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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Teveel katten

We zitten alweer aan het staartje van
dit jaar, 2017 is bijna voorbij.
En als altijd weer veel katten-gebeurtenissen.

Teveel katten

Koeienkat
We beginnen maar meteen met het
verdrietige nieuws dat onze Koeienkat
is overleden. Beroemd en berucht
mag je hem wel noemen, altijd stond
hij op het plankje bij het raam vlakbij
de deur waar iedereen doorheen
komt. Je kon dus niet om Koeienkat
heen, je moest langs hem en kreeg
hem dan meteen op ooghoogte op
een paar centimeters van je vandaan.
Hij had ook altijd verhalen, lange
verhalen die luidkeels werden verteld.
Hij trok de bezoekers naar zich toe en
er moeten duizenden foto`s van hem
gemaakt zijn. Alleen één dingetje:
hij kon regelmatig zijn pootjes niet
thuis houden! En of je hem nu lang
kent of pas ontmoet dat maakte voor
Koeienkat niet uit, had hij zijn bui
niet,of zat je net één seconde (te) lang
aan hem of zat je haar niet goed dan
kon je een harde tik krijgen en vaak

Illustratie: Nikki Smits

Stelt u geen prijs op
onze Poezenbootkrant?

Bruno

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.

Koeienkat oud

Koeienkat

winter 2017

met nagels. Dus af en toe vloeide er
bloed. Maar na een goede verklaring
van hem werd hem dat weer vergeven.
Hij wilde niet echt aangehaald worden
maar kon uren op school zitten! Dit
jaar begon hij af te takelen, hij kreeg al
dagelijks verschillende medicijnen en
bijna al zijn tandjes waren getrokken
vanwege een tandvlees ontsteking.
Door middel van bloedonderzoek
werd hij ook in de gaten gehouden
maar op een gegeven moment was
hij echt op. Ondanks dat hij at als
een bouwvakker, viel hij af. Koeienkat
was een hele gekke bijzondere
indrukmakende kat. Het is stil zonder
Koeienkat, we missen hem.

We waren weer betrokken bij een
aantal mensen die veel te veel katten
hadden.
In één geval is diegene zelf verhuisd
voor ze misschien, na klachten, het
huis uitgezet zou worden. Maar voor
de verhuizing heb ik er 6 van de
ongeveer 25-30 katten opgehaald. En
dat ging niet makkelijk, het was niet
duidelijk wie er mee zou gaan en een
paar lieten zich niet zomaar pakken.
Ook al waren het er veel te veel, ze
werden wel goed verzorgd. Ook weer
uit de hand gelopen omdat de katten
niet gecastreerd waren en een nestje
kittens wel ‘leuk’ is. Ze zijn allemaal
lief, goed gesocialiseerd en super leuk
geplaatst.

Pia, Pietro, Pito, Pilar & Pit

Kittens

SBS6 met dierenarts Piet & Airen Mylene

We hebben weer veel kittens gehad,
de meeste zijn dit jaar in de pleegopvang bij onze eigen mensen gegaan.
Dat gebeurt altijd als de kittens erg
klein zijn want dan moeten ze nog
een tijd bij ons blijven en dat kan het
beste in huis. Op die manier kunnen
we ze goed socialiseren en worden
het zelfverzekerder katten en daar
hebben ze de rest van hun leven
profijt van. Mensen die een nestje
kittens thuis hebben beseffen vaak
niet hoe belangrijk het socialiseren
is en dat begint al een paar dagen
na de geboorte. Doe je niets met ze
dan blijven het voor de rest van hun
leven onzekere of bange kittens, met
alle stress gerelateerde gevolgen van
dien. Gelukkig zijn alle kittens weer
super leuk geplaatst. Verderop in de
krant ziet u een aantal foto’s van na
de plaatsing.

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. Heeft u bij
ons een kat gebracht en daarmee
aangeven genoeg vertrouwen in ons
te hebben om de zorg van hun kat
aan ons over te dragen kan het zijn
dat u ook onze krant krijgt.
Bij het verzenden van onze
krantjes wordt automatisch een
acceptgiro bijgevoegd voor het
donateurschap (winter) of een
extra bijdrage (zomer). Als u zich
niet heeft opgegeven als donateur,
dan is het donateurschap niet

Daar hangen uiteraard ook foto`s
van de Poezenboot katten en hun
personeel. Tijdens de fotoshoot is ze
helemaal verliefd geworden op een
van onze kittens en daar ze op zoek
was naar een maatje voor haar kat,
woont ons kitten nu bij mevr Blaak ;)

SBS6
Media aandacht was er ook weer:
SBS6 is een dagje met ons meegelopen en hebben de plaatsing van
een kitten gevolgd. Dierenarts Piet
en Airen Mylene presenteren het
programma . Als u de krant leest is
de uitzending, jammer genoeg, al
uitgezonden. Namelijk in november.

Foto expositie
Mevrouw M. Blaak heeft YouTube
filmpjes gemaakt van Poezenboot
katten die een thuis zochten. En
heeft ook een foto expositie ‘Kat
en personeel’ georganiseerd in
restaurant Ratatouille.

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.

Floortje en Doortje met hun personeel

Social media
Van onze ‘eigen’ media is het een
wel en het ander nog niet gelukt.
Livestream zit even in het slop maar
dat komt later echt van de grond.
Onze Instagram heeft een goede
start gemaakt maar ligt nu even stil
maar ook dat komt goed. We hebben
al iemand gevonden die Instagram
wil gaan ‘beheren’. ‘De Poezenbootbrief’ onze digitale nieuwsbrief gaat
super goed, nr 2 is net verstuurd. We
krijgen daar zeer positieve reacties
op. Ben ik meer van het ‘schrijven’
maar Simone die de Poezenbootbrief
coördineert, is gelukkig goed thuis
op het digitale vlak.
Wilt u via social media op de
hoogte blijven, volg ons dan op
Twitter.
U hoeft geen account te openen,
als u op onze site op het icoontje

voor u van toepassing. Uiteraard
kunt u de acceptgiro gebruiken
voor een extra bijdrage, graag zelfs.
Bent u van plan donateur te worden
dan kunt u dat nu heel eenvoudig
doen door minstens E20,00 over te
maken onder vermelding van ‘nieuwe
donateur 2018’. 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

klikt van Twitter/Facebook (rechts
boven op de site) dan ziet u al onze
nieuwtjes en foto`s.
In 2016 begon het een beetje maar dit
jaar is het booming business: foto`s,
filmpjes, flogs, blogs, artikelen, en
noem maar op, allemaal over de
Poezenboot op het Internet. Was het
voorheen een ‘papieren’ magazine/
krant en lazen sommige mensen
dat, nu gaat alles het Internet op
en leest de hele wereld het! Gevolg:
erg veel bezoek op de Poezenboot.
Soms, sinds dit jaar, staat er een
rij buiten. We hebben maar een
beperkte ruimte dus is het ook snel
‘vol’. Maar bijzonder blijft het wel.
Houdt deze tendens aan dan gaan we
voor mensen die een kat zoeken en
dus niet alleen zomaar langskomen
iets regelen. Het belangrijkste is dat
mensen die langs komen omdat
ze een kat zoeken, rust en ruimte
hebben om kennis te kunnen maken
met de katten die een nieuw thuis
zoeken. We gaan kijken wat de beste
oplossing daarvoor is.
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
1

Japanse vis

Snorretje is niet meer
Jonge kittens zijn er om groter te
groeien, om volwassen te worden.
Zo hoort het maar zo ging het niet
met Snorretje. Eigenlijk had hij
nog geen naam maar gemakshalve
noemde ik hem zo want uiteraard
had hij een snorretje!
Snorretje was een heel bewegelijk
klein kitten, niets mis mee:
speelde, at goed, was erg knuffelig
en deed de gekste dingen. Je werd
vrolijk van hem, hij zat vol energie
en je kon niet anders dan van hem
houden. Een van de iets oudere
kittens (die ook in de pleegopvang
zat) kreeg heel erge diarree en
niets hielp om dat te stoppen.
Uiteindelijk is zij opgevangen door
DierenZiekenhuisAmsterdam en is
daar intensief behandeld. Snorretje
kreeg ook diarree en is daarom
gelijk meegegaan. Daar ze steeds
samen waren leek ons dat het
beste.
Jibba reageerde goed op de behandeling, weliswaar heel langzaam
maar stapje bij stapje ging ze
beter. Beide kittens zijn nooit ziek
geweest, ze waren vrolijk, speels,
knuffelig en allebei zo aandoenlijk.
Ze hadden alleen hardnekkige
diarree. Maar Snorretje werd
tijdens de opname wel ziek en
verloor aan gewicht. En hij was
al zo´n klein hummeltje. De
dierenarts dacht dat er toch al iets
niet helemaal oké met hem was

omdat hij zo heel klein was voor
zijn leeftijd, hij leek niet te groeien.
Ik loop al zo´n 100 jaar mee, heb
al heel veel katten zien komen
en geplaatst zien worden. En
zo af en toe heb ik ook meegemaakt dat katten overlijden of
geëuthanaseerd worden. Soms
zie je het aankomen, soms is een
kat erg oud, of ziek en heb je er
vrede mee. Maar een kitten dat
overlijdt……..
Snorretje was een bijzonder katje
voor mij en ik dacht ook: zal ik
die maar thuis houden? Op een
bepaald moment belde de dokter
mij en liet weten dat hij niet zo
goed ging en dat ze die middag
met het team zou overleggen wat
ze het beste konden doen. Ik ging
ervan uit dat de dokter zou bellen
om een andere behandeling voor
te stellen. Maar dat telefoongesprek liep anders: er werd geadviseerd om hem te laten inslapen.
En dat doen ze daar alleen als een
kat echt echt niet meer beter zal
worden.
De grond verdween onder mijn
voeten, vreselijk vreselijk vond ik
het, hoe maak ik dit ongedaan!
Tijdens het gesprek met de
dierenarts kwam ik door de tranen
niet meer uit mijn woorden. Nog
steeds vind ik het heel moeilijk en
zou heel hartstochtelijk willen dat
ik dat telefoontje nooit had gehad.
Judith

Het verhaal van Sjadoef

Donaties

Na 30 jaar talloze katten van allerlei
rassen, kleuren en leeftijden te
hebben liefgehad en gepamperd
bleef ik met één poes van destijds 3
jaar achter. Twee jaar lang is zij de
enige gebleven en
begon ze mutserig gedrag te
vertonen. Alleen is maar alleen. Tot ik
Sylvia – mijn buurvrouw - op straat
tegenkwam. Ik vertelde haar dat mijn
grote droom was ooit nog eens een
Siamees in huis te hebben.
Vanwege het aanhankelijke en
levendige karakter. Sylvia meldde me
dat er op dat moment toevallig
een half-Siamees op de Poezenboot
was: SJADOEF.
Spoorslags naar de Poezenboot.

Wij, of tuurlijk bedoel ik onze katten,
zijn weer zo verwend met alle soorten
donatie verrassingen.

Liefde op het eerste gezicht. Iedereen
daar was dol op Sjadoef. Hij was een
beeldschoon crèmekleurig kittentje
met tabbypoint oortjes, snoetje,
staart en pootjes. En blauwe ogen!!!

Ik wist dat hij zou veranderen
en inderdaad is hij in de loop der tijd
getransformeerd in een dikke Cyperse
kater met blauwe ogen.
Sjadoef heeft een heerlijk leven bij
ons gehad. Poes Jasmine was niet blij
met hem, maar Sjadoef ging lekker
z’n eigen gangetje en genoot van de
zon op het balkonnetje, de lekkere
donzen dekens op het bed en goed
eten.
Optimale Knuffelkater. Echt mijn
Droomkater.
En toen kwam onverwachts toch nog
weer een klein poesje op onze weg.
Een kittentje van 7 weken. Jasmine
was er niet blij mee, maar Sjadoef
vond het geen probleem. Hij nam het
schildpadpoesje meteen onder zijn
hoede.
Hij heeft het geweten. Ze dook
meteen boven op hem en beet in z’n
oren en poten en wilde alleen maar
met hem spelen. Hij kon me toen met
een smekende blik in die prachtige

Onze Boon
Boon is als vondeling binnen gebracht,
een oudere rode kater, en zag er een
beetje belabberd uit. Hij is op rond de
12 jaar geschat door de dierenarts
maar lijkt wat ouder. Tijdens de check
bij de dierenarts bleek dat zijn gebit
erg slecht was en een grote sanering
nodig had. Vanwege zijn gestel
verdacht de dierenarts hem ook
van een schildklierafwijking. Op
dat moment is hij gevaccineerd en
heeft een chip gekregen. De afspraak
voor zijn gebitje is gelijk gemaakt.
Dierenarts Vamos is gespecialiseerd
in gebitjes en krijgt daarom ook veel
huisdieren met gebitsproblemen te
behandelen en is dus druk.
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blauwe ogen aankijken: laat
dat kleine kreng ophouden!!!
Sjadoef was
een intermediair tussen die
twee dames.

Lily`s kitchen kattenvoer
Van Lilly’s Kitchen hebben we 3 grote
dozen voer gekregen waar we voorlopig mee voort
kunnen.
Namens onze
katten,
super bedankt.

Zijn darmen en later ook zijn
blaas begaven het.
Tot mijn intense verdriet heb ik hem
in moeten laten slapen bij Caressa.
Sjadoef is nog steeds bij ons in een
urntje...

De Poezenboot kittens

Jibbe

Kittens zijn, net als alle jonge dieren,
zo super schattig. Toch proberen we
iedereen bij te brengen dat het veel
verantwoording met zich mee brengt
als je een nestje kittens hebt. Mocht je
het bewust doen, bedenk dan dat er al
heel veel katten zijn en dat je, volgens
ons, altijd verantwoordelijk voor
ze blijft. Ook als het bij de nieuwe
huisgenoten niet goed gaat en je de
kat dus zou moeten terugnemen.

Mocht je (krolse) poes de benen
hebben genomen dan kun je haar bij
thuiskomst meteen laten steriliseren.
Mochten er toch kittens geboren
worden dan is het heel belangrijk om
ze super goed te socialiseren.
Als het goed is heb je de kittens op
zijn minst nog 10-12 weken in huis
voor ze naar een nieuw thuis kunnen
verhuizen. In ongeveer de eerste 4
maanden van hun leven kun je ze
‘maken en breken’. Kijk je er niet
naar om, laat je ze niet wennen aan
andere mensen, kinderen, lawaai,
honden, ea, geef je ze geen positieve
ervaringen met bijvoorbeeld vervoer in

Sally

(Note van de Poezenboot: Lutte is
geplaatst bij de dierenarts van dierenkliniek Rivierenbuurt te Amsterdam)
Sally

(Lutte) Sally
Lutte (nu Sally) is heel stoer hoor.
Heeft al neusjes gegeven met Rufus,
onze andere kat, en komt nu al
onder de bank vandaan. De andere
katten doen of ze hier altijd al heeft
gewoond. Ze is al lekker aan het
spelen en is als een knuffelbeest van
een kind. We zijn helemaal verliefd op
haar. Ze is een eigenwijs mirakel hoor.
Ze gaat gewoon op de kippen af, heel
grappig. Ze achtervolgt me de hele
dag. Probeert ze ook bij de andere
katten maar die vinden dat niet 'cool'.
Ze is al helemaal deel van het gezin.
Slaapt wisselend bij iedereen op bed
en speelt overdag met de kater
(die vervolgens wel een rustig plekje
opzoekt om te slapen) Leuk hoor!

(Pietro) Dani

Dani

Met Pietro, wij noemen hem
inmiddels Dani, gaat het heel goed.
Het is een ondeugend scharminkel!
Met de plantenspuit heeft hij dus al
kennis gemaakt, maar hij leert snel.
Hij gaat vanaf dag 1 op de katttenbak,
meerdere keren per dag, eet alsof er
geen morgen meer komt en maakt
vrienden met de oude damespoes
in huis. Zij begint hem ook steeds

Japanse katten-treats
Wat je van ver haalt is lekker,
zullen ze gedacht hebben, want
helemaal vanuit Japan zijn er een
soort vis-treats naar ons toegestuurd.
Dat was even apart voor ze maar
tuurlijk houden de
meeste katten
wel van vis.
De bak van Dobey
Dobey in de Westerstraat heeft een grote bak staan waar
klanten kattenspullen ea in kunnen
leggen. Is de bak vol dan komen we
deze leeghalen en het is altijd weer
een grote verrassing wat de klanten
onze katten hebben geschonken.
Dobey en alle klanten, heel erg
bedankt.
Joyce en Wilfred
Ze hebben niets met elkaar te maken
maar apart genoeg hebben ze
allebei (apart) een feestje gegeven
en de bezoekers gevraagd om een
donatie te doen aan de Poezenboot.

Al sinds 2010 helpt de heer Poortier
van Bruna Olympiaplein ons met
oude kranten voor in de kattenbakken. Bijzonder is wat hij en
mevrouw Groeneveld nog meer
doen: ze hebben bakken vol tweedehands boeken buiten voor de winkel
staan die je voor een paar euro kan
kopen en de opbrengst gaat naar
een goed doel. Bijvoorbeeld De
Poezenboot. En je staat
versteld van wat dat opbrengt.

Joyce

We laten ook iedereen weten ‘gooi
niet je boeken weg maar breng ze
naar het Olympiaplein’.
Recent hebben we weer een groot
bedrag ontvangen en is uitgerekend
wat er in het totaal al gedoneerd is
de laatste 7 jaar.
En dat is niet mis: E 7100,Hemeltjelief wat een bedrag,
supersuper bedankt,
namens ons allemaal,
Judith

Nog meer donaties
Teveel om op te noemen, via de
post krijgen we spulletjes toe
gestuurd, men komt zachte slaapmandjes brengen, zelfgemaakte
en gekochte speeltjes, blikkenvoer,
kattensnoepjes, handdoeken en
draagmandjes.
Waar we ook erg blij mee zijn is
het dieetvoer dat we krijgen. Vooral
nierdieet en blaasdieet. En laatst
ook vlooiendruppels. Allemaal zo
welkom.

Olleke

Keet & Siske

(Lupo) Siske
Zoals ik zei tijdens het telefoongesprek maakt Lupo het goed! We
hebben hem nu Siske genoemd, m’n
moeder vond het maar een klein ratje
en als compromis moest Ciske met
een S, dus Siske.

(Obi) Mowgli

(note van de Poezenboot: hij is super
fotogeniek maar zwart is moeilijk te
fotograferen ;)

Almo Nature kattenvoer
Bij Almo Nature is de showroom
vernieuwd en wat doe je dan met
al het voer dat er staat? Ze hebben
ons gebeld, waar we natuurlijk
super blij mee zijn.
Want het was nl ook nog eens erg
veel. Dus hup met een lege auto
erheen en met een volle bak terug
naar de Poezenboot. Dames en
heren, super actie van jullie, onze
dank.

zelfgemaakte speeltjes

Hier een paar leuke foto’s van Jibbe
en zelfs een met onze eigen Thijsje.
Hij was eigenlijk meteen gewend aan
het huis en de kattenbakken, dus
erg fijn. De introductie was eerst een
beetje aftasten, maar nu spelen ze
veel met elkaar en er is totaal geen
agressie. Het gaat echt heel goed met
Jibbe en Thijsje, ze zijn echt vriendjes
die graag samen slapen en ook lekker
stoeien.
Groetjes Myrthe en Rob

Het gaat helemaal fantastisch met
Obi. Ik was jullie nog wat foto’s
verschuldigd van Obi (nu Mowgli).
Het is niet de meest fotogenieke kat
maar hij is enorm goed in knuffelen
en klimmen ;)
Vriendelijke groet, Dino

En apart genoeg hebben ze allebei
E78,- opgehaald! Joyce heeft E78,05
opgehaald en Wilfred E78,25. Ik vind
het zo bijzonder dat mensen, als ze
een feestje geven, dan vragen of men
wil doneren aan de Poezenboot.
We zijn blij met jullie.

Jojo

leuker te vinden. En terecht,
want het is een lekker ventje.
We knuffelen ons helemaal suf met
hem.
Groet, Christiènne

Jibbe

Zeep van Lush

Bruna

een draagmandje, in de auto
meenemen, optillen, heel veel
knuffelen en spelen dan creëer
je onzekere gestreste of zelf
angstige kittens.
En dat raken ze niet meer kwijt.
Kittens die angstig zijn, zijn kittens die
eerder kans hebben om ziek te worden
en gedragsproblemen te krijgen.
Buiten het feit dat een niet gesocialiseerd kitten voor de rest van haar
leven angstig is of op zijn minst erg
onzeker zal zijn. En dat wil je toch niet
op je geweten hebben. Zijn er vragen
hierover, bel ons gerust.
Jibbe & Thijsje

Dat Poezenboot mandje is geniaal.
Ze heeft de hele nacht naast me
gelegen in het mandje.
Groet Manon
Besloten is dat als Boon
eerder geplaatst kon worden
de nieuwe huisgenoten op onze
kosten naar de dierenarts konden
gaan voor de gebitsafspraak van
Boon.
Daar de kosten van een grote
gebitssanering nogal in de
papieren kunnen lopen is er om
hulp gevraagd van onze social
media volgers. En dat was niet aan
dovemans oren gevraagd. Een hele
aardige meneer reageerde meteen
en doneerde een fiks bedrag en
daarna volgden er meer. We zijn
super dankbaar voor alle hulp.
Boon is geplaatst bij een liefdevolle
oudere dame die heel blij met hem
is. Nog dezelfde week kregen we te
horen dat het leek of hij er altijd al
had gewoond, zo relaxed en happy
was hij. Dierenarts Vamos heeft
hem in de tussentijd onder handen
genomen en Boon heeft weer een
witte big smile ;).
Iedereen enorm bedankt voor de
hulp namens Boon.

3D kaarten
Zoals de prachtige
3D kaarten die we gekregen
hebben van Marianna.
Zo mooi en minuscuul
nauwkeurig gemaakt.
Een doos vol kaarten die we
mogen verkopen. Heel erg
bedankt. Marianna is ook
de huisgenote/verzorgster
van Sjadoef, die in 2015 is
overleden.

Almo Nature

Mowgli

Pia & Pilar

Met Olleke gaat het voor ons
gevoel hartstikke goed. Hij heeft de
kattenbak gevonden, drinkt en eet
goed en heeft lekker veel energie. Ik
vind het echt een ontzettende lieve
leuke schat.

Pia & Pilar

Wel vinden we het erg lastig met onze
eigen kat Boris, het gaat er af en toe
heel fel aan toe, Boris is behoorlijk
pittig voor Olleke. Niet dat Olleke
zich daar echt wat van aantrekt, die
blijft Boris gewoon uitdagen. En Boris
is ook steeds wel erg nieuwsgierig,
dus ergens merk ik ook dat hij het wel
leuk vindt.
Olleke ging gisteren tegen Boris
aanliggen en dat zag er ontzettend
lief en vredig uit. (Daarna vraten ze
elkaar weer bijna op)...

Ze zijn zo lief. Ze eten goed. Pilar
krijgt zelfs een buikje :). Hoeveel
mogen ze eten? Nog geen keer
buiten de bak gepiest. We laten ze
vanaf de tweede dag al rondrennen
in het huis met alle kamerdeuren
dicht. Ze spelen veel en dan zetten
we ze terug in de badkamer en
gaat er even iemand bij zitten. Dan
komen ze languit op schoot liggen
en spinnen. Gaat heel goed dus.
Grtjs, Tim

We zijn inmiddels al weer wat daagjes
verder en het lijkt al wat rustiger te
worden tussen de 2.
Nog steeds af en toe even vechten
maar al een stuk minder vijandig.
Ze gebruiken elkaars bak en eten
het liefste elkaars eten, zonder
problemen. (Dat laatste probeer ik
overigens te voorkomen)..
We hebben ze afgelopen week veel
apart gehouden, s’avond even met
elkaar en en s’nachts weer apart.

De foto dat hij met Keet (onze hond)
bil aan bil ligt was de derde dag al!
Ze liggen niet vaak echt tegen elkaar
aan, maar wel bij elkaar in de buurt.
En is het continue spelen. Heerlijk!
Ze genieten van elkaar, prachtig om
te zien.
Nogmaals dank voor de zorg en we
houden contact!
Groet, Kim

Lush
En soms krijgen we ook wat
voor onszelf. Zoals bijvoorbeeld
de zeepjes van Lush. Zonder
dierproeven en alleen met natuurlijke
producten gemaakt en daar worden
we helemaal blij van. Lush, ga zo
door, we zijn blij met jullie.
Dierenartsen
Dierenkliniek IJhavens had een
donatie bus van ons op de balie
staan maar nadat deze gestolen was
hebben ze er geen een meer terug
gezet. Tot nu toe, nu staat er wel weer
een maar aan de ketting!
IJhavens en cliënten dank voor jullie
steun en donaties.
Dierenkliniek Het dierenpunt heeft
ook een bus staan en regelmatig
krijgen we een telefoontje dat we de
bus kunnen legen.
Dierenarts Swarte en team, super
dank.
Dierenwinkel 4Cats, kledingwinkel
Yucca en Shop de Ville
4Cats op het Waterlooplein met
meters aan alleen maar kattenspullen en Yucca een dames kleding/
sieradenwinkel aan de Oudezijds
Voorburgwal met liefde voor katten
hebben beiden een collectebus staan.
En zijn beide stoere doorzetters,
want bij beiden is de bus een jaar of
2 geleden gestolen! Dus mensen met
collectebussen op de balie: leg ze
heel goed vast. Dames, onze hartelijke dank.

Shop de Ville heeft de mooiste
cadeautjes en weggaan zonder
iets mee te nemen is eigenlijk niet
mogelijk. De klanten geven graag
een donatie aan de Poezenboot.
Dat weten we omdat we
geregeld de bus moeten
legen. Shop de Ville dames
en heren, onze dank is groot.
Pill pockets
Vanuit Amerika krijgen we
af en toe deze geweldige
pill pockets. Heb je
problemen om je kat
een pil in te geven dan
werkt pill pockets
geweldig. Niet iedere
kat trapt erin maar wij hebben
goede ervaringen ermee. En zijn altijd
erg blij als we weer een zakje hebben
gekregen.

Yucca

Alle gevers
Zoals gezegd, teveel om op te
noemen maar iedereen hartelijk dank
voor de donaties. Jullie zijn super.

Kattenmutsen
We kennen ze wel, de theemutsen,
de breimutsen, de ijsmutsen ea
maar de Kattenmutsen kenden we
nog niet. Nu dus wel, we hebben
er zo’n 21 tegelijk ontmoet! Op
12 augustus van dit jaar was het
zover. Jammer genoeg liep de
afspraak iets vertraging op door
ons toedoen omdat we met minder
vrijwilligers waren dan de planning
was. Maar lang verhaal kort, het
is een vol, kleurrijk, divers bezoek
geworden. Vanuit het hele land

zijn Kattenmutsen naar ons toe
gekomen en met z’n allen hebben
ze een donatie gedaan van E285 en
daar bovenop een heleboel speeltjes
en zakjes/blikjes/kuipjes voer en
meer lekkers. Het is een super fijn
volk, die Kattenmutsen. Aan alle
Kattenmutsen die bij ons waren:
onze hartelijke dank voor jullie
enorme gulle gift en cadeaus, super
top.
Vriendelijke groeten,
Judith

Ook zit de Feliway in het stopcontact
dus dat helpt vast ook een handje
mee.
Vandaag hebben we het balkon kittenproof gemaakt dus vanaf nu kan hij
ook lekker op het balkon.
		
Groetjes Lize
note Poezenboot: inmiddels gaat het
steeds beter. Katten hebben de tijd
nodig om elkaar te leren kennen.

Olleke
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Vrijwilliger
in beeld
Luciana De Poezenboot viert
-jarig jubileum!

50

Luciana & Koeienkat

Veganist, dierenrechtactiviste,
vol energie: Luciana maakt De
Poezenboot al bijna 8 jaar blij met
haar onvoorwaardelijke hulp en
aanwezigheid.
Hoe heeft De Poezenboot jou
gevonden?
‘Ik wilde eigenlijk altijd al met dieren
werken, het was er alleen nog nooit
van gekomen. Ik kom uit Peru en 8
jaar geleden ben ik naar Nederland
verhuisd. Naast mijn baan in
e-commerce, ben ik op zoek gegaan
naar vrijwilligerswerk. Die baan is
voor brood op de plank, maar mijn
hart ligt bij de dieren. Met welke
dieren ik zou gaan werken maakte me
niet eens uit. Ik vond
De Poezenboot op
internet en ben binnengestapt. Mijn tattoos
van twee hondenpoten
zorgde meteen voor
een klik. Hiernaast ben
ik ook actief als dierenrechtactivist in verschillende organisaties.’

minder goed geregeld is dan in
Nederland. Hier hebben honden
en katten het erg goed, in vergelijking met bijvoorbeeld Peru waar
je enorm veel honden op straat
ziet. Katten worden daar zelfs
gezien als plaag.’
Wat vind je bijzonder aan
De Poezenboot?
‘Het bijzondere aan hier werken,
vind ik dat ik direct resultaat zie
van wat ik doe. Door mijn fysieke
werk, ligt een kat even later
weer lekker op een kleedje te
dutten. Dat voelt erg goed. Ik vond
de zaterdagmiddagen hier ook
altijd geweldig en
raakte vaak niet
uitgepraat met
bezoekers.
Door naar andere
mensen te kijken,
heb ik ook geleerd
hoe ik met katten
om kon gaan.
Ik was gewend aan honden en ben
echt een K9 persoon, maar katten
benader je heel anders, minder fysiek.
Het is echt een overwinning als je ze
voor je wint. Er moet wel altijd iets
een beetje gek aan je zijn als je met
katten werkt, haha.’

‘Het is altijd
mijn droom
geweest om
een opvang te
runnen. ’

Beredruk ben je dus?
‘Ja ik doe heel erg veel. In het begin
kwam ik elk weekend naar De
Poezenboot, nu doe ik de zondags
om de week. Dat is de enige dag dat
ik kan! Ik heb ook een druk sociaal
leven, dus die zondagochtend is
nog wel eens zwaar, haha. Laat mij
dan maar even rustig alleen in de
quarantaine beginnen. We hadden
altijd een super hecht team op de
zondag, waarvan er nu twee weg zijn.
We zien elkaar nu ook nog buiten De
Poezenboot.’
Zie je jezelf in de toekomst nog meer
met dieren werken?
‘Jazeker. Het is altijd mijn droom
geweest om een opvang te runnen. Ik
ben nu ook bezig met een opleiding
tot ‘Ondernemer asiel, pension en
kennel’. Best wel pittig, want dit is
geheel in het Nederlands. Ik zou
graag iets beginnen in Spanje, of een
andere plek waar de dierenopvang

Heb je een lievelingskat hier?
‘Koeienkat (overleden in augustus)
was mijn favoriet... Ik denk omdat
onze persoonlijkheden erg op elkaar
leken. Hij was zo lekker aanwezig,
terwijl hij juist ook zijn eigen ruimte
nodig had. En Lana zal ik nooit
vergeten. Ik kwam een keer aan in de
quarantaine, en toen ik een van de
hokken opendeed vloog een dikke
poes ineens mijn armen in, om niet
meer los te laten. Wel 20 minuten heb
ik zo met haar gestaan, zo erg had ze
liefde nodig. Dat was erg bijzonder.
Thuis heb ik ook twee leuke katten,
Mauw en Muis. Zonder katten is een
huis echt te leeg.’

Dit wordt een
groot feest,
dat kan niet anders.
We bestaan 50 jaar,
hoe is dat mogelijk??
Dat is mogelijk door u,
alle Poezenbootdonateurs
en-vrienden, want zonder u
hadden wij dit jubileum niet
gehaald, dat staat als een paal
boven water!
En dat willen de medewerkers
van de Poezenboot met u vieren.
Op dit moment zijn we druk
bezig met de voorbereidingenen
er is dus van alles nog niet
helemaal zeker en bekend.
Maar wat al wel in de planning
zit: dat het gaat gebeuren in
juni 2018 op een zondag op de
Sunday Market. En dat is zo’n
beetje het enige dat we u nu
kunnen vertellen.

Kijk voor het totale artikel van
de Vondelpark dierenkliniek over
vuurwerkangst en wat eraan te
doen op onze website.

Nog één klein weetje: we gaan
ook een on-line veiling proberen te
organiseren. En daar zijn aparte,
mooie en unieke spullen voor nodig.
Bezit u iets speciaals en wilt u dat aan
ons doneren zodat wij het kunnen
veilen dan horen we heel graag van u.
Bel ons gerust met vragen.
Maar we gaan u nog iets vragen en
hopen dat veel mensen mee gaan
doen, vooral de mensen die goed
zijn in handenarbeid. Misschien is
uw hobby wel bijvoorbeeld: breien,
haken, kleien, kaarten maken, metaalglas-hout bewerken, tekenen en ga
zo maar door. We gaan u vragen om
voor ons ‘katten’ te maken uit allerlei
materialen. Moeders, vaders, kids,
oma’s, opa’s, de buren, clubhuizen,
iedereen mag meedoen. Maak het
alleen niet te groot. Wij gaan het
dan op onze beurt verkopen op de
jubileumdag en de opbrengst is voor
de katten van de Poezenboot. Het
zou geweldig zijn als we een kraam
vol ‘katten’ zouden hebben van alle
soorten materialen.

We willen ook het een en ander aan
lekkers serveren. Kunt u lekkere
koekjes bakken, cakejes of taartjes
maken dan hopen we heel graag van
u te horen. Neem contact met ons
op als u wilt helpen of een ander leuk
idee heeft. Met ons allen maken we er
een top dag van. Houd onze website
en social media in de gaten.
In mei wordt onze zomerkrant voor
1x de jubileumkrant, waarin we u dan
meer kunnen vertellen over wat en
hoe we de dag gaan indelen
en wat er allemaal te doen is.
We hopen op veel reacties.
tot gauw,
Judith

Voorkom vuurwerkangst bij uw
hond of kat!
Begin op tijd zodat ook uw huisdier kan genieten van de feestdagen

L

aat uw hond op oudejaarsnacht al voor 22.00 uur aangelijnd uit en zorg dat ramen en
deuren gesloten zijn.

S

luit de gordijnen, laat het licht
aan en zet radio of TV aan.
De prikkels van buiten vallen dan
iets minder op.

L

aat uw dier zelf een plekje in
huis opzoeken waar het zich prettig
voelt.

H

oud uw kat bijtijds binnen,
liefst al de dag voor oud & nieuw,
om te voorkomen dat hij buiten
in paniek raakt. Sluit eventuele
kattenluikjes af zodat hij niet
alsnog per ongeluk naar buiten
kan vluchten.

Z

org dat uw dier gechipt en
geregistreerd is en eventueel zijn
naamkokertje om heeft. Mocht
hij onverhoopt weglopen of
ontsnappen, dan kan hij sneller
met u herenigd worden.

S

tel het avondeten van uw
dier uit tot later op de avond.
Als dieren hongerig zijn, hebben
zij minder aandacht voor
het vuurwerk, ook een nieuw
speeltje aanbieden kan helpen
om de aandacht van het geknal
af te houden.
En dan wensen wij,
alle medewerkers
van de Poezenboot,
u en uw huisdier
hele gezellige en
relaxte feestdagen toe.

Muchas gracias, Luciana!
Simone

Colofon

Lily`s Kitchen Kerstdiner

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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Lily’s Kitchen introduceert gezond en natuurlijk kerstvoer voor katten
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Lily’s Kitchen, producent van
natuurlijke en gezonde voeding voor
huisdieren, introduceert feestelijke
lekkernijen voor katten (en honden).

Zo is er een adventskalender voor
katten (10,98 euro). Elk vakje van de
adventskalender is gevuld met hapjes
gemaakt van kip met lever, kip met
garnalen en kalkoen met cranberry.
De ‘Kerstkalkoen’ zit boordevol
versbereide kalkoen, malse ham en
sappige cranberries. Voor elke kat de
feestelijke maaltijd van zijn dromen.
Verkrijgbaar in een kuipje van 85 gram
(1,75 euro).

De Christmas cracker (2,95 euro) is
gevuld met kalkoen, kippenlever en
cranberries is een heerlijk tussendoortje.
Alle Kerstproducten zijn verkrijgbaar
bij Zooplus.nl . De reguliere
producten van Lily’s Kitchen zijn
verkrijgbaar bij Albert Heijn en via
www.ah.nl .

