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Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden

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.    
       Haal niet de acceptgiro eruit want dan kunnen we u niet uit het 

     adresbestand halen omdat we niet weten wie u bent!

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

50-Jarig jubileum 
Jemig, jemig, dit jaar stond helemaal 
in het teken van ons 50-jarig 
jubileum. Wat een hectiek en wat een 
feest. In deze krant kunt u lezen hoe 
geweldig dit feest, op de markt, is 
geweest en hoe de veiling is gegaan. 
Eind november is het laatste item 
opgehaald en kwam er bijna een 
kink in de Cats kaarten! Ik vond het 
geweldig om dit feest te organiseren 
en ben super trots op ons team en op 
alles wat iedereen heeft gedaan. 

De veiling was meer werk dan ik 
verwacht had;  toen we eenmaal de 
speciale pagina op onze website 
hadden begon het echte werk. Voor 
die tijd ging er veel tijd zitten in 
het bij elkaar krijgen van de leuke 
en speciale items.  Ook kwamen er 
‘kinderziektes’ naar boven, die dan 
vervolgens weer door iemand anders 
achter de schermen van de website 
pagina verbeterd moesten worden. 
Maar al met al was dat ook een super 
leuke ervaring, die ik zo weer over 
zou doen. Misschien zelfs al volgend 
jaar! Het was geweldig om te zien dat 
steeds meer mensen meededen met 
het bieden.

In beeld
We zijn ook weer even in ’beeld’ 
geweest, o.a. bij Een Goed Stel 
Hersens met Carlo Boszhard, 
Nicolette Kluijver en Kim Holland. 
We hebben ook meegedaan met 
Droomkamers van Nickelodeon. In 
dit programma worden de kamers 
van kinderen die een moeilijke tijd 
hebben (gehad) opgeknapt en in de 
tijd dat dat gebeurt wordt er iets leuks 
gedaan met de kinderen. Veer is een 
grote kattenliefhebber en kwam dus 
naar de Poezenboot. Ze heeft meege-
holpen met onze werkzaamheden. 
En daar onze katten muzikaal zijn … 
is er een filmpje opgenomen door 
Blinq. Zoek het maar even op in onze 
Social Media. Of op het Net: Quirk 
Meister vol.3 .

We hebben nogal wat voeten in 
aarde gehad met een kat waarvan de 
eigenaar wel bekend was maar die 
het diertje maar niet kwam ophalen, 
al een paar maanden lang niet. 
Uiteindelijk, om een lang verhaal kort 
te houden, heeft mr ten Haaf, ook 
bekend als mevrouw de Advocaat, 
ons uit de nood geholpen. En woont 
de kat nu bij een liefdevol cat-minded 
stel. Super bedankt mr ten Haaf.

Nieuwsbrief
Mocht u het nog niet weten: we zijn 
pas begonnen met onze eigen digitale 
‘De Poezenbootbrief ’. Dat kost u niets 
en u ontvangt de brief via de mail 
ongeveer om de 2 maanden. U krijgt 
o.a. nieuws over de Poezenboot te 
lezen, interessante feitjes, wetens-
waardigheden en veel mooie foto`s. 
Simone verzorgt onze digitale 
Poezenbootbrief en onderaan op 
onze site kunt u zich aanmelden.
Dus we hopen u niet alleen op de 
Poezenboot te mogen ontvangen 
maar ook op het Internet (Twitter, 
Facebook en Instagram en nu ook 
onze Poezenbootbrief). 

Ik wens u gezellige feestdagen en een 
diervriendelijk en wijs 2019. 
Judith

Aan alle nieuwe huisgenoten van 
‘onze’ katten.

Ook u krijgt onze Poezenboot 
krant, ook al heeft u zich niet 
officieel opgegeven als donateur.  

Mede doordat u een kat bij ons 
heeft geadopteerd en ons werk 
zodoende steunt, lijkt het ons 
aardig om 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.

Bij het verzenden van onze krant 
wordt automatisch een acceptgiro 
bijgevoegd voor het donateur-
schap (winter) of voor een extra 
bijdrage (zomer). Als u zich niet 
heeft opgegeven als donateur, dan 
is het donateurschap niet voor u 
van toepassing. Uiteraard kunt u 
de acceptgiro gebruiken voor een 

extra bijdrage, graag zelfs. Bent 
u van plan donateur te worden 
dan kunt u dat nu heel eenvoudig 
doen door minstens � 20,00 over 
te maken onder vermelding van 
‘nieuwe donateur 2019’. 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 geadop-
teerd, u de naam van de kat bij 
de overschrijving vermeldt (haar 
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

Bruno

Kittens
Uiteraard gaat naast de voorbe-
reidingen van dit jubileum ons 
‘katten gebeuren’ gewoon door. 
We hebben dit jaar ruim 72 kittens 
binnen gekregen. En bijna allemaal 
geplaatst. ‘Bijna’ voelt niet goed en 
dat is omdat we een paar kittens 
hebben verloren. Ook dat maken we 
mee. De kittens gaan meestal naar de 
pleeg opvang om daar te socialiseren 
of om aan te sterken. We hebben 
een aantal te jonge kittens gekregen 
zonder moeder en wie weet wat die 
kleintjes al hebben meegemaakt voor 
ze bij ons komen. Ze hebben geen 
weerstand en kunnen van buiten het 
een en ander hebben opgelopen. Zo 
hebben 3 pleegouders allemaal een 
kitten verloren, alle 3 de kittens zijn 
naar de dierenarts geweest maar 
het mocht niet meer baten. Vreselijk 
verdrietig.

Een kleine 200 katten hebben een 
liefdevol thuis gekregen. En dat is 
waarvoor we het allemaal doen. In 
interviews wordt vaak gevraagd: 
vind je het niet naar om een kat te 
plaatsen, vooral kittens die je hebt 
zien opgroeien of katten die je lang 
op de boot hebt gehad? Maar nee, 
ik ben juist enorm blij als we een kat 
plaatsen. We kunnen daar namelijk 
erg secuur in zijn, dus komen de 
katten alleen maar terecht bij super 
leuke en geschikte mensen! En dat 
voelt juist erg goed.

Bruno

Carlo Boszhard & Nicolette Kluijver

Jort, Meike & Jinte

Miss Molly

Mister Smith

Veer Droomkamer Nickelodeon

Mister Jones

Miss Mouche & Muffin

Smoothiekraam 50-jarig jubileum

Beyaz Blinq
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Wat een groot feest, we hebben 
genoten, voor alle vrijwilligers was 
het een top dag op de markt.
Ans had koekjes en zalige broodjes 
gemaakt, zodat iedereen een 
lekkere lunch had. Yvonne en ‘haar’ 
team maakte smoothies voor de 
verkoop maar uiteraard ook voor 
ons. En dacht ik nog: lekker thee, 
koffie en chocomel maar nee, de 
smoothies gingen als ‘broodjes’ 
over de toonbank. Maar daar 
werd dan ook een echte show van 
gemaakt. Judy had lekkere cup 
cakes gemaakt, die ook verkocht 
werden maar waar we zelf ook een 
beetje van gesnoept hebben! 

We hadden van veel mensen 
tweedehands spullen gekregen 
die te koop waren en er was een 
kraam met nieuwe producten met 
betrekking tot het 50-jarig jubileum, 
zoals katten-magneten, ansicht 
kaarten, T-shirts, sleutelhangers, 
tasjes en nog veel meer. Mocht u 
nog interesse hebben in ons unieke 
50-jarig jubileum shirt of in een van 
de speciale ‘Gaan we Katten’ shirts 
kom dan snel langs. We hebben 
nog een beperkt aantal over. 

Ons 50-jarig 
jubileum

 Michi had het ook erg druk met, 
  voornamelijk, katten schilderen
  vanaf een foto op uw mobiel.  
  Mensen stonden in de rij. Dus 
   aan het einde van de dag zijn 
   er maar mailadressen uitge
    wisseld. Mocht u alsnog 
    interesse hebben: voorlopig 
zit Michi iedere dinsdagmiddag 
op de Poezenboot om voor u te 
tekenen. Al kan het ook via de 
mail.

Jammer genoeg is de ontspan-
nende massage die u kon krijgen 
niet doorgegaan.

De veiling, het kan niet op, was 
ook een succes en we gaan 
proberen om dat volgend jaar 
weer te doen. Uiteraard ligt dat 
aan de spullen die we ‘binnen-
halen’, want u moet wel op leuke 
items kunnen bieden. Op een 
paar spullen na, met name 
schiderijen, is alles verkocht. 
Soms werd er vrij weinig geboden 
en op andere items weer veel. 
Maar zo super dat er zoveel 
mensen hebben meegedaan.
En eerlijk is eerlijk: er stonden 
prachtige items bij. 

Zo’n jubileum van 50 jaar doe je 
maar één keer.  Als we 100 
jaar bestaan, de Poezenboot
blijft namelijk altijd bestaan,  
zal iemand anders het feest 
organiseren! Voor nu ben ik super 
blij dat ik het heb mogen doen. 
Iedereen heel heel erg bedankt 
voor het meedoen, het was een 
giga feest.
Judith

Michi werkt al jaren bij ons op de 
boot als vrijwilliger. In eerste instantie 
waren haar tekeningen bedoeld om 
mensen te waarschuwen voor onze 
schuwe katten. Inmiddels zijn ze 
razend populair bij onze bezoekers!
Hoe komt het dat jij zo goed kunt 
tekenen, Michi?
‘Ik teken al vanaf dat ik 4 jaar was. Ik 
groeide op in Japan, was een verlegen 
meisje en zat het liefst uren binnen 
te tekenen. Vaak gebruikte ik stapels 
papier uit het kantoor van mijn 
vader. Van hem heb ik ook het talent 
geërfd. Op school heb ik me verder 
ontwikkeld. Op het gymnasium leerde 
ik sneltekenen met houtskool en 
werken met olieverf. 
Toen ik een keer op straat liep, zag ik 
iemand karikaturen tekenen en bleef 
ik een tijdje staan kijken. Hij deed 
het niet heel goed, dacht ik stiekem. 
Toen vroeg hij opeens of ik wilde 
proberen! Ik durfde eerst niet, maar 
deed het toch: goed kijken hoe de 
ogen stonden, wat is de vorm van 

Even een berichtje over mij. 
Op 5 mei 2016 werd ik opgehaald 
bij jullie door Agnes en haar 
dochter. Ik woon dus nu 2 jaar 
in Nieuw-Vennep en heb het nog 
steeds naar mijn zin, ik weeg nu 
6,3 kg en spring op de hoogste 
kasten in dit huis, ik mag overal 
op en in zitten, ‘ze’ is daar heel 
makkelijk in. Op het grote balkon 
is een net gespannen, zodat ik 
niet naar beneden kan vallen en 
toch lekker buiten kan zitten, 
(wat ik graag doe ). ‘Ze’ zegt 
ook iedere dag wel een paar keer 
tegen mij, dat ze zo blij met mij 
is. Ik gedraag me ook heel gezellig 
(zit meerdere keren per dag een 
poosje op haar schoot te spinnen 
en te doezelen) en dat vindt ‘zij’ 
ook heel leuk. Ondanks dat ik 
overal op en in spring heb ik het 
hele jaar nog niets gebroken van 
de spulletjes om me heen......

Update van Ramses;
dat is de nieuwe naam die Agnes 
me had gegeven. Inmiddels woon ik 
sinds februari 2018 in Badhoevedorp 
op de 1e en 2e etage bij Barbara, 
de dochter van Agnes. Ik mocht 
bij haar komen wonen toen Agnes 
eind januari overleed. Het is daar 
best druk, er zijn 2 honden, gelukkig 
komen die niet naar boven, en er 
was een poes, Mika. Dat was best 
gezellig maar zij is eind september 
naar de poezenhemel gegaan. Als ik 
soms niet genoeg aandacht krijg dan 
ga ik gewoon op de trap zitten en 
lekker heel hard mauwen tot ze me 
komen knuffelen. Ik krijg elke avond 
snoepjes, eerst beneden samen met 
de hondjes, en later ook nog boven. 
Er wordt veel met me gespeeld 
en geknuffeld en ook hier hoor ik 
regelmatig dat ze zo blij met me zijn. 
Er is hier geen balkon waar ik buiten 
kan zitten, maar misschien dat ik 
volgende zomer wel langs de honden 
de tuin in durf. Ik heb het van de 
zomer al een keer geprobeerd. 
Het fijnste moment van de dag is als 
mijn mensen naar bed gaan, ik ga 
er dan lekker de hele nacht tussenin 
liggen.

Groeten van Ramses, 
voorheen Otar.

GEFELICITEERD 
met jullie 10 jarig jubileum 
Boer en zus zijn dus al 10 jaar 
helemaal happy bij hun 
‘uitgekozen’ huisgenoten

Sherpa & 
ShereKhan

Een jaar geleden zette ik het 
reismandje in de badkamer, deed 
het deurtje open, en liet de heren 
Maloot (nu Pitch) en Rode Storm (nu 
Crimson) op hun gemak hun nieuwe 
onderkomen ontdekken. 
Al heel lang wilde ik een kat, liefst 
een schootkat die lekker bij me kwam 
liggen als ik aan een nieuwe roman 
werkte, maar de verantwoordelijkheid 
hebben over een levend wezen vond 
ik doodeng. Toch keek ik regelmatig 
op de sites van asiels en opvang-
plekken. Wie weet kwam er eentje 
voorbij die me van die angst af zou 
helpen.

Het werden er twee, en de 
behulpzame vrijwilligers van de 
Poezenboot gaven me genoeg tips 
en handige instructies om het aan te 
durven. 

Pitch en Crimson verkenden sluipend 
kamer na kamer, met hun buik 
zowat op de vloer, en schoten bij 
elke beweging van mij schichtig 
terug naar hun veilige plek achter de 
wasmachine. Na een week tegen me 
blazen begon Pitch ineens kopstoten 
te geven. Toch duurde het nog wat 
maanden voordat ze zich echt op hun 
gemak voelden. Ik zal eerlijk zeggen, 
ik heb soms wel gedacht ‘is dit het 
nou”. Twee katten die alleen maar 
verstopt zaten, dat was niet wat ik me 
ervan had voorgesteld.

Nu kan ik me dat niet meer 
voorstellen. Ze zijn bijna altijd in 
dezelfde ruimte als ik. 
Het is heerlijk om te zien hoe 
verschillend ze zijn. Pitch is super 
knuffelig, maar kan ook een etterbak 
zijn en is de dominante van de twee. 
Gelukkig laat Crimson zich niet op 
zijn kop zitten, wat in hilarische 

achtervolgingen eindigt (minder 
hilarisch als ze om vier uur ’s nachts 
mijn buik als springplank gebruiken). 
Crimson kan ontzettend kletsen, 
maar voornamelijk tegen zichzelf. 
Hij is duidelijk de fotogeniekste en 
kan intens tevreden kijken. Hij ligt 
uren achtereen op mijn benen, of 
komt mauwend een aaitje halen als 
hij buiten vogeltjes heeft zitten kijken.

Als ik thuiskom staat Pitch op het 
kastje in de hal te wachten, zet twee 
pootjes tegen mijn borst en geeft me 
een lading kopstoten (hij doet niet 
aan gewone kopjes) en likjes alsof ik 
jaren ben weggeweest. Zelfs als ik op 
de WC zit, springt hij op schoot, en ‘s 
nachts ligt hij in mijn oksel te slapen. 
Bedankt, Poezenboot, dat jullie me 
hebben geholpen bij mijn beslissing, 
door me het zelfvertrouwen te geven 
om toch die verantwoordelijkheid op 
me te nemen. Ik had me geen betere 
maatjes kunnen wensen. En van een 
writer’s block heb ik nu ook geen last 
meer! 

(Maloot & Rode Storm) Pitch & Crimson

de mond... En de persoon voor wie 
het was, die was er heel erg blij mee! 
Later portretteerde ik vaak collega’s. 
Dat waren altijd tekeningen met een 
knipoog, haha. 
Tekenen werd voor mij een tweede 
taal. Vaak kan ik me met pen en 
papier gauwer uitdrukken dan met 
woorden. Ik heb dan ook altijd iets 
om mee te tekenen op zak. De katten-
portretten die ik nu maak zijn niet 
eens zo anders dan de karikaturen 
die ik gewend ben. Elke kat heeft zijn 
eigen gezichtje.’
Laat uw kat tekenen!
Wilt u een bijzondere tekening van 
uw kat? Of bent u op zoek naar een 
super origineel cadeau? Kom dan op 
een dinsdagmiddag (13-15u) bij ons 
langs met een foto, geprint of op 
telefoon. Het tekenen duurt zo’n 10 
minuten en kost maar � 8 ! 
Formaat A5 / tekening met 2 katten-
kopjes � 10.
De kunstenaresse doneert een deel 
van de opbrengst aan De Poezenboot.                                                     
Simone

Hier zomaar op de donderdagmiddag 
even een foto van een gelukkige 
bejaarde.
Geertje (TijgertjeKleur) is inmiddels 
vijf maanden bij me en happy! 
Ik dacht, dat vinden jullie vast fijn 
om te zien/horen.
Groet! Janneke

(note van de Poezenboot: Tijgertje-
Kleur was al 16 jaar oud toen ze bij 
ons kwam. De dame waar ze voorheen 
woonde kon niet meer voor haar zorgen 
vanwege haar eigen hoge leeftijd. Op 
zich al heel verdrietig maar vaak een 
drama voor de kat zelf. TijgertjeKleur 
heeft heel veel geluk gehad dat ze 
op haar leeftijd toch nog zo snel een 
geweldig liefdevol thuis heeft gekregen. 
En daar zijn we Janneke dankbaar voor. 
Vriendelijke groet, Judith)

(TijgertjeKleur)
Geertje

Katten ‘vangen’
Het is niet ons standaard werk om 
katten die buiten lopen te vangen 
maar afgelopen maand hebben we 
het met 2 katten wel gedaan!  

Een van die katten is onze eigen 
Bobje, een mooie donker tabby 
kater, die buiten is gevonden en nog 
niet zoveel van mensen wil weten. 
Hij zou dus naar de dierenarts gaan 
voor zijn castratie maar dat ging 
mis. Het is me nog nooit gebeurd; 
het deurtje van het mandje viel eruit 
nog voor we in de auto zaten!! En 
uiteraard vloog de bange Bobje het 
mandje uit vlak voor de boot, foetsie 
weg. En krijg hem dan maar eens te 
pakken, dat gaat dus niet.

Gelukkig blijven de meeste katten de 
eerste dagen in de buurt en zo ook 
Bobje. We hebben eten op de gracht 
gezet en hij is gelukkig snel gespot. 
Dus hebben we een vangkooi 
neergezet en met z’n drieën zijn we 
gaan patrouilleren, om 21.00, om 
00.00u en om 3.00! En uiteindelijk 
na 3 dagen zat hij zondagochtend 
vroeg in de val. 

Hij vindt mensen nog steeds een 
beetje eng maar we hebben een 
aardige liefdevolle huisgenoot 
gevonden die helemaal weg van 
hem is. Bobje liet zich ook vrij 
goed door hem aanhalen en dat 
zegt wat.

De andere kat is een 
ex-Poezenboot kat die in een 
park gespot was. Zij zat in een 
konijnenhol! Het is werkelijk een 
raadsel hoe ze daar is terecht 
gekomen. Omdat we wisten 
waar ze zat heb ik daar ook in de 
avond een vangkooi neergezet. 
En menig langs rennende sporter 
keek vreemd op toen ze me 
zagen zitten, langs de kant van 
het pad naast de bosjes. En toen 
het donker werd en ik er nog 
steeds zat, werd het alleen maar 
vreemder! Maar na 2 dagen zat 
ze in de vangkooi. Ze was toen 3 
weken weg geweest, broodmager 
maar verder oké.  We zijn uiteraard 
enorm blij dat we beide katten te 
pakken hebben gekregen.
Judith

(Otar) Ramsus Kattenportretten van Michi 

Wacht niet te lang!
We hebben onze 50 jaar jubileum T-shirts nog in de kleuren 
wit, blauw en grijs en nog in diverse maten.
Dus zou u graag zo`n uniek limited T-shirt willen bezitten, 
wacht dan niet te lang.

ShereKhan                                                                                              SherpaCrimson         
         

          
           

               
                                                      Malloot & Rode Storm op de boot                                                                                    Pitch

Bobje Jum

Michi & KasumiMario

Ons team

We hadden naast de kramen ook 
een hele mooie binnenruimte 
waar de lezingen gegeven werden. 
Arienne van Catcetera heeft 
verteld hoe je je kat actief 
en bezig kan houden en hoe 
belangrijk dat is. 
Gedragsdeskundige Sonja van 
Leeuwen heeft vanwege ziekte 
moeten afzeggen maar heeft 
gelukkig een plaatsvervangster, 
Jose, geregeld. Zij vertelde oa over 
katten die naast de bak plassen 
en agressie gedrag en beant-
woordde alle vragen die er waren.
Dierenartsen van de Vondelpark 
dierenkliniek hebben ook 2 
lezingen gegeven en gedurende 
de dag konden ook vragen gesteld 
worden.
Lily’s Kitchen was vanuit 
Engeland overgevlogen om hun 
biologische voer te introduceren. 
En wat er over was mochten wij 
meenemen. Daar waren de katten 
uiteraard erg blij mee.
Cabaretière Dorine Wiersma was 
er ook. Zij gaf die dag twee maal 
een impressie van haar show 
‘Gaan we Katten’. Super leuk, de 
show gaat weer het land in. Dus 
zoek haar maar op.
Dierenarts Piet was een dagdeel 
aanwezig en heeft ons jubileum 
shirt en het nieuwe shirt van 
Dweezelsfriend geshowd. En kon 
uiteraard alle vragen beant-
woorden over alles aangaande de 
gezondheid van de kat.
De kindertafel was een nog groter 
succes dan verwacht was. De 
dames Sietske, Hannah, Olga 
en Wan hebben zowat non-stop 
kinder-toetjes beschilderd. 

Jecka katten

Shirtverkoop

Financiële adoptie

Ramses in N.Vennep bij mevr A.Vink-Blankennagel
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Een nieuwe kat in huis
Wie smelt er nou niet bij het zien 
van een kitten van 8 weken oud? 
Met hun zachte kittenvacht en ronde 
kraaloogjes verleiden ze je waar 
je bij staat. En de geluidjes die ze 
maken zijn zo lief en schattig dat het 
verleidelijk is om ze allemaal mee te 
nemen! Of houdt u juist meer van die 
wijze blik van de al wat oudere kat, 
die op de vensterbank in het zonnetje 
uw hart ligt te stelen?
Het nemen van een kitten of kat in 
huis is een grote beslissing. Een 
kitten wordt immers volwassen en 
gaat met een beetje geluk doorgaans 
toch zo’n 15 à 20 jaar mee. Het is dus 
goed om te weten waar u aan begint. 
Met dit artikel helpen we u op weg!

Plaatsingsleeftijd kitten
Er is veel te doen over de plaatsings-
leeftijd van kittens. De socialisatie-
periode van een kitten duurt tot 12 
weken met een mogelijke uitloop 
van 14 tot 16 weken. Het moment 
waarop een kitten geplaatst zou 
moeten worden is afhankelijk van 
twee dingen: de omgeving waar 
het kitten vandaan komt en de 
omgeving waar het kitten naartoe 
gaat. Groeit de kitten op in een 
prikkelrijke omgeving waar andere 
katten, honden en kinderen zijn dan 
kan de kitten tot 13 à 14 weken in 
het nest blijven. Verhuist deze zelfde 
kitten naar eenzelfde prikkelrijke 
omgeving, dan kan hij al met 9 à 10 
weken geplaatst worden. De nieuwe 
eigenaar heeft dan zelf nog een paar 
weken de tijd om de kitten goed te 
socialiseren op geluiden en dingen 
in zijn nieuwe omgeving. Een kitten 
wat op de boerderij is geboren in een 
prikkelarme omgeving zou met zeven 
weken al geplaatst moeten worden. 
Ideaal is dan met twee kittens 
tegelijk, zodat de sociale ontwikkeling 
onderling nog voortgezet kan worden. 
Sowieso raden wij stellig aan om 
kittens niet alleen te plaatsen als er 
geen andere kat in huis is. Zo leren zij 
met andere katten omgaan en kunnen 
met elkaar spelen als u er niet bent 
of even geen tijd heeft. Verder kan 
dit probleemgedrag op latere leeftijd 
voorkomen, zoals bv. sloopgedrag ten 
gevolge van verveling.

Al een kat in huis
Als u al een kat in huis heeft dan is 
een goede introductie noodzakelijk! 
Het zomaar neerzetten van een 
andere kat in het territorium van uw 
huidige kat is voor een kat hetzelfde 
als wanneer u een wildvreemde in uw 
keuken tegenkomt die een boterham 
staat te smeren. Niet doen dus! Is 
uw kat al ouder dan 7 dan is het 
waarschijnlijk niet fijn voor hem als 
u er een kitten bij zet. Een andere 
volwassen kat erbij nemen is dan 
aannemelijker mits dit goed begeleid 
wordt. Het succes valt of staat met 
een goede introductie waar u de tijd 
voor moet nemen. Laat u hierover 
goed informeren door een katten-
gedragstherapeut (www.kattenge-
dragstherapeuten.nl). Is uw kat al 
wat ouder maar wilt u toch een kitten 
erbij, dan is het verstandig om twee 
kittens te nemen. Ze hebben dan 
elkaar en zullen de oudere kat meer 
met rust laten. Tevens is het voor de 
oudere kat belangrijk om een plekje in 
het huis te hebben waar hij zich kan 
terugtrekken.

Tot slot: een veelvoud van katten in 
huis betekent automatisch dat u alle 
voorzieningen (voerbak, waterbak, 
kattenbak, ligplekjes, verstopplekjes) 
moet verdubbelen om probleem-
gedrag te voorkomen. Houd u daar 
alstublieft rekening mee als die kleine 
wollige schepseltjes u met hun ronde 
kraaloogjes aanstaren en laat u dan 
gerust verleiden!

Adriënne van ’t Wout 
(Gedragstherapeut en 
eigenaar Catcetera) 

(Meer) leren over katten? 
www.kattenacademie.nl

Voor al uw kattenbenodigdheden, 
gaat u naar www.catcetera.nl

Zoals u weet hebben we dit jaar 
ons 50-jarig jubileum gevierd met 
een geweldig marktfeest en een 
online veiling. Maar we willen 
nog wat doen: we gaan weer een 
castratie/sterilisatie actie organi-
seren voor mensen met een 
smalle beurs voor wie het moeilijk 
is om de castratie en/of sterili-
satie van hun kat te bekostigen. 
We willen daarbij helpen.

De Poezenboot 
castratie actie 2018

https://www.facebook.com/DePoezenboot (Amsterdam)

https://www.instagram.com/depoezenboot.amsterdam

https://twitter.com/depoezenboot (Amsterdam)

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. 
Maar 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 aanwe-
zigheid gedoogt. Maar ‘ik pak jou 
even lekker op of we gaan knuffelen’ 
zal nooit gaan lukken. 

Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen

Even een pilletje geven zal ook niet 
gaan. We hebben het hier dan ook 
niet over angstige katten maar over 
verwilderde katten. Als u financieel 
adopteert dan krijgt u, van uw 
gekozen kat, een foto en het verhaal 
over haar geschiedenis. Jaarlijks 
laten we in december van ons horen 
middels bijvoorbeeld een foto van de 
kat, kaart of via de mail. Om kosten 
te sparen kunt u de informatie en foto 
nu ook via de mail ontvangen. U kunt 
aangeven wat u prefereert. 

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 homepagina. 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 

Het gebeurd zo vaak dat mensen geen 
geld hebben voor de castratie/sterili-
satie en de kater buiten laten lopen, 
die dan links en rechts van alles dekt 
en op die manier nog meer verwil-
derde angstige katjes op de wereld 
zet! En poezen die buiten van hun 
kittens bevallen. Vreselijk, dat soort 
kittens worden 9 van de 10 keer geen 
normale huiskatten meer. Kittens 
krijgen buiten uiteraard geen goede 
verzorging en als wij ze dan binnen 
krijgen, dan zijn ze bang voor mensen 
en zijn ze vaak niet goed gezond!

De Poezenboot biedt katten-eigenaren met een stadspas met groene 
stip in februari een kortings-actieformulier aan voor een sterilisatie of 
castratie van de kat. Van vrijdag 1 t/m vrijdag 15 februari 2019 kunt u 
zich melden op de Poezenboot, het kortings-actieformulier invullen 
en het actiebedrag voldoen. Vervolgens kunt u zelf, met het formulier, 
een afspraak maken bij de door ons toegewezen dierenarts.

Aanmelden: Op de Poezenboot, Singel 38-G. 
 Op vertoon van uw Stadspas.
Wanneer: Van 1 t/m 15 februari, dagelijks van 10.00-12.00u. 
 Niet op zaterdag, wel op zondag.
Kosten: Castratie � 20, sterilisatie � 30.
Meer info: tel 625 87 94 en houd tegen die tijd onze site in de gaten
  www.depoezenboot.nl.
 Daar zetten we eventuele aanpassingen op.

Samen met een aantal dieren-
artsen biedt de Poezenboot u dus 
een superkorting aan op het steri-
liseren of castreren van uw kat.

We hopen veel mensen te kunnen 
helpen. 
Heeft u vragen? Bel ons gerust.

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

Kitten of kat?
Of u een kitten in huis erbij wilt 
of een volwassen kat is een heel 
verschil. Beiden hebben voordelen. 
Een kitten is druk op gezette tijden 
en moet nog veel leren. Zo kunt u 
het bijvoorbeeld aantreffen in de 
gordijnen en mag dan niet boos 
worden. U moet het namelijk leren 
wat wel en niet mag en dat kost tijd, 
energie en veel geduld. Aan de andere 
kant heeft u natuurlijk enorm veel 
plezier van zo’n kleintje en kunt u er 
tijdens de socialisatieperiode nog veel 
zelf aan doen om er een leuke kat van 
te maken. U heeft dus meer invloed 
in hoe hij opgroeit. Een volwassen kat 
weet als het goed is al hoe het moet, 
wat wel en niet mag en wat er van 
hem verlangt wordt. Afhankelijk van 
de leeftijd is hij een stuk rustiger en 
evenwichtiger dan een kitten.

Isabella & Gino

Jort

Faxa Ace


