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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Fotoshoot Backstage

Het afgelopen half jaar was propvol
werkzaamheden, niet zo zeer met
katten, want de winter is voor ons een
iets rustigere tijd dan het komende
halfjaar, maar wel met administratie
en digitale veranderingen. We
kunnen er niets aan doen, we moeten
mee met de tijd! Ik ben zelf een
beetje allergisch voor al die digitale
invloeden maar heb gelukkig een
aantal mensen om me heen die er
wel goed tegen kunnen en er ook nog
eens goed in zijn. Ik vind het prachtig
om te zien hoe handig zij ermee om
gaan.
Even op een digitaal rijtje: we zijn net
begonnen met een Instagram account,
met een live stream en er komt een
Nieuwsbrief. Drijvende kracht achter
Live stream is Sander en Simone
beheert de Nieuwsbrief. Tegen de tijd
dat u dit leest kunt u zich inschrijven
voor de digitale Nieuwsbrief en we
hopen dat heel veel mensen dat gaan
doen. En zou er meer te zien moeten
zijn op Instagram en op de
Live stream.

Stelletje Marnie & Piet

We gaan ook proberen ons donateursbestand op te schonen en
hopen dat u ons daarbij helpt. We
willen graag weten of de Poezenboot
krant, 2x per jaar, op het juiste adres
komt bij de juiste mensen. Het is
de bedoeling dat iedereen die onze
krant onjuist in de bus krijgt, de krant
retour stuurt. Dan kan heel makkelijk:
op de krant schrijft u: retour en de
reden en hup op de bus.

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

Katten in Zaandam

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

Soms worden we gevraagd te helpen
bij mensen die teveel katten hebben,
waar het dramatisch uit de hand is
gelopen. Meestal is dat bij mensen die
de katten niet castreren/steriliseren en
dan gaat het hard! 2-3x per jaar nestjes
van gemiddeld 4 kittens, tel maar uit!
Zo ook bij iemand in Zaandam, het
precieze aantal was niet bekend maar
zo rond de 30 zal een goede schatting
zijn. Ik ben er geweest en alhoewel
het er niet echt verwaarloosd uit zag
liepen er uiteraard teveel katten. Extra
probleem was dat ze allemaal buiten
kwamen dus ook daar werden alle
poezen gedekt. Ook kregen ze niet
genoeg sociale aandacht waardoor de
meeste katten enorm angstig waren.
We hebben afgesproken dat er steeds
een paar katten gebracht zouden
worden en dat is 1 keer gelukt. Er was
afgesproken eerst de zwangere poezen
te komen brengen, daarna de kittens
en volwassen katten. Als eerste
en enige keer werd er een extreem
angstige ongecastreerde kater
gebracht! Zo vreselijk jammer want
daarna is door de woningbouw en
andere instanties besloten zowel de
bewoner als de katten te ontruimen.

Stelt u geen prijs
op onze Poezenboot tabloid?

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

Nu weer over de katten, op dit
moment hebben we vreemd genoeg
bijna allemaal stelletjes. Over het
algemeen oudere stelletjes maar
ook een paar jongere. Vooral met de
oudere stelletjes heb ik te doen. En
vreemd genoeg komen de meeste
katten-stelletjes van mensen die een
stel worden en waarvan de nieuwe
wederhelft de katten niet wil.
We hopen dat ze allemaal super
liefdevol geplaatst zijn tegen de tijd
dat u dit leest. Op onze site kunt u
zien welke katten nog een geschikt
liefdevol thuis zoeken.
Stelletje Rode Storm & Malloot

zomer 2017

Af en toe worden we
gevraagd om te helpen bij een
fotoshoot. En als we de kat hebben
die gezocht wordt en de betreffende
kat kan het aan, uiteraard is dat een
eerste vereiste, dan helpen we mee.
Soms gaat er ook een hondje mee.
Ga er even goed voor zitten:
Volgend jaar bestaan we 50 jaar !!!
Wie had dat kunnen denken. Een
handjevol mensen neemt het stokje
van mevrouw van Weelde over en kijk
waar we nu zijn: 50 jaar verder.
In de wintereditie 2017 van de
Poezenbootkrant gaan we u meer
vertellen van wat er staat te gebeuren
en hoe we dat gaan vieren.
Want vieren gaan we het.

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.
onze dank,
de administratie
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Samen met Petra ben ik al bezig met
het realiseren van ideeën en dat gaat
super goed. Dus dit wordt een jaar
met veel leuke ‘projecten’.
We hebben een harde kern van
vrijwilligers, waarvan Dini, Annette,
Michi en Sietske begin dit jaar hun
10 jarig jubileum hebben gevierd met
bloemen en lekkers. 10 jaar helpen
bij de Poezenboot, dat zegt wat over
hun inzet. Super enorm bedankt
dames ;) Buiten de harde kern wisselt
het een beetje, tijdelijke vrijwilligers,
expats, stagelopers en mensen die
onvoorzien opeens niet meer kunnen
helpen. Zo werkt het, dat zal niet
veranderen. De ene periode hebben
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we genoeg mensen en de andere
periode loop je op je tandvlees. Maar
er zijn altijd mensen die extra willen
helpen en er komen ook altijd weer
nieuwe mensen helpen.
Vergeet u niet dat de Poezenboot
alleen kan blijven bestaan dankzij uw
hulp. We krijgen geen subsidie van
welke instantie of gemeente 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.
Met vriendelijke groeten,
Judith

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen,
een goed onderkomen en een toekomst te geven?
Help ons dan door deze bon in te vullen of geef de bon aan een andere kattenvriend.

Max

Ja
ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

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.

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 20 per jaar
en maak de contributie over naar : IBAN: NL82 INGB 000 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot.
U kunt dit ook via onze website regelen.
U ontvangt dan tevens 2x per jaar onze Poezenbootkrant.
Naam:........................................................................................................................................................... m / v
Adres:.....................................................................................................................................................................
Postcode:.....................................................Woonplaats:......................................................................................
Telefoon: .....................................................Datum:..............................................................................................
Heeft u een Poezenboot kat in huis? Ja / Nee
Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G, 1015 AB Amsterdam.
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Poezenhuisjes van Poopycat
Speciaal voor alle vrienden van
de Poezenboot hebben wij een
speciale actie! Gebruik de code
‘DePoezenboot’ bij het afrekenen
en ontvang 20% korting op je
bestelling!*
*Actie geldig tot 21 juni 2017

De Landmark is het ideale geschenk
voor jou en je kat. Heel leuk om
in te spelen, maar ook een veilige
en warme plek om te slapen. De
speelhuizen zijn gemaakt van stevig
karton (waar katten dol op zijn!) en
zijn geschikt voor elk kattenras. Laat
jouw kat nu regeren vanuit zijn eigen

Witte Huis of het Kremlin. Er is
keuze uit in totaal 5 verschillende
Landmarks, de overige 3 zijn de Taj
Mahal, de Egyptische Sphinx en de
Maya Tempel.

Bekijk alle speelhuizen op
poopycat.com/landmarks

In memory of
Angela Lynch
1959-2015

Vrijwilliger
in beeld Olga
De meeste Poezenboters zijn al
van jongs af aan dol op dieren.
Daarom zetten we ons graag in voor
katten in nood. Olga is hierop geen
uitzondering. Het is een liefde die
je moeilijk kunt uitleggen. Of toch
wel? ‘Als intelligentste dieren denken
wij mensen dat het ons recht is om
met dieren te kunnen doen wat ons
goeddunkt. Maar als je hier echt over
nadenkt, is dit natuurlijk een hierarchische verhouding die nergens op
slaat’ legt Olga uit. Ze is antropologe
en om de week helpt ze op zaterdag
op de Poezenboot.

om alle katten te plaatsen, verklaart
Olga. Ons plekje op het water in
centrum Amsterdam is dus zo’n
gekke locatie nog niet voor onze
poezen…
In het dagelijks leven is Olga actief in
de culturele sector. Bij Framer Framed
verzorgt zij de programmering en
communicatie rondom exposities.
‘Wij zijn kritisch op de kunstwereld
die vaak gedomineerd wordt door
Westerse kunst en cultuur’, vertelt ze
hierover. Framer framed onderzoekt
de rol van kunst in de 21e eeuw en
daagt ons uit na
te denken over
een wereld zonder
grenzen en tegenstellingen, waar een
ieder een gelijke
kans heeft.

‘Hoe kan zo’n
jonge ambitieuze
Amsterdamse
dame tijd maken
om hier de kattenbakken schoon te
komen maken?’

Olga’s interesse in
mens en maatschappij
en haar scherpe
denkvermogen
brachten haar via
een studie Psychologie uiteindelijk bij
Antropologie. Haar
Master haalde ze in het
buitenland, in Brighton
in het Verenigd
Koninkrijk. Naast de
zware studielast, kreeg
ze het daar voor elkaar om via een
medestudente aan de slag te gaan
bij een kattenasiel, iets wat ze al
een hele tijd graag wilde. Sinds ze
‘Eating Animals’ van Jonathan Safran
Foer gelezen heeft, is Olga namelijk
overtuigd vegetariër en bewust bezig
met dierenwelzijn.

Met de ervaring van Brighton op zak
klopte ze eenmaal terug in Nederland
in het najaar 2014 aan bij de
Poezenboot. Het grote verschil met
het asiel in Brighton: katten bleven
daar veel langer, soms wel zo’n 1,5
tot 2 jaar. In een kleinere stad met
minder inwoners, is het moeilijker

Olga met Lapje

Hoe kan zo’n
jonge ambitieuze
Amsterdamse dame
tijd maken om hier
de kattenbakken
schoon te komen
maken? vraag ik haar. Deze vraag
krijgt ze duidelijk niet voor het eerst.
Gelukkig heb ik ook veel mensen om
me heen die kattenvrienden zijn en
die het wel begrijpen, lacht ze. ‘Ik
vind het fijn om fysiek bezig te zijn.
Even niet na te denken en gewoon
iets te doén. Daarbij ontmoet ik op
de Poezenboot zoveel verschillende
mensen; allemaal krijgen ze een schittering in hun ogen als ze een kat zien.
Dat vind ik ontzettend mooi.’ Olga
laat ons zien dat theorie en praktijk
goed samengaan en elkaar aanvullen:
‘Ik haal er juist energie uit als ik hier
aan het werk ben.’ Dankjewel Olga!
Simone

Angela and I met late in life, we
were both in our 50s when we first
met, Angela having already been
through one difficult marriage.
Despite this we very soon
discovered that we were natural
soulmates sharing interests in
drama, costume and a love of life
and travel. Within a short time
we moved in together bringing
both our cats with us. Angela
brought Tabs, her slightly tempremental farm cat and me, Cleo my
lovely rescue cat. Naturally both
cats didn’t really get on but we
managed to separate the house
into 2 areas for them, Tabs having
us during the day and Cleo sharing
our bed at night-time.
This situation went on for a year
or so but then Cleo came home
with a dragging leg one day that
got worse and within a week we’d
lost her. Both of us were very upset
and we decided that we’d maybe
adopt a rescue cat and I immediately thought of De Poezenboot in
Amsterdam. It seemed a natural
thing to do as we’d both shared
a couple of holidays in the City
and Angela, like me, had found
an affinity with the place and its
welcoming people. A quick visit to
the website soon discovered the
perfect cat for adoption who even
shared a very Egyptian-type name
as our lost cat, Kairo, so the choice
was easily made.
Life was now very good for us, the
sale of my flat had settled all our
debts, Angela and I both had good
jobs, we married soon after, were
very much in love and we had cash
to spare. 2014 was probably our
perfect year, we took a fantastic
holiday to Switzerland spending
as much as we liked and seeing

sights of a lifetime, a great New
Year celebration at a Casablanca
night where we indulged our
love of costume attending in full
1940s dress, and a relaxing spa
week in York in January 2015- what
could go wrong? In early February
Angela spent a day with our friend,
George for his birthday and when
I came home from work that
evening said she’d had a headache
all day but still wanted to spend
the evening discussing our plans
for a fete in a nearby village that
summer. By the following day the
headache was still there and she
said she’d spend some time in
bed as I headed for work with my
parting words that I’d see her later.
Those were the last words I spoke
to her, as at lunchtime I received a
phone call from our doctor to say
she’d had a seizure and I should
head straight to the hospital.

Borre

This was the bad time, but in the
weeks ahead George shared one
thing that Angela shared with him
the day before her attack. They’d
been looking at De Poezenboot
site again and Angela had said
she’d like to adopt 2 more cats,
Bokos and Borre. It was what she
wanted so no sooner said than
done, both cats joined Kairo as
our adopted cats. Unfortunately
poor Bokos had to be put down
last year but it looks like Angela’s
been busy again. That lady was
always my guiding light and
usually points me in the right
direction and today, unknown to
me before today, my step-daughter
is in Amsterdam celebrating her
partner’s birthday and so is going
to check out a new cat for us and
carry on Angela’s wishes for the
future.
Keep up the good work guys,

Kairo

The next 24 hours were a
nightmare with no real diagnosis
until the following day, ironically
Friday the 13th, when the doctors
told me Angela had had 2 massive
strokes on both sides of her brain,
her heart was failing and they were
shutting down her life support.
She was just 55. By 9pm that
evening she was gone and a great
chasm opened for me, my life
partner the lady I wanted to grow
old with was no more.

Lots of love, Duncan and Angela
24th January 2017

Icey
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Poezenbootkater Luuk,
omgedoopt tot Guus, die snel
geïrriteerd kon zijn en dieetvoer
moest hebben (overleden op
17-jarige leeftijd).

Nu ruim 10 jaar geleden zocht ik op
de website van de Poezenboot naar
een nieuwe poes en zag de foto van
Luuk, op wie ik meteen verliefd werd.
Op dat moment ging ik een week op
vakantie en de hele vakantie zag ik de
markante kop van Luuk.
Meteen na de vakantie ging ik naar
Luuk kijken en wilde hem graag in
huis nemen.
Er stond al op de website dat hij
dieetvoer voor zijn blaas moest
hebben en dat hij snel geïrriteerd kon
zijn.

eegk
Guus & pl

umpi
itten D

Buba

(Luuk) Guus overleden.
Bij mij thuis heb ik niet echt ervaren
dat hij snel geïrriteerd was. Alleen
wilde hij op bepaalde plekken op zijn
lijfje niet geaaid worden en daar hield
ik rekening mee. Ook wij als mens
willen niet overal aangeraakt worden!
Luuk (nu dus Guus) ontpopte zich
als een gezellige huisgenoot, die
regelmatig via een veilige weg naar
het balkon van de buren liep. Daar
ging hij op visite en lag bij mooi weer
fijn op de schoot van de buurvrouw.
Als ik met visite aan de eettafel zat,
kwam hij er altijd bij zitten en op een
bepaald moment lag hij dan als een
zeehondje met gebogen pootjes
naast de stoelen op de grond.

Ook heeft hij poes Minka die ik later
van de Poezenboot meenam, meteen
geaccepteerd. Na het overlijden van
Minka, kwam Fleurtje in ons leven.
Ook zij werd helemaal geaccepteerd
door Guus.
Vlak nadat ik Guus in huis nam,
ben ik vrijwilligster geworden bij de
Poezenboot en in
die hoedanigheid
heb ik verschillende
kittens tijdelijk
opgevangen. Deze
kittens werden met
open pootjes door
Guus ontvangen!

Ze gingen dicht naast hem liggen
alsof hij hun vader was en sprongen
vaak onverwachts om zijn nek.
Ook dat vond hij helemaal prima. In
plaats van snel geïrriteerd was hij heel
gemoedelijk.

Hoi Judith,
Het is hier zoooooooooooo leuk.
Elke dag is anders en elke keer maak
ik weer nieuwe avonturen mee.

Ik mis hem als ik ’s morgens een
kopje thee drink met een biskwietje
erbij waar hij altijd een stukje van
wilde hebben en ook als ik een
sneetje brood met jam eet, waarvan
hij altijd een korstje met jam kreeg,
zodat hij de jam er af kon likken.

Frenkie & Nina

Toen we haar ophaalden bleek zij
op dezelfde dag te zijn geboren
als dat we Nino in hadden moeten
laten slapen. Zo bijzonder; wij
hebben haar meteen omgedoopt
tot Nina!
De eerste paar uur was Nina bang,
maar de verleiding om te spelen
was groter dan de angst en ze
kwam tevoorschijn.

Guus heeft een goed leven gehad.
Dini
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Adopteer op afstand
een van onze Poezenboot poezen

Adopteer een Poezenboot poes
voor een paar euro per maand.

Omdat we via Internet zoveel meer
mensen kunnen bereiken is het nu
mogelijk om een Poezenboot kat
financieel te adopteren via onze
site. U kunt ons ook nog steeds
telefonisch hierover benaderen.
De financieel te adopteren katten
lopen lekker los op de boot. Het zijn
geen huispoezen en ook volgens de
gedragsdeskundige zullen zij nooit
‘gewone’ huispoezen worden.
Soms lukt het om na jaren het
vertrouwen te winnen zodat de poes
uw aanwezigheid gedoogt.

Maar ‘ik pak jou even lekker op of we
gaan knuffelen’ zal nooit gaan lukken.
Even een pilletje geven zal ook niet
gaan.
We hebben het hier dan ook niet over
angstige katten maar over verwilderde
katten.

opgeruimd werd in alle kasten. Joke
zegt dat ze blij is met een extra vrouw
in huis. Dus help ik ook met swifferen
en de kattenbak schoonmaken. Toen
alle boodschappen opgeruimd waren
gingen ze van alles op die hele hoge
tafel zetten, het bleek dat ze gingen
eten... Ik heb heel erg mijn best
gedaan om daarop te komen en....dat
is me gelukt.... alleen dat schijnt niet
te mogen!

Kleine Buba krijgt een grote broer.

Als u financieel adopteert dan krijgt u,
van uw gekozen kat, een foto en het
verhaal over haar geschiedenis. En
wordt u op de hoogte gehouden, ook
krijgt u in december een foto van de
kat. Dat kan op papier maar sinds dit
jaar ook via de mail.

Vrijdagmiddag schrok ik mij een
hoedje.
Ik dacht namelijk dat ik me keurig
gedroeg...maar toen ik een tukkie
lag te doen werd ik ineens wakker
gemaakt. Ik werd door Joke in de
reismand gezet en voor ik het wist
zaten we in de auto (kon niet eens
broer Dirk gedag zeggen) het bleek
dat we naar de dierenarts gingen. Die
heeft naar mijn buik gekeken en dat
touwtje eruit gehaald.
Gelukkig gingen we daarna naar huis
en heb ik maar net gedaan of ik niet
bang ben geweest en gelijk verder
gegaan met slapen.

Kleine Buba met grote broer Dirk

De volgende dag was iedereen thuis
(zo gezellig) maar toen gingen Joke
en Ton samen weg. Toen ze terug
kwamen hadden ze allemaal tassen
met spullen.
Die moesten opgeruimd worden....
ik heb heel goed geholpen door alle
tassen te controleren. Ook wilde
ik graag zeker weten dat het goed

Groetjes Buba
(Truus hahaha)

Op de site klikt u op de knop ‘onze
poezen’ en daar vindt u de optie
‘financieel adopteren’. Ook is er
een rechtstreekse knop rechtsboven op de pagina. U kunt dan
heel eenvoudig aangeven wie u wilt
adopteren en voor welk bedrag.
U kunt ook eenmalig een groter
bedrag doneren. We hopen dat veel
mensen reageren en zodoende de
poes een financieel steuntje in de
rug geven.
Vriendelijke groeten, Judith

Ed met de verkeerde foto !
Frenkie & Nina

(Miracle)
Nina

Frenkie & Nina

Onderstaand mailtje hebben we ontvangen over
de verkeerde foto van een kat die niet Ed is!
We snappen er nog niets van maar gaan
uiteraard nu wel de juiste foto plaatsen.
Dit is dus de beroemde Ed.
‘Superleuk, Eddie in het krantje (w-16) van de
Poezenboot!!! Alleen...de foto die erbij staat,
dat is niet Eddie!! (Op het schilderijtje en de
waaier wel) Heb er even een charmante foto
bijgedaan van hem.:)
De enig

In veilige haven

15 augustus 2015;
Om volledig op de hoogte te blijven
met onze nieuwe poes ‘Jutte’ het
volgende verhaal.
Jutte

Vorige week ben ik zoals gebruikelijk
naar de Poezenboot aan de Singel in
Amsterdam gegaan. Nu trof ik daar
een mooie tijgerkat en bij thuiskomst
in Naarden was het resultaat dat wij
de volgende dag naar Amsterdam
trokken om de bewuste poes te
bekijken. Echter het dier werd ons
afgeraden omtrent zijn karakter
- krabben en bijten. Maar na informatie is het dier toch later geplaatst.
Gelukkig. Maar als liefhebbers van
poezen kom je niet zonder dier van
de boot!!!
Als resultaat is het een kat geworden zwart met witte voor- en achterpoten.Door een onbekende vorige eigenaar
is het dier in een jutte zak bij de boot
achtergelaten vandaar zijn naam
‘Jutte’.
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J. Wurster

Bjorno en Bessa

Na het overlijden van onze oudste
kat Nino (ook ex-Poezenboot), werd
onze éénjarige Frenkie ons enige
kattenkind. Een tweede kat moest er
zeker komen als (speel)maatje. Maar
hoe maak je een goede match? We
wilden ons niet laten verleiden door
schattige poezenkopjes, maar voor
een kat kiezen die bij Frenkie zou
passen. Met Nino en Frenkie hadden
we daar niet zo goed over nagedacht
en dat komt de relatie tussen de
poezenbeesten niet ten goede.

Ze merkte Frenkie op die voor
de deur zat te posten en was erg
nieuwsgierig. Voorzichtig hebben
we ze kennis laten maken. Het
ging op wat geblaas van Nina na,
meteen goed.
Ze zijn gek op elkaar; ze doen alles
samen en Nina wordt regelmatig
grondig door Frenkie gewassen.
Frenkie kan wat ruw in zijn spel zijn
en aangezien hij formaat bulldozer
is en Nina nogal een scharminkeltje was, moesten we ze in het
begin soms uit elkaar halen. Maar
nu ze flinker wordt en haar pittige
karakter meer laat zien, moet
Frenkie zich af en toe uit de voeten
maken. Nina is ontzettend lief, nog
wat angstig als je te snel op haar
afkomt, maar zal nooit krabben of
bijten. Wij genieten iedere dag weer
van onze kattenkinderen. Judith
had haar helemaal goed ingeschat,
match made in heaven!

Frenkie is sociaal, maar zeer
aanwezig. De nieuwe kat moest wel
stevig op de poezenpootjes staan. Wij
benaderden enkele instanties en bij
de Poezenboot klonk positief geluid:
Miracle, een witzwart poesje van 9
weken. Volgens Judith was Miracle
speels, lief, zocht je aandacht, maar
alleen als zij dat wil. Een poesje met
karakter. Wij waren verkocht.

Groet, Lynda en kop van Ed!

Wij zijn
Wazir en Walek
Wij zijn Wazir en Walek, twee
broertjes opgegroeid op straat, maar
wel in een chique wijk hoor. Toen
we vier maanden waren, werden we
ineens van straat gehaald en naar de
Poezenboot gebracht. Best wel eng,
oké we kregen elke dag een schone
kattenbak, vers water en genoeg
eten, maar het bleef eng.. Toen we
op een gegeven moment uit ons hok
mochten, bleek ook nog eens dat we
op een boot zaten! Een boot!

Hartelijke groeten,
Maureen en Luis
Bjorno

We hebben altijd veel huisdieren
gehad, 5 hebben we genomen
omdat ze verwaarloosd, eenzaam,
schuw of zwervend waren.
Waaronder katten maar ook een
hond en papegaai.
Toen onze laatste kat overleed
besloten we om moeilijk plaatsbare
en niet gewone katten te nemen
zodat ze een lekker thuis hebben.
Toen we gingen zoeken kwamen
we terecht bij de poezenboot en
sinds 27 maart hebben we Bjorno
en Bessa bij ons.

Bessa

Ze zijn schuw maar maken al flinke
vorderingen. Bessa ligt al af en toe
in de krabpaal en ze lopen rustig
langs ons om te eten en naar de
kattenbak te gaan.
We laten ze lekker met rust zodat
ze weten dat het goed is.
We zijn dolblij met ze en volgen
elke dag alle vorderingen en zijn blij
dat we ze een goed thuis kunnen
geven.
Groeten van Cees en Sandra

Frenkie & Nina

Jutte

Hoe kan iemand zoiets presteren.
Onmenselijk en onvoorstelbaar !!!
Wel hebben wij de eerste nacht weinig
geslapen, aangezien het nieuwe
dier (op bed) ons regelmatig uit
de slaap hield. In ons huis zijn alle
voorzieningen getroffen voor dieren,
van de kelder tot en met de zolder,
maar voor alle zekerheid hebben
wij Jutte de eerste periode binnen
gelaten, maar na verloop van tijd
is hij vertrouwd geraakt met onze
afgeschermde grote achtertuin. Het
is een eldorado voor het dier. Nu is
februari volgens onze dierenarts voor
poezen de maand voor het gebit en
zo ontvingen wij een zakje van Dentabites. Wij zijn nu een aantal maanden
verder, maar voor Jutte is Dentabites
voor iedere dag en maand.!!!! Hij kan
er wel een pond van op. ‘Meneer’
gaat dan iedere morgen op de bank
rechtop zitten - staart om de poten en
als antwoord een miauw en ontvangt
dan z’n lekkertje. Eigenlijk vanaf
de dag van binnenkomst is het een
héél aanhankelijk dier en alles krijgt
de gehele dag een kop. Wij zijn erg
ingenomen met hem en zullen heel
goed voor hem zorgen. Hopelijk is hij
zijn verleden vergeten.

Dat zal ik proberen te onthouden,
ik merk trouwens dat er wel meer
dingen zijn die ik niet mag. Lastig
hoor. In de avond werden er toen het
donker werd kaarsjes aangestoken,
dat is grappig maar warm aan mijn
neus, dus lijkt mij gevaarlijk.
En toen kwamen er allemaal
mensen...ze gingen allemaal zitten
en kregen wat te drinken en net als ik
knabbels uit een bakje.

Het bleek dat die mensen allemaal
voor mij kwamen (ze zeiden kraamvisite ...geen idee wat dat betekent) zo
leuk, ze hadden allemaal speelgoed
voor mij mee ..dus nog meer muizen
en balletjes.. er was een speeltje,
een beetje grote bal en die rook heel
lekker daar was broer Dirk helemaal
verliefd op, dus die mag hij hebben.
Ik vind mijn broer trouwens super
stoer. Ik mag met hem spelen en hij
speelt ook met mij. Soms geeft ie mij
een douw met zijn poot en dan ga ik
maar op mijn rug liggen... volgens mij
hoort het zo maar ik huppel dan later
gewoon weer om hem heen.
Ik ben er trouwens achter waar Joke
en Ton heen gaan als ‘s avonds de
tv uitgaat. Ze gaan naar bed. Dit is
wel achter een deur, mijn broer en
ik mogen daar niet naar binnen. Er
staat op de overloop wel een lekker
mandje.. Ik heb besloten dat ik daar
slaap als iedereen naar bed gaat.

Walek nog op de boot

Het begon na ruim een jaar als thuis
te voelen. Bijna elke middag kwamen
er bezoekers, mijn broer (dat is Wazir)
hield zich wat afzijdig, maar ik begon
stiekem het aaien toch wel heel fijn
te vinden, ging lekker vooraan zitten,
zodat ze niet om mij heen konden.
Na anderhalf jaar werden we ineens
met z’n tweetjes in een mandje
gezet, weer eng.

e echte

Wazir, Walek & Valencia
op de boot

Ed

Onze nieuwe huisgenote moet best
bijzonder zijn want we behoorden
eigenlijk tot de ‘niet plaatsbare’
katten. We werden in een kamer gezet
en moesten als een gek op zoek naar
een verstopplek.
Gelukkig bleek er een hele grote
krabpaal te staan en via die paal
konden we boven op de kast
klimmen, lekker veilig. Daar hebben
we samen heel veel gelegen terwijl
we ons afvroegen waarom we weg
moesten uit ons thuis. Gelukkig was
de kast zo hoog dat het enge mens
dat ons ontvoerd had niet bij ons kon.
We kregen vers eten en water en de
kattenbak werd ook steeds schoongemaakt, dat was een kleine troost.
Na lang overleg besloten mijn broer
en ik om niet meer de hele tijd op de
kast te blijven en toch maar eens een
beetje rond te gaan snuffelen, zolang
het enge mens maar niet te dicht bij
ons kwam. Gelukkig zag ze ons vaak
niet, we dachten dat ze misschien
wat slechtziend was, voor ons was
dat wel heel fijn. Hoe vaker we van de
kast bleven, hoe meer ruimte we erbij
kregen, steeds weer nieuwe plekjes te
ontdekken.
Langzamerhand lijkt het er steeds
meer op dat dit ons nieuwe thuis is,
maar helemaal vertrouwen we er nog
niet op, dat hebben we wel geleerd!

Ik laat me inmiddels best wel aaien
hoor, zo nu en dan, maar hou altijd in
mijn achterhoofd dat het enge mens
mij misschien wil optillen. Tot nu toe
heeft ze dat al een paar keer gedaan,
het is me beide keren niet gelukt om
me goed genoeg te verstoppen en
verzetten, maar ik heb het haar wel
heel moeilijk gemaakt, mij optillen
dat is gewoon niet oké! Beide keren
werd ik gelukkig na wat gefriemel aan
mijn lijf (en ik voelde ook iets prikken
bij de dierenarts) weer teruggebracht
en kon ik weer op een van mijn
favoriete plekjes uitrusten van alle
spanning.
Mijn rare broer vindt het hier heel
fijn, hij begroet het enge mens bij
de voordeur als ze thuiskomt, laat
zich uitgebreid knuffelen, de gek gaat
zelfs op zijn rug rollen zodat ze zijn
buik kan aaien, waanzin! Nou ja, heel
stiekem vind ik het ook wel fijn hoor,
maar dat laat ik natuurlijk niet te veel
merken.
Wazir & Walek

Wazir

Nawoord van ‘het enge mens’:
Wanneer je niet op zoek bent naar
schootkatten, veel geduld en weinig
verwachtingen hebt, dan geven niet
gesocialiseerde katten (die ook niet
helemaal verwilderd zijn) zoveel
plezier en voldoening. Elke keer is
er weer een nieuwe mijlpaal van
iets dat ze ineens durven en je ziet
steeds meer de katten erdoorheen
schemeren die ze hadden kunnen zijn
als ze een goede start hadden gehad.
Ik ben nog elke dag superblij met mijn
mannen en ook enorm trots op ze.

Walek & Wazir
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Bas gaat trouwen

Is het erg als je kat tandsteen heeft?
Over tandsteen bij de kat valt een
heleboel interessants te vertellen…

Esther met Kikker

Tandsteen hoe voorkomen we dat?
Om te weten wat tandsteen is,
moet je eerst weten wat tandplak is.
Zonder tandplak kan er namelijk geen
tandsteen ontstaan.
Bij katten ontstaat er, net als bij ons,
iedere dag een laagje tandplak op hun
tanden en kiezen. Dit dunne laagje
bestaat voornamelijk bestaat uit
speeksel en bacteriën. Als dit dunne
laagje tandplak verkalkt, ontstaat er
tandsteen. Dit proces noemen we
mineralisatie.

Wat als er al tandsteen gevormd
is? De dierenarts kan tandsteen
verwijderen door middel van een
speciaal haakje of tangetje. Soms
lukt dit niet bij een wakkere kat en
moet het onder narcose gebeuren.
Dan gebruikt de dierenarts vaak
een ultrascone scaler om het
tandsteen te verwijderen.
Waarom verwijderen we het
tandsteen eigenlijk? Doordat het
tandsteen zo ruw is, hecht er veel
meer tandplak aan vast dan op
een schone, gladde kies. En meer
tandplak zorgt weer voor meer
tandsteen, een vicieuze cirkel dus.
Maar een nog belangrijkere
reden is dat tandplak zorgt voor
tandvleesontstekingen. Dus hoe
minder ruw tandsteen, hoe minder
tandplak er aan vasthecht, hoe
minder tandvleesontsteking. En
hoe minder ontstekingen in de
bek, hoe gezonder je kat! En dat is
waar het ons om te doen is!
Door Tandheelkundig Dierenarts
Esther Vamos

Tandsteen ziet er bruin of geel uit en
het heeft een heel ruw oppervlak.
Hoe minder tandplak er op de tanden
en kiezen zit, hoe minder tandsteen
er ontstaat. Dus het eerste wat je kan
doen om tandsteen te voorkomen is
zorgen dat de tandplak verwijderd
wordt. Hoe? Door tanden te poetsen!
We doen het zelf ook elke dag en er is
niks zo effectief om tanden en kiezen
te reinigen. In de volgende editie zal
ik vertellen hoe je de tanden van je
kat kan poetsen.

Kattenkliniek Vondelpark
Johannes Verhulststraat 115hs

020-6620101

Er bestaat ook speciaal voer wat
ervoor zorgt dat de vorming van
tandsteen vermindert. Er zit bijvoorbeeld minder calcium in waardoor
er minder verkalking optreedt. Vaak
hebben deze brokjes een speciale
structuur die tijdens het kauwen een
reinigende werking hebben.

Bas gaat trouwen en zijn a.s.
echtgenote kan niet tegen katten.
Maar Bas houdt wel van katten. Dat is
dus een patstelling en wat gebeurt er
dan? Nou dan organiseren je stoere
vrienden een surprise ochtendje
‘schoonmaken op de Poezenboot!’
Ben je toch nog even met katten
samen.

mannen zo met katten bezig zijn.
We willen niet discrimineren maar
uit de praktijk blijkt nu eenmaal dat
vrouwen meer met katten hebben.
Wij liepen dus met een grote grijns
toen we Bas zo lekker bezig zagen
en Bas liep ook met een grote
grijns. We hebben een gezellige
ochtend gehad met Bas. Toen

We hadden weer een top dag, 3
druppels regen en de rest droog,
soms wat koud maar soms ook
een lekker zonnetje. We waren de
enige op de brug met Koningsdag
spulletjes, daardoor sprongen we er
wel uit. Maar toch ook wel jammer
dat er steeds meer echte ‘handel’
komt ipv Koningsdag spulletjes.

Bas wist van niets en werd zomaar
bij ons gedropt en kreeg van ons
te horen dat hij mocht helpen met
het verzorgen van de Poezenboot
katten. Het gebeurt niet vaak dat

de vrienden hem weer kwamen
ophalen hebben ze allemaal
een donatie gedaan. Top dagje
samen, onze dank aan Bas en zijn
vrienden.

‘Proef ’dag op De Poezenboot
De poezen van de Poezenboot
genoten 1 maart 2017 van natuurlijk
en gezond natvoer dat alleen
verse, natuurlijke ingrediënten
bevat. Denk aan vers bereid vlees
en verse groenten en kruiden
zonder chemische toevoegingen en
laagwaardige ingrediënten. Steeds
meer mensen vinden gezond eten
belangrijk. Maar hoe zit het met
onze huisdieren? Onze 1,5 miljoen
honden en 2,8 miljoen katten? Hun
voedsel is meestal verre van gezond.
Vandaar dat de Poezenboot haar
katten liet trakteren op kattenvoer
van Lily’s Kitchen. Het Britse merk
dat sinds enige tijd ook in Nederland
verkrijgbaar is gaf goodie bags weg
gevuld met natuurlijk voedsel voor
zowel katten als honden in ruil
voor een kleine donatie aan
de Poezenboot. In het
Verenigd Koninkrijk
is Lily’s Kitchen
al een groot
succes.

‘Wat mij het meeste aanspreekt
in Lily’s Kitchen kattenvoer is dat
er geen chemische toevoegingen
inzitten en er alleen natuurlijke
ingrediënten gebruikt worden. Je wilt
toch het beste voor je kat. Daarnaast
kunnen we zelfs kiezen voor een
biologische lijn. En ook belangrijk
uiteraard is dat onze Poezenboot
poezen echt genieten van de kuipjes
van Lily’s Kitchen.’
Judith

Producten, prijs en
beschikbaarheid

Fotoshoot proefdag
Lily’s Kitchen

Onze ‘De Poezenbrief ’...een voorproefje:

@depoezenboot.amsterdam

@depoezenboot

@DePoezenboot

Vakantieoppas
Yes, de zomervakantie is in zicht!
Jouw vakantieplannen zijn gemaakt,
de zonnebrandcrème ingeslagen en
je hebt er weer bereveel zin in. Er is
alleen nog één zorg: wie past er zo
lang op Minoes?
De Poezenboot ontvangt veel
telefoontjes van mensen die vakantie
opvang zoeken voor hun kat. Wij
verzorgen zulke opvang niet. Maar
natuurlijk geven we je graag een paar
tips, zodat jouw snoezepoes goed
verzorgd achterblijft en jij straks met
een gerust hart op het vliegtuig stapt.

1 Voor de huiskat geldt: eigen haard
is goud waard. Katten verkassen
niet graag, dit geeft ze stress. Het
liefst komt de vakantieoppas dus bij
jou thuis. Misschien heb je een lieve
buurvrouw, of een tiener verderop
die wel wat wil bijverdienen. En als
zij ook huisdieren hebben, kun je
voor hen hetzelfde terug doen!
2 Leve de digitale sociale netwerken:
Op facebook zijn er voor de meeste
regio’s wel pagina’s waarop je een
oproepje kunt plaatsen voor een
oppas.

De spullen die we verkochten
hebben we allemaal gekregen. Op
social media hebben we een oproep
geplaatst en tot op de laatste dag
werden er spulletjes gebracht.
Allemaal zo aardig. We hebben een
rotsvast groepje dat gaat ‘staan’ al
jaren lang: Jolijt, Dini, Michi, Judith,
Monique (die er dit jaar niet bij was
omdat haar arm in het gips zit) en
ook helpt Ans (zuster van Dini)
ons de laatste jaren. De moeder
van Jolijt is er ook altijd bij om ons
met warme drank te verwarmen. En
heel misschien krijgen we er nog
iemand bij: Inge (al vrijwilliger op de
Poezenboot). Zij kwam alleen even
in de loop van de dag langs, even
buurten maar liet meteen weten dat
ze niet bleef want ze had met iemand
afgesproken. Maar tuurlijk was het
super gezellig en is ze niet meer
weggegaan!

Lily’s Kitchen biedt voor honden
en katten een complete lijn
droog- en natvoer en een uitgebreid assortiment verwennerijen
zoals koekjes. Er komen regelmatig nieuwe recepten bij. Er is
tevens een biologische lijn.
Lily’s Kitchen is verkrijgbaar bij
80 Albert Heijn filialen verspreid
door Nederland en online via
www.ah.nl .

De Poezenboot
krijgt een digitale nieuwsbrief
De Poezenboot
op Social Media

Koningsdag 2017

3 Wel eens gehoord van ‘petsitting’?
Het klinkt als een nieuwe hippe
Amerikaanse trend. Dit is een
oplossing als je de zorg voor jouw
prinsessenkind liever aan een
professional overlaat.
4 Is het bovenstaande geen optie?
Dan zul je je kat tijdelijk ergens
anders onder moeten brengen. Uit
logeren bij opa en oma, of naar een
pension. Geef Kees z’n vertrouwde
etensbakje en andere spulletjes mee
en een dekentje met zijn geur.

Meer lezen?
Schrijf je dan nu in voor onze
digitale nieuwsbrief via
www.depoezenboot.nl !
Hoe meer mensen zich inschrijven
hoe leuker het wordt, doen dus.
Eens in de twee maanden sturen we
je dan een overzicht van het reilen
en zeilen van de Poezenboot en
ontvang je gratis tips & tricks, ideeën
en advies voor een happy life met je
huistijger.
Simone
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Donatie nav ‘365dagensuccesvol’

Donatie uit naam
van Bjorn

Unieke Poezenboot logo T-shirts
te koop
Wie dit mooie T-shirt met het
originele gekleurde logo van de
Poezenboot wil kopen, kan dit doen voor
nog steeds maar E 15 en steunt daarmee
gelijk het werk van de Poezenboot.
Ze zijn op de Poezenboot,
Singel 38.G,
te verkrijgen in de maten
small tot en met extra large.
En nu ook in kindermaten. Wilt
u meer informatie hierover belt u ons
dan gerust. Het is ook mogelijk om de
T-shirts via
onze website te bestellen.
Inmiddels is ons nieuwe grijze
Poezenboot shirt met zwart logo
ook verkrijgbaar via de website.
Zelf lopen we nu op de boot ook in
het grijze Poezenboot shirt, zo zijn
we makkelijk herkenbaar.
Er is echter 1 klein verschilletje met
de shirts die wij verkopen en de
shirts die wij aanhebben. Bij ons
staat er nl Cat-Crew op de rug!
Het moet uiteraard wel duidelijk
zijn wie de kattenbakken schoon
maken…..

Trouwe donateurs
Dank aan iedereen die trouw kranten
komen brengen en ons regelmatig uit
de brand helpen. Zo ook alle mensen
die (dieet)voer, speeltjes, medicijnen
(even bellen of we ze gebruiken)
dekentjes, fleece dekens, zelfs een
zowat nieuwe klimpaal en nog veel
meer komen brengen. Allemaal super
bedankt.

Tuin

Wie helpt?
Adverteerders en
bellers gezocht
Zoals u misschien al weet maken
we tegenwoordig ons krantje
helemaal zelf maar zoeken wel
de hulp van adverteerders. Dus
proberen we bedrijven en winkels
ea te vinden die een advertentie
willen plaatsen in onze Poezenboot
krant.
Dus mocht u nu al het gevoel
hebben: ik wil de Poezenboot wel
steunen met het plaatsen van een
advertentie in de zomer en/of
winter editie dan kunt u ons bellen.
Mocht u goed zijn in telefoon
gesprekken voeren en wilt u ons
helpen de nieuwe adverteerders
te benaderen neemt u dan ook
contact met ons op. Bellen kan
tussen 10 en 12 uur, behalve op
zondag want dan zijn we gesloten.
We hopen van u te horen.

We hebben sinds kort 2 speciale
dames die ons helpen
met het grotewerk in onze
‘tuin’ of met andere woorden: het
groen voor de boot en alle planten in
bakken. Ze halen zelf alle benodigdheden, planten en samen gaan we aan
de slag. Zij meer dan ik. Danielle en
Saskia, super top. Ons kleine bakje
bij het trapje wordt regelmatig onder
handen genomen door onze Dini ;)

3-D Kerstkaarten
Mevrouw Anneke Mohlman maakt al
twee jaar mooie 3-D Kerstkaarten voor
ons, over katten en Kerst bijvoorbeeld, die wij, op onze beurt, mogen
verkopen. We zijn er erg blij mee!
Onze dank hiervoor.

Donatiebus
De heer Bon heeft in het Antiekcentrum de Looier een donatiebus
staan voor de Poezenboot.
En regelmatig maakt hij de inhoud
aan ons over. Ook verspreidt hij onze
Poezenboot krant daar.
Zo fijn, onze hartelijk dank.

Colofon
Onze dank aan de adverteerders, dankzij hen was het mogelijk deze krant te maken!
Oplage: 5.000 stuks
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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Bedankt!

Donatie en
extra hulp
Zo mooi wat mensen allemaal komen
brengen en aan ons geven cq aan de
poezen geven. Alhoewel wij laatst zelf
ook verwend zijn met chocolade en
bonbons.
Echt zo aardig van deze dame.

Redactie :
Judith Gobets
Vormgeving & opmaak:
Petra Knip
Copyright 2017
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of opgeslagen in enige vorm, hetzij elektronisch,
mechanisch, opnamen, fotokopieën of enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige
wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid
of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Super bedrag voor een dagje ‘staan’
en altijd ook enorm
leuk om met ons vaste groepje te doen.
Wat er over is aan kleding gaat naar
de Rode Kruis bak, de overgebleven
boeken gaan naar Bruna op het
Olympiaplein en de rest van de
spulletjes eventueel naar de 2dehands
winkel. Dus maak gerust vast een
doos met spulletjes voor volgend jaar.
We proberen alles te verkopen als
het maar niet al te grote spullen zijn
en het heel is. We kijken al uit naar
Koningsdag 2018.

Djenna en Bastiaan bij groep 8 De Horizon

Scholieren
Afgelopen jaar zijn er ook veel
scholieren, op eigen houtje of via
school zelf, langs geweest met een
actie, project of om een donatie te
geven. We zijn ook uitgenodigd om
een donatie zelf op te komen halen
en om dan meteen een presentatie te
geven. Dat was voor de 8ste groep van
de Horizon. Bastiaan en Imko hadden
ons voorgedragen als goed doel.
Imko was ziek tijdens de presentatie
en staat daarom niet op de foto. In
diezelfde periode liep Djenna stage bij
ons en zij is mee geweest om de 8ste
groepers, die straks ook stage moeten
gaan lopen, daarover te vertellen.
Super leuke dag.

Het is spijtig dat uw adres niet meer
is gekoppeld aan een donatie die u via
de bank overmaakt. Dat schijnt na het
invoeren van iban nummers niet meer
mogelijk te zijn. Voorheen stuurden
we mensen soms een bedankje als
we een donatie hadden ontvangen,
nu kunnen we dat niet meer doen.
U zou dan handmatig tijdens de
overschrijving uw adres gegevens
moeten toevoegen. We doen het nu
maar even op deze manier:
wIedereen enorm bedankt voor de
financiële steun die u ons geeft en
heeft gegeven. Het klinkt cliche maar
zonder u blijven wij niet drijven!
Iedereen heel erg bedankt,
Judith

Wat een geweldig bedrag, onze
dank aan alle vrienden van Bjorn.
De Poezenboot poezen Eve en
Oscar, zijn inmiddels verhuisd naar
België waar ze wonen bij de ouders
van Björn. Volgens vader Jochem
Bruinsma zijn ze al helemaal
gewend. ‘Ze tolereren onze oude
poes Muze, die al 22 jaar is. We
noemen haar voortaan tante Muis
en daar lijkt ze het mee eens te
zijn. Ze blaast de 2 jongelui tot
de orde als die te dicht langs haar
heen rennen en dat wordt door hen
gerespecteerd.’
Wij wensen vrienden en familie van
Björn veel sterkte met dit verlies.
De Poezenboot medewerkers

Koningsdag

June

We ‘staan’ altijd met Koningsdag
om de hoek bij de boot met allerlei
Koningsdag spulletjes, die we van
allemaal hele aardige mensen krijgen.
Wat we dus die dag ‘verdienen’ is pure
winst. Dit jaar hebben we voor
� 200,70 verkocht.

‘Hallo Judith, wat leuk dat je de foto's
naar ons toe gestuurd hebt ! June
vond het geweldig op de poezenboot
en we willen jullie dan ook hartelijk
bedanken voor de aandacht die jullie
haar gegeven hebben.
Jolanda was super gastvrij echt erg
leuk ! June [en wij] zou het inderdaad
te gek vinden als ze in de volgende
krant komt en hoopt daar dan ook
een exemplaar van te ontvangen.
Nogmaals hartstikke bedankt, mede
door jullie heeft ze een te gekke 10de
verjaardag gehad!
Vriendelijke groet, oma Elly’

Donatie van Rein

Björn Bruinsma was een kattenliefhebber en had twee katten van
de Poezenboot. Björn overleed op
21 januari. Zijn familie vroeg aan
vrienden geen bloemen mee te
brengen naar de crematie, maar in
plaats daarvan een donatie te doen
aan de Poezenboot. Fien Elshout
(10) kwam namens de vrienden
van Björn, E 320 brengen, samen
met haar moeder.

Katten-identificatie-chip
Vele katten raken zoek en vinden
nooit meer hun huis terug en u dus
nooit meer uw kat.
Vooral in de zomer hangen overal
de briefjes ‘kat vermist’ 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 gebeurt is. Spijt als haren op
je hoofd dat je de kat geen chip heb
laten geven.

Uw gegevens zoals naam, adres,
telefoonnummer op één minuscule
chip. Deze wordt via een dikke
injectienaald onder de huid geplaatst.
Via een zogenaamde ‘reader’ kan
men het chipnummer lezen. Komt
de kat per ongeluk buiten en daarna
op de Poezenboot, in een asiel, bij de
dierenambulance of bij een dierenarts
terecht, dan kan via de chip altijd
het adres van uw huisdier worden
achterhaald.

En kunnen wij dus
meteen contact met u
opnemen. Hoe langer
uw kat op straat zwerft
hoe groter de kans
is dat er iets vreselijks met haar
gebeurt. Hoe sneller ze weer thuis is
hoe beter. Chippen dus!
Vraag uw dierenarts hierna, regelmatig zijn er acties waarmee het
chippen goedkoper is.

