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Beste Poezenboot-donateurs
en vrienden!
2008 is voor mij niet zo een goed jaar
geweest. Vanwege een ongeluk ben
ik een aantal weken afwezig geweest.
En heb ik ook een tijdje alleen maar
de telefoon kunnen aannemen. Ik heb
er wel een goed jaar voor “uitgekozen” want ik kon op 2 geweldige
plaatsvervangers rekenen. En die
luxe heb ik nog nooit eerder mogen
beleven. Beiden zijn stagelopers op
de Poezenboot geweest: Martijn en
Norah. Ze kennen de boot en haar
bewoners dus goed. En dat was voor
mij een hele geruststelling. Dan merk
je dat het moeilijk is om de boot
los te laten. Op het moment dat ik
weer een beetje begon, werd me wel
duidelijk dat ik overal weer “in moest
komen” en tegelijkertijd ook meteen
de lopende zaken moest regelen. Mijn
plaatsvervangers waren vertrokken
toen ik weer begon. Dus dat viel even
niet mee. Sommige werkzaamheden
bleven langer liggen dan normaal,
geen belangrijke dingen maar toch is
dat vervelend. Inmiddels loopt alles
weer zo’n beetje als van ouds.

Zusjes Love-Peace met kittens

Kittens
Met de katten hebben we een druk
jaar gehad, vooral met kittens. Op
dit moment, eind oktober, krijgen
we nog steeds kittens en halfwasjes
binnen. Ook in de zomer hebben
we explosief veel kittens gekregen.
De kittens proberen we zoveel
mogelijk mee naar huis te nemen
omdat we ze niet in de hokken willen
plaatsen. Ze blijven dan thuis totdat
ze geplaatst worden. Op die manier
kunnen we ze veel beter socialiseren
en verzorgen. We hebben ook veel
moederpoezen met kittens gekregen.
Poezen die helemaal niet zwanger
zouden moeten zijn maar gesteriliseerd zouden moeten zijn. Waarvan
mensen zeggen: het was niet de
bedoeling maar maar maar of we
vonden het zo leuk maar nu niet
meer; hier heeft u mamapoes met
haar kinders of alleen de kinders.
Zelf had ik opeens 16 kittens met 3
moederpoezen thuis. Wel wat veel.
Steriliseren is de oplossing. We gaan
in mei starten met de geplande
sterilisatie-actie. Te zijner tijd laten wij
u via de media meer weten over hoe
we het precies gaan doen. Wilt u al
eerder weten hoe het gaat probeert u
ons dan tegen die tijd even te bellen.

winter 2008

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.

Prijzen Nickelodeon

Bijzonder
We hebben ook weer wat leuke,
gekke en bijzondere dingen meegemaakt; zo zijn we met een groep
vrijwilligers uitgenodigd door de
rederij Lovers om een boottocht te
maken. Zijn Brigitte Kaandorp en
Cor Bakker bij ons langs geweest.
Is de Fiep Westendorp Foundation
met een groepje blinde en slechtziende kinderen op bezoek gekomen
i.v.m. de presentatie van het nieuwe
voel/leesboek over de poezen Pim
en Pom. De kinderen kwamen met de
katten spelen en knuffelen. Georgina
Verbaan heeft de kinderen daarbij
geholpen. Zij heeft de stemmetjes
ingesproken van Pim en Pom bij de
animatie film die gemaakt is over
deze 2 katten.
Een handje vol vrijwilligers hebben dit
jaar 2 keer op een braderie gestaan.
Jammer was wel dat beide keren dikke
jassen en handschoenen nodig waren
om het een beetje warm te hebben.
Maar de dames waren niet klein te
krijgen en trotseerden de kou en de
wind.
Er is veel informatie gegeven en
veel vragen werden gesteld en zijn
beantwoord.

Graag wil ik iedereen danken voor
de steun die men ons gegeven heeft,
zowel financieel als met inzet. Zonder
u zou er geen Poezenboot zijn, onze
dank aan iedereen.
En we hopen ook op uw steun in het
nieuwe jaar, samen houden we de
Poezenboot drijvende.
Tevens wil ik u allen hele fijne feestdagen toewensen en een diervriendelijk 2009.
Vriendelijke groet,
Judith

Iedere kat zijn eigen maaltijd
Zolang als het Premium voer uit
Canada in Nederland verkrijgbaar is
geven wij het onze katten.
En tot ieders tevredenheid; de katten
zijn er gek op en wij zijn blij met de
resultaten.

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 wordt
“uw” kat er wel in genoemd.
Zo ook voor de mensen die een kat
bij ons gebracht hebben en daarmee
aangeven genoeg vertrouwen in ons
te hebben om de zorg van hun kat
aan ons over te laten; bij deze ons
krantje.
Bij het verzenden van onze krantjes
wordt standaard 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 voor u
van toepassing. Uiteraard kunt u
de acceptgiro gebruiken voor een
extra bijdrage, graag zelfs. Was
u van plan donateur te worden

Ze hebben er niet veel van nodig om
de voor hen benodigde bouwstoffen
zoals mineralen, vitamines etc binnen
te krijgen. Techni-cal is samengesteld
uit de allerbeste ingrediënten.
En er zit verder niets te veel in dus
de kat wordt minder belast met als
prettig bijkomend resultaat minder
(ruikende) ontlasting.
Dus of u nu een gezellige te zware
je-weet-wel-kater heeft, een actieve
tijger-kat, een kitten of juist een hoog
bejaarde kat, Techni-Cal heeft voor
iedere kat het voer dat bij hem of haar
past.

dan kunt u dat nu heel eenvoudig
doen door minstens € 15,00 over
te maken onder vermelding van
“nieuwe donateur 2009”. Vergeet
alstublieft niet uw adres gegevens
erbij te vermelden anders kunnen wij
u geen Poezenbootkrantje sturen. We
zouden het leuk vinden dat indien u
een bedrag gireert en u een kat van
ons heeft geadopteerd, u de naam
van de kat bij de giro vermeldt (haar
oude Poezenboot naam).
Ik wil tevens iedereen bedanken die
ons foto’s en verhaaltjes hebben
gestuurd. Het is geweldig om te
lezen hoe de katten het maken, hoe
bange katten toch dapper worden,
hoe kittens groter groeien en hoe kaal
geschoren langhaar katten weer een
vacht krijgen.
We maken zoveel nare dingen mee,
dat het zalig is om al die leuke foto’s
te zien.
Alles gaat in het plakboek, dat
iedereen op de Poezenboot kan
inzien.
Administratie

Wilt u meer weten vraag uw dieren
speciaal zaak of kijk op de Techni-Cal
site: www.techni-cal.nl
We willen de firma v. Ree (importeur
van Techni – Cal) dan ook bedanken
voor het ter beschikking stellen van
het nodige kattenvoer.

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

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot
en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 15 per jaar
en maak de contributie over naar :
Postbanknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam

Naam:........................................................................................................................................................... m / v
Adres:.....................................................................................................................................................................
Postcode:.....................................................Woonplaats:......................................................................................
Telefoon: .....................................................Datum:..............................................................................................

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G (t/o 40)
1015 AB Amsterdam
1

Sponsorloterij

Nu is het niet altijd zo makkelijk,
soms moet je dieper graven om
de oorzaak te vinden. En als je de
oorzaak dan vindt dan ben je er
niet altijd blij mee want soms is er
gewoonweg niets aan te doen. Soms
had u er al eerder iets aan moeten
doen, er op moeten anticiperen. Bv
als er een baby in aantocht is; dan
moet u niet uw kat, die al 10 jaar bij
u woont, vergeten. U moet haar bij
de gebeurtenis betrekken, doet u
dit niet dan is er een grote kans dat
ze uit stress buiten de bak zal gaan
plassen, de kans daarop wordt groter
als ze nooit geen contact heeft gehad
met kinderen. Mocht geen behandeling helpen dan is het vaak voor de
kat beter haar te herplaatsen in een
rustigere omgeving.
Het klinkt misschien wat “zweverig”
maar de eerste 3-4 maanden van
haar leven zijn voor het kitten van
“welzijnsbelang” voor de rest van
haar leven. Zo zwaar wegen die eerste
maanden. Kittens die niets hebben
kunnen ervaren zoals kinderen,

Wat ook een hele belangrijke en
ook nog eens simpele oorzaak is,
zijn te weinig kattenbakken. Uit
ervaring weten we dat veel mensen
wel van katten houden maar niet
van kattenbakken! Maar het een
gaat niet zonder het andere. U heeft
altijd 2 kattenbakken nodig ook al
heeft u 1 kat. Van nature plassen en
poepen katten namelijk niet op 1
plek. Ze poepen op de ene plek en
zoeken ergens anders een plek om te
plassen. Geeft u ze die mogelijkheid
niet dan is de kans groot dat ze,
in stress situaties, buiten de bak
plassen. De meeste mensen nemen
het liefst 1 bak met deksel en met
filter en ook nog eens (erg kwalijk)
een klepluikje. En zetten de bak
soms nog het liefst ver weg op het
balkon, lekker moeilijk voor de kat!
Men verwacht dan dat zelfs als het
bv onweert of als er ook vreemde
katten op het balkon komen de kat
nog steeds op de bak gaat plassen.
Wat wij proberen te vertellen is: maak
het de kat zo makkelijk mogelijk om
zindelijk te zijn en te blijven en niet
zo moeilijk mogelijk.
Vaak zeggen mensen dan: mijn
kat doet het al 6 jaar op 1 bak, no
problem. Dan heeft u geluk, of een
stress bestendige kat met een goede
jeugd of ze heeft bij u een relaxed
leven. Het is ook niet zo dat het
altijd en bij iedere kat gebeurt maar
het kan gebeuren. En voorkomen is
beter dan genezen in deze. Want als
u er eenmaal achter bent dat er op
de bank geplast wordt dan wordt het
een stukje moeilijker om dat gedrag
op te lossen, dan was die extra bak
neerzetten eenvoudiger en goedkoper
geweest.
Zijn er gedragsproblemen met de
kat, bel ons. Soms kunnen wij al
een eenvoudige helpende tip geven.
Zo niet, dan sturen wij u door
naar de gedragsdeskundige. Vaak
zijn de oorzaken zo “te zien” door
de gedragsdeskundige en snel te
verhelpen. Kat blij, u blij en wij blij.

Zie ook het artikel op pagina 6

De Poezenboot
020-6258794 / poezenboot.nl
Katten Gedrag Centrum
Voor korte vragen kunt u gratis
onze kattengedragsadvieslijn
bellen:
020 - 416 0883 of 06-816 85 848.
kattengedragstherapie.nl
voor meer informatie.
Zeg er altijd even bij als het om
een Poezenboot poes gaat.

Braderie
We hebben dit jaar een paar keer
op een braderie gestaan, en gaan
proberen dit vaker te doen.
Graag met mooi weer zeggen we
dan! Afgelopen september hebben
een aantal vrijwilligers toch wel even
staan te koukleumen, maar door weer
en wind; ze gaan gewoon door.
Het is altijd wel een organisatie maar
inmiddels krijgen we er steeds meer
handigheid in.
En als je eenmaal de spullen hebt
om de kraam “aan te kleden” is het
meeste werk gedaan.
Op een braderie heb je direct contact
met mensen, er worden vragen
gesteld, je kunt uitleg geven en van
alles over de Poezenboot vertellen.
We hopen uiteraard dat we nieuwe
donateurs vinden maar het belangrijkste is dat we informatie kunnen
geven, en dat wordt volop gedaan.

Veel mensen zijn bang, dat als ze dit
eenmaal doen, ze er hun leven lang
aan “vastzitten”, maar dat is echt
niet zo. U kunt te allen tijde opzeggen
en dat gaat per direct in.
Mocht u geen tijd hebben om te
checken of u het miljoen gewonnen
heeft: geen ramp want alles gaat

Er staat dan nogmaals dat u te allen
tijden kunt stoppen, wanneer u maar
wilt.
U kunt het bv voor een bepaalde
periode doen en daarna stoppen.
Wilt u meer info, bel ons dan gerust.
We hopen dat u gaat mee doen!

Natasja op de braderie Sloten

Woonplaats

Onze Luuk

andere katten, (andere) mensen,
reizen in een mandje en nog meer of
die juist erg nare ervaringen hebben
opgedaan, zijn als ze volwassen zijn
erg stress/prikkel gevoelige katten.
Katten die dus later eerder kans
hebben om van de stress te gaan
wildplassen.
Heeft u 2 (of meer) katten en is er
een niet in orde of ziek zonder dat u
dit weet/merkt dan is de kans groot
dat de andere kat gaat wildplassen.
De andere kat weet nl al wel dat er
“iets mis” is met haar maatje en de
reactie daarop kan zijn dat zij gaat
wild plassen.

Postcode

Als uw kat plast in huis gaat u als
eerste meteen naar de dierenarts, in
huis plassen is nl niet normaal.
We hebben het recent zelf van vlakbij
meegemaakt. Een van onze vrijwilligers heeft een bang stumpertje mee
naar huis genomen, een die maar niet
geplaatst werd.
Na ongeveer een week begon de
al aanwezig kat (onze Luuk van de
Poezenboot) te plassen. Dan ga je er
al heel snel vanuit: dat is een stress
reactie vanwege de nieuwe kat. Toch
hebben we haar geadviseerd met wat
urine naar de dierenarts te gaan. Luuk
krijgt een blaasdieet, dus is gevoelig
op zijn blaas. Hij bleek een blaasontsteking te hebben. Door de stress
kunnen zich bij katten ook eerder
latent aanwezige ziektes of aandoeningen manifesteren. Voor het eerst
hoorde ik iemand zeggen; “gelukkig,
hij heeft een blaasontsteking”. Na het
pillen kuurtje was het wild plassen
over.

Kittens al vroeg aan de bak laten wennen

automatisch. We zouden het geweldig
vinden als veel mensen mee gaan
doen.
U kunt ons bellen en dan maken wij
het in orde of u kunt de Sponsorloterij bellen 020-5737564.
Op de site van sponsorloterij.nl kunt
u zich heel gemakkelijk aanmelden.
• U gaat naar “speel mee en win”,
dat staat op de home page.
Dan heeft u 2 opties;
1ste optie: “ik speel mee voor” …. en
dan staan er een aantal goede doelen,
daaronder staat de 2de optie:
• “ik speel mee voor mijn favoriete
club of vereniging” die selecteert u,
• dan krijgt u een lijst met items en
kies u “dierenhulp” ,
• kiest u die dan komt u vanzelf bij
“de Poezenboot”.
• Als u die bevestigt dan speelt u mee
voor de Poezenboot.

Adres

Een van de redenen dat een kat
wordt afgestaan bij ons, is dat hij
wildplast (buiten de bak plassen), of
in huis sproeit. Dat is vreselijk voor
de huisgenoten van de kat maar nog
erger voor de kat zelf. Zij probeert
u namelijk iets te vertellen, zij zegt;
HELP er gaat iets niet goed met mij,
en jij moet me helpen.

U heeft er vast wel van gehoord.
De loterij die goede doelen steunt
door de helft van ieder verkocht lot af
te dragen aan een door u zelf gekozen
goed doel. Mocht u al meespelen,
maar niet zelf een goed doel hebben
uitgekozen dan
willen wij u nu graag vragen om voor
de Poezenboot mee te spelen.
U hoeft dan alleen maar de Sponsorloterij te vertellen dat u voortaan
mee wilt spelen voor de Poezenboot.
Mocht u nog niet mee doen dan gaan
we u uiteraard vragen om mee te
spelen voor de Poezenboot. Van elk
lot dat u koopt (E 7,80) gaat de helft
naar de Poezenboot. U steunt ons
daar dus geweldig mee en maakt zelf
kans op vele geldprijzen. Iedere week
maakt u kans op 1 miljoen euro en
iedere maand op 2 miljoen. Het zal je
toch maar gebeuren !

leeftijd

Sinds enige tijd werken we
samen met het Katten Gedrag
Centrum. Naar kattengedrag
is steeds meer onderzoek en is
steeds meer toegankelijk voor
particulieren. Hondengedrag is
algemeen bekend, kattengedrag
is nu sterk in opmars. We willen
katten steeds beter begrijpen en
daardoor de gedragsproblemen
oplossen.

Naam

Kattengedrag

We hopen dat de nieuwe
kleurplaat weer door
veel kinderen worden
ingekleurd en aan ons wordt
opgestuurd. Je weet het; je
kan er ons mooie T-shirt met
Poezenboot logo mee winnen.
Aub inzenden
voor 1 maart 2009 naar;
De Poezenboot
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
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We gebruiken 20 TL lampen op de
boot, niet niets dus. En in de loop
van de tijd raakt er natuurlijk wel eens
eentje op. Midden 2006 belde mevr.
vd Linden, een donateur, ons op; met
de mededeling dat er hele “gezonde”
lampen bestonden zg natuurlijk licht.
Rustgevend licht voor mensen maar
ook voor dieren. Zij had contact
gezocht met deze firma Natura Lite.
En kreeg het voor elkaar dat wij van
hen de TL lampen zouden krijgen.
Later heb ik contact gezocht en bleek
dat we even geduld moesten hebben,
er zouden nl test lampen terug
komen en die zouden wij dan mogen
hebben. Er ging een hele lange tijd
overheen waarin ik af en toe belde,
maar steeds bleek het niet te lukken.
Ondertussen waren er al heel wat
TL lampen op geraakt bij ons. Maar
omdat we dachten andere te krijgen
hebben we geen nieuwe lampen
aangeschaft. Voorjaar 2008 dacht
ik; we proberen het nog een keer en
misschien had ik dat eerder moeten
denken want dhr. de Rijk van Natura
Lite vond zelf ook wel dat het lang
duurde. Hij besloot ons 20 nieuwe
TL lampen te geven. En inmiddels
hangen er 20 prachtige
“gezonde natuur” lampen op de
Poezenboot. We zijn mevr. vd Linden
dankbaar voor dit initiatief en de
firma Natura Lite danken wij van
harte voor hun geweldige gift in de
vorm van “gezond natuurlijk licht”.

Licht

Dankzij Nuon zitten onze poezen (en wij) warm!

Natura Lite is trots op haar unieke
product: True Light. Deze volspectrumlamp, die in de VS werd
ontwikkeld voor duikboten en de
ruimtevaart, is niet te vergelijken
met andere ‘daglichtlampen’.
True Light evenaart het daglicht
zo dicht, daar kan geen andere
lamp aan tippen. Andere ‘daglichtlampen’ missen essentiële delen
van de spectrale bandbreedte en
daarmee de positieve effecten
van natuurlijk licht: stimulatie
van aanmaak van vitamine D, een
gezonde werk/leefsfeer en een
perfecte kleurweergave. Bovendien
is True Light gemaakt van een
natriumglas buis, die het gezonde
UV A en UV B doorlaat.
Het belang van natuurlijk licht
Mensen zijn niet voor niks
vrolijker als de zon schijnt.
Volgens de Amerikaanse lichtbioloog dr. John Ott heeft zonlicht
een positieve werking op alle
levende organismen. Daglicht
activeert de aanmaak van vitamine
D en calcium en het verlaagt
de bloeddruk en cholesterolspiegel. Ook heeft natuurlijk licht
een stimulerend effect op ons
immuunsysteem. Daglicht is
rustgevend en maakt contrasten
duidelijk. Daglicht is onmisbaar
voor mens en dier!

Dit voorjaar lekte de cv-ketel van
de Poezenboot. We hebben 3 keer
een monteur over de vloer gehad.
Het expansievat werd vernieuwd,
maar daarna bleef de ketel lekken.
Schroefjes die losgedraaid moesten
worden om de ketel te repareren,
bleken zo vast te zitten dat ze niet
meer los te krijgen waren. We kregen
toen de onheilstijding dat de cv-ketel
vernieuwd moest worden. Omdat
wij moeten bestaan van donaties, is
zoiets een grote klap. Het was nog
voorjaar en de winter was gelukkig
nog ver weg.
Op dat moment stond er in het
tijdschrift “Zin” een prijspuzzel en
hiermee was een HR-ketel van NUON
te winnen. Het frappante was dat
er bovenaan de pagina een foto van
een poes geplaatst was en dat er in
de puzzel de naam van een boeienkoning werd gevraagd. Deze naam
is Houdini en wij hebben een kat die
Houdini heet! Voor mij was duidelijk
dat ik die ketel ging winnen! Niets
was minder waar, helaas. Ik heb mijn
verhaaltje over de Poezenboot en
de puzzel gemaild naar de redactie
van het tijdschrift en daar heeft men
deze mail doorgestuurd naar de
afdeling die deze prijzen verzorgt. Ik
hoopte hiermee contact met NUON
te kunnen leggen om te vragen of zij
ons konden helpen. Na veel heen en
weer gemail, een brief naar NUON
en telefoongesprekken, bleek dat
ik iedere keer achter de feiten en
contactpersonen aanliep.

Gelukkig had ik een schoolvriendin
die een dochter heeft die bij NUON
werkt. Via haar ben ik bij de juiste
contactpersoon terecht gekomen
en het bleek dat zij ook nog een
kattengek is. Binnen de kortste keren
heeft zij geregeld dat dit een actie van
NUON zou worden waarmee wij een
HR-ketel van NUON zouden krijgen.
We konden het gewoon niet geloven!
De energie-adviseur van NUON
kwam al heel snel naar de situatie op

de grond geslapen,want het was
natuurlijk wel een vreemde situatie
voor haar. Naar de dierenarts, geen
kittens en binnen in een huis.

Bij thuis komst heb ik bij Sacha een
bloedtest laten doen en ze bleek het
FIV virus te hebben, dat is hetzelfde
als HIV bij mensen (kattenaids=niet
besmettelijk voor mensen), en de
dokter zei dat we haar het beste
konden in laten slapen. Nou ik dacht
het niet. Ik ben gelijk op internet
gaan surfen en het bleek dat poezen
met FIV gewoon oud kunnen worden
en zelfs niet eens ziek hoeven te
worden. Ze kon natuurlijk niet
makkelijk geplaatst worden dus
besloten we om haar dan maar zelf
te houden en maar zien hoe het zou
gaan. We moesten haar natuurlijk
wel apart van onze katten houden
want als ze gingen vechten werden
de andere ook besmet. De kittens
moesten natuurlijk sociaal worden
dus die werden ondergebracht bij
Jolanda en Andrea, vrijwilligers op
de Poezenboot. De kittens zijn ook
getest, ingeënt, gechipt en gesteriliseerd door de Poezenboot. En
ze hebben dus geen FIV. Gelukkig.
Ze zijn uitgegroeid tot 4 hele leuke
beestjes en zijn ook geweldig
geplaatst.

Wilt u meer weten kijk even op
de site; www.naturalite.nl
Of bel 0318551159

Sacha ons Belgje
Even een klein verhaaltje
over Sacha, het poesje die we
augustus 2007, samen met haar
4 kittens hebben meegenomen
uit België.
Sacha zat samen met 3 andere
poezen bij ons vakantieadres in
Belgie. Het huis werd sinds 2
maanden als vakantiehuis gebruikt
,omdat de mensen die er eerst
woonden naar een verzorgingshuis
moesten. Zij hadden altijd goed voor
deze dakloze poezen gezorgd en
zelfs een hok voor ze neergezet. De
beheerder van het huis is ook een
grote dierenvriendin en heeft deze
mensen beloofd om de poezen in
ieder geval 3 maal per week eten
te geven. Zij moest daarvoor 20
minuten heen en 20 minuten terug
rijden. Wij hebben ze natuurlijk
tijdens onze vakantie goed verzorgd
en zoals gewoonlijk ga je de beestjes
met bloedend hart achter laten. Het
was koud en het sneeuwde.

In mei kreeg ik een mailtje van
de beheerder dat Sacha kittens
had gekregen en dat twee van de
volwassen katten dood waren.
Een had 4 gebroken poten en was
waarschijnlijk mishandeld door een
stel dronken gasten en de ander
was heel erg ziek. Zij heeft ze alle 2
moeten laten inslapen.
Ik had hier natuurlijk geen rustig
moment meer. Ik was zo ongerust
over de overgebleven poezen en de 4
kittens. Ik vertelde het aan Judith en
die zij gelijk dat ik de 4 kittens naar
de Poezenboot mocht brengen.
Een week later zijn mijn man,dochter
en ik naar Belgie gereden.
We hadden Sacha snel binnen,
mede omdat ze zelf wilde. De dag
erna zou de beheerder haar naar
Bastogne brengen om haar te laten
steriliseren,dan kon ze in ieder geval
geen kittens meer krijgen. ’s Middags
kwam ze terug en we hebben haar
lekker binnen op een bedje gelegd.
Mijn dochter heeft bij haar op

Inmiddels hadden we besloten om
haar daar niet achter te laten en
haar ook gewoon mee te nemen
naar Nederland . De avond voor we
naar huis gingen moesten de kittens
natuurlijk nog gevangen worden. Die
kon je niet zomaar oppakken dus die
moesten we lokken. We hadden een
poezenmandje bij de deur gezet met
lekker eten, en als er dan een inzat
stond ik met een stok klaar om het
mandje snel dicht te doen. Ik ben de
hele avond bezig geweest en om een
uurtje of 1 had ik er drie gevangen.
Zodra ze binnen waren lieten we ze
los. Oh, wat waren die beestjes in
paniek zeg. Ze vlogen echt tegen de
ramen aan. Na een poosje werden ze
wel rustig.
Maar ik moest nog steeds een kitten
vangen want die lieten we natuurlijk
niet achter.
Uiteindelijk heeft de beheerder
midden in de nacht een echte
vangkooi neergezet waar bv vossen
in worden gevangen. Ik ben bij de
buitendeur op de grond gaan slapen
en om een uurtje of 6 hoorde ik de
kooi klappen en wist dat we haar
hadden.
De thuisreis was natuurlijk vreselijk.
3 kooien met poezen die allemaal
aan het janken waren en ook
allemaal moesten plassen en poepen.
Wat een lucht. Ook hadden we ons
niet eens gewassen ,want we zijn’s’
morgens meteen weggegaan. Op een
gegeven moment wilden we toch wel
een kopje koffie, dus mijn dochter en
ik in de rij voor een meeneem bakkie.
Ik zag mensen met een vies gezicht
naar ons kijken en bedacht me ineens
hoe erg we moesten stinken. Oh wat
erg.

Pim en Pom

de boot kijken en omdat de isolatie
en de radiatoren er zo uitstekend uit
zagen, kregen wij ook nog 12 jaar
gratis onderhoud op de ketel aangeboden.
In verband met Dierendag heeft
Feenstra (een onderdeel van NUON)
de ketel op 3 oktober jl. geïnstalleerd.
U zult begrijpen hoe blij wij zijn met
deze fantastische ketel die ook nog
energiezuinig is!
Dini

De geschiedenis van
Pim en Pom

Rederij Lovers
Rederij Lovers heeft de vrijwilligers van de Poezenboot op een
rondvaarttocht getrakteerd.
Het is geweldig om naast alle
ellende die je mee maakt op de
Poezenboot af en toe ook iets leuks
te doen.
En dit was een “rustgevend”
tochtje, zo op het water met een
lekker hapje en een drankje erbij.
We konden even alle zorgen
vergeten, we hebben genoten.
Onze dank aan Lovers.

Dini & Bruno met de Nuon monteur

Tekenares Fiep Westendorp maakte
vanaf 1958 elke week de illustraties
bij de verhaaltjes die Mies Bouhuys
schreef over haar twee eigen poezen
Pim en Pom.
Die verhaaltjes, versjes en dialogen
verschenen van 1958 tm 1968 op de
kinderpagina van het Parool. Mies en
Fiep kenden elkaar al heel wat jaren
en woonden schuin tegenover elkaar
aan de Prinsengracht in Amsterdam.
Door de wekelijkse avonturen van
Pim en Pom werden ze dikke vriendinnen.
Op veel van de illustraties die Fiep
maakte, zijn stoelen en banken van
Mies terug te vinden. Maar of de
poezen die Fiep tekende erg lijken
op de echte poezen van Mies valt te
betwijfelen. Fiep verzon een geheel
eigen poes, een echte Fiep-kat. Pom
was zwart en Pim was rood tabby.
Omdat de krant in zwart wit werd
gedrukt, maakte Mies van Pim een
grijs tabby poes.

Fiep Westendorp
Foundation

Nu het kouder wordt merken we weer hoe behaaglijk het is om thuis te
komen in een warm huis. Om uw huis warm te houden en te zorgen voor
voldoende warm water is het belangrijk dat uw cv-ketel in topconditie is. Is
bijvoorbeeld uw ketel niet goed onderhouden of ouder dan 12 jaar dan kunt
u jaarlijks al snel honderden euro’s besparen op uw gasverbruik. Loop voor
een warmteadvies eens binnen bij de Nuon Energiewinkel in Amsterdam of
een van de acht andere vestigingen in Nederland.

Ria
(vrijwilliger van de Poezenboot)

Presentatie van Pim en Pom
boek

Fiep Westendorp / Fotograaf: Bob Bronshoff

Een tip van NUON

We zijn inmiddels meer dan een jaar
verder, en het gaat uitstekend met
Sacha. We laten haar niet los buiten
maar wandelen met haar aan de lijn.
Dat vindt ze heerlijk. Ook zit ze lekker
aan de lijn in de tuin.
Ze loopt nu ook gewoon door het
huis samen met onze andere katten,
want dat gaat nu goed. Niet dat
ze de beste vriendjes zijn, maar ze
accepteren elkaar. Ze is een super lief
en aanhankelijk beestje. Zo gek als
een deur en gek op aandacht. We zijn
elke dag nog blij dat we haar hebben
meegenomen en haar niet hebben
laten inslapen. En als ze wel ziek
gaat worden (wat we natuurlijk niet
hopen) dan heeft ze in ieder geval
nog een prettig en gelukkig leventje
gehad.

Katten knuffelen met Georgina Verbaan

Bij haar overlijden in 2004 heeft
de illustratrice Fiep Westendorp de
rechten op haar werk nagelaten aan
de Fiep Westendorp Foundation
(FWF). Illustre bv exploiteert die
rechten, door middel van merchandising van producten met illustraties
van Fiep. Alle winst die hiermee wordt
gemaakt gaat naar de FWF. De FWF
heeft als voornaamste doel vreugde
te brengen in het leven van vooral
die kinderen, die daarvan wel iets
extra’s kunnen gebruiken. Daarmee
vervult zij een belangrijke wens van
de illustratrice. De FWF wil dat vooral
doen door gebruik te maken van de
illustraties van Fiep Westendorp.

Lieve kattenliefhebbers
Oktober 2008
De kerst komt er al weer aan!!!
Wat gaat de tijd toch snel en wat kan
er toch veel gebeuren in een jaar tijd.
Ik zal jullie even kort-door-de-bocht
bijpraten over mijn jaar 2008.
Oktober een jaar geleden stond ik
me nog uit de naad te zingen en te
dansen in het tv-programma
“Op Zoek Naar Evita” en had ik net
de première van de musical Ciske de
Rat achter de rug.
In die periode overleed mijn lieve
oude (bijna 20!!!) kater Rambo, waar
ik jullie vorig jaar Kerst over schreef.
Mijn gezinnetje bestond ineens nog
maar uit 3 katjes (en mijn lieve man
natuurlijk).
Vanaf vorig voorjaar bleek dat met
ons blinde katje Juultje toch wel meer
aan de hand was dan alleen maar
blindheid.

Ze was ernstig epileptisch geworden
en moest 2x per dag medicijnen
zodat ze hooguit 1x per week een
aanval zou krijgen i.p.v. iedere dag.
We hebben nog een heerlijke tijd met
haar gehad, maar afgelopen augustus
is ook zij overleden. Heel erg voor
ons, maar als ik eerlijk ben wel fijn
voor haar.
Nu bestaat ons gezinnetje eigenlijk
nog uit mijn man Jeroen, ikzelf
en onze twee lapjeskatten Dirk en
Hummel. Ik zeg .....eigenlijk....., want
het grote wonder is geschied. We
verwachten over 4 weken ons eerste
kindje!!!!!!!!
Na ongeveer 4 jaar proberen hadden
we de hoop al een beetje opgegeven
en ons volledig neergelegd bij het
hebben van een huis vol katten.
Zo zie je maar, Rambo heeft volgens
mij 8 maanden geleden gewoon

vanuit de kattenhemel ingegrepen in
deze situatie!!!
Het is allemaal zo spannend en
nieuw, dat ik merk dat zelfs Hummel
en Dirk een beetje op hun hoede zijn.
Los van alle nieuwe vreemde spullen
in huis waar ze tot hun grote ergernis
niet in mogen slapen, zoals een
wiegje, een kinderwagen en een box,
merken ze ook dat er met mij iets
geks aan de hand is.
Dirk slaapt altijd opgekruld tussen
onze twee hoofdkussens in, maar
de laatste tijd kijk ik steeds vaker
zodra ik mijn ogen open doe in een
stomverbaasd en lichtelijk bezorgd
kattensnoetje op nog geen 5 centimeter afstand van mijn gezicht.
Ik dacht eerst nog, misschien snurk ik
ineens? Maar Jeroen zegt van niet.
Sinds vandaag houdt ze me ook
overdag nauwgezet in de gaten.
Ik denk dat ik haar maar leer hoe ze
het nummer van de verloskundige
moet bellen, want het zou me niets
verbazen wanneer zij mijn weeën
eerder aan ziet komen dan ikzelf.
Tot over een maandje of 6!
Dan horen jullie hoe het allemaal
gelopen is en of Dirk nog heeft
geholpen met de bevalling.

Hummel

Dirkje

Groetjes, Marleen.

2 april jl was de presentatie van het
boek over de katten Pim en Pom.
Dit boek is ontwikkeld naar een
bestaande bundel met verhalen
van Mies Bouhuys en illustraties
van Fiep Westendorp en bestaat
eigenlijk uit twee boeken-in-een: aan
de linkerkant een voorleesboek met
daarin verhalen over de avonturen
van Pim en Pom, de twee eigenwijze poezen van Mies Bouhuys,
aan de rechterkant een zogenaamd
‘voelboek’ voor blinde en slechtziende
kinderen, met daarin tactiel uitgewerkte illustraties van Pim en Pom.
Een zevental blinde en slechtziende
kinderen (leeftijd: 9 tot 13 jaar) was
daarbij aanwezig. Voorafgaand aan
het officiële gedeelte bezochten
deze kinderen de Poezenboot
aan de Singel waar zij samen met
Georgina Verbaan met de poezen
konden spelen en knuffelen. Op
de Poezenboot hebben ze kennis
gemaakt met een aantal kindvriendelijke katten. Onverschrokken liepen
de meeste kinderen op de katten af
waarbij de vrijwilligers goed opletten
naar welke katten. Voor zowel de
kinderen als voor de vrijwilligers
was het een bijzondere ervaring. We
wensen alle kinderen veel plezier met
het voelen/lezen van het Pim en Pom
boek

De avonturen van Pim en
Pom

Muziek is van Alex Debicki. Marieke
van Middelkoop is de animator, zij
heeft de tekeningen van Fiep op
een fantastische manier “leven in
geblazen”. En alle stemmetjes zijn
door Georgina Verbaan ingesproken,
tevens zingt zij het vrolijke liedje van
de begintune. De regie is in handen
van Gioia Smid. Gioia beheert het
hele oeuvre van Fiep Westendorp.
Het was geweldig om Pim en Pom
tot leven te zien komen. En ook hun
nieuwe onafscheidelijke vriendje te
zien: het kleine gele vogeltje. Je zou
ze zo van het doek willen halen om ze
te knuffelen! De aanwezige kinderen
vonden Pim en Pom helemaal
geweldig.

De wedstrijd
De wedstrijd, met als prijs “een
dag meehelpen op de Poezenboot”
is gewonnen door Elize Hal uit
Nijmegen. Naast deze prijs kreeg
ze ook de pluche Pim en Pom, een
T-shirtje met Pim en Pom erop en
een aantal kleine presentjes van de
Poezenboot.
En waarom ze op de Poezenboot wil
helpen vertelt ze zelf:
“Thuis hebben we geen poes maar ik
zou graag op de Poezenboot willen
helpen omdat ik lief wil zijn voor
weggelopen poesjes.
De poezen die ik ken hebben het heel
erg goed maar weggelopen poesjes
hebben ook aandacht en liefde
nodig.”

26 november jl was de première
van de avonturen van Pim en Pom:
een animatie serie voor peuters
en kleuters, waarbij 6 afleveringen
vertoond werden. Pim en Pom
zijn iedere vrijdag om 10.00 uur
op Nickelodeon te zien. Deze serie
bestaat uit 26 afleveringen van ieder
5 minuten. En de eerste aflevering
zal op 7 november worden uitgezonden. Aan deze première was
Prijswinnares Elize
een wedstrijd verbonden voor
kinderen tussen 6 en 11 jaar. De
kinderen konden op de website
Wilt u meer informatie over Pim en
van Nickelodeon een aantal vragen
Pom, de boeken, de animatieserie of
beantwoorden en vertellen waarom
webwinkel.
ze op de Poezenboot zouden willen
Alles en nog veel meer vindt u op:
helpen. De winnaar zou een dagje
www.fiepwestendorp.nl
mogen meehelpen op de Poezenboot. Over de avonturen van Pim en Pom
Iedereen, klein en zelfs groot, heeft
kunt u ook kijken op
genoten van de voorstelling. Fiona
www.nickelodeon.nl
van Heemst schrijft de scenario`s
en gebruikt daarbij de illustraties
van Fiep als inspiratiebron. Zij volgt
in haar scenario`s de karakters van
Pim en Pom zoals die door Mies
in haar verhaaltjes zijn beschreven.
© illustre bv, Fiep Westendorp Illustrations
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Gedrag 2

Plast de kat buiten de bak?
Dit kunt u er aan doen!
Help! Een wildplasser in
huis!

Hoe staat het met de kattenbakken?

Geen enkele kattenliefhebber is er
blij mee als zijn kat in huis sproeit of
plast. Daar heeft een kat nou juist de
kattenbak voor! Waarom doet een kat
dit? Vaak is er een aanwijsbare reden
voor dit ‘wildplassen’ en stopt het
als de oorzaak is weggenomen. We
vertellen u in dit artikel graag meer
over dit ongewenste kattengedrag en
geven u tips om het te voorkomen
of te verhelpen. Uw kat kan het u
immers niet zelf vertellen...

Het heeft altijd zin om eens kritisch
te kijken naar de kattenbakken in uw
huis. Uw kat is namelijk kieskeurig en
zal elders gaan plassen als de bakken
hem niet bevallen. Een kat heeft een
apart plekje nodig om te plassen en
een apart plekje om te poepen. Beide
plekjes moeten bovendien niet in de
buurt van de eetplek zijn, want dat
vindt uw kat onsmakelijk. Ook een
vieze bak moedigt aan om elders te
plassen.

•
•

•

•

Is uw kat misschien ziek?

•

on

Sproeien

Jong uit het nest
Katten die op jonge leeftijd uit het
nest zijn geplaatst, zijn gevoeliger
voor stress, onzekerheid en angst
dan katten die zestien weken bij
hun moeder, broertjes en zusjes
zijn gebleven. Vanaf de achtste
week in het leven van een kitten
leert hij ontzettend veel over de
omgang met andere katten. Deze

Is er sprake van stress,
onzekerheid of angst?
Als een kat niet lekker in zijn vel
zit, kan hij dat laten merken door
te plassen of te sproeien. Aan u de
uitdaging om te ontdekken wat er aan
de hand is. Er zijn ontzettend veel
oorzaken te bedenken. We zetten er
een aantal op een rijtje:
• Uw kat ziet andere katten door de
tuin lopen.
• U heeft er een nieuwe kat bij.
• Er lopen vreemde katten bij u
naar binnen, bijvoorbeeld door het
kattenluik.

socialisatiefase duurt tot ongeveer
de zestiende week. Kittens die
deze periode niet in het eigen
nest doorbrengen, missen vaak
belangrijke sociale vaardigheden
om met hun soortgenoten om te
kunnen gaan.

•

•
•
•

•

•

Wat kunt u beter laten?

Nog een paar tips om herhalen te
voorkomen:
• Een kat sproeit meestal niet op
de plek waar zijn eten staat. Het
verplaatsen van het voerbakje
naar een plek waar uw kat
hardnekkig blijft plassen, kan
een oplossing zijn.
• Er zijn producten in de handel
waarmee u de risicoplaatsen
kunt behandelen. Deze
producten bevatten feromonen.
Dit zijn geuren die katten zelf
aanmaken en verspreiden door
kopjes te geven. Deze geurtjes
zijn voor een kat het teken dat
die plek vertrouwd is. Uw kat
zal op die plaatsen niet sproeien
of plassen. Wilt u zo’n product
gebruiken, volg dan de gebruiksaanwijzing nauwgezet.
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Een zeer interessante methode is
om ervoor te zorgen dat het dier een
ruimte heeft waar het heen kan gaan
omdat het daar minder last heeft van
de geluiden warvoor hij angst heeft.
Hieronder geven we een paar tips
om uw dier door de vuurwerkperiode
heen te loodsen.

Unieke t-shirts
te koop

on

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

Luu
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voor meer info:
www.virbac.nl of www.ndg.nl

Voor veel van onze poezen verloopt de laatste week van december niet
erg feestelijk. Dit is vooral te wijten aan het vuurwerk gedurende deze
periode.
Angst voor vuurwerk kan bij uw kat subtiel tot uiting komen: in een
hoekje kruipen, bibberen,…
Hoewel er allerlei medicijnen beschikbaar zijn om de dieren te
kalmeren tijdens deze periode is het vaak efficiënter om al vooraf aan
het gedrag van het dier te werken.

Minimaal 1 week voor het vuurwerk
• Houdt indien mogelijk uw kat in
huis gedurende de week vooraf
gaand aan het vuurwerk. Zorg voor
een kattenbak.
• Zorg voor een vorm van identificatie, zoals een microchip, om de
kat te kunnen opsporen indien deze
toch zou ontsnappen.
• Steek een FELIWAY verdamper in
het stopcontact van de ruimte waar
de kat meestal slaapt.
• Zorg voor voldoende hoekjes
en plekjes voor de kat om zich te
verstoppen.
Op de dag van het vuurwerk
• Controleer of de kat in huis is en
blokkeer eventuele ontsnappings
routes.
• Doe de gordijnen dicht en zorg voor
achtergrondgeluid van muziek of
televisie om het vuurwerkgeluid
wat te dempen.
• Laat de kat met rust als deze ervoor
kiest weg te kruipen, totdat deze

G

Hoe begrijpelijk het ook is dat u boos
wordt op uw kat, het is beter als u
zich beheerst. Ten eerste omdat uw
boosheid een kat nog onzekerder
maakt en het gedrag hierdoor kan
verergen. Ten tweede is het voor uw
kat niet duidelijk dat u boos bent
omdat hij geplast of gesproeid heeft.
Hij legt simpelweg de relatie niet
tussen het één en het ander. Om die
reden is het ook absoluut niet handig
om uw kat op welke manier dan ook
te straffen.

De Po

Een plek waar een kat geplast
of gesproeid heeft, maakt u
goed schoon om herhalen te
voorkomen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met parfum,
chloor of ammonia. Uw kat zal
dan namelijk denken dat een
andere kat zijn geurspoor heeft
achtergelaten en het ongewenste
gedrag herhalen. U kunt beter een
sopje maken met warm water en
groene zeep. Behandel de plek en
laat het vervolgens goed drogen.
Maak de plek nogmaals schoon
met alleen water en laat het
wederom goed drogen. Eventueel
kunt u de plek behandelen met
een speciaal product zoals Ecodor.
Dit neutraliseert de geur op een
natuurvriendelijke wijze.
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Er heeft een ingrijpende veran
dering plaatsgevonden in huis.
U heeft bijvoorbeeld een nieuwe
partner of een kind gekregen. Maar
ook een verbouwing, verhuizing
of het verplaatsen van een bank
kunnen ingrijpend zijn voor een kat.
Uw kat krijgt te weinig aandacht.
Er is veel ruzie in huis of er zijn veel
onderhuidse spanningen.
U gebruikt geurtjes in uw huis,
zoals geurstekkers. Voor uw kat zijn
dat geen lekkere luchtjes!
Uw kat speelt onvoldoende.
Een kat moet kunnen jagen en
zoeken. Speel dagelijks met uw kat.
Uw kat krijgt maar twee keer
per dag eten, terwijl de kattenmaag
al na een paar uur leeg is. Geef uw
kat dan ook vaker kleine beetjes te
eten.
Tot slot: een kat heeft voldoende
slaapplekjes, krabpalen, waterbakjes
en kattenbakken nodig.

Het behandelen van
hardnekkige plasplekken
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Heeft u voldoende kattenbakken
in huis? (aantal bakken =
aantal katten + 1)
Heeft uw kat altijd toegang tot
de kattenbakken?
Staan de bakken in verschillende
ruimten waar uw kat zich veilig
voelt?
Zijn de kattenbakken ruim
genoeg? Uw kat heeft graag
wat bewegingsvrijheid. Er moet
bijvoorbeeld onbelemmerd
gegraven kunnen worden.
Gebruikt u kattenbakken zonder
kap? Een kap zorgt er voor dat
nare luchtjes blijven hangen en
dat is funest voor de gevoelige
kattenneus! Verwijder sowieso
het klepje (deurtje).
Gebruikt u niet-stuivend, fijn,
ongeparfumeerd grit? Dat
vinden de meeste katten het
prettigst. Zorg ervoor dat er
voldoende grit in de bak zit om
te kunnen graven.
Houdt u de bakken goed
schoon? Schep dagelijks de
plasjes en drolletjes uit de bak
en maak de bakken wekelijks
schoon met heet water en
chloor.

r Niels
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Deze wordt via een dikke injectienaald onder de huid geplaatst.
Via een zogenaamde ‘reader’ kan
men het chipnummer lezen. Komt
hij of zij per ongeluk buiten, in
het asiel-opvangcentrum terecht,
of via de dierenambulance bij de
dierenarts, dan kan via de chip altijd
het huisadres van uw kat, hond etc
worden achterhaald.
Geen vervagende tatoeages meer of
kwijtgeraakte bandjes c.q. kokertjes.
Mocht u (nog) geen chip willen voor
uw kat, dan is er een speciaal kattenbandje aan te bevelen, zodat mensen
die uw kat vinden, weten waar zij of
hij thuishoort.

de chip het adres van de “vondeling”
nog dezelfde dag kunnen traceren.
Wij zijn dan blij, de kat is blij en de
huisgenoten zijn blij.

Angst voor vuurwerk

Doe de kattenbakcheck!

•

Plast of sproeit uw gecastreerde kat
in huis, ga dan voor de zekerheid
met hem naar de dierenarts. De
arts kan vaststellen of het plassen
een medische oorzaak heeft. Denk
dan bijvoorbeeld aan diabetes of
nierproblemen. Uw kat gaat door
deze aandoeningen meer drinken en
dus ook meer plassen. Het gebeurt
dan makkelijk dat uw kat de plas niet
meer kan ophouden tot de kattenbak.

Vooral in de zomer: warm weer,
ramen en/of deuren open, hup kat
weg. Of de niet zo ervaren oppas laat
de kat ontsnappen. Overal hangen de
briefjes aan de ramen en bomen.
Ik moet er niet aan denken; opeens je
kat weg en je weet niet waar ze is of
wat er met haar gebeurd is.
Een prachtige nieuwe manier om dit
probleem te helpen oplossen: de chip
Uw gegevens zoals naam, adres,
telefoonnummer op één minuscuul
chipje.

n
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Buiten de kattenbak plassen heeft
meestal andere oorzaken. Uw kat kan
bijvoorbeeld ziek zijn of er is iets niet
in orde met de kattenbakken. Probeer
zo snel mogelijk te achterhalen wat
eraan scheelt.

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

Me
nee

Hoe vervelend ook, sproeien is
natuurlijk kattengedrag. Een kat
die sproeit heeft de staart omhoog
en, terwijl hij een straaltje urine
naar achter sproeit, trilt hij met zijn
staart. Vooral ongecastreerde katers
en krolse poezen zijn meesters in
sproeien. Met dit sproeien laat een
kat zijn geursporen achter en geeft hij
een signaal aan de omgeving. Een kat
die lekker in zijn vel zit, zal niet snel
in zijn directe leefomgeving sproeien,
want zoals u weet is een kat van
nature een proper beestje. Is uw kat
gecastreerd en sproeit hij in huis? Er
is waarschijnlijk stress in het spel!

Katten-identificatie

Zo’n speciaal kattenbandje heeft een
elastisch stukje tussen het leer, zodat
het losschiet als de kat ergens achter
blijft hangen.
Hang er een adrespenning aan
(kokertjes raken ze zeer gauw kwijt)
of schrijf uw adres of telefoonnummer op de buitenkant van het
bandje met een waterproof pen.
Maar een chip is veiliger en
betrouwbaar. Mocht u een dier vinden
dan kunt u altijd naar een dierenarts
of asiel-opvangcentrum en vragen
of zij het dier op een chip willen
controleren.
Wilt u meer weten over chippen kijk
dat even op onze site poezenboot.nl
Attendeer andere dierenliefhebbers
op de chip.
Wij kennen het grote voordeel, want
al vaak hebben wij door toedoen van

Foto: Nicole tijdens opname van
Paul de Leeuw met het kitten Conny S.

zich weer veilig genoeg voelt om te
voorschijn te komen.
• Gedraag u niet anders dan normaal
en straf de kat niet gedurende het
vuurwerk.
Na het vuurwerk
• Laat de FELIWAY verdamper nog
minimaal één week na het vuurwerk
in het stopcontact.
• Indien soortgelijke gebeurte
nissen (zoals vuurwerk) meerdere
nachten na elkaar verwacht worden,
laat dan de FELIWAY verdamper
gedurende deze gehele periode in
het stopcontact.
FELIWAY bevat een synthetisch
analoog van de natuurlijke geruststellende gezichtsferomonen, die katten
aanbrengen op voorwerpen wanneer
ze zich veilig en geborgen voelen
(kopjes geven).
Bij vuurwerkangst wordt FELIWAY
gebruikt om bij de kat het gevoel
van vertrouwdheid en veiligheid te
verhogen, waardoor angstige reacties
op harde geluiden zullen worden
gereduceerd.
FELIWAY is geen diergeneesmiddel.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met uw dierenarts of met
Ceva Santé Animale:
www.ceva.nl / info@ceva.nl
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