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Beste Poezenboot-donateurs
en vrienden!
2010 is al bijna weer een half jaar
oud. En we maken ons weer op voor
de zomertijd, een extra drukke tijd
voor ons. Ook nu, terwijl ik dit in mei
schrijf, zijn de eerste kittens alweer
gebracht en gelukkig inmiddels ook
weer geplaatst.
Begin dit jaar hebben we een 12 jaar
oude kater binnen gekregen, die
weg moest omdat hij had gebeten.
We waren onaangenaam verrast
toen we zagen dat de kater nog niet
gecastreerd was en hoorde dat deze
zijn hele leven in de tuinen heeft
gestruind ! Deze kater is verantwoordelijk voor heel veel, ongeplande en
dus vaak ongewenste of verwilderde,
kittens.

Ook hebben we u verteld over de
‘Telefoongids actie’. In deze actie ging
het erom zoveel mogelijk nominaties
binnen te krijgen voor de Poezenboot.
Ik kan u alvast verklappen dat we
dankzij u in de prijzen zijn gevallen
want er is massaal gereageerd.
Resultaat is oa dat we al het verrotte
hout in 1 keer hebben kunnen
vervangen voor nieuw en sterker hout
met 4 verflagen erover heen. Begin dit
jaar zijn we benaderd door Carmen,
zij is werkzaam bij het Maitreya
Instituut en wilde ten behoeve van
de Poezenboot een inzamelingsactie
op touw zetten. Deze actie is met
een geweldig resultaat afgerond. Er

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.

Schoonmaak Diva’s RTL Boulevard met Peter van der Vorst

wordt uitgebreid verslag gedaan over
beide actie’s op een van de volgende
pagina’s.

Nu kan je het hem niet kwalijk nemen
maar wel zijn verzorgster. Vreselijk,
dat mensen hier niet bij nadenken.
Wij zijn al blij als we het voor elkaar
krijgen om één zo’n loslopende
ongecastreerde kater te laten
castreren, maar als je je bedenkt dat
er meer van zulke katers rondlopen,
dan zinkt de moed je een beetje in je
schoenen.
Oude Sjaak, we hebben hem aan u
voorgesteld in onze vorige editie,
is still going strong. Zijn nieuwe
huisgenote schrijft in deze tabloid
een stukje over hem. En met haar veel
andere nieuwe huisgenoten van onze
‘Poezenboot-Poezen’.

zomer 2010

We hebben een hele fijne vaste groep
medewerkers maar soms valt er wel
eens iemand tussenuit vanwege
bijvoorbeeld ander werk, zwangerschap of zelfs een verhuizing naar het
buitenland. We zijn ook niet altijd op
zoek naar nieuwe medewerkers maar
u kunt ons altijd benaderen met de
vraag: of we nieuwe vrijwilligers nodig
hebben. We zijn dan op zoek naar
mensen met de volgende eigenschappen: uiteraard niet bang om
de handen uit de mouwen te steken.
Schoonmaken is nu eenmaal schoonmaken van vieze kattenbakken.
Alles moet iedere dag weer opnieuw
schoongemaakt worden. U moet
zelfstandig en in een groep kunnen
functioneren. En werk zien liggen
en oppakken, dat is een belangrijke eigenschap voor ons. Heeft u
sturende capaciteiten dan bent u van
harte welkom. Voorop staat natuurlijk
dat u wezenloos verslingerd moet zijn
aan katten.

En de schoonmaak Diva`s waren op
De Poezenboot!
Misschien heeft u het in december
vorig jaar op de televisie gezien.
We hebben een dagje professionele
hulp van de Diva`s gekregen onder
leiding van Peter van der Vorst. U
begrijpt ,we waren blij verrast.
De hele quarantaine is van top tot
teen blinkend schoongemaakt.
En wij hadden een dagje vrij,
helemaal super.

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 ¤ 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 donatie overmaakt en u een
kat van ons heeft geadopteerd, u de
naam van de kat bij de overschrijving
vermeldt (haar oude Poezenboot
naam).
Onze dank. Administratie
Mocht u leuke foto`s hebben (wel
minimaal ong. 600 x 600 px groot) en
een verhaal erbij willen schrijven over
hoe het gaat met de Poezenboot poes,
we zijn er heel blij mee. U kunt dit
sturen naar depoezenboot@gmail.com
ovv tekst krantje met de naam (zijn
Poezenboot naam) van de kat erbij. En
misschien kunnen we het dan in een
volgend krantje plaatsen.
We maken zoveel nare dingen mee, dan
is het zalig om al die leuke foto’s en
verhaaltjes te zien.

Wij danken RTL Boulevard voor deze
ludieke actie.
Onze nieuwe site vordert gestaag.
Ik vind het super om er steeds meer
nieuwe items, mogelijkheden, tekst
en foto’s op te kunnen zetten. Het
kost alleen veel tijd. Gelukkig krijg
ik hulp van Bas en Youri voor de
technische details. Bijna alle tabloids
die we gemaakt hebben staan er nu
op, de rest volgt. Bent u onze tabloid
kwijt maar wilt u nog een keer een
bepaald artikel lezen dan kan dat dus
via de site bij de knop ‘Media’. Er
komt zelfs een hele nieuwe pagina
bij voor de kinderen, grote plannen

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 adressenbestand.

hebben we daarvoor. Deze plannen
worden verwezenlijkt door Lydia en
Anne en we hopen u daar binnenkort
meer over te kunnen vertellen. U
kunt ook de site zelf even in de gaten
houden.
In het winter krantje 2009 vertelde ik
u dat ik samen met iemand anders
bezig was met tekst en foto`s maar
daar mocht ik u verder nog niets over
vertellen. Inmiddels kan dat wel en
leest u er nu meer over, even verder
bladeren dus. En houd eind juni,

voor meer informatie, onze site in de
gaten. Bellen mag uiteraard ook. Ik
ben er reuze trots op.
Ik hoop dat u met veel plezier onze
tabloid zal lezen en dat u ons ook
financieel weer kunt steunen. Vergeet
u alstublieft niet dat zonder u De
Poezenboot niet kan blijven drijven.
Met vriendelijke groeten,
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 :
Postbanknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam

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

Bruno

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan :
St. de Poezenboot, Singel 38.G (t/o 40) 1015 AB Amsterdam
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Telefoongids actie
Vorig jaar zijn de Gouden Gids en
de Telefoongids samen gevoegd
en dat heugelijke nieuws wilden ze
vieren. En wel met een nominatie
actie ten behoeve van lokale goede
doelen, verenigingen en stichtingen.
In ons vorige krantje hebben wij u
hier over bericht en u gevraagd ons
te nomineren. Dat kon via de site
van de Telefoongids. Ondanks het
feit dat wij er zelf redelijk laat actief
aan mee zijn gaan doen is het gelukt
om 350 mensen te vinden die de
Poezenboot hebben genomineerd
met een uitgebreide motivatie. Want
de motivatie was net zo belangrijk als
het nomineren op zichzelf. Wat het
wel moeilijker maakte was dat alleen
mensen uit de regio Amsterdam en
Amstelveen de Poezenboot konden
nomineren. En dat alleen een ondernemer uit die regio zich beschikbaar
kon stellen om te werkzaamheden te
verrichten. Uiteindelijk hebben er 196
instanties uit onze regio meegedaan.
En wij zijn op een geweldige 4e plaats
terecht gekomen. Vanwege onze late
start is de 4e plaats heel ver boven
onze verwachting. We waren allemaal
zo super blij. Ik ga ook iedereen, die
ons heeft genomineerd en zodoende
mee heeft geholpen om van deze
actie zo een groot succes te maken,
heel hartelijk danken. Super, super,
super, dankzij u hebben we al het
buitenhout dat aan vervanging toe
was, ivm houtrot, kunnen vervangen
door nieuw en sterker hout. Ook is
dat hout voorzien van 4 lagen verf
en zal weer heel wat jaren meegaan.

Tevens is het keukenblok geheel
vervangen. Ook daar sloeg houtrot
toe; alleen hier vanwege het dagelijks
schoonmaken. Hier is nu meteen wel
op geanticipeerd en is het keukenblok
op pootjes gezet.

De 5 goede doelen die de meeste
nominaties hadden gekregen vielen
in de prijzen. En zo werd ons op 19
januari jl, in aanwezigheid van de
lokale pers, de cheque van 4000 euro
overhandigd door de medewerkers
van de Telefoongids. Marleen van
der Loo, onze ambassadrice, heeft
de cheque in ontvangst genomen.
We kregen er tot onze verbazing ook
nog een glaasje champagne bij om te
proosten. En dat deden wij uiteraard
van harte. Het was voor ons allemaal

hebben geholpen om de 4e plaats te
halen, onze dank is enorm.
Ook mijn dank aan het team van de
Telefoongids dat ons begeleid heeft
in deze actie. Onze vragen werden
met veel geduld beantwoord. We
kregen bovendien een boekwerk waar
alle nominaties in genoteerd waren,
geweldig om te lezen. Een fantastisch actie die voor ons fantastisch is
geëindigd.

Gordon

worden maar heeft gelukkig geen
pijn en voelt zich goed. Negatief
denken brengt je nergens zegt hij. De
verpleegsters zijn aardig en ik word
goed verzorgd laat Gordon weten.
Naar huis terug is op dit moment niet
mogelijk omdat hij meer begeleiding
nodig heeft dan hij thuis kan
krijgen. Hij woont nu voorlopig op
Wittenberg. En na enige gewenning
bevalt het hem daar nu goed.
Inmiddels doet hij zelfs mee aan een
tekenclub. We proberen een Internet

verbinding voor hem te regelen zodat
hij weer kan mailen. Hij is nu niet
goed te bereiken voor zijn vele fans
en vrienden en daar willen we wat
aan doen. Ondertussen missen we
hem vreselijk, maar proberen hem
binnenkort weer eens naar de boot
te halen.

In de afgelopen editie van onze
tabloid hebben we u al over onze
vaste kracht ‘Gordon’ verteld: dat hij
een paar keer gevallen was. Begin
dit jaar is hij toch voor controle naar
het ziekenhuis gegaan en bleek na
vele onderzoeken dat hij darmkanker
heeft. Iedereen op de Poezenboot
schrok zich wezenloos, je hart staat
even stil. Hij kan niet geopereerd

een zeer feestelijke dag. Ik wil heel
graag alle medewerkers van de
Poezenboot danken voor hun grote
inzet, alle donateurs, Poezenboot
vrienden en bewoners van
Amsterdam en Amstelveen die ons

Jade & Jesse

Alle winnaars per regio
zijn inmiddels bekend.
Allemaal van harte
gefeliciteerd!
Wij bedanken graag:
•alle lokale goede doelen
voor jullie enthousiasme
en inzet
•de ondernemers voor
de geleverde diensten en
producten
En niet te vergeten, iedereen
die zijn of haar favoriete goede
doel heeft gesteund.

Op de site van de Poezenboot
houden wij u op de hoogte. Dus wilt
u weten hoe het met hem gaat, hou
de site in de gaten.

Katten-identificatie
Vele katten raken zoek en vinden nooit meer hun huis terug
en u dus nooit meer uw kat.
Vooral in de zomer hangen overal de
briefjes ‘kat vermist’ 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. Spijt als haren op je hoofd dat je
de kat geen chip heb laten geven.
Uw gegevens
zoals naam,
adres, telefoonnummer op
één minuscule
chip.
Deze wordt via
een dikke injectienaald onder de
huid geplaatst. Via
een zogenaamde
‘reader’ kan men
het chipnummer
lezen. Komt de kat
per ongeluk buiten
en daarna op de
Poezenboot, in een asiel
terecht, bij de dieren2 2

ambulance of bij een dierenarts, dan
kan via de chip altijd het huisadres
van uw huisdier worden achterhaald.
Mocht uw kat nog geen chip hebben,
doe haar dan wel vast een speciaal
kattenbandje om, zodat mensen die
uw kat vinden, weten waar zij thuishoort. Zo’n speciaal kattenbandje
hoort een elastisch stukje tussen het
leer te hebben, 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 het bandje met een
waterproof pen.
Mocht u een dier vinden dan kunt
u altijd contact opnemen met een
van de boven genoemde instanties
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
of op backhomeclub.nl

Attendeer andere dierenliefhebbers
op de voordelen van de chip.
Wij weten hoe goed het werkt, want
iedere keer hebben wij dankzij de chip
het adres van de “vondeling” nog
dezelfde dag kunnen achterhalen. En
is de kat ook nog dezelfde dag weer
thuis. De kat is dan blij, haar huisgenoten zijn blij en wij uiteraard ook.
voor meer info:
www.virbac.nl of www.ndg.nl

De actie is een groot
succes gebleken, mede
dankzij jullie. Nogmaals
bedankt en groeten, Falke,
Fleur, Kim en Liesbeth
Projectleiders Goede
Doelen Campagne van de
telefoongids

Jesse
We hebben nu al drie maanden
plezier van onze Jade, een Abessijn
kitten van een half jaar oud. Begin
volgend jaar willen we er nog eentje
bij hebben want samen hebben katten
het toch en stuk leuker. Als we nog
even op de website van de fokker
kijken naar de foto’s en of er al iets
bekend is van het nieuwe nestje zien
we dat er een kater van hen op ‘de
Poezenboot’ zit. We lezen dat hij door
omstandigheden bij zijn vorige baasje
daar is terechtgekomen.
Nu hebben wij nog nooit van ‘de
Poezenboot’ gehoord, dus maar even
zoeken op internet. En ja hoor daar
zit Jesse, een drie jaar oude Abessijn
kater met een onduidelijk verleden.
Hij lijkt precies op de kater die wij, als
het goed is, begin volgend jaar er nog
bij gaan krijgen. Jammer dat die Jesse
een ‘probleempoes’ is anders zou
je hem zo ophalen zeggen we tegen
elkaar. Maar je wil geen problemen
opzoeken en een poes uit een
opvangcentrum bij je in huis nemen,
je weet per slot van rekening wel wat
je hebt, maar niet wat je krijgt.

Wilt u ons over Gordon bellen dat kan
het beste op maandag tussen
10 en 12.

Artemis
Sponsorloterij
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 (¤ 8.20) gaat de helft
naar de Poezenboot. U steunt ons
daar dus geweldig mee en maakt zelf
kans op vele geldprijzen. Iedere week
maakt u oa 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 ‘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
automatisch. We zouden het geweldig
vinden als veel mensen mee gaan
doen.

EN ECHT, PRIJZEN VALLEN ER TE
WINNEN,
we zijn begin deze maand gebeld
door een mevrouw die voor de
Poezenboot mee speelt
en zij vertelde het heugelijke nieuws:
zij had een auto gewonnen!

Op naar Amsterdam en daar zat
Jesse, een beetje op zichzelf maar
wel goed te benaderen. Nadat ze
gezien hadden hoe wij reageerden
op Jesse en hij op ons, kregen we
‘groen licht’ en een goed gesprek.
We kregen uitleg over wat we wel en
niet moesten doen om hem te laten
wennen, dit alles stond ook nog eens
netjes op papier, zodat er niets aan
het toeval werd overgelaten om het
geheel te laten slagen.
Ze hebben duidelijk zoveel ervaring
met herplaatsen dat ze aan dingen
denken die je zelf nooit bedacht zou
hebben, maar die de kans op succes
wel vergroten.
Jesse is nu ruim drie maanden
bij ons en het gaat goed met
hem. Hij heeft veel plezier met
zijn nichtje en met ons, wij op
onze beurt hebben veel plezier van
hem en zijn blij dat we hem toch
hebben opgehaald. We weten zeker
dat we nog jaren plezier van elkaar
zullen hebben.
We zijn ook blij met de goede zorgen
van ‘de Poezenboot’ die niet alleen
kijken of de poes bij jou past maar
vooral ook of jij bij de poes past.
Ze zijn daar ook heel eerlijk in, alle
poezen verdienen een tweede kans,
maar dan wel eentje die kans van
slagen heeft. Dat hebben ze goed
gezien daar op de Poezenboot!

U kunt ons bellen en dan maken wij
het in orde of u kunt de Sponsorloterij bellen 020-5737564.
Om het u makkelijk te maken vindt u
ook een linkje op onze site
www.poezenboot.nl links onder aan
de pagina en onder de knop ‘help
ons’. Daar komt u meteen op de
juiste plek terecht en hoeft u alleen
maar het 3e rondje aan te klikken met
‘Ik speel mee voor mijn favoriete club
of vereniging’. Daar kunt u zelf: de
Poezenboot Amsterdam invullen. En
daarna uw gegevens.
Er staat dan nogmaals dat u te allen
tijden kunt stoppen, wanneer u maar
wilt.
Wilt u meer info, bel ons dan gerust.
We hopen dat u allemaal gaat mee
doen!
Via de sponsorloterij site is de link
https://www.sponsorloterij.nl/
Meespelen.htm

We twijfelen wel en bellen de fokker
of hij meer informatie heeft. Jesse
blijkt de oom van onze Jade te zijn en
als kitten heel lief. Hoe Jesse er nu
aan toe is kunnen we volgens hem
het best aan ‘de Poezenboot’ vragen,
die zien hem nu elke dag en weten
hoe hij reageert. Ook zegt hij dat ze
alleen poezen weg laten gaan die echt
klaar zijn voor herplaatsing en ze ook
kijken of de nieuwe baas wel bij de
poes past.
Kortom, wij bellen ‘de Poezenboot’
en krijgen te horen dat we maar naar
Jesse moeten komen kijken, kunnen
wij hem zien en zij ons.

Het gaat hartstikke goed met Artemis.
Na zijn terugkeer uit Zeeland (tijdelijk
verblijf), heeft hij een dag of twee in
huis rondgesnuffeld en vond het toen
helemaal goed bij mij. Het is toch erg
fijn om te weten dat er een welkomstcomité op je zit te wachten als je
thuis komt.

Gjermund

Pixeltje

Sorry dat we al een tijdje niets van
ons en Gjermund hebben laten
horen.
Met Gjermund gaat alles goed,
ontzettend speelse kat, eigenwijs! Als
we zijn speeltjes ‘s avonds voor hem
verzamelen en de volgende ochtend
weer de woonkamer binnenkomen
lijkt het wel een verbouwing, speeltjes
weg, vloerkleed alle kanten, haha,
geweldige kat! ‘s Avonds komt hij
altijd bij ons op de bank zitten, geeft
kopjes, dan ligt ie te knorren en later
te snurken.
We zijn heel blij met hem!

Het gaat hier heel erg goed met
Pixeltje! Wij hebben haar Lottie
genoemd, dus verder in mijn verhaal
zal ik haar zo noemen. De eerste
dag dat ze bij ons was was ze al heel
nieuwsgierig, ze liep vrolijk rond. We
lieten haar een beetje haar gang gaan
zodat ze kon wennen maar na enkele
minuten stond ze al voor het raam
(tussen de slaap- en woonkamer) te
miauwen!
We hebben haar snel binnen gelaten
en nadat ze een beetje rondgesnuffeld had kwam ze gezellig bij ons
op de bank liggen. ‘s Avonds lag ze al
tussen ons in bij het voeteneinde van
ons bed en daar ligt ze nu (bijna) elke
avond. Vanaf het begin af aan keek
ze vaak naar buiten dus na enkele
weken ben ik samen met haar de tuin
in gegaan. Ze durfde steeds verder
de tuin in en elk kwartiertje kwam ze
even bij me kijken. Lottie is een echte
kwebbeltante, elke keer als ze via het
raam binnen komt laat ze even weten
dat ze er is! Ook als ze wakker wordt
laat ze dat graag even horen. Lottie
is een hele lieve, gezellige en speelse
poes.

Groeten Bas, Isabelle en Gjermund.

Pixeltje

Pixeltje
Gjermund

Groetjes van de
huisgenoten van Pixeltje

Angio
Kat adopteert kat!
Toen ik mijn eigen kleine Angio van
de Poezenboot adopteerde wist ik
meteen dat ik een toppertje in huis
haalde. Bij mijn ‘verkennend bezoek’
zag ik deze kleine vrolijkerd en was
meteen verkocht. Hij begon meteen
kopjes te geven tegen mijn hand en
ging een beetje miauwen toen ik weg
ging. Het klikte dus gewoon. Maar
nu nog de kat die ik al had! Die had
dringend behoefte aan een speelkameraad. Hij liep vaak met een hoge
rug, schuine staart als een krab door
het huis. Ik denk dat velen van jullie
dit gedrag wel herkennen! Hij wilde
een beetje leven in de brouwerij. Ik
kwam thuis gewapend met de nodige
informatie van de Poezenboot over
het introduceren van een nieuwe kat
in je huis. Ik wist dat het niet van
een leien dakje zou gaan maar was
toch behoorlijk geschrokken van het
gedrag van mijn eerste kat Zonnetje.

Deze lieve speelse kater veranderde
in een ietwat wrokkig persoontje.
Grommen, uithalen en met een dikke
staart door het huis lopen. Hmm zo
had ik hem nog nooit meegemaakt.
Twee dagen later hing ik al aan de
telefoon met de Poezenboot: hoe
moet dit nu verder? Juist de vriendelijke reactie van de Poezenboot was
erg goed: ‘maak je niet druk dit is
normaal gedrag. En als het echt niet
gaat…’ Nou opgeven was natuurlijk
niet de bedoeling en kleine Angio
zette echt ‘zijn beste pootje voor’.
Hij begreep er niets van. ‘Hoe kan
iemand mij nou niet leuk vinden?’
Hij heeft dus een gezond gevoel
voor eigenwaarde meegekregen van
zijn moeder én de Poezenboot. Ik
heb de eerst week zo veel mogelijk
de dagroutine van Zonnetje aangehouden. Als hij in de woonkamer
wil gaat de kleine in de slaapkamer
enzovoorts.

Dát was voor mij de succesformule.
Zonnetje werd steeds rustiger en toch
ook nieuwsgieriger: toch wel spannend
zo’n kleintje! Na de eerste week liet
ik ze samen. Weer niet meteen een
succes. Zonnetje wilde hem echt
achterna zitten. Ik heb ze rustig en
beslist uit elkaar gehaald als de kleine
ging miauwen. Maar wat bleek: die
kleine Angio bleef maar komen. Hij
wilde soms zelfs liever bij Zonnetje
liggen dan bij mij. Het zat dus stiekem
best goed tussen die twee. Het is
daarna steeds beter gegaan. Op een
gegeven moment begon Zonnetje de
oren van Angio te likken, wat toch echt
een goed teken is.
En nu! Ja ze zitten soms achter elkaar
aan. Maar daarna liggen ze super
gezellig in elkaars armpjes te slapen
en kijken me ietwat lodderig aan als
ik langsloop. ‘Mens wat maak je je
nu druk, het zit wel goed hoor tussen
ons.’
Groetjes,
Jolijt

Angio & Zonnetje

Poezenboot, bedankt!!
(vooral namens Jesse),
Arda, Jan, Jade en Jesse

Bijgaand tref je een foto aan van Adje
met zijn verhuisdoos (ik heb hem
natuurlijk niet in de doos verhuisd) ;-)
Met vriendelijke groet,
Lester
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Ruim 4 jaar geleden werd Little
bij ons binnen gebracht: een klein
verwilderd katje, mooi tabby wit
gekleurd.
Na een lange socialisatie- periode
trok hij iets bij maar bleef een heel
angstig katje. Niemand wou hem
een kansje geven. Maar uiteindelijk
kwam er iemand. Nu moet ik eerlijk
zeggen dat ik mijn twijfels had en
achteraf wenste dat ik Little niet
geplaatst had bij deze persoon maar
er werd me verzekerd dat ze heel
goed op Little zouden passen. En ze
zouden ervaring hadden met bange
katten. Nu heb ik moeten leren dat
veel mensen denken ervaring te
hebben met dit soort katten maar
in feite ervaring hebben met bange
maar gesocialiseerde katten. Buiten
geboren katten, katten die de eerste
weken/maanden van hun leven geen
contact hebben gehad met mensen,
zullen nooit ‘gewone’ huiskatten
worden en zijn ook niet ‘gewoon’
bang.
We hebben Little een kans willen
geven, stel dat het niet zou lukken
dan komt Little weer bij ons terug.
De grond trok onder mijn voeten
weg toen we 2-3 dagen later belden
om te vragen hoe het met Little
ging.
Wat bleek: Little is in de slaapkamer
gezet om te wennen. En heeft
van de stress, of kon de bak niet
vinden, op de eerste dag buiten
de bak gepoept. Toen heeft men
de balkondeur van de slaapkamer
maar open gezet om de vieze lucht
weg te krijgen maar Little zat in die
kamer! Iedere kattenkenner weet wat
zo`n angstig katje doet, die neemt
de benen, 3 hoog naar beneden…..
Men heeft niet de moeite genomen
ons op de hoogte te stellen. En op
onze vraag: welke pogingen men al
had ondernomen om Little terug te
vinden werd beantwoord met: Niets,
die is toch al weg.
Een aantal vrijwilligers zijn meteen
flyers gaan maken en zijn daarmee
de buurt rondgegaan, ze mochten
niet bij deze dame naar binnen om
zodoende polshoogte te kunnen
nemen van de plek waar Little
waarschijnlijk was terechtgekomen.
Weken lang hebben de vrijwilligers
flyers rondgedeeld en opgeplakt.
We werden gebeld door een
winkelier dat onze Little misschien
bij hem in de winkel verstopt zat.
Toen de kat eenmaal gevangen
was bleek het een andere kat
te zijn.

Overal hebben we hem opgegeven
maar zonder resultaat. Hij heeft
de laatste 4 jaar bij ons op de site
gestaan; als vermist. ‘Wie heeft
onze Little gezien?’ stond er onder
zijn foto. In september is onze
nieuwe site de lucht in gegaan en
is de flyer van Little niet overgezet
naar de nieuwe site. We hadden de
hoop een beetje opgegeven.
En het is een wonder maar een
maand later kregen we, dankzij de
chip, onze Little weer terug! We
waren allemaal in de 7de hemel, zo
blij. Hij bleek te zijn weggevangen
uit de straat waar hij naar beneden
was gevallen. Hoe is het mogelijk
na ruim 4 jaar is onze Little terecht!
Hij zag er prima uit, hij moet
verzorgd zijn door iemand uit de
buurt. Little was te bang om zich
te laten pakken dus vermoeden
we dat iemand hem heeft gevoerd
en zo is Little langzaam aan die
persoon gaan wennen en op den
duur misschien zelfs naar binnen
gegaan.
Weer hebben we er flyers
opgehangen maar nu met de vraag:
Wie heeft onze Little zo goed
verzorgd? Na een dag werden we
gebeld door een mevrouw die onze
Little inderdaad van eten voorzag.
Hij was niet binnen geweest maar
klom op haar balkon en kreeg
daar te eten. Ze heeft Little laten
wegvangen, mede omdat hij vogels
ving.
Wij zijn super blij; onze Little is
terug.

Little
Even een krabbel om jullie op de
hoogte te houden van mijn lieve
kleine schat Little.
Zoals jullie misschien al weten
heeft mijn schurk een heerlijk plekje
achter de boekenkast gevonden,
en zat daar dag en nacht, sinds 24
december jl. Ik vond het zo zielig
voor hem, dat hij zich zo verstopte
en zo bang was.
Maar ik hoorde hem wel in de
huiskamer rommelen als ik er niet
was. Het enige wat ik dus van die
schat zag was de restanten in de
kattenbak en het lege bakje brokjes.
Maaar rat ta ta ra ta ta....
Afgelopen maandag avond zat ik
tv te kijken en toen hoorde ik wat
gerommel en toen opeens plof...
zat mijn lieve schat opeens in de
woonkamer, lekker aan de brokjes
te knabbelen! Natuurlijk hield ie mij
in de smiezen, maar hij zag er heel
ontspannen uit, want daarna ging
ie met zijn rug naar mij toe zitten,
en begon zijn snoetje en rechter-

oortje te wassen en is na een paar
minuutjes weer rustig achter de
boekenkast gaan zitten. Dus jullie
begrijpen wel, dat ik super trots op
hem was! En ook verbaasd, zomaar
out of the blue!
En toen gisteravond kwam
meneertje weer tevoorschijn en
liep eerst naar het eten toe, bracht
vervolgens een bezoekje aan de
kattenbak, en eindigde uitgestrekt
languit op zijn zij aan een van de
tafelpoten te krabben!!!
Is dit niet geweldig, ik ben zo
blijjjjjjjjjj

Zoals afgesproken zend ik een paar
foto’s van Oude Sjaak (nu Phillippe)
zodat jullie zien hoe het nu met hem
gaat.
Het gaat heel goed met hem. Het
is een hele lieve sociale kater. Zelfs
mensen die niet van katten houden,
weet hij voor zich te winnen. Hij
houdt ervan om bij je in de buurt te
blijven en als je thuis komt, komt hij
je altijd begroeten. Volgens mij heeft
hij het hier ook erg naar zijn zin.
Het geeft veel voldoening om Oude
Sjaak nog zo een aangenaam leven
te kunnen geven na wat hij heeft
meegemaakt.

Het komt allemaal goed met
die lekkere schat, hij eet als een
bouwvakker, en heeft nu ook een
plekje gevonden op een lekker
kussen onder de eettafel!
Heel veel groetjes en liefs,
van Little en Leonie

Luuk en Gabbertje

Philippe

Ondertussen weegt hij bijna 4 kilo en
is zijn vacht glanzend mooi zoals je
kunt zien. Het is een hele sociale en
aanhankelijke kat. Nog steeds miauwt
hij heel hard en al blijft dat ‘s nachts
wennen zou ik hem voor geen goud
willen missen. Hij is mij heel dierbaar
geworden deze afgelopen maanden.

Hallo,
Het is al weer een half jaar geleden
dat ik Vito ophaalde van de
Poezenboot en steeds maar geen tijd
genomen om jullie te laten weten hoe
het met hem gaat. Eigenlijk schandalig!
Woezel

(Woesiepoesie) Woezel
Hallo allemaal,
Sinds ruim anderhalf jaar zijn wij
de eigenaren van Woezel (bij jullie
bekend als Woesiepoesie). Het eerste
jaar had Woezel nogal last van ups en
downs. Zo kon ze het ene moment
gelukkig op schoot liggen spinnen,
om vervolgens compleet vanuit het
niks je handen (die stil lagen) aan te
vallen. Omdat haar aanvallen altijd
totaal onverwachts kwamen, hebben
wij een tijdje getwijfeld of we haar
wel wilden houden. De aanvallen
kwamen echter met steeds langere
tussenpauzes, en nu zijn we al
bijna een half jaar niet meer serieus
gebeten of gekrabd. Woezel is een
echte schootpoes geworden die na
10 minuten door de kamer te hebben
gegaloppeerd de rest van de dag
moet bijslapen. In de zomer vindt ze
de tuin heerlijk, ze ligt er dan graag
op de warme tegels en sluipt door
het gras. In de winter gaat ze hooguit
10 minuten naar buiten om haar
behoefte te doen, maar that’s it. Een
echte ‘mooi weer-poes’ dus.

Verder is haar jachtinstinct goed
ontwikkeld. Ze is al een paar keer met
een (levende) muis thuis gekomen,
en ook jonge vogeltjes zijn niet veilig
voor haar (moeilijk om te zien).
Woezel lijkt zich helemaal thuis te
voelen bij ons en we hopen dat dat
zo blijft.
Vriendelijke groeten,
Anneloes

Maar goed: de tweede dag zat hij
op schoot en daar is hij eigenlijk
blijven zitten. Waar ik me ook in
huis begeef, ik word achtervolgd en
in bezit genomen door Vito. Na 4
weken had hij inderdaad door hoe
de koelkastdeur open moest (ik was
gewaarschuwd!) die nu dus uitgerust
is met een slot, maar de keren dat ik
hem vergeet op slot te doen, worden
genadeloos afgestraft met etenswaren
die door het hele huis verspreid
liggen.
De eerste 3 maanden heb ik hem
geprobeerd uit de slaapkamer te
houden, tot groot ongenoegen
van Vito die dat luidkeels duidelijk
maakte.....na 3 maanden heb ik het
opgegeven waardoor hij nu innig
tevreden meestal bovenop me slaapt.

Gabber

Ook na een werkdag kan ik rekenen
op een uurtje gemiauw om duidelijk
te maken dat het niet op prijs gesteld
wordt als ik er niet ben om hem
aandacht te geven, maar gelukkig
wordt dat al snel goedgemaakt op de
bank met Vito op schoot (deze kat
kan met foto in het woordenboek
naast het woord : schootkat).
Ondanks dat alles zou ik niet meer

Hierbij een mailtje met wat foto’s
van de poesjes Love (Jerry) en Peace
(Mickey).
Ik wilde laten weten dat het heel erg
goed met ze gaat. Ze spelen heerlijk
in de tuin en ’s avonds liggen ze of
lekker met elkaar of lekker bij mij te
kroelen.

Vito na plaatsing

zonder hem willen, niks gezelliger
dan met de kat op schoot op de bank
liggen of wakker worden met een kat
boven op je.
Bijgevoegd een foto van zijne
hoogheid in zijn nieuwe koninkrijk
met vriendelijke groet,
Niels

Ben blij ze weer bij me te hebben na
die hectische periode vorig jaar! Bijgevoegd de foto’s voor jullie, ik dacht,
vinden jullie misschien wel leuk om te
weten hoe het met ze gaat!
Groetjes, Charlotte van der Hoeven

Jerry & Mickey

Bono & Bongo
Onze bange broers Bono en Bongo
zijn inmiddels met veel geduld bij
hun nieuwe huisgenoten
goed bijgetrokken. En zijn helemaal
wild van de super grote klimpaal. En
de nieuwe huisgenoten zijn wild van
de broers.

Voordeel van een oudere kat is dat
het heel dankbaar is om hem te
hebben. Je hebt echt het idee dat je
goed werk doet door voor hem te
zorgen, hem een goede tijd en veel
aandacht te geven.

Luuk & Gabber

Vito vóór plaatsing

(Love & Peace) Jerry & Mickey

Hij heeft het ook erg naar zijn zin
met zijn vaste plek op de bank, op
het kozijn en een heel huis voor hem
alleen, hij is de koning van het huis
en zo loopt hij hier ook rond.

Hartelijke groeten, Esperanza
Poezenboot-kater Luuk kwam in
2006 bij mij wonen. Door hem ben
ik vrijwilligster geworden bij de
Poezenboot en van beide beslissingen heb ik geen dag spijt!

Little
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Vito

(Oude Sjaak)
Phillippe

Onze Little is terug

In het voorjaar van 2008 zaten er
twee bange poezen op de boot
waarnaar niemand keek en de 2
poezen lieten zich ook niet zien.
We hebben geprobeerd om ze samen
te plaatsen, maar dat is niet gelukt.
Omdat ze niet echt gek op elkaar
waren is besloten om ze apart te
plaatsen. Ik heb toen het oudste
poesje (Gabbertje) meegenomen
en de week erna werd de andere
heel goed geplaatst. Gabbertje was
ontzettend bang, zat achter de
gordijnen of in de boekenkast de
eerste tijd. Daarbij kwam nog dat het
snurken, dat ze deed, verergerde en
ze een ontstoken oogje kreeg. Voor
het snurken moest ik een paar keer
met haar naar de dokter en kreeg ze
medicijnen. Ook haar oogje werd
gezalfd. Niet gemakkelijk met zo’n
bang poesje dat ook nog maar net
bij je is. Luuk en Gabbertje konden
het al snel goed vinden en Gabbertje
is altijd veel bij mij in de buurt. Luuk
loopt altijd op een veilige manier via

mijn balkon naar het balkon van de
buren en soms gaat hij mee op visite.
Gabbertje durft maar een meter te
lopen op het balkon, maar sinds kort
is dit veranderd. De buren waren 6
weken weg en Luuk ging verschillende
keren kijken of ze al terug waren.
Toen ze weer thuis waren zijn Luuk
en Gabbertje samen bij de buren op
visite gegaan! Ik zag het al voor me:
Luuk zei:‘kom op, Gabber, we gaan
even bij de buren kijken’. Gabbertje
werd aan het eind van de avond terug
gebracht maar Luuk is de hele nacht
bij de buren gebleven. We kregen
hem niet te pakken om hem terug bij
mij te krijgen.
Sinds die avond gaat Gabbertje ook
naar het balkon van de buren! Ze
heeft het goede voorbeeld van Luuk
gevolgd!
			
Dini

Amina
Ik wil jullie vertellen hoe het met
Amina gaat. Ze is nu 3,5 maanden
bij mij en ze doet het erg goed.
Amina is de koningin van het huis,
ze rent rond spelend met al haar
speeltjes en vindt het zalig om in
het zonnetje te zitten bij het raam.
Het balkon vindt ze ook fijn maar is
soms een beetje bang nog. Amina
laat het nu toe dat ik haar aanhaal,
zelfs veel, en speciaal bij haar toetje
en nek ….. ze spint veel als ze zich
gelukkig voelt.
We hebben soms ook hele conversaties … in verschillende talen van
mensentaal en kat miauw…
Bedankt dat jullie zo goed zorgen
voor de katten op de Poezenboot.
Het beste,
		
Laura

Amina

Noot van de Poezenboot
Amina was in het begin zo bang dat
je haar niet kon benaderen.
Na heel veel geduld en het initiatief
van de kat laten uitgaan is Amina
aanzienlijk veranderd, en ziet er veel
gelukkiger uit.
We zijn heel blij dat er mensen zijn
die ook deze bange katten een kans
geven.

Bongo

Bono
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Wij zoeken nog een heel liefdevol thuis

Zoals Diesel en Olivaw van 13 en 16
jaar. Zo lang een goed leven gehad;
eerst bij de dochter en toen zij ze
niet meer kon hebben zijn ze naar
de vader gegaan. Op een gegeven
moment kon deze meneer ze ook
niet meer hebben, en bracht ze naar
de Poezenboot. Zo triest voor de
hoogbejaarde katten dat ze op hun
oude dag weg moeten. Ze hebben
echt heel hard iemand nodig. Zijn
allebei lief, verlegen, wijs en rustig

Kajar is ook zo`n eigenheimer, gaat
zijn gang en wil niet echt geknuffeld
worden. Laat mij met rust lees je in
zijn ogen. Hij krijgt CD voer omdat hij
last heeft gehad van zijn blaas, maar
het voer eet hij goed. Van andere
katten is hij niet gecharmeerd en van
honden en kinderen ook niet.

Belto

Waar is Heidih?
Heidih heeft een tekening voor ons
gemaakt die in onze eerste tabloid in
2007 is geplaatst.
Een prachtige tekening van een
bootje met allerlei katten erin.

We zoeken nu weer contact met haar
maar kunnen haar niet traceren.
Wie helpt ons: wie weet hoe we
contact met haar kunnen krijgen?

Maitreya Instituut
Begin 2010 kregen we een bezoekje
van Carmen. Zij is werkzaam
bij het Maitreya instituut, een
Boeddhistisch centrum. Ze
vertelde dat ze vorig jaar een
inzamelingsactie hebben gehouden
om hun medemens te helpen. En
dat ze dit jaar hun mededier wilden
helpen en De Poezenboot als doel
hadden uitgekozen. Ze wilden niet
zomaar geld inzamelen maar er
iets tastbaars aan verbinden. Op
dat moment waren we bezig om
onze keukenblokken te vervangen
via een andere actie maar kwamen
geld tekort. Het zou dus super
zijn als we door Maitreya toch ook
ons tweede keukenblok konden
laten plaatsen. De timmerman en
loodgieter waren al geregeld.
Tot 31 maart kreeg iedereen de
tijd geld te storten en om zelfs
speeltjes en voer in een grote doos
te deponeren.

Levensvisie
Het Maitreya Instituut is een
centrum voor Tibetaanse
boeddhisme aan de Brouwersgracht in de Jordaan. Onze
traditie legt onder andere nadruk
op vrijgevigheid en compassie,
maar ook op het beschermen en
het (ver)zorgen van alle levende
wezens. Het Maitreya Instituut
vindt het belangrijk om organisaties in en rond Amsterdam die
bezig zijn met het beoefenen van
deze levensvisie te ondersteunen.
Daarom hebben wij begin dit
jaar bij de Poezenboot geïnformeerd wat het Maitreya Instituut
en haar studenten zouden
kunnen betekenen. De uitkomst:
een inzamelactie namens de
Poezenboot.

Unieke t-shirts
te koop

Wie dit mooie T-shirt met het originele
logo van de Poezenboot in kleur wil
kopen, kan dit doen voor ¤ 15 en steunt
daarmee gelijk ons werk.
Ze zijn op de Poezenboot Singel 38.G
te verkrijgen in de maten small tot en
met extra large. Wilt u meer informatie
hierover belt u ons dan gerust. Het is
ook mogelijk om de T-shirts thuis te
laten bezorgen.
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Iedere kat krijgt zijn eigen maaltijd
Zolang als dit Premium voer uit
Canada in Nederland verkrijgbaar is
geven wij het al aan onze katten.
En tot ieders tevredenheid; de katten
zijn er gek op en wij zijn blij met de
resultaten.

Alleen hebben we dan natuurlijk
mensen nodig aan wie we het
kunnen versturen.
Via onze tabloid hebben we wel wat
reacties gehad maar niet heel veel.
We gaan het dus anders proberen
en wel via onze site. Dan is het
voor veel mensen, denken we,
makkelijker om zich op te geven.
We beginnen dan helemaal
opnieuw met dit systeem via onze
site. Mocht u zich eerder hebben
opgegeven dan vragen we u of u de
moeite wilt nemen om het via onze
site opnieuw te doen. We hopen
dan in 2011 te beginnen met de
nieuwsbrief. Doet u mee?

We danken alle mensen bij Maitreya
die zo gul gegeven hebben en
nodigen iedereen van het Instituut
uit om te komen kijken naar waar
uw geld aan besteed is. En een extra
dankwoord aan Carmen, die met
het idee kwam en de hele actie met
zoveel enthousiasme op touw gezet
heeft.
7 april was het dan zover: Carmen
kwam samen met collega Onno
Brautigam en,
de directeur van het Instituut,
Mevrouw P. de Wijs naar De
Poezenboot toe om het geld te
overhandigen. We konden het
geweldige bedrag van 400 euro in
ontvangst nemen en daar bovenop
kregen we nog een grote volle doos
vol speeltjes en allerlei soorten voer.
Het was helemaal geweldig.

Deze inzamelingsactie voor de
poezenboot in Amsterdam is een
succes geworden. Veel van de
studenten hebben een bijdrage
gegeven en waren daarbij enthousiast
voor het beoogde doel.
Op 31 maart jl. is deze inzamelingsactie beëindigd. Gedrieën trokken
Carmen, Paula en Onno naar de boot,
om daar alle speeltjes, blikken met
voer en het geld bedrag, zo’n € 400,-te overhandigen. Dit geldbedrag komt
ten goede aan twee nieuwe keukenblokken in de poezenverblijven.
Wat een feest om daar rond te lopen!
De lieve beestjes kijken niet op
noch om bij onze aanwezigheid. Zij
hebben volledig bezit genomen van
hun poezenboot en zien de mens,
in ieder geval ons drieën (Paula,
Carmen en ondergetekende), als een
vreemd verschijnsel; wel handig (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

Opmerkelijk gegeven is, dat Mevrouw
de Wijs in eerste instantie niet bij
het idee van Carmen betrokken was
maar, zo bleek later, wel een poes van
De Poezenboot heeft. Onze wereld
is klein.

Jesse

De Kleine kattengids
Een greep uit de raskatten die het laatste
half jaar bij ons zijn binnen gebracht.
Want katten met stamboom worden
ook afgestaan! Die stamboom
geeft geen garantie op een lang
en gelukkig leven bij de mensen
die het kitten kopen.
Maar op de Poezenboot kijken
we niet naar die stamboom,
iedere kat geven we een
tweede kans op een liefdevol
thuis.
mb
Zu

Een van de raskatten
die het meest wordt
weggedaan is de Pers en
dat is hoogstwaarschijnlijk
vanwege haar vacht.
Hoewel deze er, goed
verzorgd, prachtig uitziet
kan het erg veel werk zijn.
En die dagelijks terugkerende klus zo’n 15 jaar lang is voor
veel mensen,achteraf gezien, toch
wel een opgave, vooral omdat niet
ieder Pers als kitten geleerd wordt wat
borstelen is en zich dan met pootjes
en tanden verdedigt.
We krijgen ze met een paar klitten in
hun vacht tot totaal vervild binnen.
Zo triest dat de Pers daar de dupe
van is.
De moraal: denk 3x goed na voor u
een bepaalde raskat neemt en verdiep
u niet alleen in de verzorging maar
ook in het karakter. Want bijvoorbeeld
een Bengaal is geen kat voor op een
kamertje 3 hoog achter. En
ook een Abessijn is geen
kat om alleen te zijn.

We zijn er zo trots op: de Kleine
kattengids.
Hondengedragsdeskundigen zijn
niet vreemd meer, je kunt met je
hond een gehoorzaamheidscursus
volgen of je kunt hem, om zijn
gedrag te laten corrigeren, zelfs naar
een hondenschool brengen waar hij
intern verblijft. Over hondengedrag
weten de meeste mensen wel wat te
vertellen, een vreemde hond recht in
zijn ogen aankijken doe je niet, dat
weten de meeste mensen ook wel.

a

Maar kennis over kattengedrag
voor het brede publiek staat in
de kinderschoenen. Alhoewel de
kinderschoenen al bijna te klein
zijn. Want informatie over kattengedrag verspreidt zich gestaag. Op
Internet is er veel over te vinden en
in de boekwinkels vindt u er diverse
boeken over. Maar een boekje dat
alleen uitgaat van het natuurlijke
gedrag van de kat en dat onder-

y
ne
Ja

Beerke een grote vierkante kerel,
stoer met een klein hartje, zoekt een
geduldige liefdevolle huisgenoot.
Niet bij andere katten of het moet
een heel makkelijk en sociaal poesje
zijn. Voor hem zoeken we een rustig
thuis want hij kan in het begin nogal
schrikkerig zijn. Mensen die ervaring
hebben met katten, dat zou voor hem
geweldig zijn.

Diesel &
Olivaw

Ook de eenkennige, niet echt
knuffelbare, Pers Belto van 12 jaar
kan niet zonder u. Hij zoekt iemand
zonder katten, kinderen en honden.
Iemand die hem lekker zijn gang laat
gaan en niets van hem verwacht,
want dat zal hij niet (gauw) geven.
Een zeer zelfstandige kater met 2
mooie vooruitstekende hoektandjes.

Deze oproep hebben we al eerder
gedaan en we blijven het volhouden:
we proberen een nieuwsbrief op te
Wiki
& Wibi
zetten
die we via de mail kunnen
versturen.

Wibi en Wiki, 2 zusjes van
10 jaar. Mooie vrolijke kleurtjes
hebben ze alle twee. Zij wachten ook
al een tijdje op een liefdevol persoon
die lief en leed met ze wil delen. Zij
willen namelijk wel. De ene een beetje
verlegen, de ander wat dapperder.
We zoeken een rustig thuis voor
ze met mensen die ze lekker gaan
verwennen.
Wilt u meer informatie over deze
katten, bel ons gerust met uw vragen.
De katten wachten op u.

Kajar

Raskatten

Maitreya Instituut Amsterdam

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 zijn de firma v.Ree (importeur van
Techni – Cal) dan ook dankbaar
dat zij ons dit droogvoer ter
beschikking stellen.

De Kleine kattengids begint dan ook
met deze tekst:
Over katten worden veel dingen
beweerd die niet waar zijn. Ze zouden
bijvoorbeeld liever lui dan moe zijn,
solitair leven en maar 1 of 2 keer per
dag hoeven te eten. Van kittens wordt
gezegd dat ze hun moeder maar 7
weken nodig hebben. Maak opnieuw
kennis met katten in de Kleine
kattengids.

een reden maar vaak is er iets
aan te doen. We proberen zoveel
mogelijk informatie te geven als
we katten plaatsen. Maar om veel meer
mensen te kunnen bereiken kwam het
idee bij me op om een boekje te maken.
Dus zocht ik iemand die dat kon. En
die vond ik in de persoon van Elles
Nijssen. Zij kan niet alleen geweldig
schrijven maar is ook een gedreven
kattengedragsdeskundige. Het resultaat
van deze samenwerking: de Kleine
kattengids. We hopen dat heel veel
mensen het boekje gaan lezen zodat ze
hun kat beter begrijpen. Dat katten die
op de nominatie staan om te worden
weggedaan vanwege een gedragsprobleem begrepen worden, dus geholpen
kunnen worden en thuis kunnen blijven.
Dat is ons streven.

Op De Poezenboot maken we erg
veel ellende mee. Allerlei redenen
horen we als men katten komt
afstaan, soms hebben mensen echt

Wilt u meer info over de Kleine
kattengids, bel ons gerust of kijk op
onze website. U kunt het boekje daar
ook eenvoudig bestellen.

De Kleine kattengids
praktische gids met de beste adviezen van De Poezenboot
geschreven door Elles Nijssen
De eerste gids die écht rekening houdt met de aard van het beestje.
In samenwerking met De Poezenboot.
• Zowel voor mensen die hun eerste kat(ten) nemen, als voor mensen die
al jaren een kat hebben.
• Helder antwoord op talloze praktische vragen zoals:
- Wat voor dier is een kat eigenlijk?
- Wat voor spullen heb je nodig voor je huiskamertijger?
- Hoe laat je vreemde katten aan elkaar wennen?
- Welke specifieke wensen hebben kittens en oudere katten?
- Wat te doen als een kat probleemgedrag vertoont, zoals spullen kapot
		 krabben, in huis sproeien, angst en agressie?
•
•
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Alhoewel er veel fokkers zijn die na de
verkoop van hun kitten geen verantwoording meer voor deze kittens
nemen, zijn er gelukkig ook fokkers
die dat wel doen. Eén daarvan heeft
ons erg geholpen met het herplaatsen
van de kat ‘Jesse’ die als kitten bij
hem gekocht is.
Heeft u interesse in een bepaalde
voeding, speeltjes en die dingen),
maar vreemd.
Gezien het enthousiasme van de
medewerkers van de boot, gaan we
er maar van uit dat de poezen dit
enthousiasme delen. En daar is het
om de doen geweest.
Van deze plek, willen wij namens de
poezen iedereen danken die heeft
gedoneerd, voor het slagen van deze
actie.
Dank dus!

bouwd wordt door wetenschappelijk
onderzoek, dat is nieuw. Alhoewel
mensen nog wel eens raar kunnen
opkijken als je zegt dat je met je kat
naar een kattengedragsdeskundige
gaat wordt dit, zeker onder kattenliefhebbers, steeds meer als ‘normaal’
ervaren.

raskat neem gerust contact met
ons op. Bellen kunt u bet beste
tussen 10 en 12 uur behalve op de
woensdag en zondag.

De sokkenla van buurman
Binnenkort komen er twee nieuwe
babietjes bij in ons huisje-boompjebeestje paradijs!
Nee, ik ben niet weer zwanger.
Het gaat om twee schattige zwarte,
met grijze streepjes bedekte poezenbaby’s.
Onze buren hier in de Betuwe werden
zo’n 10 dagen geleden zeer tegen
hun zin verblijd met zacht gepiep,
afkomstig uit de sokkenla van
buurman.
Ze dachten al wel een tijdje: ‘goh, wat
wordt poes toch dik de laatste tijd...’,
maar waren verder niet echt met het
lot van poes begaan.
Tot nu!
Buurman loopt al 10 dagen met blote
voeten in zijn schoenen te mopperen
op zijn nieuw verworven kinderdagverblijf.

Ik wierp er één blik op en smolt!!!
Jeroen heeft me er nog net van weten
te weerhouden om ze niet alle 4 te
adopteren.
We nemen er dus twee.
Ik ben enorm benieuwd hoe onze
lapjes Hummel en Dirk zullen
reageren op deze nieuwe indringers.
De hiërarchie was net een beetje
hersteld hier in huis ten opzichte van
ons dochtertje Liene die nu anderhalf
is.
En wat Lientje zelf betreft hoop ik dat
ze er twee vriendjes door dik en dun
aan overhoudt.
Ikzelf heb als kind meermalen
een nest jonge poesjes mogen
meemaken, en ik ben er dan ook
heilig van overtuigd dat dat me
gemaakt heeft tot wie ik nu ben:
Poezenliefhebber in hart en ziel.
Liene zal trouwens wel blij zijn dat zij
straks niet meer de enige in huis is
die regelmatig ‘NEE’, of

Colofon
Oplage: 5.000 stuks

Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.poezenboot.nl
Postbank rekening 5085515
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We hopen dat ze heel snel een
thuis vinden want ze hebben het
heel erg nodig.
Ik heb zo met sommige katten
te doen, vooral met de oudere
katten. Als ik zelf geen katten had
dan zou ik iedere keer oude katten
mee naar huis nemen en ze een
super oude dag geven.

Oproep Nieuwsbrief

Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.
Onze dank aan de adverteerders,
dankzij hen was het mogelijk deze
tabloid te maken!
Redactie en foto’s gemaakt
op de Poezenboot:
Judith Gobets
Vormgeving & opmaak:
Cairn - Petra Knip
www.cairn-ontwerp.nl
Copyright 2010

‘VOORZICHTIG’ of ‘FOEI’ te horen
krijgt.
Ik denk dat ik vast de dure gordijnen
een beetje ga opbinden........
wordt vervolgd!
Groetjes Marleen

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.
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