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

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen, 

een goed onderkomen en een toekomst te geven?

Help ons dan door deze bon in te vullen of geeft de bon 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 20,00 over 
te maken onder vermelding van 
‘nieuwe donateur 2011’. 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

8e tabloid winter 2010

Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden

Als u geen prijs stelt op onze 
Poezenboot krant die wij 2x per jaar 
versturen, wilt u deze dan retour 
sturen? U kunt dat heel eenvoudig 
doen door op het plastic te schrijven:
‘RETOUR POEZENBOOT’.
Met de reden erbij, dan halen wij u uit 
ons adressenbestand.

Nog 2 maanden en het jaar is weer 
om. We hebben een record aantal 
kittens binnen gekregen de eerste 
10 maanden van dit jaar, namelijk 
117. Sommige met moederpoes en 
sommige zonder. Soms gedumpt 
voor de deur, soms gevonden en 
soms van mensen die gepland 
of ongepland een nest hebben 
genomen/gekregen en dan de kittens 
bij ons brengen. De meeste hebben 
we mee naar huis kunnen nemen 
maar soms zat de pleegopvang ook 
vol en verbleven ze toch op de boot. 
Gelukkig blijven kittens niet zo lang 
zitten. Voor alle kittens hebben we 
een geschikt thuis kunnen vinden. 
3volwassen katten en 2 kittens zijn bij 
onze vrijwilligers geplaatst. De oudste 
kat die we binnen hebben gekregen 
was 18 jaar oud. De overgang was 
voor hem veel te groot en na een dag 
ging hij in een depressie. Onze vrijwil-
ligster Sandra heeft hem thuis in de 
pleegopvang genomen en daar ging 
het, gelukkig, een stuk beter. Hij redt 
het wel. De zwaarste kat die bij ons 
gebracht werd woog bij binnenkomst 
ruim 12 kilo en ging dus meteen op 
dieet. Hij mag rondlopen om nog wat 
extra energie te verbranden.
We hebben bezoek gehad van 9 
studenten uit Hongkong. Zij wilden 
een aantal dagdelen met ons 
meewerken.

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 20 per jaar
en maak de contributie over naar :
Postbanknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot. 
U ontvangt dan tevens 2x per jaar ons krantje.

Naam: .......................................................................................................................................................... m / v

Adres: ....................................................................................................................................................................

Postcode: ....................................................Woonplaats: .....................................................................................

Telefoon:  .....................................................Datum: .............................................................................................

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

Dhr. Poortier en mevr. Groeneveld 
van de Bruna zijn langs geweest 
met een zeer gulle gift. De nieuwe 
huisgenote van ons kitten Angio 
kwam met het leuke initiatief om 
met Koninginnedag te gaan ‘staan’, 
waarbij ze de hulp kreeg van 4 
vrijwilligers. Dorith van de Sophia 
KattenBond wilde ons helpen met 
het bedenken van een actie voor de 
Poezenboot. En dat is een geweldige 
actie geworden waar u tot en met 
31 december nog steeds aan kan 
meedoen. Over al deze onderwerpen 
leest u meer in deze editie van de 
Poezenboot krant. Ook kunt u meer 
lezen over het financieel adopteren 
van een van onze Poezenboot 
poezen. Dit was al mogelijk maar nu 
kunt u het heel eenvoudig via onze 

site doen. Dus ook al woont u ver 
weg of kunt u niet langskomen, kijkt 
u dan even op onze site bij de knop 
‘help ons’. Ik vind het super om 
steeds meer mogelijkheden op onze 
site te zetten. 
Marleen van der Loo, onze ambas-
sadrice, heeft op haar site een veiling 
georganiseerd. Er waren allerlei 
kledingstukken uit oa musicals te 
koop en de opbrengst doneert zij 
aan de Poezenboot. We kunnen 
rustig stellen dat we een vol en druk 
jaar hebben gehad.

We hebben er een paar geweldig 
goede vrijwilligers bij maar we 
hebben er ook een paar moeten 
missen. 2 vanwege de komst 
van een baby en een gaat in een 
re-integratie project. Ook heb ik 
tijdelijk assistentie gekregen bij de 
balie van dhr Pers Wolfje. Die hulp 
moet ik echter nu ook missen want 
hij is verhuist. Maar ik neem het hem 
niet kwalijk, het was een kans om niet 
te laten lopen.

We hopen dat u met veel plezier onze 
Poezenboot krant zult lezen en dat u 
ons ook in 2011 weer financieel wilt 
steunen. Vergeet u alstublieft niet dat 
zonder uw steun de Poezenboot echt 
niet kan blijven drijven.

Ik wens u gezellige feestdagen en een 
vrolijk, tevreden en diervriendelijk 
2011 toe.

Met vriendelijke groet, 
Judith

Stelt u geen prijs op onze 
Poezenboot tabloid?

Zoals u misschien al weet maken we 
tegenwoordig ons krantje helemaal 
zelf maar zijn wel afhankelijk van 
adverteerders. Dus proberen we 2x 
per jaar bedrijven en winkels ea te 
vinden die een advertentie willen 
plaatsen in onze Poezenboot krant. 
*Dus mocht u nu al het gevoel 
hebben: ik wil de Poezenboot wel 
steunen met het plaatsen van een 
advertentie in de zomer en/of winter 
editie dan kunt u ons bellen. 

*Mocht u goed zijn in gesprekken 
voeren en wilt u ons helpen de 
nieuwe adverteerders te vinden 
neemt u dan ook contact met ons op. 
Het beste op maandag en dan vragen 
naar mevr. v Aalst.
U kunt ons ook op een andere dag 
bellen en uw telefoon nummer achter 
laat en dan belt zij u terug.
Bellen tussen 10 en 12 uur. 

We hopen van u te horen.

Adverteerders en bellers gezocht

Pers Wolfje als assistent balie

Waylon

Tarot, Takal, Tafla & Twana



Zoals u weet zijn we afhankelijk 
van donaties; als u niet doneert 
dan is er geen Poezenboot, zo 
simpel is het eigenlijk. We krijgen 
verder geen steun of subsidie, we 
moeten het zelf doen met uw hulp. 
We proberen dan ook om creatief 
te zijn in het vinden van donatie 
mogelijkheden. Vorig jaar ben ik 
begonnen me te verdiepen in de 
optie om een sms-actie op touw 
te zetten. Dat is niet heel arbeids-
intensief en heel veel mensen 
kunnen er aan meedoen. Echter 
is dat door tijdgebrek nooit goed 
van de grond gekomen. En opeens 
stond daar Dorith van de Sophia 
KattenBond.
Zij wilde ons helpen met het 
opzetten van een actie om geld 
binnen te krijgen voor de poezen 
in het algemeen en voor het 
beter vastleggen van de boot 
in het bijzonder. We schudden 
namelijk af en toe helemaal 
door elkaar. Door stroming en 
passerende boten worden we 
van en naar de kade geduwd 
en getrokken. Wat niet echt 

bevorderlijk is voor de boot 
zelf. We liggen nu aan 
kabels en lijnen vast en 2 
autobanden. En een paar 

ballonnen behoeden 
ons voor nog hardere 
schokken.

Er is al een prijsopgave gedaan en 
de ruwe schatting is dat het ons 
E 2000 gaat kosten. De Sophia 
KattenBond heeft het sms nummer 
4333 beschikbaar gesteld voor de 
Poezenboot tot 31 december. En 
Dorith heeft er een super actie van 
gemaakt. Zij kwam tevens met het 
mooie idee om de actie kracht bij te 
zetten door samen met het bedrijf 
Green Graffiti milieuvriendelijke 
graffiti`s door de stad op de stoepen 
te spuiten met het verzoek: sms 
‘poes’ naar 4333 en doneer € 1,50 aan 
de Poezenboot. 

Op dierendag 4 oktober was de kick 
off voor de sms-actie en heeft het 
bedrijf Green Grafitti op het dak 
van de Poezenboot met gekleurde 
steentjes dezelfde tekst gemaakt als 
met de green graffiti door de stad en 
kreeg daarbij hulp van Marleen van 
der Loo, onze ambassadrice. Het is 
een prachtig soort graffiti mozaïek 
geworden, met onze grote dank 
aan de heren van Green Graffiti. De 
sms-actie duurt tot 31 december 2010 
dus u heeft nog een paar weken de 
tijd om ons te steunen door ‘poes’ te 
sms-en naar 4333 en u doneert dan 
€ 1,50 voor de Poezenboot. Het zou 
geweldig zijn als al onze donateurs en 
Poezenboot- vrienden gaan sms-en, 
zegt het voort: sms ‘poes’ naar 4333. 
Gewoon doen. 

De Sophia 
KattenBond
De Sophia KattenBond komt op voor 
alle katten van Nederland. 
Wist u dat veel raskatten lijden onder 
lichamelijke aangeboren afwijkingen. 
Dat duizenden zwerfkatten dood 
gaan door ziekte en honger, of ze 
worden afgeschoten. Dat een kat 
vaak impulsief aangeschaft wordt. 
Het gevolg hiervan is dat jaarlijks 
meer dat 55.000 katten in het asiel 
belanden of op straat. En dat het 
merendeel van de kittens veel te 
vroeg bij de moeder wordt wegge-
haald. En zo ernstige gedrags-
problemen ontstaan.

De Sophia KattenBond wil 
• voorlichting geven over de 
 aanschaf en natuurlijke behoeften 
 van katten.
• zwerfkatten helpen aan een beter 
 bestaan, door de populaties onder
 controle te brengen.
• zich inzetten voor beschermde 
 wetgeving rondom katten
 handel en –fokkerij.

De Poezenboot 
dankt De Sophia 
KattenBond en met 
name Dorith Gelberg 
voor haar inzet en goede 
ideeën in deze sms-actie.

Om u en uw katten alvast een beetje in de 
Kerststemming te brengen: een foto van 
ShereKhane in het topje van de Kerstboom.

Dat was in 2008; 
inmiddels is hij een 

aantal kilo groter 
gegroeid en hopelijk 

herhaalt hij het kunstje dit 
jaar niet weer. 

Gezellige Kerstdagen 
gewenst.

Kat in de zak?
Nee, kat boven in 
de Kerstboom! Soms worden wij verrast met een 

leuk initiatief van mensen die op 
hun manier De Poezenboot willen 
steunen.
Zo ook de actie van de heer 
Castelli uit Amsterdam-Noord. Al 
enkele keren mochten wij bij hem 
tassen vol voedsel en/of speeltjes 
en andere kattenbenodigdheden 
ophalen.
De heer Castelli doet zijn 
boodschappen en neemt telkens 
iets mee voor onze katten, dit 

Leuk InitiatiefPrimera winkel 
Amstelveen helpt 
de Poezenboot

Op de Poezenboot hebben we 
regelmatig stagiaires, Chris was 
een daarvan.
Op de foto kunt u zien hoe hij, 
op zijn laatste dag, nog even 
voordoet hoe je een stukje vlees 
moet eten. U snapt dat hij met 
vlag en wimpel is geslaagd. 

Laatste dag 
Chris

Bij de Primera-winkel van Frank en 
Marian in het winkelcentrum Midden-
hoven in Amstelveen hebben we al 
diverse keren onze Poezenboot krant 
mogen neer leggen.
Toen we speciale enveloppen nodig 
hadden voor het versturen van de 
Kleine Kattengids hebben we bij deze 
winkel naar de prijs hiervan gevraagd. 
Groot was onze verrassing toen we 
de bestelde hoeveelheid kwamen 
halen en we deze enveloppen gratis 
kregen.
Heel hartelijk bedankt!

Dini

spaart hij dan op en na een paar 
maanden belt hij ons dat we de 
tassen op mogen komen halen.
Wij vinden dit een erg aardig 
gebaar en willen via ons krantje 
laten weten, namens de poezen op 
De Poezenboot: 
heel hartelijk bedankt 
mijnheer Castelli!!!

Nathalie

sms          naar 4333 
en doneer éénmalig 1,50 euro

POES
De groep

ShereKane

Chris

Marleen
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Adopteer een Poezenboot poes voor 
een kleine E 1,- per week

Waar we jaren geleden mee zijn 
begonnen, gewoon als u langs kwam, 
doen we nu via onze site. Ja, ook wij 
gaan mee met het digitale tijdperk. 
Al kan het bij ons ook nog steeds 
gewoon als u langskomt. Het is 
begonnen omdat er mensen zijn die 
erg graag een poes zouden willen 
hebben maar dat door omstandig-
heden niet kunnen. Zij vinden het 
geweldig als ze op afstand een poes 

ADOPTEER OP AFSTAND een van onze Poezenboot poezen

kunnen adopteren. We sturen dan 
sowieso jaarlijks een foto en vertellen 
hoe het met de poes gaat. Ook zijn er 
mensen die wel willen doneren maar 
er iets meer aan willen verbinden dan 
alleen geld overmaken. Zij kiezen 
ook voor adopteren op afstand. De 
meeste te adopteren poezen zijn 
buiten geboren en hebben daar hun 
(vroege) kittentijd doorgemaakt, en 
soms zelfs hun eerste maanden of 
langer. Deze katten lopen lekker los 
op de boot. Het zijn geen huispoezen 
en ook volgens de gedragdeskundige 
zullen zij nooit ‘gewone’ huispoezen 
worden. Soms lukt het om na jaren 
het vertrouwen te winnen zodat de 
poes uw aanwezigheid gedoogt. Maar 
’ik pak jou even lekker op of we gaan 
knuffelen’ zal nooit gaan lukken.

Onder begeleiding van onze Nathalie hebben 9 studenten uit Hongkong 
een paar dagdelen op De Poezenboot meegelopen. Verdeeld over dagen 
en taken hebben ze mee helpen schoonmaken en hebben ze buiten zelf 
meegebrachte en Poezenboot - spulletjes verkocht. 
De studenten wilden van alles weten over onze werkwijze en de idealen 
waar we voor staan.

                                                       Een hele belevenis voor ons allemaal.

Hongkong studenten

In juni van dit jaar stonden 4 van 
de zomerslachtoffers voor de deur 
van de Poezenboot. Bijna tussen 
wal en boot maar gelukkig op de 
Poezenboot. Moeder en 3 kittens 
stonden in een mandje voor de deur. 
Allemaal zwart en bang achterin 
het mandje. Ik dacht eerst dat het 
een leeg mandje was. Maar toen ik 
het oppakte was wel duidelijk dat 
er iets in zat. 8 geschrokken oogjes 
keken me aan. Ook dit gezinnetje 
is meteen meegegaan met een van 
onze vrijwilligster. Angelica heeft 

Moeder en kittens bijna tussen wal en boot

De heer J.Poortier en mevrouw 
M.F.Groeneveld van de Bruna aan 
het Olympiaplein wilden iets meer 
doen dan de Bruna runnen. Zij wilden 
iets voor een Goed Doel doen en 
kwamen op het ludieke idee om in 
de winkel tweedehands boeken te 
gaan verkopen waarvan de opbrengst 
gedoneerd zou worden. Er werd 
gekozen voor De Poezenboot. 21 
september was het zover en werd 
ons het enorme bedrag van E 1500 
overhandigd. We willen nogmaals de 
heer Poortier en mevrouw Groeneveld 
en alle klanten van de Bruna hartelijk 

danken voor dit enorme bedrag. 
Het is geweldig.

Bruna tweedehands boeken
Helemaal daar we geen subsidie 
krijgen en dus afhankelijk zijn van 
donaties. Tevens kunnen we, als we 
ze nodig hebben, kranten ophalen 
voor in de kattenbakken. En daar zijn 
de katten helemaal blij mee.

Zelf heb ik meteen 5 tassen vol 
boeken afgestaan om te verkopen. 
Mocht u boeken kwijt willen, boeken 
weggooien doe je niet, u kunt ze 
achterlaten bij de heer Poortier van de 
Bruna aan het Olympiaplein. U steun 
hiermee De Poezenboot.

Een aantal maanden terug kregen 
we een verontrustende brief:

‘Beste Poezenbootmedewerkers,

weer bedankt voor De Poezenboot 
krant. Maar nu heb ik zelf een 
ernstige oproep. 14 dagen terug 

belde een vriendin 
mij , zij had via 
via vernomen 
dat iemand een 

nestje kittens in 
de vuilnisbak wilde 

weggooien en de 
moeder in het park 

wilde dumpen.’

vriendin en naar De Poezenboot 
gebracht. Vanuit daar zijn ze 
meegegaan met onze vrijwilligster 
Dini. We proberen nl. altijd om 
kittens en moeders zoveel mogelijk 
thuis op te vangen vanwege het 
socialiseren. Het is geweldig 
gegaan met het gezinnetje. 
De kittens zijn prachtig groter 
gegroeid en de moeder is uitein-
delijk gesteriliseerd. Inmiddels zijn 
alle kittens en moeder geplaatst. 
We danken de dame en vriendin 
voor hun kordate optreden om dit 
kattengezinnetje te redden en dat 
zij zelf 3 van hen in huis hebben 
opgenomen. En uiteraard zijn we 
heel blij dat Dini het hele gezin-
netje zo goed heeft opgevangen. 

Super dames allemaal.

We weten dit uit ervaring. En zelf 
heb ik het van dichtbij meegemaakt. 
Ongeveer 20 jaar terug is er een 
moederpoes met 4 kittens buiten 
gevonden. De moeder verwilderd 
en de kittens angstig en ongeveer 
6 weken oud. Een van de kittens, 
een rood poesje, is geplaatst in een 
rustig thuis. Ze is uiteindelijk 16 jaar 
geworden en gelukkig nooit ziek 
geweest want pillen ingeven was geen 
optie geweest. Ze kwam uiteindelijk 
wel heel graag bij haar huisgenote 
liggen maar oppakken kon niet. Dan 
raakte ze helemaal in paniek. Nu 
was dit kitten pas 6 weken, maar is 
een poes al ouder als ze uit de tuin 
gehaald wordt dan wordt het ook 
steeds moeilijker om haar te kunnen 
benaderen. We hebben het hier ook 

niet over angstige katten maar over 
verwilderde katten.

Op de site klikt u op de knop 
‘help ons’ en daar vindt u de optie 
‘adopteren’. U kunt dan heel 
eenvoudig aangeven wie u wilt 

adopteren en voor welk bedrag. U 
kunt ook eenmalig een groter bedrag 
doneren.

We hopen dat veel mensen reageren 
en zodoende de poes een financieel 
steuntje in de rug willen geven. 

We hebben meteen contact 
opgenomen met de dame van dit 
bericht en samen besproken hoe 
we dit het beste konden oplossen. 
In eerste instantie was zij van plan 
de eigenaar ertoe te brengen de 
katten te houden tot de kittens 
oud genoeg waren om geplaatst 
te worden. Wij zouden daarmee 
helpen en zorgen dat de moeder 
gesteriliseerd zou worden. Maar 
gezien de daad die deze mensen 
wilden plegen, leek het me veiliger 
om meteen alle katten daar weg te 
halen. Er bleken daar later ook nog 
een aantal ongecastreerde katers 
rond te lopen.

We hebben actie ondernomen: 
de moeder poes met kittens zijn 
opgehaald door de dame en een 

De planten op de kade waar 
de Poezenboot ligt waren aan 
vervanging toe. Roland en ik zijn 
samen naar het tuincentrum 
gegaan en hebben een aantal 
planten gekocht, maar ook een 
nieuwe bak voor de bamboe. De 
bak waar de bamboe in stond, was 
uit elkaar gevallen van ellende! We 
hebben ook nog naar een nieuw 
bankje gekeken want het bestaande 
bankje – waar onze bezoekers vaak 
op zitten – was ook kapot. Maar 
omdat de bankjes die ze bij het 
tuincentrum verkochten te duur 
voor ons waren, hebben we de 
Hulplijn van Radio Noord Holland 

een mail gestuurd met de vraag of 
er in het programma van Hans van 
Willigenburg een omroep gedaan 
kon worden voor een nieuw bankje. 
Er werden onmiddellijk 3 bankjes 
aangeboden en Roland en ik zijn 
meteen naar het in Haarlem aange-

Bankje bij de Poezenboot voor onze bezoekers

Wie dit mooie T-shirt met het 
originele logo van de Poezenboot 
in kleur wil kopen, kan dit doen 
voor E 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 inmiddels ook 
mogelijk om de T-shirts via onze 
website te bestellen. Bent u geen 
donateur dan betaald 
u E 2,50 verzendkosten.

Uniek Poezenboot T-shirt te koop

Daaneman
Onze Main Coon Daaneman is een 
geweldige Oranjefan en dat wil hij 
trots laten zien ook.

We hebben dit jaar voor het eerst 
meegedaan met Koninginnedag.
Zelf was ik dat al eerder van plan 
maar het kwam er nooit van.
Steeds te druk met katten en alles 
daarom heen. Het is nogal wat om 
Koninginnedag goed te organiseren.

Maar opeens een paar weken voor 
de 30ste kregen we een aanbod dat 
we niet konden afslaan. Jolijt, de 
nieuwe huisgenote van ons 
katertje Angio, wilde graag 
op Koninginnedag gaan 
staan en zou de 
opbrengst aan De 
Poezenboot 
doneren.
Onze vrijwil-
ligers Ruth, 
Natasja, Dini en 
Mark hebben haar die 
dag geholpen.

Het is een geslaagde dag geworden 
en het begin van een traditie want als 
het even mee zit gaan we volgend jaar 
weer staan.

boden bankje gaan kijken en dat zag 
er prachtig uit! Mooi donkergroen, 
stevige zitting en leuning en mooie 
gietijzeren zijkanten. Onze dank aan 
de goede gever, we zijn er erg blij mee 
en onze bezoekers en Rebel ook.
Dini

een apart kamertje voor ze ingericht 
en heeft het gezin een aantal weken 
verzorgd. Toen het moment daar 
was zijn 2 kittens samen geplaatst 
in een liefdevol gezin. Moeder en 
dochter bleven nog even bij Angelica 
ivm de sterilisatie en eigenlijk zijn 
ze daar niet meer weggegaan. Beide 
katten hebben hun permanente plekje 
gevonden bij hun tijdelijke pleeg-
moeder.
Super, fijn voor ze.

In de zomer editie hebben we voor 
een aantal katten extra aandacht 
gevraagd. Door leeftijd of gedrag 
vonden ze steeds maar geen liefdevol 
en geschikt thuis. Maar nu kunnen we 
u vertellen dat we voor allemaal een 
warm thuis hebben gevonden. Belto, 
Kajar, Beerke, de zusjes van 10 jaar 
Wibi en Wiki, Diesel en Olivaw van 
13 en 16 jaar: allemaal hebben ze hun 

Dus mocht u nog 
spulletjes hebben 
waar u niets mee doet, 
u mag het voor ons bewaren 
en wij gaan proberen om het 
te verkopen.
En de opbrengst gaat natuurlijk naar 
de poezen.

Jolijt, onze dank voor je 
initiatief, helemaal 

super.

en Koninginnedag

plekje gevonden. Diesel en Olivaw 
zijn uiteindelijk met een van onze 
vrijwilligers meegegaan. Ook Kajar 
heeft een geschikt thuis gevonden 
maar is op dit moment kwijt. We 
hopen dat hij gauw zijn weg naar huis 
weer terug vindt. In onze volgende 
zomereditie vragen we weer om extra 
aandacht voor een aantal katten.

Zomerkatten goed thuis gevonden

Ons weesje Gabber

P.S. We zijn echt heel blij met Gabber en Boomer! 
Voor zover wij dat kunnen inschatten 
 hebben ze het prima naar hun zin.
  Ze groeien als kool.

Ruim drie maanden oud. 
Mooi, ondeugend, aanhankelijk… 

Het nieuwe thuis is één grote ontdek-
kingsreis.
Geluiden, geuren, aanrakingen…

Samen met je broer op jacht.
Pepernoten, sleutelhangers, tenen...

Op zoek naar fijne slaapplekjes.
Kast, pc, boodschappentas… 

Iedere dag groeit het vertrouwen.
Spinnen, kroelen, knuffelen…

Iedere dag met jou is een feestje.
Clown, acrobaat en levensgenieter…..

Mark, Martijn, Kirsten en Sylvia 

Verontrustend bericht

Moeder en drie kittens

Kirsten en Dean (Gabber)

Daaneman

Bashra met kittens

Dylan



Heidih gevonden
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Colofon

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.

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

6

Het avontuur van onze kanjer Kajar
Kajar is een mooie zwart-witte kater 
en zit al een hele tijd bij ons op de 
boot. Hij is een echte kater met een 
eigen wil. Hij ziet er stoer uit, maar is 
dat niet. Als er mensen komen kijken, 
gaat hij snel achterin zijn hok zitten. 
Hij krijgt cd-voer omdat hij blaasgruis 
heeft gehad en katten met dieet-voer 
en zonder schoot-kat aspiraties, zoals 
Kajar, zijn niet snel te plaatsen.
We waren dan ook erg blij toen 
een mevrouw het met hem wilde 
proberen. Katten met dieetvoer was 
ze al gewend en op schoot wilde ze 
liever een handwerkje dan een kat. 
We hebben uitgelegd hoe ze Kajar 
het beste kon laten wennen aan zijn 
nieuwe situatie en ook op papier de 
adviezen meegegeven: eerst in een 
kleine kamer laten wennen, ramen en 
deuren dicht enz.
Een paar dagen later belden we die 
mevrouw eerder dan we normaal 
doen op en hoorden toen helaas dat 
Kajar na 3 dagen uit het raam, dat op 
een kiertje open stond, de binnentuin 
in was gesprongen. Jolanda en Elise 
hebben meteen een ‘vermist’-poster 
met een duidelijke foto van Kajar 

gemaakt en Jolanda en Nathalie zijn 
meteen, gewapend met een vangnet, 
draagmandje en posters richting 
het huis van die mevrouw gegaan. 
Ze hebben her en der aangebeld en 
mochten gelukkig van veel mensen 
in de tuin kijken. Toen Nathalie in de 
supermarkt stond, werd ze door een 
aardige mevrouw gebeld die vertelde 
dat ze zeker wist dat Kajar bij haar in 
de tuin stond te eten. Helaas was de 
vogel gevlogen toen Nathalie daar 
aan kwam. Ze heeft toen besloten een 
vangkooi te plaatsen omdat de kans 
groot was dat Kajar weer bij deze 
mevrouw zou komen eten. En ja hoor: 
zondag belde ze dat Kajar in de kooi 
zat! Kajar is toen meteen opgehaald. 
Deze behulpzame mevrouw heeft een 
krantje en een kaartje gekregen met 
de uitnodiging om Kajar een keer te 
komen bezoeken.
De mevrouw die Kajar in huis had 
genomen wilde hem niet meer terug 
hebben uit angst dat hij weer zou 
ontsnappen en nu gaan we op zoek 
naar een super geschikt huis voor 
hem.
Zo zie je maar dat als je een kat van 
de Poezenboot meeneemt, we niet 

Het avontuur van onze kanjer Kajar

zomaar zeggen dat ze eerst moeten 
wennen in een klein kamertje. Een 
kat moet zich eerst oriënteren in 
een nieuw huis en rustig bijkomen. 
Inmiddels hebben we voor Kajar een 
geschikt thuis gevonden. 

Jolanda, Nathalie en Dini

We hebben haar gevonden!

In de vorige editie deden we een 
oproepje: we zochten Heidih. Via 
een oplettende vrijwilligster die de 
tekenstijl herkende is het ons gelukt 
haar te traceren. En Heidih heeft 

ons toestemming gegeven om de 
tekening van het bootje vol katten, 
dat ze voor ons heeft getekend, 
voor meerdere doelstellingen vrij te 
gebruiken. Heidih, onze dank ;)

Cadeautjes ;)
Afgelopen jaar hebben we 2 cadeautjes gekregen: 2 heuse grote krabpalen.
En net op tijd want onze andere losse krabpaal was zo aangevallen dat hij niet 
meer rechtop kon staan……
Onze dank aan de schenkers.

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 Sponsor-
loterij te vertellen dat u voortaan 
mee wilt spelen voor de Poezenboot. 
Mocht u nog niet mee doen dan gaan 
we u uiteraard vragen om mee te 
spelen voor de Poezenboot. Van elk 
lot dat u koopt (E 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.
U kunt ons bellen en dan maken wij 
het in orde of u kunt de Sponsorlo-
terij 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  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

Sponsorloterij

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 injectie-
naald 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 dierenambulance 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 thuis-
hoort. 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 telefoon-
nummer 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. 
Vandaar dat al onze 
katten met chip geplaatst 
worden.

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

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

Afgelopen zomer hebben we u al 
bericht dat eind 2009 uit onderzoek 
is gebleken dat Gordon darmkanker 
had, maar wonder boven wonder 
geen pijn voelde. Hij verbleef in de 
Wittenberg en had daar inmiddels 
zijn draai gevonden. Midden 
september kreeg hij wel pijn en heeft 
pijnstillers gekregen. Toen ging het 
erg snel, hij sliep veel en was af en 
toe bij. Zaterdag 18 september in de 
ochtend is hij stilletjes overleden. 
Eind september was er een sobere 
crematie waarbij 17 mensen 
aanwezig waren inclusief 13 van zijn 
Poezenboot collega`s. Hij zei altijd 
dat als hij zou overlijden hij mevrouw 
van Weelde, oprichtster van

Onze Gordon overleden
de Poezenboot, weer zou zien. 
Volgens mij zitten ze samen aan een 
thee-tafeltje en hebben beiden een kat 
op schoot .

In juni van dit jaar hebben we 
Gordon`s verjaardag gevierd. Hij 
woonde toen al in de Wittenberg 
maar we hebben hem naar de boot 
gehaald. Gedurende die hele middag 
was het een komen en gaan van zijn 
collega`s, allemaal vrijwilligers van 
De Poezenboot, en hij genoot. Lekker 
eten, cadeau`s en veel aandacht. Ik 
ben zelf heel blij dat we hem dat nog 
hebben kunnen geven, een warm 
gevoel van mensen die om je geven.

Onlangs zijn alle beste adviezen van 
de Poezenboot gebundeld in een leuk 
en vlot leesbaar boekje. De schrijfster 
en kattengedragsdeskundige Elles 
Nijssen werkte nauw samen met 
Judith Gobets om dit boekje tot stand 

het beste bij de ingangen van het 
huis kan hangen, op een hoogte 
waar hij uitgestrekt kan krabben? 
Dit zodat eventuele indringers 
de geur-en-kras boodschap 
aantreffen dat hier een hele grote 
kat woont… En dat pesten een 
nare menselijke eigenschap is 
die katten totaal niet kennen. Als 
de kat iets doet wat niet mag, is 
dat niet om te pesten, maar om 
aandacht te vragen of omdat het 
angstig is.
80 Pagina’s kattenweetjes, een 
absolute aanrader voor elke 
kattenliefhebber en je steunt 
er ook de Poezenboot mee, 
verkrijgbaar via www.poezenboot.
nl voor E 12,50.
Myra Rooselaar, Raskan magazine                                                       
(magazine van de Abessijn en 
Somali rasclub)

Onze 2 nieuwe jonge poesjes 
Bobby en Gijs zijn een feest in 
huis.
Hummel, onze lapjeskat denkt 
daar jammer genoeg heel anders 
over.
Zij loopt de hele dag rond met 
een blik van: ‘wat flikken jullie me 
nou...!!’
Dirk, onze andere lapjeskat heeft 
zich op de opvoeding geworpen.
Zij deelt hier en daar een ferme 
maar goedbedoelde tik uit, om 
vervolgens na een paar minuten 
weer een kopje te geven.

Langzaam wordt het huis 
veroverd door de kleintjes. 
De vensterbank met lange witte 
gordijnen is favoriet nummer 1.
Met enige regelmaat zien we 
‘s avonds de gordijnen enorm 
bewegen om vervolgens met 
een luide plof een kat op de 
vensterbank aan te treffen.
De trap was uitdaging nummer 2. 
Wat biedt een trap veel speel en 
verstopmogelijkheden!!!
Met gevaar voor eigen leven 
lopen wij op en neer naar boven 
en proberen waar mogelijk niet 
op een klein katje te stappen dat 
zich verstopt heeft net onder een 
tree.

Bobby en Gijs

Ontdekking nummer 3 was zo niet 
nóg leuker! 
Boven aan de trap stiekum wachten 
tot iemand nietsvermoedend en het 
liefst met de armen vol schone was 
naar boven komt , 
om vervolgens op een totaal onver-
wacht moment met 2 pootjes van 
bovenaf het hoofd van het slacht-
offer aan te vallen.

Hummel bekijkt dit alles met 
argusogen van bovenaf de kast.
Zij heeft het niet zo op de nieuwe 
indringers.

Alleen ‘s avonds bij het eten wint 
de liefde voor de brokjes het van de 
territoriumdrang 
en zien we twee kleine en twee iets 
grotere kontjes op een rij gulzig 
genieten van hun, en elkaars, bakjes 
voer.

Zo zie je maar weer, samen lekker 
eten verbindt de meest uiteen-
lopende karakters en heelt de 
grootste meningsverschillen.
Misschien een idee voor de 2e 
kamer? Verplicht dineren op 
donderdag?

Groetjes en fijne kerst! 
Marleen.

De Kleine Kattengids

te laten komen. Naast alle adviezen 
zijn er portretten bijgevoegd van 
katten die een nieuw onderkomen 
hebben gevonden dankzij de bemid-
deling van de Poezenboot.
Het is een ideaal boekje voor 
‘beginners’ maar ook het doorwin-
terde ‘personeel’ van onze katten 
kan iets opsteken uit dit boekje. 
Want naast handige lijstjes zoals 
een ‘startpakket’ (wat heb je nodig 
als je een kat in huis neemt) en wat 
een kat gemiddeld kost per maand, 
komen ook onderwerpen aan bod 
zoals socialiseren van katten, 
gedragsproblemen en leren omgaan 
met de behoeftes van oudere katten.
Wij Raskanners weten natuurlijk 
wel al het een en het ander van 
katten, maar toch is het een erg 
leuk boek om te lezen. Wisten jullie 
bijvoorbeeld dat je een krabpaal 

Komt uw kat in dit systeem klem te 
zitten dan komt zij er niet meer uit 
zonder hulp.

We blijven waarschuwen voor 
dit systeem van kantelramen.

Om u een idee te geven hoe een, niet 
eens zo anders dan andere, dag op de 
Poezenboot eruit kan zien deze blog: 
een drukke dag in augustus.

Soms denken we: mensen geloven 
het niet de hele dag rennen, sjezen 
en er gebeurt van alles onverwachts 
tussendoor.

Voor 8 uur was ik op de boot om wat 
administratie te doen, vanwege drukte 
lukt dat vaak niet meer na 10 uur. Dat 
kon ik die dag een uurtje doen want 
om...
9 uur zouden er 2 katten gebracht 
worden.
9.15 uur Toen die gebracht waren 
heb ik ze meteen naar de dierenarts 
gebracht voor een check up.
Half 10 kwamen de medewerkers 
binnen op de boot en was ik weer 
terug met de 2 katten.
Om 10 uur begint de telefoon te 
rinkelen en blijft rinkelen tot 1 uur.
Iets over 10 uur werd er een kat 
geplaatst.
Rond 11 uur werden er 3 katten 
gebracht.
Van 11 uur tot 12 uur heb ik Annette 
geholpen met het adressenbestand.
12 uur belde er een mevrouw: ze heeft 
4 moederpoezen met 19 kittens en 
kan ze niet meer houden.
Ze heeft meteen 2 moeders gebracht 
met 10 kittens en de week erna komen 
de andere.
1 uur komt het publiek binnen en tot 3 
uur ben je daar mee bezig.
3 - 4 uur administratie afgerond en om 
half 5 de 2 moederpoezen met kittens 
mee naar huis genomen.
We proberen namelijk kittens en 
moeders altijd thuis te verzorgen.
Tegen 7 uur was ik klaar! 

Lange dag? 
Ja, best wel.

Blog
van de dag: 

een
gekkenhuis

Bent u naar uw werk of doet u 
boodschappen dat vindt u uw kat 
dood terug.
Het is mij zo`n 20 jaar geleden zelf 
overkomen. Wat er dan door je heen 
gaat…..
uit alle macht wil je de tijd terug 
zetten om je kat alsnog levend uit het 
raamsysteem 
te halen.

Gebruik het systeem niet als u katten 
heeft en de deur uit gaat, neem geen 
enkel risico!
Kijk voor meer info op onze site bij 
‘weetjes’.

Oplage: 5.000 stuks
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Stichting ‘De Poezenboot’
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www.poezenboot.nl
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Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
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gelijk deze tabloid te maken!

Redactie en foto’s gemaakt 
op de Poezenboot:
Judith Gobets

Vormgeving & opmaak:
Petra Knip / Cairn-ontwerp
www.cairn-ontwerp.nl

Copyright 2010
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of 
opgeslagen in enige vorm, hetzij elektro-
nisch, 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. 

Kajar

Verjaardag Gordon

Gordon met mevr. van Weelde

TMI, een detacheringbureau in de 
zorg sponsort de Poezenboot. In 
plaats van een kerstpakket heeft de 
organisatie er dit jaar voor gekozen 
haar medewerkers en relaties een 
kerstkaart te sturen met daarop de 
slogan “de wereld om ons heen is 
groter dan zorg alleen”. Naast de 
Poezenboot sponsort TMI nog drie 
andere goede doelen voor kerst 
2010. 

Onze hartelijke dank aan TMI,
Stichting de Poezenboot

Kerstdonatie 
van TMI

Marleen met Lientje

www.tmi-interim.nl




