarom in bijna
al haar illustraties voor. De karakters
van elke Poezenboot-kat zijn uitgebeeld in een unieke illustratie met elk
tevens een persoonlijke tekst daarbij.
Nikki is momenteel woonachtig
in Rotterdam en heeft een divers
CV opgebouwd met haar freelance
illustratiewerk. De illustraties die ze
maakt gebruikt ze voornamelijk voor

