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Beste Poezenboot-donateurs
en vrienden!

zomer 2009

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.

Mensen wachten buiten bij de steriel-actie

Zoals in ons winter krantje van 2008
al is aangekondigd zijn we met de
steriel-actie begonnen in dit voorjaar.
Veel werk maar met hulp toch een
groot succes geworden. Normaal is
een sterilisatie rond de 110 euro en
een castratie rond de 70 euro, tijdens
onze actie was dat 35 resp. 25 euro.
We hebben enorm veel goede reacties
gehad zowel van mensen die gebruik
hebben gemaakt van de actie als van
andere mensen. Vaak kregen we te
horen dat mensen al eerder hun kater
en/of poes wilden laten “helpen”
maar daar gewoon weg het geld niet
voor hadden. Uiteindelijk resulteert
dit vaak in ongewenste/onbedoelde
nestjes. Ongecastreerde katers
die buiten los lopen en alle krolse
poezen, die ze tegen komen, dekken.
Eigenaars van de katers hebben daar
weinig last van, ze denken er niet
bij na of het kan ze niet schelen,
maar zij zorgen mede voor het grote
overschot aan katten. Soms twijfel ik
dan of het wel zin heeft om aan de
ene kant zo`n actie op te zetten en de
katers en poezen te laten “helpen”
als aan de andere kant de nestjes
om je oren vliegen. Maar toch …. we
hebben er samen voor gezorgd dat
er 148 katten, waarvan 114 poezen
en 34 katers, zijn “geholpen” en dat
scheelt een heleboel ongewenste
nestjes. En dit aantal is niet gering.
Soms stonden de mensen buiten
te wachten omdat het binnen al vol
met mensen stond die gebruik wilde
maken van de actie.

DZA actie voor de poezenboot

Ook hebben we met de medewerking
van DZA, Het dierenpunt, dierenkliniek IJhavens, de firma Virbac
(leverancier van de Backhome chip)
en NDG (Nederlandse Database
Gezelschapsdieren) 107 katten
kunnen laten ” chippen”. Door deze
samenwerking was het mogelijk om
dit tegen een zeer kleine vergoeding
te laten doen. We weten hoe
belangrijk het is om de kat van een
chip te voorzien. Al vaak hebben we
een vondeling nog dezelfde dag bij de
eigenaar terug kunnen brengen.
De mensen blij en de kat heel erg blij.
En zonder chip had de kat misschien
nooit meer thuis kunnen komen
omdat niemand weet waar zij of hij
woont. De mensen ongelukkig en de
kat de dupe!
Geef uw kat een chip cadeau!

DZA verraste ons met een volle
collecte bus met een inhoud van
376,89 euro. Super geweldig, we
danken alle cliënten die geholpen
hebben met het vullen van de collecte
bus.
In 2008 had DZA een speciale actie
voor de Poezenboot en de Dierenambulance. Waarbij cliënten
een bepaalde verkregen korting van
de behandeling van hun huisdier oa
aan de Poezenboot konden doneren.
DZA zou dat bedrag verhogen met
500 euro. Deze waardecheque
van totaal 816,40 euro is officieel
overhandigd op de Poezenboot
door dierenarts Ischa Swartz zelf in
de eerste maand van dit jaar. Ons
jaar heeft dus wel een heel goed
begin gehad. DZA jullie zijn allemaal
geweldig, onze dank.

In een van de eerdere Poezenboot
krantjes is al verteld dat er een
nieuw adressen bestand in de maak
is. “Onze computer Jan” (niet te
verwarren met “onze site Jan”) is
er in zijn vrije tijd mee aan de slag
gegaan en soms was het een harde
dobber. Maar inmiddels hebben we
het computer programma in gebruik
genomen. Annette is degene die
zich over het programma ontfermd
en het werkt geweldig. Nu nog even
de laatste kleine kinderziektes eruit
halen. Jan en Annette, jullie zijn super
en hebben gelukkig een lange adem.
We zijn heel blij met het nieuwe
adressen programma.

Ook werden we verrast door de
komst van Marijke Helwegen. Op
haar verjaardag kreeg ze van haar
vriendinnen een bezoekje aan de
Poezenboot aangeboden. Marijke is
een kattenkenner en een grote kattenfan dus het kan niet anders dan dat
ze heeft genoten van alle katten op
de Poezenboot. En de katten en wij
hebben genoten van Marijke en haar
vriendinnen. Ze heeft hele gesprekken

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 dan kunt u dat nu
heel eenvoudig doen door minstens
E 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
vachtje 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

gevoerd met enkele katten, geïnformeerd hoe het met ze ging, en
kreeg lachwekkende reacties. Het is
dat ze thuis een kat heeft die geen
andere kat tolereert anders had ze
waarschijnlijk een kat mee naar huis
genomen.
De drukte is al begonnen op het
moment dat ik dit schrijf (mei) en
voor de eerste kittens hebben we al
liefdevolle huisgenoten gevonden. We
gaan ons vast voorbereiden op een
warme drukke zomer.
Vergeet u alstublieft niet dat zonder
u de Poezenboot niet kan blijven
drijven.

Suzetje en jarige Marijke Helwegen

Met vriendelijke groet,
Judith

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

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 :
ING bank nummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam

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

Annette & Jan nemen het nieuwe adressenbestand in gebruik

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G
1015 AB Amsterdam
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Peter Pan

(Henrie) Einstein
Einstein

Dag po ezenbootvrienden,
26-5-09
In het krantje van afgelopen zomer
vertelde ik jullie over de adoptie van
mijn toen 15 jarige Poezenbootkat
Henrie (nu Einstein)) in 2007. Henrie
heeft van het begin af aan flink
‘gekwakkeld’, en er was me dan ook
verteld dat hij, gezien zijn kwalen,
nog maar een paar maanden te leven
had. Die paar leuke laatste maanden

Peter Pan

steeds bloed te verliezen. Met niks
meer te verliezen is Henrie uiteindelijk onder narcose gebracht
om de boosdoener op te sporen.
Toen bleek dat hij een tumor in
zijn kopje had. Ik had in mijn
werk dat ziekteverloop al vaker
bij andere katten gezien dus nu ik
van tevoren wist besloot ik dat dat
niet was wat ik Henrie wilde laten
doormaken, hij zou deze keer
immers echt niet beter worden.
Daarom hebben we eind januari
van dit jaar besloten om Henrie in
te laten slapen.

wilde ik hem geven. Als dierenartsassistente, en voorbereid op het ergste,
zat ik er bovenop maar elke nieuwe
tegenslag kwam hij te boven. Soms
duurde het wat langer, maar zelden
heb ik zo’n doorzettingsvermogen in
zo’n klein katje gezien. Je gaat zo’n
beestje onsterfelijk wanen, totdat we
afgelopen winter merkten dat hij uit
de tegenslagen toch minder sterk
terugkwam. Hij werd zwakker, was
snotverkouden en begon

Via deze weg wil ik nogmaals
de Poezenboot, Dierenkliniek
IJhavens en de mensen die Henrie,
toen gevonden hebben en naar
de Poezenboot hebben gebracht,
bedanken voor hun support.
Twee jaar lang, in plaats van de
‘beloofde paar maanden’, heb
ik uiteindelijk mogen genieten
van deze bijzondere kat. Laat je
dus niet gelijk afschrikken door
de leeftijd van sommige katten.
Natuurlijk is het adopteren van
een ‘oude kat’ een hele andere
opgave dan de adoptie van
bijvoorbeeld een kitten, maar ik
kan iedereen verzekeren, ondanks
de zorgen; deze ‘opa’ was het
zeker waard!

Beste mensen van de Poezenboot,
Dankjewel voor het mooie boekje
met alles over de Poezenboot. Ik
zal hier wat schrijven over Peter
Pan, de zwarte zeer teruggetrokken
kater die ik 17 maart jl. ophaalde bij
jullie. Ik was de zondag daarvoor
langs geweest en had ook al op de
website een mooie foto van deze
kater gezien.
Peter Pan was in zijn hokje heel
schuw, maar ik had direct iets met
hem en dat was eigenlijk al direct dat
ik hem op de site had gezien.

Norah

Swiebertje

Ik heb Peter Pan en mijn Trubbel (13
jarig langharig wit vrouwtje) een tijdje
gescheiden kunnen houden, maar ze
roken elkaar natuurlijk al lang en ik
kon op een dag de deuren niet meer
voor ze gesloten houden.
Ik denk dat ze erg van elkaar
schrokken de eerste tijd en Peter Pan
zat liever onder de keukenkastjes dan
ervoor. Maar naarmate hij wat langer
bij me was (en dat duurde eigenlijk
helemaal niet zo lang) werd hij de
grootste knuffel van de flat. Knorren,
overal achter mij aanlopen, knuffels
en het liefste bovenop mij springen
als ik in mijn bed lig. Peter Pan vindt
het heerlijk om achter Trubbel aan te
rennen, maar ik kan zeggen dat het
sinds 3 weken steeds relaxter gaat
tussen hen en van de week zat ik voor
het eerst op de bank met aan de ene
kant Peter Pan en aan de andere kant
Trubbel.
Ik vind het heerlijk dat ik deze kat een
ander leven kan geven en hij geniet er
zichtbaar met volle teugen van.
Groetjes van
Linde

Hierbij de foto’s
Nienke en Swiebertje.
Met vriendelijke groet,
Hageraats

Hiernaast: Eerste kennismaking
Swiebertje & Nienke
Swiebertje
Beer & Kiddo

(Paultje) Meneer Beer
27 augustus 2005 – 20 mei 2009
Omdat onze andere kat plotseling
was overleden gingen we op zoek
naar een vriendje voor Kiddo de Brits
Korthaar. Na goede verhalen gehoord
te hebben over de Poezenboot gingen
we maar eens kijken en zo kwam
Beertje in ons leven.
Als klein dapper kereltje van 8 weken
ging hij met ons mee in een veel te
grote transportkooi. Thuisgekomen
mocht ie even wennen in de warme
badkamer maar lang wilde hij daar
niet in blijven want het was allemaal
reuze spannend. En Kiddo was
razend nieuwsgierig wat dat allemaal
voor gepiep was. Dus Beertje uit de
badkamer en de gang in regelrecht op
Kiddo af die zich rot schrok van dat
kleine katertje. Maar Beer, niet bang
uitgevallen, had daar maling aan en
ging hem niet uit de weg en was niet
bij hem weg te slaan. Al gauw waren
ze dikke vrienden, Beertje sliep al

van jongs af aan met liefst met zijn
koppie op de dikke buik van Kiddo.
Als de ene kat even uit beeld was
dan riep de andere hem met een
speciale mauw die wij vertaalden
als: “waar zit je nu ik kan je niet
vinden”. Beertje was een gezellig
ondernemend katertje wat regelmatig boven in de gordijnen hing en
andere ondeugende/stoute dingen
deed. Geen bezwaar voor ons want
we hebben een kamer waar de katten
zich kunnen uitleven. Niets wees
erop dat hij maar 3 jaar zou worden.
Hij groeide goed en was speels en
algauw noemden wij hem Meneer
Beer want Beertje was meer een
naam voor een kitten.
Toen Meneer Beer 1 jaar was vond ik
hem een beetje sloom, hij speelde
niet zoveel en sliep wel erg veel. In
het Dierenziekenhuis Amsterdam
werd wat bloed afgenomen en een
echo gemaakt, geconstateerd werd

dat Beer aan chronisch nierfalen
leed. Na 2 dagen aan een infuus via
zijn voorpootje (een soort dialyse)
werden zijn niertjes gespoeld en
ging het snel beter maar we kregen
de boodschap mee dat ie nog maar
enkele maanden te leven had en

Meneer Beer

dat was in februari 2007. Met een
speciaal dieet en medicijnen en regelmatige controles heeft hij nog ruim 2
jaar geleefd en was redelijk speels en
vrolijk tot 3 weken geleden. Ik vond
hem weer veel slomer en wilde zijn
bloed weer even laten controleren en

inderdaad de nierwaarden waren
weer veel te hoog, dus weer aan het
infuus. Het leek eerst goed te gaan
maar na 3 dagen infuus wilde hij
niet meer eten. We hebben hem nog
wel mee naar huis genomen om te
kijken of ie daar wel weer ging eten
maar dat was niet het geval. Hij ging
zo snel achteruit het was bijna niet
te geloven. 2 dagen later hebben we
besloten dat dit voor onze vrolijke
lieve Meneer Beer geen kattenleven
was. Hij is maar 3 jaar geworden,
heeft een goed leven gehad, we
hebben alles voor hem gedaan wat
mogelijk is maar ook helaas met
een niet raskat kan dit gebeuren. Ik
mis hem en Kiddo mist hem ook (al
zeggen anderen dat dit laatste niet
zo is).
Amsterdam, 5 juni 2009
Marion
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Demy

Demy
Hallo lieve mensen van de
poezenboot.
Eindelijk dan even wat nieuws van
mij, Demy de poes. Ik hoop dat jullie
mij nog kennen. Op de poezenboot
zorgden jullie wel heel goed voor me
maar hier heb ik het nog leuker. Een
heel huis tot mijn beschikking en hier
ben ik de enige poes dus lekker veel
aandacht.
Het heeft even geduurd voor jullie
wat hoorden , maar ik moest mezelf
ook eerst even uit de boom kijken.
Het gaat met mij uitstekend. Ik heb
het prima naar mijn zin. Ik woon in
een hoekhuis met tweeverdiepingen.
De bovenste verdieping is van mij.
Daar staat mijn stoffen poezenhuisje
en mijn toilet.
Slapen doe ik meestal boven in mijn
huisje.
Anneke, Laura en Ron, dat is mijn
personeel, zijn heel erg blij met mij.
Ik ben dan ook altijd erg lief voor ze.
Ze aaien mij heel graag en dat vind ik
zelf ook wel erg lekker, meestal ga ik
dan lekker op mijn rug rollen zodat
ze ook goed op mijn buik kunnen
kroelen. Ik zorg er ook altijd voor dat
ik mijn nageltjes netjes ingetrokken
houd zodat ik ze geen pijn doe en dat
vergeet ik echt nooit !!!
Ze vertelden mij trouwens dat ik hun
eerste poes ben die niet snoept of
steelt.
Ik eet uitsluitend kattenvoer en heb
geen belangstelling voor een klein

Teuntje

stukje worst of kaas of zoiets. Wel lust
ik af en toe een kattensnoepje.
Als ik naar buiten wil mag ik dat wel.
Dan banjer ik even lekker door de tuin
en even controleren of de buurtpoezen niet op mijn terrein komen.
Maar ik houd de tuin wel schoon
want mijn behoefte doe ik altijd op
mijn eigen bak……sorry… toilet !!!
Maar ook als ik buiten ben ga ik
meestal naar tien minuten weer naar
binnen.
Laatst moesten ze heel erg om mij
lachen. De achterpui (uitzicht op de
tuin) is geheel van dubbelglas. Ik
zat zeer aandachtig naar buiten te
kijken en wilde even op het konijnenhok springen en vergat hierbij

het dubbelglas. Dat gaf een harde
bonk en ik gleed langs het raam naar
beneden. Een echte tekenfilm act. Ik
zag even allemaal muizen om mij
heen draaien. Ik weet nu…… glas is
hard.
Mijn favoriete speelgoed zijn kunstmuizen (liever echte natuurlijk) en
balletjes. Daarnaast ben ik stapel gek
op alles dat fladdert en vliegt. Dat
komt goed uit want we wonen niet
zo ver van Schiphol af. Alhoewel ik
die hele grote niet uit de lucht krijg,
lukt het me met dat kleine grut best
aardig. Wel moet ik dan van de zomer
oppassen met wespen en bijen.
Soms moet ik even mijn energie kwijt
en dan is het hele huis één grote
speelplaats, banken, kasten niets is
dan veilig.
’s Morgens is het ook wel leuk. Zodra
ik Ron hoor, slip ik snel bij hem de
werkkamer binnen en begin lekker om
aandacht te zeuren. Hij aait me dan,
maar ja niet lang genoeg omdat hij
“aan het werk “ moet. Daar heb ik iets
op gevonden. Ik spring op zijn bureau
en ga lekker over zijn arm heen liggen
spinnen. Dan wordt het meteen bijna
onmogelijk om die rare kunstmuis
te aaien. Daar zit hij steeds met zijn
hand boven op en dat beest maakt
regelmatig een klikgeluid. Het schijnt
een zeer bijzonder beest te zijn … een
computermuis !!!
Nou ik vind hem maar saai en ik lust
hem ook niet !!!
Ik heb van Sinterklaas ook twee
pakjes gekregen. Met poezensnoepjes.

Ik heb voor de beleefdheid maar
gedaan of ik het lekker vond en er
ééntje opgegeten. Maar geef mij maar
kattenvoer.
Daarna kwam de Kerst. Ik weet nu
wat dat is. Er komt een soort boom in
de kamer waar ze voor mij allemaal
speeltjes in hangen. Vooral veel van
mijn favoriete speeltjes…. Ballen !!!!
En ik maar proberen hoe snel ik ze er
weer uit krijg. Het was enig.
Op het moment dat ze deze brief
voor me wilden versturen heb ik
ze nog even de stuipen op het lijf
gejaagd. (daarom is hij later gepost)
Tien dagen voor oud en nieuw ben ik
ontsnapt en per ongeluk opgesloten
in de schuur van de buren. Die zijn
een paar dagen met vakantie gegaan
zodat ik niet terug kon naar huis. De
hele familie was in rep en roer. In de
hele buurt zijn folders rondgebracht
wel zo’n 150, zodat ik door iedereen
werd gezocht.

Ook in de schuur waar ik zat hebben
ze gekeken maar ik dorst me niet te
vertonen.
Toen de buren weer thuis waren en
de schuur weer open stond ben ik
naar huis gegaan. Maar het heeft
wel 5 dagen geduurd. Iedereen
was weer dolblij. Het gevolg was
wel dat ik voorlopig niet meer naar
buiten mocht. Ook in verband met
oudejaarsavond en die knallen. Maar
die knallen doen me binnen eigenlijk
niet zoveel. Nou ik ga even stoppen
want ik moet weer gaan slapen. Ik
ben bek-af na deze brief. Ook hierbij
een paar foto’s van mij ook om op te
hangen.
Helaas ben ik vergeten op de foto te
lachen.
Veel lieve groetjes van een
gelukkige Demy.

Nonja

(Trix) Pieterman
En zo begon het.....
Nu, voor zeven jaar geleden kwam
ik tezamen met mijn vrouw op
bezoek bij mevr. van Weelde en
troffen daar een pikzwarte poes.
Deze was evenals zoveel andere
katten op de Poezenboot in
gesloten kistje afgezet. Hij was in
de anderhalf jaar opvang bij haar
thuis haar lievelingspoes geworden,
maar was tevens de baas over alle
andere poezen. Zijn naam was Trix.
Aangezien mevr. van Weelde in die
periode over zou gaan naar het St.
Jacobshuis was mijn vraag: “Henny,
mogen wij deze zwarte poes van je
overnemen en zo niet, even goede
vrienden”. Haar positieve antwoord
was: “Han, ik ken je nu ruim 20
jaar, ik geef je hem gerust mee in de
volle overtuiging, dat hij het prima
bij jullie zal hebben, evenals bij mij.
Jullie hebben een fijne tuin waar hij
best zal aarden, naast een goede
verzorging en de nodige aandacht,
dat voor elk dier van belang is.”

Eenmaal hier in Naarden op zijn
nieuwe adres was hij heel snel
gewend naast onze andere kat
Boender. Wel heeft Trix, na een
dag hier te zijn, een andere naam
gekregen, nl. Pieterman, gezien zijn
pak geheel zwart was met uitzondering van 23 wellicht 24 witte
haartjes op z’n borst. Nu loopt een
dier evenals wij mensen wel eens
een ongeluk op en zo overkwam het
Pieterman op een zondagmorgen
vroeg, dat hij thuis kwam met een
wond aan zijn rechter buikzijde. Het
vroor die morgen en hij was bij buren
op een schutting uitgegleden en op
bamboestokken gevallen. Zoiets
overkomt je vaak in het weekend
zonder eigen dierenarts. Dus met
spoed naar een dierenkliniek in
Weesp waar de dienstdoende arts een
diepe wond door die nare bamboestokken constateerde. Wij mochten
om half twaalf bellen voor een
hopelijk gunstig resultaat. Nu, die
uren kropen voorbij!! Het resultaat
was dat de arts nog een tweede

wond bij zijn lies had ontdekt. Haar
antwoord was:”hij heeft geluk gehad,
aangezien de bamboe niet door de
buikwand is gekomen, anders was het
waarschijnlijk reddeloos geweest.”
Die zondag moesten wij hem daar
achterlaten en pas de volgende dag
als alles goed zou verlopen “meneer”
weer ophalen. De opvang was er in
een woord geweldig. Een hokje met
een warmtelamp en in alle opzichten
voortreffelijk, met controle ook
gedurende de nacht. Eenmaal weer
thuis werd hij al spoedig na zijn
herstel weer de hoofdkat. Hij heeft als
gewoonte in huis overal achter je aan
te gaan, in de kelder, op zolder, in het
toilet, badkamer enz.
Maar als wij zelf naar bed gaan, is hij
de laatste die hieraan gevolg geeft.
Hij blijft dan op de drempel wachten
totdat het licht uitgaat. Pas dan komt
hij op bed.
Echter voor enkele maanden geleden
kon hij niet meer behoorlijk plassen.
Na diverse onderzoeken bij onze
dierenarts met de nodige tabletten
en een tweetal foto’s van de blaas
welke geen afwijking vertoonden,

echter volgens de arts moest het
veel dieper in z’n organen mis zijn.
Na deugdelijk overleg met de arts
hebben wij tot ons groot verdriet
hem moeten laten inslapen. Om
op deze hoge leeftijd ongeveer 17
jaar, nog deze operatie te moeten
ondergaan, met weinig kans op een
geheel herstel, mag je een dier niet
aandoen. Het wordt dan een zaak
van eigenbelang, dat niet past voor
dierenvrienden. Van het crematorium in Naarden ontvingen wij bij
dit verlies een passende tekst:
Woorden van troost zijn snel gegeven
Over de tijd die alle wonden heelt.
Maar weten zij
wat wij hebben gedeeld?
Echte vriendschap,
zo zeldzaam in het leven.
Naast dit verlies geeft het voor ons
een grote voldoening dat wij deze
poes indertijd van mevr. van Weelde
mochten adopteren. Een ding staat
vast: zo’n lieve poes zal ik nooit
meer krijgen. Heel bijzonder!
Han Wurster

Demy
Bobby

Teuntje
Had ik al een tijdje in gedachten,
maar ga het nu maar eens doen: jullie
vertellen hoe het met Teuntje gaat.
Hij is bijna vijf maanden bij mij, en
is al behoorlijk gegroeid. `t is nog
steeds echt een schatje.
Heel aanhankelijk en vrolijk. Als ik
thuiskom moet hij eerst uitgebreid
begroet worden. Hij volgt me verder
vaak op de voet.
Als ik op de bank zit, komt ie negen
van de tien keer bijliggen. Je hoeft
maar zijn naam te zeggen en hij
spint.
Elke dag wil hij twee keer even naar
buiten, in de achtertuin. Daar
speelt hij wat met blaadjes en
blijft steeds in de buurt.
Bomen klimmen, andere
tuinen... dat is nog niet zo
aan hem besteed.
Ook met de andere
poes gaat het
doorgaans goed, al is
er een kleine strijd
wie er nu de baas

is in huis. Maar als ze samen
buiten zijn, zijn ze echt
samen.
Da´s leuk om te zien en
ook liggen ze regelmatig lekker tegen
elkaar aan.
Groetjes,
Mariëlle

(Nora) Nonja
Lieve poezenboot mensen,
In maart 2005 heb ik Nonja, wat
meisje betekent in het Maleis, (ze
werd door jullie Nora genoemd), een
prachtig lief schildpad poesje van
ong 10 jaar oud bij jullie ‘gekocht’ .
Ik wilde even laten weten dat het heel
erg goed met haar gaat.
Ze was heel bang in het begin, echt
een katje met een traumaatje. Het
verhaal ging dat ze bij een oudere
mevrouw vandaan kwam. Het was
iig duidelijk dat ze haar eigen willetje
heeft, en weinig gesocialiseerd was.
Af en toe haalde ze wel eens uit (uit
angst/ bij onverwachte gebeurtenissen). Ze heeft de eerste 4 weken
bij ons thuis alleen maar onder een
stoel gewoond. We zagen alleen
af en toe een pootje, en als we ’s
ochtends in de kamer kwamen, dan
zagen we dat ze toch iets gegeten en
gedronken had, want de bakjes waren
iets leger. Gelukkig werd ze langzaam
maar zeker wat socialer. Nu, bijna 4
jaar later, is ze een heel lief sociaal
katje geworden. Ze is wel ontzettend
eenkennig. Bij ons (mij en mijn
vriend), komt ze altijd op de bank
zitten, lekker tegen ons aan gekropen
(niet op schoot, dat durft ze nooit
meer), en zoekt ons overal waar we in
huis of buiten zijn op, maar zodra er
andere mensen zijn, is ze verdwenen.
Ze babbelt er lustig op los, speelt
en knort, en vertoont heerlijk kat’s
gedrag. We zijn ontzettend dol op
haar, het is iedere avond een feest
op thuis te komen. We zien Nonja

(Blauwe Rocky) Bobby
maart 2009

Teuntje

Je kan wel zeggen dat ik met
Bobby een lot uit de loterij heb
gewonnen. Bobby? Wie is Bobby
hoor ik u al zeggen. Nou, heel
officieel hebben wij het hier over
Blauwe Rocky. Begin dit jaar kwam
hij in mijn bezit. Via via bezocht
ik de Poezenboot en vond daar
precies wat ik zocht, namelijk een
wat oudere kat, ik ben zelf ook niet
meer zo piep, gezond en gechipt
(de kat dan).

Daarbij heeft hij een reuze lief
karakter. Z’n oorspronkelijke naam
deed me denken aan de naam van
een bokser en Bobby vond ik dus
meer bij hem passen. Hij was na
een paar dagen al helemaal gewend.
‘s Morgens een paar likjes op m’n
wang betekent: wakker worden, we
hebben nu lang genoeg geslapen.
Wat likjes op m’n hand wil zeggen:
aai me nog even lekker op m’n
kop. Alle makkelijke stoelen in huis
werden uitgeprobeerd, maar aan het
bed gaf meneer toch de voorkeur.

eigenlijk nog iedere dag opknappen.
Dat konden we goed merken toen
we verhuisden, een erg stressvol
moment voor een kat en zeker voor
zo’n trauma katje als Nonja. Echter,
ze was binnen enkele dagen gewend!
Als wij maar in de buurt waren, dan
liep ze vrolijk rond. We weten nu
zeker dat de liefde voor Nonja ook
wederzijds is : ) Het lijkt wel of ze nu
nog makkelijker is dan in het oude
huis. Daar had ze een tuin, heel fijn
natuurlijk, maar ook een beetje eng.
De buurkatten wilden nog wel eens
door het kattenluik naar binnen
dringen. In ons nieuwe huis (balkon
ipv tuin), lijkt ze een stuk relaxter,
het balkon heeft ze iig voor zichzelf.
Raar, maar waar. Nonja heeft haar
eigen gekke trekjes, is zeer gehecht
aan structuur en duidelijkheid bijvoorbeeld.’ s Ochtends na het eten gaat
ze om negen uur slapen, of ik nu nog
wel of niet thuis ben en om elf uur ’ s
avonds gaat ze slapen ongeacht of wij
dan al naar bed zijn.
Ik kan iedereen, die op zoek is naar
een rustige kat, die zichzelf overdag
goed kan vermaken, verwijzen
naar een wat oudere kat van de
poezenboot!

Harry
Hallo, Harry hier.
Ik was een van de oudste bewoners
van De Poezenboot. Door mijn onuitstaanbare karakter kon ik nergens
geplaatst worden. Uiteindelijk ben
ik bij mijn adoptie-ouders terechtgekomen. Ben inmiddels 18 jaar en nog
in de kracht van mijn leven. Hierbij
een foto van mij (recent) en als u
die vergelijkt met de oude foto’’s uit
De Poezenboot-krant, zie ik er nog
goed uit vindt u ook niet? Ik ben nog
steeds onuitstaanbaar, maar dat zit in
de aard van het diertje, maar bij mijn
adoptie-ouders heb ik het erg naar
mijn zin. miauw miauw.
Myriam en Klaas.

Harry

Succes met alle katten,
Mirjam)

Panter
Op 18 november 2004 was ik op de
Poezenboot toen er op dat moment
poezen werden binnengebracht die
terugkwamen van de dierenarts.
Daarbij zat ook een kater die net was
gecastreerd en gechipt.
Dit was mijn lieve Panter
Het was voor Panter even wennen
in het begin, zij lag veel in een
voormalige hondenmand onder mijn
bed lekker veilig. Na een paar dagen
kwam zij al voorzichtig om het hoekje
kijken in de kamer hoe de situatie
was.
Voor hem was het extra wennen
omdat ik ook een Beagle had, wat
best goed ging, mits Panter niet te
dicht bij het hondeneten kwam.
Met groot verdriet heb ik voortijdig
voorgoed afscheid moeten nemen
van mijn hond waardoor Panter het
rijk alleen had. Dit duurde niet zo
lang want na bijna 2 maanden kwam
er weer een nieuwe Beagle in huis.
Deze verhouding ging beter, zij is
jong en Panter is jong en zij spelen
regelmatig met elkaar, iets wat mijn
vorige hond niet deed.

Panter

Het is bijzonder leuk om te zien hoe
die twee soms lekker ravotten, maar
gelukkig is Panter niet bang maar
heel stoer en een echt lief beest die
zich niet het kaas van zijn brood eten.
Tot slot kan ik alleen maar vertellen
dat ik heel gelukkig ben met Panter
en hoop dat dit nog jaren kan duren.
Veel succes verder met de
Poezenboot en misschien tot ziens.
Bert, Panter en Fleur

Na twee maanden liet ik hem voor
het eerst in de tuin, waar het gras
net weer begon te groeien en o, wat
smaakte hem dat lekker. Natuurlijk
slaapt Bobby veel zoals het een
oudere heer van twaalf jaar betaamt,
zit ie graag op schoot en hij schrikt
al lang niet meer van de slagen van
de klok.
Kortom: we hebben het geweldig
getroffen met elkaar!
Dus Poezenboot......hartelijk
bedankt, ook namens Bobby!

Panter

5

Zieke kat na plaatsing

Katten-identificatie

hebben ook wel katten die niet van
slag zijn als ze het hok ingaan.
Die lopen te knorren en kopjes te
geven, niets mis volgens hen. Andere
zijn enorm uit hun doen, dat kan zijn
dat ze stoppen met eten of dat hun
gedrag dermate agressief of angstig
is dat ze niet te benaderen zijn.

Stuka met kapje om

Dat is uiteraard niet onze bedoeling,
maar toch gebeurt het wel.
En dat is triest, want je bent blij met
je nieuwe kat en je gaat er niet van
uit dat je dan al snel bij de dierenarts
moet gaan zitten. Katten zijn geen
boeken waar, als je ze netjes in de
kast zet, niets mee gebeurt. Ik geef
altijd het voorbeeld van mensen
zelf: je kan iedere dag een propvolle
bus in gaan en nooit wat oppikken
van de mensen om je heen (bijv.
verkoudheid, griep etc). Maar als je
een paar nachten niet goed geslapen
hebt (en je weerstand dus verminderd
is) en je gaat dan diezelfde bus in,
dan heb je het wel te pakken en lig
je de volgende dag ziek in bed. Met
katten gaat dat ook zo. Het ene
moment zit ze lekker thuis (als het
om een afstandskat gaat) en het
andere moment zit ze in een hok
zonder dat ze weet wat er gebeurt
en waarom. Hoe zou u zich voelen??
Als de kat recent is ingeënt, is de
kans dat ze ziek wordt veel kleiner
maar toch krijgt ze van alle stress een
fikse weerstandsvermindering. Bij
vondelingen en niet ingeënte katten is
het risico van ziek worden groter. Een
grote rol hierbij speelt hoe sociaal de
kat is opgevoed. Is ze goed gesocialiseerd of is het een erg angstige kat.
Hoe socialer de kat is hoe beter ze
met veranderingen om kan gaan. We

OPROEP NIEUWSBRIEF
We hebben er al eerder een beginnetje mee gemaakt en er zijn wel
verschillende reacties geweest
maar nog niet genoeg om echt een
nieuwsbrief op te zetten.
We gaan dus gewoon door met
de oproep: zou u onze, nog op
te zetten, nieuwsbrief willen
ontvangen?
Ja, laat u ons dat dan even via de
mail weten.
U kunt een berichtje sturen en ons
daarin verzoeken om u de nieuwsbrief te sturen, zodra er genoeg
aanmeldingen zijn.

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.
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Als ze dan eenmaal bij ons zijn gaan
ze zo snel mogelijk (binnen een paar
dagen) naar de dierenarts.
Daar worden ze nagekeken, gechipt
en ingeënt en dan weer terug in
het hok. Wettelijk verplicht is een
quarantaine periode van 1-2 weken
in een hok. Castraties gebeuren
later. Als dat allemaal goed gegaan
is gaan ze na een paar weken (weer
verhuizen) naar een ander hok maar
nu in de grote ruimte waar mensen
ze kunnen zien zodat ze geplaatst
kunnen worden. Je kunt nieuwe
katten nl niet meteen tussen de
loslopers neerzetten. Zijn het katten
die met andere katten gewend zijn
c.q. kunnen ze met de loslopers
overweg, dan verhuizen ze naar een
lager hok zodat ze “rustig” kennis
kunnen maken met de andere katten
alvorens ze los gaan. Sommige
katten kunnen het loslopen in de
groep niet aan (angstig, dieet of zelf
te agressief). Die blijven noodgedwongen in het hok. Soms gaat
een hok open en gaat de kat er niet
eens uit, ze voelt zich veilig in haar
hok. U heeft nu een idee hoeveel
er gebeurt met de kat, allemaal
zonder dat ze zelf weet wat er met
haar gebeurd en waarom. U zou mij
kunnen wegdragen als ik die kat was.
Ik vind het al een wonder dat het zo
vaak goed gaat. Als de kat wel ziek
wordt bij ons dat gaat ze naar de
dierenarts, die geeft de diagnose en
behandelt de kat, vervolgens zetten
wij die behandeling voort op de boot
en soms zelfs thuis.
Als we de behandeling hebben
afgerond dan mag ze geplaatst
worden.
Het moeilijke is dat we niet ingeënte
katten moeten laten inenten in een
voor hun zeer stressvolle periode,
ze zitten nl in een hok en niet thuis.
De inenting slaat dan vaak hard
aan. Heeft u een kat thuis, die u
jaarlijks laat inenten, dan merkt u
er normaal gesproken niets van, de
kat voelt zich immers prettig bij u
maar in een stressvolle situatie is
dat anders. De inenting kan dan wel
eens sterker zijn dan de kat op dat
moment zelf is. En ze krijgt dan een
inentingsreactie, dat houdt in dat
ze dus ziek wordt van de inenting.
Soms een beetje, maar soms ook
erger. Gelukkig komt het laatste niet
veel voor.

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.

De perfecte babysit!
Wat is er veel gebeurd!!!!!
We zijn de trotse ouders geworden
van een DOCHTER!!!!!
Ze heet Liene-Teuntje en is de
mooiste baby op aarde!
Hummel en Dirk, onze twee lapjes
reageren er heel erg verschillend op.

Hummel komt af en toe snuffelen en
kijkt wat speels naar haar trappelende
voetjes in de box, om zich vervolgens
direct bij het eerste huiltje uit de
voeten te maken.
Terwijl Dirk juist aan komt rennen
wanneer ze gaat huilen.

Zo beschermend als Dirk was
tegenover mij toen ik hoogzwanger
was, zo beschermend is ze nu nog
steeds naar Liene toe.
Als ik de fles geef komt ze gezellig
tegen ons aan liggen en geeft ze
Lientje likjes over haar arm. Liene
op haar beurt mept Dirk vervolgens
in het gezicht, uit liefde, maar haar
bewegingen zijn nog wat ongecontroleerd.
Normaal zou Dirk zich na zo’n
tik uit de voeten maken, maar nu
zucht ze gewoon even diep en geeft
weer een likje of kopje tegen het
rondzwaaiende armpje.
Een babyphone heb ik al helemaal
niet meer nodig, want mocht ik
buiten zijn terwijl ons meisje boven
in bed ligt te huilen, dan staat Dirk
al miauwend naast me, nog vóórdat
de babyphone überhaupt in de
gaten heeft wat er aan de hand is.
Geweldig om te zien, die liefdevolle
verstandhouding tussen poes en
baby.
Dirk zou ook best in de wieg willen
slapen, maar daar komt uiteraard
niks van in. Al denk ik wel dat we in
haar de perfecte babysit gevonden
hebben!
Veel liefs, Marleen vd Loon
(en Liene uiteraard).

Afschuwelijk, wees gewaarschuwd!
Woorden schieten te kort bij het zien van deze foto`s.
Toch wil ik ze u laten zien, omdat
zoveel mogelijk mensen dit
moeten weten.
Het is mij zelf overkomen
ongeveer 17 jaar terug met een kat
die ik net had. Ik heb honderden
flyers verspreid in brievenbussen,
bij dierenartsen, winkels, media
en woningbouwverenigingen
enz. Ik wou dat geen kat dit meer
overkwam.
Maar het overkomt katten nu nog
steeds.
Kantelramen, u kent ze vast wel,
kunnen moordend voor uw kat
zijn.
Laat uw kat nooit alleen met een
openstaand kantelraam, zet het
raam dicht als u weggaat, of laat
de kat niet in die kamer.
Plaatst als extra een dikke
opgerolde handdoek aan de
onderkant van de kier, zodat de kat
niet meteen helemaal klem komt
te zitten.

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.

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

Steriel-actie 2009 van de Poezenboot
Het is gelukt, we hebben er wel een
lange aanloop voor nodig gehad maar
uiteindelijk is het een groot succes
geworden.
Mensen met een stadspas konden
van 6 tm 18 april naar de Poezenboot
komen om een formulier in te vullen
waarmee ze naar een bepaalde
dierenarts konden gaan om de kat te
laten steriliseren of te laten castreren.
Vanwege de drukte hebben we de
actie met nog 1 weekje verlengd.
Ook kon men tevens gelijktijdig
gebruik maken van het aanbod om,
tegen een zeer gereduceerd bedrag,
de kat te laten voorzien van een
chip. Aan de chip worden de adres
gegevens gekoppeld zodat bij het
kwijtraken van de kat, deze via de
chip weer sneller thuis gebracht kan
worden.
Voor de poezen werd een bedrag
gevraagd van 35 euro en voor de
katers een bedrag van 25 euro.
De Poezenboot vult de resterende
bedragen aan.

Kleurplaat
winnaars
2008
Katten kunnen, zoals op de foto,
met hun keel vast komen te zitten
en langzaam stikken.
Maar ook terwijl ze uit het raam
proberen te springen, met hun
middel komen vast te zitten in de
kier en al spartelend (om eruit te
komen) steeds vaster geraken en
uiteindelijk door ademnood ook
stikken.

Je wil niet denken aan zo iets
gruwelijks, maar toch: vertel het
iedereen zodat we zoveel mogelijk
kunnen voorkomen dan meer
katten zo eindigen.
Met dank aan de Dierenambulance
voor het beschikbaar stellen van de
foto’s.

Unieke t-shirts
te koop
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.

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.

Als vanouds was het weer moeilijk
kiezen!

We hebben heel veel goede reacties
ontvangen en alle mensen die op de
Poezenboot kwamen voor de actie
waren erg enthousiast. Velen lieten
weten zonder de steun van deze actie
hun kat niet te kunnen laten “helpen”
bij de dierenarts. Gevolg zou zijn: nog
meer ongewenste nestjes.
En dat willen we zo veel mogelijk
voorkomen.
Inmiddels hebben we alles kunnen
inventariseren, en willen we u graag
het resultaat laten weten:
Er zijn in totaal 117 mensen voor de
actie geweest.
• U weet de boot is niet heel groot
dus stonden de mensen vaak buiten
te wachten, gelukkig was het steeds
mooi weer.
• In totaal zijn/worden er 148 katten
geholpen, waarvan 114 poezen en 34
katers.
• En zijn er 107 katten die een chip
krijgen.

We zijn super trots dat we zoveel
katten en mensen hebben kunnen
helpen.
Ik wil de mensen die ons hebben
geholpen om deze actie tot een
succes te maken heel erg bedanken,
want zonder hen was dit niet gelukt:
De dierenartspraktijken: DZA, het
Dierenpunt en kliniek IJhavens,
Virbac, de firma die de Backhome
chips produceert, Nederlandse
Database Gezelschapsdieren, die
de registratie van de chip regelt,
Dorien, die heeft meegedacht en de
flyers en affiches heeft gemaakt, alle
vrijwilligers die geflyerd hebben en de
media die onze actie extra onder de
aandacht heeft gebracht.
Mevr. H. van Weelde, onze
oprichtster, zou trots op ons zijn
geweest.
Het was haar wens deze actie te
organiseren.
Super veel dank allemaal.

Geweldig dat jullie hebben
meegedaan.
In onze Winter tabloid komt weer
een nieuwe kleurplaat te staan.
Allemaal meedoen, he?

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

Beste nieuwe huisgenoten
van een Poezenboot kat
In onze zomer tabloid plaatsen we
veel stukjes over onze geplaatste
katten.
Verhalen over hoe het met de katten
gaat in hun nieuwe thuis, hoe het
wennen
aan bv de andere kat gaat, hoe een
bange kat reageert enz, allemaal
verhalen, ervaringen en tips van u
voor andere om te lezen.
Mocht u ook (weer) wat willen
vertellen, stuur ons uw verhalen, wij
ontvangen ze graag.

NIEUWE SITE
Onze nieuwe site is bijna klaar, de
sterilisatie actie heeft voor enige
vertraging gezorgd.
We zijn enorm benieuwd wat u
er straks van zal vinden, reageer
gerust.
We willen er meer informatie op
te zetten over het plaatsen van de
katten, over hoe we te werk gaan,
over kattengedrag, u kunt straks
online bv T-shirts bestellen of online
donateur worden, tips over van
alles en nog wat en we proberen
er een pagina op te zetten voor de
kinderen. Plannen te over dus.

Het mag een kort verhaal zijn of een
langer verhaal (niet veel langer dan
1 A4tje) en het mooiste zou zijn als
u ook een foto bij doet. De foto liefst
niet kleiner dan 1500 Kb anders komt
deze niet duidelijk over in ons krantje.
Graag per mail (poezenboot@
zonnet.nl o.v.v. tabloid) maar het
mag ook per post, al zal het dan
moeilijk zijn om een foto te plaatsen.
We wachten uw reacties in spanning
af.
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INFO MIDDAG/AVOND OVER KATTENGEDRAG

De jury heeft als winnaar gekozen:
Artemy van 10 jaar uit Amsterdam.
Artemy had een hele mooie fantasie
kat gekleurd met alle kleuren van de
regenboog en zelfs met 2 verschillende gekleurde ogen.

Het laatste half jaar hebben onze
vrijwilligers een soort bijscholing
gekregen over kattengedrag.
Twee kattengedragdeskundigen:
“Marcellina en Elles” hebben
ons op de hoogte gebracht van
de laatste ontdekkingen rond
kattengedrag. Iedereen was erg
enthousiast en er komt zeker een
vervolg.

En de jeugd jury heeft gekozen voor
Stef van 7 jaar uit Alkmaar.
Men vond dat Stef een zeer natuurgetrouwe kat had gekleurd op een mooi
groen ondergrondje.
Stef en Artemy hebben inmiddels
een Poezenboot T-shirt opgestuurd
gekregen.
En dit keer is er ook iemand die een
kleiner prijsje krijgt;
Milan van 4 jaar heeft heel erg zijn
best gedaan, zijn kat was prachtig
blauw met een rood hoofd en een
veelkleurige staart, heel flitsend.
Kattengedraginfo vrijwilligers met Elles Nijssen

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

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

We vragen ons af of er “nieuwe
huisgenoten van onze Poezenboot
katten” zijn die een dergelijke info
middag/avond over kattengedrag
ook interessant zouden vinden.
We denken ook na over een
speciaal thema als “kittens”. Hoe
help je een kitten ontwikkelen tot
een sociale gelukkige volwassen
kat? Heeft u interesse, wilt u meer
weten over kattengedrag? Laat ons
dat weten, zijn er genoeg reacties
dan gaan wij aan het organiseren.

In opdracht van:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.poezenboot.nl
ING Bank rekening 5085515
Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag gesloten.
Deze uitgave is mogelijk gemaakt
door de adverteerders.
Copyright 2009
Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of opgeslagen in enige vorm,
hetzij elektronisch, mechanisch,
opnamen, fotokopieën of enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samengesteld. Evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid
of volledigheid van de informatie.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan
ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard dan ook,
die het gevolg zijn van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn
op bedoelde informatie.

