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2009 zit er bijna op, ook al zouden 
we nu de normale rustige tijd in 
moeten gaan, op de Poezenboot is 
het nog steeds druk! We hebben heel 
veel kittens binnen gekregen en die 
komen, zelfs nu, nog steeds binnen.  
Straks ook weer een moeder met 5 
kittens.
In de zomer zijn er een aantal zieke 
katten binnen gebracht waardoor we 
even zijn gestopt met plaatsen tot alle 
katten beter waren en goedgekeurd 
door de dierenarts. We hebben de 
afgelopen tijd ook veel oude katten 
binnen gekregen, 27 katten van boven 
de 10 jaar. 

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

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

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.

de Poezenboot

Ook u krijgt ons Poezenboot 
krantje 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 hem 
of haar wel terug in het Poezenboot 
krantje.
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 dragen; bij deze ons 
krantje.

Bij het verzenden van onze 
krantjes wordt automatisch een 
acceptgiro bijgevoegd voor het 
donateurschap (winter) of een 
extra bijdrage (zomer). Als u zich 
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 2010”. Vergeet 
alstublieft niet uw adres gegevens 
erbij te vermelden anders kunnen wij 
u geen Poezenboot krantje 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).

Mocht u leuke foto`s hebben (niet al 
te klein) en een verhaal erbij willen 
schrijven , we zijn er heel blij mee. 
U kunt dit sturen naar
depoezenboot@gmail.com   ovv  
“zomerkrantje 2010”. En misschien 
kunnen we het dan in ons volgende 
zomer krantje plaatsen.
We maken zoveel nare dingen mee, 
dat het zalig is om al die leuke foto’s 
en verhaaltjes te zien. Alles gaat in 
het plakboek, dat iedereen op de 
Poezenboot kan inzien.

Administratie 
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daaraan te werken. Maar dat gebeurt 
binnenkort dus hou de site in de 
gaten. Hij wordt alleen maar mooier 
en beter, ik ben er trots op. En ben blij 
met de hulp van Youri van A-Side.
Het nieuwe adressen bestand, daar 
werken we nu mee en streven ernaar 
om het volgende jaar zo  goed als 
actueel te hebben. We vragen u dus 
om ons te laten weten als er in uw 
naam of adres iets niet klopt, of als u 
de tabloid bijvoorbeeld 2x ontvangt 
en ook als u onze tabloid niet wilt
ontvangen. In dit laatste geval vragen 
we u de tabloid, als het even kan, 
ongeopend terug te sturen.

Beste Poezenboot-donateurs 
en vrienden!

SUPER, we hebben iedereen hard 
nodig, u kunt dat eenvoudig in 
een paar stappen op de computer 
doen.

U gaat naar www.poezenboot.nl  daar 
ziet u onderaan de pagina “laatste 
nieuws”, daar klikt u op en vervolgens 
klikt u op het linkje naar de actie van 
de Telefoongids. De rest wijst zich 
vanzelf. De Telefoongids stelt een 
groot bedrag beschikbaar voor lokale 

Goed Doelen, als u in Amsterdam of 
Amstelveen woont kunt u meedoen. 
Deze Goede Doelen moeten echter 
wel genomineerd worden. Hoe meer 
nominaties hoe beter. Iedereen 
met een mailadres mag meedoen. 
1 mailtje naar al uw vrienden en we 
hopen dat ook zij meedoen.
Er is enige haast bij want 10 
december is de laatste dag dat u mag 
meedoen en we hebben nog heel 
veel mensen nodig als we een kansje 

willen maken om te winnen. Help 
ons.

U vertelt daar, en dat mag uitgebreid, 
waarom u de Poezenboot een goed 
doel vindt. En wat u denkt dat wij 
nodig hebben cq waar het geld aan 
besteed zou kunnen worden: u kunt 
bijvoorbeeld denken aan een nieuw 
keukenblokje in de kattenruimte, het 
buitenhout werk is aan vervanging 
toe (ivm verrot hout is dat voor beide 

Wilt u De Poezenboot gratis steunen ? geen overbodige luxe) met andere 
woorden een algehele opknapbeurt 
voor de buitenkant, we willen de boot 
beter laten vastleggen aan de kade 
met stangen, dokterskosten,  voer, 
een goede printer, warmte- dekentjes 
voor de katten, en misschien heeft 
u zelf wel een goed idee. U kunt ook 
even kijken wat er zoals door andere 
mensen is geschreven. Vergeet u 
niet dat De Poezenboot geen enkele 
subsidie krijgt.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw 
hulp, ook namens alle poezen.

Heeft u de tabloid toch open gemaakt 
wilt u ons dan alstublieft de giro met 
uw gegevens erop aan ons terug 
sturen?  In beide gevallen graag 
vermelden wat de reden is.
Ik ben ook veel bezig geweest met 
tekst en foto`s, samen met iemand 
anders, alleen kan ik daar nog niets 
over vertellen. Dat wordt pas begin 
2010 voor dat ik u daar meer over kan 
laten weten. Het heeft me echter wel 
goed bezig gehouden.

Waar we ook druk mee bezig zijn is 
de actie van de Telefoongids en de 
Goudengids maar daar hebben wij uw 
hulp heel hard bij nodig. U kunt ons 
helpen door op onze site te kijken bij 
“laatste nieuws” u vindt daar een link 
naar de betreffende pagina. Daar kunt 
u ons nomineren en vertellen waarom 
u ons het Goede Doel vindt. Het kost 
u alleen een paar minuten. U kunt dit
doet tot 11 december dus enige haast 
is wel geboden. Als iedereen het ook 
aan familie, kennissen en vrienden 
vraagt moeten we kunnen winnen. 
Even achter de pc kruipen.

We wensen u gezellige feestdagen en 
een diervriendelijk en gezond 2010, 
vriendelijke groet,
Judith

Stelt u geen prijs op onze 

Poezenboot tabloid?

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot 
tabloid die wij 2x per jaar versturen, 
wilt u deze dat alstublieft retour sturen?
U kunt dat eenvoudig doen door op het 
plastic “RETOUR POEZENBOOT” 
te schrijven.
Met eventueel 
de reden erbij,
we halen u dan
uit het adressen 
bestand.

Bijvoorbeeld voor Oude Sjaak van 
17 jaar oud, die moest weg vanwege 
een nieuw huis, vriendin en baby, 17 
jaar. Eerst is Oude Sjaak meegegaan 
met een vrijwilligster. Iedereen had 
zo met hem te doen: broodje mager 
maar zo lief. Via via hebben we een 
dame gevonden die Oude Sjaak graag 
wilde verzorgen, en hem nog een 
gezellige tijd wilde geven. We zijn 
zo blij met mensen die oude katten 
nog een goede tijd willen geven. Voor 
hen is het helemaal dramatisch om 
afgestaan te worden.

Net als bijna iedereen hebben wij 
ook last van de crisis. We merken dat 
mensen minder kunnen missen en 
hopen daarom extra op de mensen 
die wel wat kunnen missen. Zonder 
uw hulp kan de Poezenboot niet 
bestaan en kunnen wij ons werk niet 
doen en de katten niet helpen.
Schroom niet, ook kleine beetjes 
helpen. 

In deze tabloid kunt u verder lezen 
over het  “poster project”, wat heel 
wat voeten in aarde had maar met 
een super goed resultaat. In oktober 
en september is de poster van 
de Poezenboot met de prachtige 
zwart witte katten door Amsterdam 
opgeplakt door Bizon buitenreclame. 
Op een na hebben we alleen maar 
lovende reacties gehad.
*Onze nieuwe site is online, echter 
nog niet helemaal af. Het is zo druk 
geweest dat er geen tijd was om 

Oude Sjaak

Libel
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Nou ja, het was 
weliswaar niet 

op het strand maar 
in de Singel, dus echt 

aangespoeld was de fles niet, 
het botste gewoon tegen de 

boot aan. Er werd nog een 
grapje gemaakt toen we 
de fles zagen drijven: daar 

zit vast een brief in en uit 
nieuwsgierigheid hebben we 

toch maar even gekeken of dat ook 
werkelijk zo was.

We waren stomverbaasd,  ja er 
zat een briefje in….. niet van een 

Hij is nog maar een paar maanden bij 
ons en nu al helemaal onmisbaar.
Als een soort superman kwam hij 
binnen, pakte van alles aan en zorgde 
ervoor dat langslepende karweitjes 
gedaan werden. Soms sjeesde hij 
langs je en de dag erna waren alle 
ventilatieroosters vervangen. Of een 
slot dat steeds “gevaarlijker” werd, 
dat soms wel open ging en soms 
werd je opgesloten!
Roland zette er een heel nieuw en 
ander soort slot op. Een deurdranger 
heeft hij geplaatst omdat bezoekers 
vaak de deur niet goed dicht trokken. 
Allerlei nieuwe ideeën krijgen we op 
ons bord geworpen. We hebben nu 
een groot bord boven op de boot 
zodat iedereen van verre kan zien 
dat daar de Poezenboot ligt. We 
hebben een opberg stellage van hem 
gekregen om meer ruimte te creëren. 
Planten zijn zijn hobby en tijdens een 
gesprek over planten voor de boot zei 
ik: we hebben geen plek voor meer 
planten of we moeten ze in het water 
zetten. 
En ik geloofde mijn ogen niet maar na 
een paar dagen hadden we een soort 
watertuintje naast de boot in de 
gracht van hem gekregen. 

Roland 
onze nieuwe vrijwilliger

Onze Gordon

Helemaal geweldig vind ik dat. De 
grote vaste klimpaal heeft hij opnieuw
voorzien van krapplanken. Het is 
eigenlijk te veel om op te noemen. 
Met de verzorging van de katten is hij 
ook al goed. Afgelopen zomer hebben 
we een jonge kat, als vondeling, 
binnen gekregen die er absoluut niet 
tegen kon om in het hok te zitten. 
Alleen, alle nieuwe katten moeten 
eerst in quarantaine  in een hok, 
dat is verplicht. Maar dit jonge katje 
“Friskey” gilde de boel bij elkaar en 
deed verwoede pogingen om tussen 
de tralies door te komen en onder 
zijn drinkbak te ontsnappen! Het 
was niet om aan te zien en dat vond 
Roland ook, dus ging Friskey mee 
naar huis in de zgn. pleegopvang. Dat 
beviel beide zo goed dat Friskey is 
gebleven.
Inmiddels werkt Roland een paar 
dagen per week in een dierenwinkel 
maar blijft gelukkig ook bij ons en als 
hij even kan komt hij zelfs extra. We 
kunnen nl niet meer zonder Roland!

Roland, van ons allemaal: je bent 
mega toppie.

Judith

Wie kent hem niet?
Als je de Poezenboot kent of bezocht 
hebt dan ken je Gordon ook. Hij is er 
altijd, iedere bezoeker die een vraag 
heeft over de Poezenboot kan hij 
antwoord geven. Koopt u een t-shirt 
dan is hij de man die dat regelt.

Er komen mensen op de Poezenboot 
van all over the World voor de poezen 
natuurlijk maar ook voor Gordon. 
Vorig jaar bijvoorbeeld kwam er een 
Zweedse dame speciaal naar Gordon 
op de Poezenboot om haar verjaardag 
rustig te vieren. Hij spreekt namelijk 
ook Zweeds maar doorgaans spreekt 
hij Engels. Er zijn toeristen met wie 
hij later nog een kopje thee gaat 
drinken en met wie hij mail contact 
houdt. Hij is er al zo’n 25 jaar en heeft 
mevrouw van Weelde goed gekend. 
En al haar ups en downs meege-
maakt.
Geregeld komt hij in het Internet café, 
vlak bij de Poezenboot, ook daar is hij 
geliefd.

Altijd is hij aardig, beleefd maar kan 
hij ook kritisch zijn. Waarden en 
normen staan hoog in zijn vaandel. 
En tegen een gebakje of koekje kan hij 
geen  “nee”  zeggen! Hij helpt 
met Oosters koken, kan prachtige 
beeldjes maken en schilderijen. Het 
prachtige schilderij van mevrouw van 

Weelde heeft hij voor haar gemaakt. 
Er zijn bepaalde katten die hij extra 
aandacht geeft om ze zodoende uit 
hun isolement te halen. De rust die 
hij uitstraalt stelt menig bange kat 
op haar gemak. Gestreste katten 
springen bij hem op schoot en 
springen er bij wijze van spreken 
rustiger vanaf.

Een paar maanden geleden is Gordon 
gevallen en gaf ons de schrik van ons 
leven. En toch wilde hij meteen weer 
de volgende dag naar de Poezenboot 
komen. Maar we hebben gezegd dat 
hij  “verplicht”  een paar dagen thuis 
moest blijven want we zijn zuinig 
op onze Gordon: doe even rustig 
aan, was onze boodschap. Maar na 
2 dagen stond hij er weer. Gordon 
kan niet zonder de Poezenboot en de 
Poezenboot kan niet zonder Gordon!

Afgelopen zomer hebben we op de 
braderie in Diemen gestaan samen 
met Gina.
Zij is expert in braderieën en 
verkoopt oa versierde bekers met wat 
lekkers erin en kleine beeldjes van 
bijvoorbeeld poezen. De opbrengst 
daarvan stopt ze op de Poezenboot 
in de donatie bus. Zo kwamen we in 
contact met Gina, ze verzocht toen 
ook om flyers van de Poezenboot om 
uit te delen. En al doende hadden we 
steeds meer contact. Toen de braderie 
in Diemen gehouden zou worden 
hebben we besloten om die samen 
te gaan doen. Gina zou ook iemand 
meenemen die grote opruiming had 
gehouden en allerlei speelgoed ging 
verkopen. Het is natuurlijk heel fijn 
als we veel verkopen maar het feit dat 
we er staan heeft ook een informa-
tieve waarde, mensen kunnen dan 
van alles vragen over de Poezenboot.

Omdat we wel vaker naar een 
braderie zouden willen gaan maar 
er niet altijd genoeg mensen voor 
hebben, zijn we op zoek naar mensen 
die zouden willen meedoen. We 
zoeken dan mensen met het liefst 
wat ervaring, heel gezellig in de 
omgang met anderen, die kunnen 

helpen met opzetten en het 
leeghalen van de stal en die 
het publiek goed te woord 
kan staan. 

Denkt u dat lijkt me wel wat: 
neemt u dan even op de 
maandag tussen 
10 en 12 contact met ons op.
Telefoon 6258794

Braderie in Diemen

U kent dat vast wel zo`n aange-
spoelde fles op het strand met een 
briefje erin van een drenkeling!
Op de Poezenboot overkwam ons 
dat.

drenkeling maar van Rachel uit 
Hongkong. 
Er stond in het Engels: “als je dit 
leest komt geluk snel jouw kant op” 
met een mail adres erbij (leve het 
Internet).

Op zo`n aardig briefje kun je 
niet anders dan reageren vond 
ik. Inmiddels heb ik al antwoord 
gekregen en blijkt Rachel een zeer 
enthousiaste jong vrouw te zijn 
die met vrienden in Amsterdam op 
vakantie was. Ze wil graag contact 
houden met het verre Nederland. En 
dat doe ik graag.

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, telefoon-
nummer op 

één minuscuul 
chipje. 

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 
gaan we u nu vragen om voor de 
Poezenboot mee te spelen.
U hoeft dan alleen maar de Sponsor-
loterij te vertellen dat u voortaan wilt 
mee 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 8,50) gaat 
de helft naar de Poezenboot.
U steunt ons daar dus 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 !
Veel mensen zijn bang, dat als ze dit 
eenmaal doen,  ze er hun leven lang 
aan  “vast zitten”, 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 
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.
Wilt u meer info, bel ons dan gerust.
We hopen dat u gaat mee doen.

SponsorloterijKatten-identificatie
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-opvang-
centrum terecht, of via de dierenam-
bulance 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 katten-
bandje aan te bevelen, zodat mensen 
die uw kat vinden, weten waar zij of 
hij thuishoort.
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 
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

Briefje in een f es

Dit jaar kunt u 
de kleurplaat, 
voor onze jongere 
Poezenbootvrienden,
downloaden van onze 
website, 
zie poezenboot.nl 
en win een t-shirt!

Kleurplaat

Roland

Braderie Diemen

Gordon met zweedse toerist

Gordon & Maupie

Waterplantentuintje
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Good 50x70 en Good Amsterdam                                           
Het werk in de advertentie-
branche is “cool” . Wat jij 
verkoopt, kopen de mensen.

Maar na een aantal jaren ervaring, 
wilde een groep jonge mensen 
iets doen met een hoger doel voor 
ogen, dan het verkopen van bier 
en trainingsapparatuur. Iets wat 
liefdadigheid een hoge mate van 
creativiteit voor niks geeft, en 
waar iedereen in de wereld aan 
kan deelnemen. Good50x70.

Poezenboot Posters
Het idee is een jaarlijkse posterwed-
strijd die 7 liefdadigheidsinstellingen 
de kans geeft om beknopt 7 kritische, 
wereldse onderwerpen aan te kaarten.
De duizenden ontvangen inzen-
dingen zijn allen verzameld in onze 
database. Deze is door elke liefdadig-
heidsinstelling gratis te gebruiken. 
Terwijl de favorieten van onze jury 
over de hele wereld worden getoond, 
én gepubliceerd in een catalogus.
Waarom Amsterdam? Omdat twee 
van onze organisatoren : Tommaso 
Minnetti en William Georgi hier nu 
werken én wonen.
Het idee was simpel: een open 
wedstrijd voor de lokale bevolking om 
posters te ontwerpen voor 5 Amster-
damse liefdadigheidsinstellingen, 
(inclusief de poezenboot) 

dit in samenwerking met een selectie 
aan vooraanstaande creatieve 
talenten.
De uiteindelijk gekozen posters zijn 
door heel Amsterdam op gehangen, 
met dank aan Bizon Buitenreclame 
en ook zijn zij gepubliceerd in een 
speciale editie van “Z- magazine” die 
gewijd is aan” Good Amsterdam” 
Wij hopen een tentoonstelling te 
kunnen houden van de posters, 
ergens in Amsterdam,- het is gratis, 
dus als u geïnteresseerd bent, 
neemt u alstublieft contact op met 
amsterdam@good50x70.org.
U kunt de uiteindelijke posters zien 
en meer informatie vinden over 
Good50x70 op www.good50x70.org.

Tommaso Minnetti en William Georgi

Aan Will en Tomasso voor hun 
enorme enthousiasme waarmee 
ze dit project geleid hebben
en zoveel mensen weten te 
motiveren om hun creativiteit in 
te zetten om prachtige posters te 
maken.
Aan de vakjury, die uiteindelijk de 
puntjes op de i hebben gezet.
Ook onze dank aan Bizon en 
Z-magazine, voor hun hulp met 
het verspreiden van de posters 
respectievelijk het publiceren van 
dit project.
En uiteraard dank aan alle 
creatieve mensen die een poster 
hebben ingezonden, super.  

Een dankwoord

Afgelopen zomer hebben we een ware 
explosie van kittens meegemaakt.
Anders dan voorgaande jaren 
kwamen ze nu meer iets na de zomer.
Waar ze vandaan kwamen? In een 
korte tijd 63 kittens! Overal vandaan. 
Er leek geen einde aan te komen. 
Er zijn zoveel mogelijk kittens met 
vrijwilligers mee naar huis gegaan, 
om thuis te verzorgen. En we hebben 
de hulp van de media ingeroepen om 
mensen te laten weten dat we super 
geschikte huisgenoten voor veel 
kittens zochten.

Dat ging, nadat het in de krant had 
gestaan, wel erg hard want zelfs van 
buiten Amsterdam kwamen mensen 
kijken naar de kittens. We konden de 
stroom mensen niet helemaal aan, 
men stond buiten te wachten! Soms 
heel geduldig en soms een beetje 
boos. Maar we zijn blij dat we voor 
alle kittens en poezenmoeders super 
leuke huisgenoten hebben gevonden.

We hopen van alle kittens straks 
foto`s te krijgen zodat we kunnen 
zien hoe ze gegroeid zijn.

En we wensen u en alle kittens en 
moeders heel veel plezier met elkaar. 

In augustus werd het wel erg bont. 
Toen kwam er een mevrouw langs 

die een stuk of 8 poezen had
waarvan er geen een gesterili-
seerd was. In het  voorjaar had 
ze een ongecastreerde kater 
in huis gehaald.
En dan is 1 + 1 geen 2 meer! 
Volgens zeggen waren er 4 
poezen zwanger geworden, 
alle 4 zo’n beetje tegelijk.
Mevrouw wilde van alle 4 
de poezen + de 19 kittens 
af. Het werd haar teveel.
Wat zo tragisch is, dat de 
poezen steeds nestjes 
krijgen want van de 4 
poezen waren dus een 
moederpoes en haar 
dochter beide zwanger 
geraakt. Voorheen 
kon ik de kittens altijd 
wel aan mensen kwijt 
maar nu niet, vertelde 
mevrouw. We hebben 
getracht om de 
overgebleven 
poezen thuis, op 
kosten van de 

Poezenboot te laten 
steriliseren, maar dat is ons 

niet gelukt. In dit geval is het dan 
dweilen met de kraan open.  

We zijn enorm geschrokken van de 
manier waarop de katten naar ons toe 
gebracht werden: 2 moeders zijn eerst 

in een handdoek gerold, daarna in een 
vuilnis zak gedaan en daarna in een soort 

grote koektrommel gestopt.

4 moederpoezen en 19 kittens

10 Kittens zaten in een soort plastic 
bakje met een deksel erop. 
Ongeveer een week later kwamen de 
andere 2 moeders in een grote katten-
draagmand, die ze inmiddels van ons 
had meegekregen,  maar de 7 kittens 
kwamen in een grote plastic zak.

Ze waren zeker niet  “Hollands 
welvaren” en hadden nog geen 
wormtablet of inenting gezien. 
De moeders waren mager, wat wil 
je met zoveel kittens. Maar echt 
slecht behandeld waren ze niet. 
Mevrouw wist niet meer welk kitten 
bij wie hoorde en hoe oud ze precies 
waren.  Het was een heel karwei 
voor de dierenarts om alle moeders 
en kittens na te kijken en te behan-
delen.  2 moeders en 10 kittens heb 
ik mee naar huis genomen. Het 
was even een kattencrèche in huis. 
Maar allemaal lieve hummeltjes. We 
hebben alle 4 de moeders met een 
kitten geplaatst, sommige broertjes 
en zusjes samen en sommige kittens 
bij mensen die al een kat hebben. 
We plaatsen kittens niet alleen, ze 
hebben een maatje nodig. Net als 
mensen zijn katten sociale dieren, ze 
hebben contact nodig met soortge-
noten. We zijn bij dat ze allemaal zo 
goed terecht gekomen zijn bij liefde-
volle mensen.

We willen graag Yucca weer danken 
voor het plaatsen van de collecte bus.
Afgelopen zomer hebben we die weer 
mogen legen en kwamen uit op een 
bedrag van 282 euro.
Helemaal super dank je wel Yucca.

Explosie van kittens!

De hele lente, zomer en herfst zie ik 
op de meest beschutte en zonnige 
plekjes in de tuin een glimp van een 
lapjesvachtje.
Hummel en Dirk, onze lapjeskatten 
zijn wat je noemt echte buitenkatjes.
Zij verblijden ons slechts rond 
etenstijd in de keuken een kleine tien 
minuten met hun aanwezigheid, om 
vervolgens weer voor de rest van 
de dag en/of nacht naar buiten te 
verdwijnen. Wij tolereren deze functie 
van restaurant al deze maanden met 
liefde. Wij weten namelijk dat zij 
hun afwezigheid ruimschoots zullen 
goedmaken in de winter. Wanneer 
de avonden korter worden en de 
nachten kouder,wordt bij ons thuis de 
hiërarchie opnieuw ingedeeld.
D.w.z. Hummel ligt ’s nachts in mijn 
knieholten en Dirk op mijn hoofd-
kussen. 
Overdag liggen zij op de keukentafel 
waardoor wij liefdevol op de bank 
in de woonkamer lunchen, waar 
wij vervolgens rond een uur of 4 
(theetijd) door onze harige huisge-

nootjes vanaf geduwd worden 
richting de woonkamervloer. 
Totdat wij op het idee komen om 
de open haard aan te steken, want 
dan is het vloerkleed voor de haard 
uiteraard favoriet. 
Tegen de tijd dat we besluiten lekker 
onder de wol te kruipen, waren 
zij uiteraard allang op datzelfde 
idee gekomen, waardoor wij ons 
voorzichtig en in een hoek van 90 
graden aan de zijkant van het bed 
nestelen.
Het vergt wat aanpassingsver-
mogen, maar mijn god wat is dit 
toch een gezellige tijd.
Nu nog een kerstboom  waar zij 
dan ook weer heerlijk in kunnen 
klauteren, want af en toe wat 
beweging stellen ze gek genoeg 
toch nog op prijs zo in de winter, 
en ons huis is weer compleet in de 
winterstand.
Ik kan niet wachten….!

Fijne winter en feestdagen allemaal!
Liefs, Marleen.

Huis in winterstand….

Yucca!

de Presentatie

William Giorgi
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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 schrifte-
lijke 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. 

Colofon

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. 

Foto: Nicole tijdens opname van 

Paul de Leeuw met het kitten Conny S.

We krijgen regelmatig de vraag hoe oud een kitten moet zijn voordat 
hij het nest verlaat. Het is het best om een kitten de eerste zestien 
weken van zijn leven in het nest te laten. Daar leert hij namelijk alles 
wat nodig is in zijn latere kattenleven. Moeder is de belangrijkste juf 
maar ook broertjes en zusjes geven wijze lessen aan een kitten. Na 
de eerste zestien weken staat een kitten stevig in het leven en is hij er 
klaar voor om de wereld buiten het nest te gaan ontdekken!

Uit een warm nest

Omgaan met andere katten
In de tweede socialisatiefase leert 
een kitten vooral hoe hij met andere 
katten moet omgaan. Als hij met zijn 
broertjes en zusjes bij mama in het 
nest ligt, is het soms knokken om 
aandacht. En op andere momenten 
rollen de poesjes over elkaar heen of 
rennen ze achter elkaar aan. Dat is 
niet alleen erg leuk om te zien. Een 
kitten leert hierdoor wat goed gedrag 
is en welk gedrag niet gewaardeerd 
wordt. Kleine poesjes experimen-
teren er op los! Ze sluipen, bijten 
en bespringen elkaar. Als mama het 
maar niks vindt, laat ze het duidelijk 
merken. Dat is een rol die wij mensen 
niet van haar kunnen overnemen. 
Ook zie je in deze socialisatiefase 
dat kittens spelen met emotioneel 
gedrag. Zo doen ze alsof ze boos of 
bang zijn. Na zestien weken is een 
katje emotioneel stabiel.

Langzaam overstappen op 
vast voedsel
Als een kitten wordt geboren, zal hij 
net als andere zoogdieren direct bij 
mama gaan drinken. De moedermelk 
van een kat is voedzaam en precies 
afgestemd op de behoeften van een 
kitten. Ook worden kittens er rustig 
van als ze bij mama drinken. 

De duur van zestien weken is niet 
uit de lucht gegrepen. Tijdens die 
periode doorloopt een kitten twee 
socialisatiefases. In die fasen leert 
hij omgaan met mensen, met 
andere katten en met verschil-
lende situaties. Zo moet een kitten 
wennen aan allerlei geluiden zoals 
dat van de stofzuiger. Hij leert om 
naar de kattenbak te gaan, om in het 
reismandje op pad te gaan naar de 
dierenarts en wanneer spelen wel of 
juist niet meer leuk is. Kortom, hij 
leert hoe hij zich moet gedragen. Het 
gaat dan om gedrag dat een kat niet 
meekrijgt van moeder natuur. Het 
echte katse gedrag zit natuurlijk al 
direct ingebakken bij een kitten.

Leren van mama
In de eerste zeven weken in een 
kattenleven doet een kitten allerlei 
ervaringen op met dingen rondom 
het nestje. Er zijn andere katten, 
mensen en misschien wel andere 
dieren in de buurt. Een kitten hoort 
allerlei geluidjes. Sommige heel zacht 
maar andere geluiden zijn ontzettend 
hard. Er is van alles te zien en dat is 
allemaal best spannend. Gelukkig is 
mama in de buurt, want zij geeft aan 
dat het wel snor zit. In deze periode 
is het ontzettend belangrijk dat een 
kitten positieve ervaringen opdoet. De eerste weken mogen kittens 

ongelimiteerd bij de moederpoes 
drinken, maar daarna bepaalt zij 
wanneer een kitten mag drinken. 
Zo kan een kitten dat wil drinken 
van een koude kermis thuiskomen. 
Moederpoes kan een kitten namelijk 
flink op zijn plaats zetten als zij niet 
wil dat er gedronken wordt. Hierdoor 
leert een kitten om te gaan met 
frustraties en dat is een wijze les voor 
de rest van zijn leven. Als een poes 
een kitten weigert, dan betekent dat 
dus niet dat het poesje verstoten 
wordt.

Langzaamaan zullen kittens steeds 
meer vast voedsel voorgeschoteld 
krijgen. Dit is een geleidelijk proces 
waarvoor katten de tijd nemen. Dit 
kan, als we het natuurlijke gedrag 
haar gang laten gaan, wel 4 tot 6 
maanden duren of zelfs totdat een 
poes een nieuw nestje krijgt. Door 
een kitten zestien weken in het nest 
te houden, krijgt hij de kans om de 
overstap naar vast voedsel geleidelijk 
te maken. 

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.

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.

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. 

Ongeveer 4 maanden geleden, 
besloot ik om te gaan trainen voor 
de “Arctic circle” marathon, in het 
stadje Tromso, gelegen in het uiterste 
noorden van Noorwegen, om precies 
te zijn.
Aangezien ik vier jaar eerder een 
marathon had gelopen, bedacht 
ik me dat ik deze meer wilde laten 
betekenen dan alleen een persoon-
lijke overwinning.
Na wat nadenken bedacht ik me 
dat ik diegenen wil helpen, in onze 
maatschappij,  zonder “eigen stem” , 
in elk geval zonder menselijke stem, 
de katten!!
De keuze om de “Poezenboot” te 
helpen was eigenlijk geen moeilijke 
keuze... Ik ben al jaren een fan van 
hun werk, en kom af en toe langs om 
de “bewoners” aldaar een aai over 
de bol te geven. Ook mijn eigen kat 
“Donkey” is een voormalig bewoner 
van de boot. ( Alhoewel zijn naam 
toen “Omzig” was) 

Marathon man

Ik heb een webpagina gemaakt en 
heb de link naar familie en vrienden 
gestuurd. Met dank aan de vrijge-
vigheid van deze geweldige mensen 
heb ik in een periode van drie 
maanden een bedrag van 750 euro 
aan donaties voor de poezenboot bij 
elkaar weten te krijgen!
De marathon zelf was een stuk 
zwaarder dan ik had verwacht... Het 
was slechts 5 graden Celsius en nare 
regenbuien zorgden ervoor dat de 
omstandigheden nogal onplezierig 
werden.
Ik heb het toch doorstaan met in mijn 
gedachten al die blije katten die ik er 
mee zou helpen als ik de eindstreep 
zou halen.. Ik haalde de eindstreep al 
was het in een veel langere tijd dan ik 
had verwacht, maar het was geweldig 
om een Amsterdams instituut zoals 
de poezenboot te helpen met hun 
katten!!!

Paul Degrippes

Afgelopen maand was er een, 
zoals ik het noem, meet en eat 
op de boot.Er liggen dan lekkere 
zelf belegde broodjes, zoetigheid, 
thee, koffie en frisdrank.
En er wordt veel gebabbeld. 
Omdat het zelden gebeurt dat 
er zoveel vrijwilligers op 1 dag 
te samen zijn wordt dat meteen 
vastgelegd.

We missen een paar van onze 
vrijwilligers op de foto maar 
hopen ooit de hele groep bij 
elkaar op 1 foto te krijgen.

Vrijwilligers van de Poezenboot

Zo zwart wit als ze worden,
zo prachtig mooi gekleurd worden ze geboren.

Dit kuikentje belandde op de boot,
nadat ze hulpeloos bijna kopje onder ging.
Een boot vol poezen,
hoe kiest ze het uit!

Van meerkoeten hebben we geen verstand,
dus is ze naar de vogelopvang  “de Zwaan” gebracht.

Meerkoet kuikentje

Tegelijkertijd wil ik alle vrijwil-
ligers heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet en liefde voor de katten. 
Iedereen lijkt het druk te hebben en 
toch komen de vrijwilligers, soms 
naast hun baan, trouw de katten 
verzorgen op de Poezenboot. 
Ook de administratie wordt vol 
overgave gedaan door inmiddels 3 
dames.

Dames en heren jullie zijn geweldig.

Uit een gepubliceerd artikel van de 
SPCA (Society for the Prevention of 
Animal Cruelty) kwam de volgende 
conclusie, die ons wel even deed 
schrikken:

“The statistics are staggering: One 
female cat and het offspring can 
produce up to 420,000 kittens in 7 
years”
Een poes zou in 7 jaar voor 420.000 
nakomelingen kunnen zorgen!

Onze vrijwilliger Annette heeft dat 
even nagerekend want we vonden 
het wel erg veel maar het blijkt te 
kloppen.
Als je uitgaat van  maar 1 nestje per 
jaar (normaal zijn dat er meestal 
2 per jaar) van 4 kittens waarvan 2 
poesjes en 2 katertjes dan heb je na 
7 jaar al 3888 katten. Reken je dat de 
poes 1 keer per 9 maanden 4 kittens 
krijgt dan heb je na 7 jaar al ruim 
100.000 katten. Ga je uit van bijvoor-
beeld 5 kittens ipv 4 kittens of eens 
per 7-8 maanden een nest kittens dan 
kom je uit op het aantal van de SPCA 
420.000 katten.

Ook al maken we die aantallen niet 
mee, het komt al te vaak voor dat 
mensen die hun katten niet laten 
castreren (bij poezen heet het 
eigenlijk ook castreren) nestje na 
nestje krijgen en soms blijven kittens 
dan ook nog en krijgen op hun beurt 
ook weer kittens. Ik heb wel eens 
gevraagd aan iemand met zo`n kleine 
30 katten:
“hoe heeft het zo uit de hand kunnen 
lopen?”  Maar daar kon hij eigenlijk 
geen duidelijk antwoord op geven.

Daarom laten  we zoveel mogelijk 
katten castreren, hebben we in de 
zomer een actie gehad om mensen 
daar financieel bij te helpen en 
proberen we iedereen te overtuigen 
van het belang van castreren.
Laat ook zeker geen  “ongeholpen”  
katten  buiten lopen. Castreren kan 
al op zeer jonge leeftijd maar de 
meeste mensen doen het rond de 
6 maanden. Wacht er echter niet 
veel langer mee, hoe ouder de kat 
is hoe groter de ingreep voor haar 
of hem  is. Wilt u meer informatie 
hierover bel ons gerust.

Uit de media...

U heeft van ons nog de foto van
Trix Pieterman tegoed.
In de laatste tabloid werd het hele 
verhaal van Pieterman verteld 
maar ontbrak, door een foutje van 
ons, de foto.
En we willen ook graag dat u 
Pieterman ziet. 

Pieterman

Doetje Sylvia
Doetje Sylvia staat er onder 
deze foto als bijschrift.
Nu zou je kunnen denken dat 
Sylvia een doetje is of dat het 
doetje Sylvia heet. In beide 

beweringen zit een kern van 
waarheid ;)

Maar wie  is wie …..?
Sylvia is onze vrijwilligster
en Doetje is het katje 
die zij een innige knuffel 

geeft. 

Nadat Doetje 
geplaatst was 
hoorde we dat 
er ook wel een 
Bengel in Doetje 
zit.

We gaan de foto 
maar niet het bijschrift “Bengel 

Sylvia” geven!

Moshje met kittens 1 dag oud

Trix Pieterman

Paul DegrippesDonkey (Omzig)

Sociaal gedrag van 
nature
In de vrije natuur blijven poesjes 
hun hele leven bij hun moeder. 
Alleen in tijden dat er weinig 
voedsel is, zullen moeder en 
dochters hun eigen weg kiezen 
om de overlevingskansen te 
vergroten. Maar dit gebeurt 
nooit voordat een kitten zestien 
weken oud is. 

Katertjes gedragen zich anders. 
Zij verlaten het nest ongeveer 
vanaf de leeftijd van zes 
maanden tot 36 maanden en 
leven ze in het begin samen met 
andere katers in een broeder-
schap. Dus ook voor katers 
is sociaal gedrag van nature 
ingegeven! 

Vandaar dat we op De Poezenboot: 
kittens en sociale katten nooit als 
eenling plaatsen. Dat zou voor de 
kat een soort eenzame opsluiting 
betekenen. Nooit een soortgenootje 
meer zien, daar moet je toch niet 
aan denken. Kijkt u eens hoe (jonge) 
katten samen spelen, elkaar wassen 
en bij elkaar slapen dat kun je de kat 
toch niet afnemen?

Te vroeg uit het nest
Katten die te vroeg uit het nest 
zijn gehaald, kunnen later sociale 
vaardigheden missen om samen te 
leven met andere katten en eenlingen 
blijven. Dat is jammer, want een kat is 
een sociaal dier. Ook zijn deze katten 
vatbaarder voor stress, angst en 
onzekerheid.

Soms is het niet mogelijk om een 
kitten zestien weken in het nest te 
houden. Dan is het van belang om 
zelf de taak van de moederpoes over 
te nemen. Laat het poesje langzaam 
wennen aan allerlei situaties die hij in 
zijn latere leven kan tegenkomen en 
creëer een rustige omgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan:
• Het creëren van een rustige en 
 veilige slaapplek.
• Voldoende speelmogelijkheden 
 zoals speeltjes en een krabpaal.
• In contact brengen met allerlei 
 soorten mensen (mannen, vrouwen 
 en kinderen) en andere dieren.
• Het wennen aan allerlei hande-
 lingen zoals kammen.

Kisja met kittens ongeveer 8 weken oud

• Speel veel met het poesje. Gebruik
daarvoor speeltjes en laat een kitten 
nooit met uw handen of voeten 
spelen. Gaat een kitten bijten of 
krabben, stop dan met spelen en 
negeer hem even. Op die manier 
leert hij dat dat niet mag.

‘Van zogen wordt je sterker’. Dit kitten van 4,5 maanden benut maar wat graag de 
mogelijkheid om nog bij haar moeder te zogen.
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