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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
We hebben al een warm voorjaar
achter de rug en op De Poezenboot
was het daardoor vrij rustig met
plaatsen. Gek, als je erbij nadenkt
dat zelfs De Poezenboot een beetje
weersgevoelig is. Mensen gaan dan
weg , trekken erop uit en denken er
even niet aan om een nieuwe kat in
huis te halen. Daardoor zijn vooral
de wat moeilijkere katten langer bij
ons gebleven. Ook de oudere katten
hadden het even moeilijk gehad maar

gehouden. Allerlei authentieke kledingstukken van
shows of musicals zijn toen
geveild. Ik kon het niet laten
en heb zelf ook op een jack
geboden en …. gekregen. Via
een medewerkster van Agis en
ook de nieuwe huisgenote van een
van onze prachtige kittens hebben we
2 nieuwe bureau stoelen gekregen,
super ergonomisch en ze zitten super
lekker.

zomer 2011

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.

We hebben er een geweldige pleegopvang bij. Ze hebben net een nestje
kittens super sociaal groot gebracht.
De moeder Shasta en haar 4 kittens
(1 week oud) waren bij ons gebracht,
een niet gepland nestje. Zoals u
weet gaan de kittens, als het even
kan, altijd naar de pleegopvang om
daar met van alles kennis te maken.
En zodoende evenwichtige sociale
katten te worden, iets waar ze de rest
van hun leven heel veel profijt van
hebben.

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

Onze vrijwilliger Mark zoals hij in Trouw artikel verscheen ihkv Jaar van de Vrijwilliger

we zijn heel blij dat we net (ongeveer
begin juni) Bumper van 13, Vlekkie
van 10 en Sop van 13 jaar super goed
hebben geplaatst. We zijn altijd extra
blij als we een kat op leeftijd een
goede oude dag kunnen bezorgen.
Geweldig dat er ook mensen zijn die
deze katten op hun oude dag nog
willen verwennen. Aan de andere
kant hebben we de nodige vondelingen binnen gekregen want met het
mooie weer gaan de deuren en ramen
gauw open en ‘vergeten’ mensen
dat ze ook nog een kat hebben, of de
kat glipt net door een kiertje heen.
Chippen is daarom zo belangrijk,
ook als uw katten niet buiten komen.
Juist deze katten kunnen vaak de
weg terug niet vinden. Met kittens is
het vrij rustig maar dat zal met een
maandje wel anders zijn. We hebben
op dit moment, begin juni, een paar
moeders met kittens bij de pleegopvang liggen.
Een greep uit wat we het afgelopen
half jaar hebben meegemaakt.
We hebben bezoek gehad van
Susanna Koning. Heeft u het
programma Fortuinlijke Vrouwen
op rtl4 niet gezien dan gauw even
kijken bij ‘uitzending gemist’ (2de
uitzending) dan weet u waarom
ze op De Poezenboot was. Ook
is Metje langs geweest om een
opname te maken voor Salto tv.
Zij heeft de plaatsing van Bumper
gefilmd, die met een vriend van
haar is meegegaan. Onze Ambassadrice (sinds 2006 toen zij in Cats
speelde) Marleen van der Loo heeft
een heuse veiling voor de Poezenboot

De sms actie is afgerond en heeft het
gigantische bedrag van E 2753,50
opgeleverd. We kunnen dus ruim
de boot opnieuw laten vast leggen.
Scholiere Chaya heeft eigenhandig
een actie opgezet om geld op te
halen voor de Poezenboot, in deze
krant leest u daar meer over. De heer
Poortier en mevrouw Groeneveld van
de Bruna zijn voor de tweede keer bij
ons langs geweest en hebben ons,
dwz de katten, verblijd met duizend
euro, een super bedrag.
Wij brengen er nog steeds boeken
heen, u ook?

Adverteerders en bellers gezocht
Shasta met kittens

We hopen dat u weer met veel plezier
De Poezenboot krant zult leest. En
mocht u ideeën of tips hebben voor
in de Kerst editie, we horen ze graag.
Vergeet u niet dat de Poezenboot kan
blijven bestaan alleen door uw steun.
We krijgen geen subsidie, dus uw gift
is van levensbelang voor de katten.
Met vriendelijke groet,
Judith

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot tabloid?
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.

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 e.a. 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 neemt
u dan ook contact met ons op.Het
beste op maandag en dan vragen
naar Dini.
U kunt ons ook op een andere dag
bellen en uw telefoonnummer achter
laten en dan belt Dini u terug.
Bellen tussen 10 en 12 uur.
We hopen van u te horen.

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.

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:
Banknummer 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:..............................................................................................

Bruno

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

Even
voorstellen...

Cypie &
Bokos

Kairo

Valencia

Wilt u meer weten, zie onze
site www.poezenboot.nl onder
de knop ‘help ons’ of bel op
maandag tussen 10 en 12 uur.

Borre

Bij deze stellen we aan u voor
een paar van onze financiëel te
adopteren poezen.

Adopteer een Poezenboot poes voor een paar euro
of meer per maand
Omdat we via Internet zoveel
meer mensen kunnen bereiken is
de mogelijkheid om financieel te
adopteren nu mogelijk via onze site,
maar u kunt ons ook nog steeds
telefonisch hierover benaderen. Vaak
zijn er mensen die graag een kat
in huis willen hebben maar dat om
bepaalde redenen niet kunnen doen,
dan is adopteren op afstand toch een
manier om voor een kat ‘te zorgen’.
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. Maar adopteren op afstand
kan ook gewoon omdat het leuk is
en u ons daarmee enorm
steunt. De meeste te
adopteren poezen zijn
buiten geboren en hebben
daar hun (vroege)
kittentijd doorgemaakt,
en soms zelfs de eerste
maanden of langer.

Deze katten lopen lekker los op de
boot. Het zijn geen huispoezen en
ook volgens de gedragsdeskundige
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. Even
een pilletje geven zal ook niet gaan.
We hebben het hier dan ook niet over
angstige katten maar over verwilderde
katten.
Als u financieel adopteert dan krijgt u,
van uw gekozen kat, een foto en een

verhaal over haar geschiedenis.
En ieder jaar ontvangt u een nieuwe
foto en up-date.
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.

Super Fair Fashionable T-shirt voor
De Poezenboot
Fair fashion kledinglabel
dweezilsfriend® is in samenwerking
met de Poezenboot een uniek en zeer
fashionable shirt aan het ontwerpen
voor de Poezenboot. Het shirt is
fair trade geproduceerd en van elk
verkocht shirt gaat er straks een deel
direct naar de Poezenboot. Het wordt
een super mooi lady-like T-shirt,

gemaakt van natuurlijke stoffen.
U kunt alleen nog niet bestellen,
u zult moeten wachten…
We houden u op de hoogte want als
alles eenmaal klaar is gaan we het
uiteraard speciaal voor u showen.
En we hopen dat zeer snel te kunnen
doen, tot dan blijft het dus nog even
spannend.

Nieuwe bureaustoelen
Vorig jaar hebben we bij een mevrouw
een van onze kittens geplaatst.
Een paar weken geleden kwam zij
even op bezoek bij ons en zag hoe
slecht onze bureaustoelen waren
en dat deze stoelen bepaald niet
goed waren als je hierop de hele dag
administratie doet.
Zij beloofde meteen om bij het
bedrijf, waar zij werkte – Agis - te
vragen of er misschien stoelen waren
die niet meer gebruikt werden.
Al na een paar dagen kregen we haar

enthousiaste mail dat het gelukt was
en maandag 14 maart 2011 kwam zij
de stoelen, samen met haar vader,
brengen. Het zijn werkelijk prachtige
stoelen en zij zien er als nieuw uit. We
zijn er heel erg blij mee, het was ook
geen overbodige luxe onze stoelen
te vervangen. En Agis heeft meegeholpen ons zonder rugpijn, na een
dag werken, naar huis te laten gaan.
Dini

Vakantietijd
Ik weet niet hoe het jullie vergaat,
maar als wij op vakantie gaan lijkt het
wel of onze katten het eerder weten
dan wijzelf. Wij zijn nogal last-minute
vakantiegangers. Het wil nogal eens
voorkomen dat we ‘s avonds in bed
bespreken wat we de komende vrije
week gaan doen. Zo ook gisterenavond. De komende week zijn we
sinds lange tijd voor het eerst samen
vrij. Gisterenavond laat besloten we
in een romantische opwelling om
vandaag naar Zuid Frankrijk te rijden,
waar we goede vrienden hebben
wonen.
Wij hebben een fantastische
buurvrouw die onze impulsieve
vakanties inmiddels gewend is en die
dan ook altijd klaar staat om onze 4
huisgenootjes te verzorgen.
Aan het eind van zo’n mini-vakantie
verdenk ik onze katjes er dan ook
vaak van dat ze stiekem meer om de
buurvrouw geven dan om ons... maar
goed, boontje komt om zijn loontje.
De nacht voordat wij weggaan echter
willen de katjes vaak alle 4 ineens
op ons bed slapen. (lees: we hebben

De opvang van een kittennest
op dit moment nog niet eens
echt besloten dat we vertrekken!)
Toen ik vanmorgen in alle vroegte
opstond om ons kleine koffertje
te pakken, het hele huis sliep nog
inclusief onze 4 vriendjes, zag ik
een vreemde vlek op de bovenkant
van de koffer. Naïef als ik soms
ben wreef ik er met mijn hand over
en......jawel........verse kattenpis!!
Een overduidelijk protest tegen
deze hiërarchische vorm van
uitsluiting. Wij gaan lekker op
vakantie en jullie mening vragen
we lekker niet. Hoe ze het doen?
Ik weet het niet. Ik leg me bij deze
volledig neer bij het 6e zintuig.
The 6th sense. Alle vormen van
telepathie. Sterker nog, Derek
Ogilvie, eat your heart out! Vergeleken bij wat onze katjes kunnen is
wat jij doet een peuleschilletje.
Maar toch, plas of geen plas, wij
gaan nu lekker een weekje weg.
Fijne vakantie iedereen!
Groetjes, Marleen

Luuk & Gabber

Adopteren van een angstige kat
Gabbertje, een heel erg angstig
poesje dat al maanden op de
Poezenboot zat, werd maar niet
geadopteerd en toen heb ik haar mee
naar huis genomen. Na de eerste
weken, waarin ze in een hoekje achter
een gordijn zat en daarna ergens
in het boekenrek, werd ze een klein
beetje rustiger. Helaas moest ze
tamelijk snel naar de dierenarts in
verband met een ontstoken oogje.
Hierdoor kreeg ze weer een terugval.
Ze lag veel op mijn bed maar als ik
de slaapkamer binnenkwam, ging ze
snel onder bed liggen. De maanden
hierna werd ze steeds rustiger, kwam
ze naast me zitten als ik aan de
computer werkte, lag ze lekker op de
bank als ik daar zat.
Ik verwachtte niets van haar, heb haar
rustig haar gang laten gaan. Mijn
bedoeling was een angstige poes een
huis te geven: ik was er voor de poes
en de poes niet voor mij!
Ik ben heel erg verknocht aan haar
geraakt, het was een aandoenlijk
poesje en is helemaal bijgekomen

van haar angst. Zoiets geeft heel veel
voldoening. Helaas moest ik haar
nadat ze pas 2 jaar bij mij was, in
laten slapen wat mij en mijn andere
poes veel verdriet deed.
Het was voor mij duidelijk dat ik op
een bepaald moment weer een poes
zou nemen die door haar angst wat
moeilijker plaatsbaar was.
Toen ik er echt aan toe was, zat er
op de boot een zwart/wit poesje dat
achter in haar kooi bleef zitten, in
het begin ging blazen als iemand
naar haar keek en dus niet snel
geplaatst zou worden. Ik heb haar
mee naar huis genomen en ook zij
zat eerst achter het gordijn, daarna
in het boekenrek en daarna onder het
logeerbed. De eerste tijd heb ik haar
rustig laten wennen in de logeerkamer en kon de andere poes er niet
bij komen.
Op deze manier kon ze dus rustig
wennen en na een poos ging de deur
open en kon ze als ze wilde, verder
het huis verkennen. Ook kon de
andere poes kennis gaan maken.

Het idee om tijdelijk een nestje
kittens op te vangen ontstond toen
wij in januari op bezoek waren in de
Poezenboot. Sinds een jaar of vijf
wonen wij nu in een appartementje
in Amsterdam en al lang koesterden
wij de wens één of twee katten in
huis te nemen. Op de Poezenboot
kregen wij te horen dat er, vooral in
het voorjaar, geregeld vraag is naar
tijdelijke opvang voor jonge kittens,
zodat die de eerste 10 weken van hun
prille leven in een rustige omgeving
kunnen opgroeien. Het leek ons
een mooie manier om enerzijds iets
voor de Poezenboot en de kittens te
kunnen betekenen, en anderzijds leek
het ons fantastisch om de ontwikkeling van een jong nestje kittens
van dichtbij mee te maken. Begin
maart werden we door de Poezenboot
gebeld of we een moederpoes en vier
kittens konden opvangen. Een paar
uur later lagen er in onze keuken
vier jonge kittens bij de moeder te
zogen. Ze waren slechts vier dagen
oud. De eerste twee weken hoefden
we weinig te doen, de moeder
zoogde de kittens, de oogjes waren
nog gesloten en ze konden nog niet
uit de mand kruipen. In de eerste

Om een lang verhaal kort te maken:
ze voelt zich helemaal op haar
gemak, gaat op het logeerbed liggen
en miauwt dan om te laten weten
dat ze geaaid wil worden, is aan het
spelen, zit op de vensterbank naar
buiten te kijken, heeft een goed
contact met de andere poes, rent af
en toe als een gek door het huis en
ik geniet van haar. En dit geeft heel
veel voldoening! Zij en de poes die
ik al had, zijn hele goeie vriendjes
geworden. Ze geven elkaar likjes
en spelen met elkaar. Geduld is het
sleutelwoord, vooral bij angstige
katten. Heeft u veel geduld dan kunt
u nog wel eens versteld staan hoe
de bange kat kan veranderen.
Dini

drie weken hebben heel wat uren
gefascineerd naar de kittens in de
mand gekeken. Het vechten om het
beste plekje bij de moeder, het bij
elkaar in slaap vallen en de houterige
motoriek waarmee ze door de mand
banjerden. Eigenlijk zag je in het
begin al de verschillende karakters
ontstaan, van het vechtersbaasje,
tot de na-aper en de nieuwsgierige
kitten. Het was heel boeiend om te
merken hoezeer de kittens van elkaar
leren, elkaar nadoen en uitdagen.
Soms nam de moederpoes één of
twee kittens uit de mand mee naar
onze slaap- of woonkamer om ze
apart bij te voeden. Na een week
of vijf durfden de kittens het aan
de eerste stapjes buiten de keuken
te zetten en begonnen zij hun
verkenningstocht door ons huis.
We hadden ons voorbereid op een
ware slijtageslag voor onze meubels,
maar dit is ons enorm meegevallen.
Natuurlijk hebben we ze wel eens
uit de gordijnen moeten halen en
hebben we ze herhaaldelijk met
hun krabbende pootjes van de bank
moeten tillen, maar op een gegeven
moment was het voor de kittens
duidelijk wat wel en niet mocht in

huis. De laatste zes weken waren het
drukst. De kittens liepen vrij rond in
huis en ‘verfijnden’ hun motoriek.
In deze periode socialiseerden
ze in rap tempo en na tien weken
hadden ze vrijwel alles geleerd om
zelfstandig te kunnen leven. We
hebben veel tijd en energie in de
kittens geïnvesteerd, meer dan we
vooraf gedacht hadden. De dagelijkse
aandacht, van het eetritueel tot het
verzorgen en spelen is misschien
een hele investering, maar heeft
ervoor gezorgd dat we de kittens op
het eind hebben ‘afgeleverd’ als hele
lieve, sociale katten, met een open
houding naar andere mensen. En ook
wij hadden het absoluut niet willen
missen. Het was fijn om te horen
dat de Poezenboot in de tussentijd
nieuwe baasjes heeft gevonden voor
de kittens. ‘Wilden jullie er zelf niet
één houden?’, kregen wij vaak als
vraag. Dat wilden we zeker, maar
we beseften al snel dat het voor ons
misschien wel leuker is om eerst het
tijdelijke opvangen nog een paar jaar
te doen, voordat wij ‘definitief’ onze
eigen kat in huis nemen.
Lize en Matthijs

Kiss overleden
Voor de mensen die Kiss kennen
hebben we verdrietig nieuws, Kiss is
in mei bij de dierenarts ingeslapen.
We wisten dat het eraan zat te
komen maar dan nog is het een
pijnlijk afscheid. Het hield iedereen
bezig en we hebben het zolang
mogelijk uitgesteld. Kiss is ook niet
zomaar een kat, eigenlijk is geen een
kat ‘zomaar’ een kat maar Kiss was

voor ons wel heel bijzonder. Ik heb
enorm veel foto`s van hem, hij is zo
fotogeniek. Kiss hoort bij de boot,
menig vrijwilliger kent de boot niet
zonder Kiss. En een foto uitzoeken
voor in deze krant gaf me een
verdrietig gevoel. Kiss is ongeveer
16 jaar geworden.
Judith

Kiss

Specsavers
Midden 2010 heeft Specsavers de
Stichting Specsavers Steunt opgericht.
De Specsavers-winkels doneren een
jaar lang van iedere verkochte bril
of verkocht hoortoestel een bepaald
bedrag aan deze stichting.
Deze stichting doneert op haar beurt
dit bedrag aan initiatieven en goede
doelen in de lokale gemeenschap van
de Specsaver winkel.

De Poezenboot is uitgekozen als een
van de goede doelen waarvoor de
Specsavers-winkel spaart. In juli 2011
wordt het bedrag dat de Stichting
Specsavers Steunt in één jaar bij elkaar
heeft gespaard aan de Poezenboot
overhandigd. Deze overhandiging zal
natuurlijk een feestelijk tintje hebben.
En via de media en de Poezenboot
site wordt u op de hoogte gehouden.

De Poezenboot vindt dit een
geweldig initiatief: om als bedrijf
een goed doel te steunen en dat
in deze financieel moeilijke tijd.
Stichting Specsavers
Steunt, onze hartelijke dank.
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Potter & Paula
Zoals aan de telefoon verteld
vandaag, gaat het goed met Potter en
Paula. Paula ging meteen op ontdekkingstour toen ik het kooitje open
zette en Potter volgde nog geen halve
minuut later. Potter had de bank na
een rondje kamer wel gevonden. En
Paula iets later ook. Ze hebben nog
geen kwartier onder de bank gezeten.
Toen ik het stokje en het touwtje
pakte, dat jullie hadden aangeraden,
waren ze er snel onder uit. En ze
worden steeds toegankelijker. Ik mag
ze al regelmatig aaien. Ondertussen
gaan ze liggen vaak waar ik altijd zit.

En vandaag toen ik Potter aan het
aaien was, begon hij te knorren. Dit is
me onder andere gelukt door ze het
zacht voer op schoot te geven, zoals
jullie hadden voorgesteld.
Ze zijn super speels samen en met de
speeltjes. Inderdaad met name met de
stok en het touwtje zoals jullie zeiden,
is de favoriet. De planten moeten
het ontgelden, maar verder valt het
mee. De nagels gaan al spelender wijs
wel overal in....dus ik hoop dat het
allemaal een beetje heel blijft, maar
dat hoort er nou eenmaal bij.

Ik ben super blij met ze en hoop
dat ze altijd bij me kunnen blijven.
Volgens mij gaat het met het aanhankelijk worden, helemaal goed komen.
Groetjes,
Jacobien
(note van de Poezenboot: Paula loopt
op dit moment bij de dierenarts en
heeft waarschijnlijk een voedselallergie, we hopen dat het met het
dieetvoer snel beter gaat)

Floppie

(Eye) Sofie

Hallo Poezenboot-medewerkers.
Hierbij een foto van Floppie.
Hij is heel lief en aanhankelijk,
en een echte schootkat. We
zijn heel blij met hem.
Als ik thuis aan het werk ben
komt ie op mijn bureau zitten
om aandacht vragen. Ook
met Lodewijk (onze kater)
gaat t goed samen, zo af en
toe stoeien ze nog een beetje,
maar echt fel wordt ’t nooit.

Bij deze een foto en klein verslagje
over Eye, inmiddels door ons Sofie
gedoopt. Het gaat erg goed met haar.
Ze banjert door huis en tuin met
speeltjes. Vooral speeltjes die ze in
haar bek kan rondsjouwen. Ze gaat
vast in bed liggen als wij ‘s avonds
gaan tandenpoetsen, ligt languit in
de wastafel als we douchen. Ook
heeft ze besloten, na enige aarzeling,
vriendjes te worden met de twee
jonge katten van de buren.
Sofie eet en drinkt goed. Mijn zoon
zei al: ‘ze krijgt heupen’. Mevrouw
is alleen wel van de A-merken, toch
een Vondelbuurtpoes. Kortom, wij
genieten van Sofie en Sofie wekt de
indruk ook erg tevreden te zijn met
haar huidige leventje.

Groeten,
Susanne
Potter & Paula
Floppie

Moby
Eind oktober 2010 rinkelde de
telefoon op de Poezenboot.
Een jongedame aan de andere kant
van lijn vertelde, duidelijk geëmotioneerd, haar verhaal. Een vriend
van haar was onlangs plotseling
overleden. Deze jongeman had een
16-jarige kat achtergelaten die hij van
kitten af aan al had. Tevergeefs had
ze geprobeerd om de kat bij anderen
onder te brengen maar Moby bleek
niet zo goed op te kunnen schieten
met andere katten. Hij was duidelijk
een mensenkat, en dan het liefst één
op één zoals hij al 16 jaar gewend
was.
Op 1 november kwam Moby naar
de Poezenboot en mijn hart brak in
duizend stukjes toen ik de intens
verdrietige blik in zijn ogen zag. Hij
was enorm aangeslagen door alles
wat hem de afgelopen weken was
overkomen. Met de extra aandacht en
liefde die hij op de boot kreeg kroop
hij langzaam uit zijn schulp. Hij liet
zich wat meer zien en liet zich graag
knuffelen. De ene dag wat meer dan
de andere. De blik in zijn ogen was

Oude Sjaak
nog steeds niet die van een vrolijke
kat maar gezien de omstandigheden
kon niemand hem dat kwalijk nemen.
Kerst kwam en ging voorbij maar
Moby had nog steeds geen nieuwe
huisgenoot gevonden.
Eén van de eerste dagen van het
nieuwe jaar kwam er een jongeman
op bezoek bij de Poezenboot. Hij
wist nog niet precies of hij een kat
wilde, hij was zich aan het oriënteren.
Zijn gedachten gingen uit naar een
kitten. Toen hij langs het verblijf van
Moby liep sprong deze direct uit zijn
mandje en ging in het zicht zitten.
Ik raakte met deze jongeman aan de
praat en terwijl we al kletsend Moby’s
verblijf weer passeerden stak Moby
zijn pootje door de tralies heen om
zo de aandacht van de jongen te
trekken, en met succes. Het was
liefde op het eerste gezicht, van
beide kanten. De jongeman had
zijn hart verloren en toen ik de
hartverscheurende geschiedenis
vertelde was er geen twijfel
meer mogelijk, Moby had een
huis gevonden!!!

Vanaf de eerste dag kroop Moby bij
zijn nieuwe huisgenoot op schoot
en is sindsdien niet meer van zijn
zijde geweken. Ze zijn een eenheid
geworden en tot op de dag van
vandaag gaat het heel erg goed met
ze.
Ik voel me bevoordeeld dat ik
onderdeel heb mogen uitmaken
van dit succesverhaal. Een verhaal
waarbij letterlijk de kat zijn nieuwe
huisgenoot heeft gekozen. En zo
zien wij het graag op de Poezenboot.
Wij zijn er om de katten gelukkig te
maken.

Weer een stukje over Oude Sjaak om
te laten weten hoe het met hem is.
Hij is inmiddels 19 jaar oud en alweer
twee jaar bij mij. Het ging even wat
minder met Oude Sjaak. Hij at wat
minder en viel veel af, Het heeft even
geduurd maar oude Sjaak eet weer
beter. Vooral hele smaakvolle hapjes.
Hij is wisselend heel actief en soms
slaapt hij veel. Nog steeds heel
attent, komt hij graag bij je liggen
en naar je toe als je binnen komt
thuis. Het blijft een hele lieve
kat die graag aandacht
krijgt en ook veel
aandacht

met vriendelijke groet, Margrietha

(Djodi) Jodi

aan je geeft. Iedereen weet hij voor
zich te winnen, zelfs mensen die
niet van katten houden!
Esperanza

Angélica

Oude Sjaak

Bankhangen met Jodi

(Nellie) Babushka

Moby

Bota & Kareltje

(Roza) Bota & Kareltje
Roza kwam in juni 2003 binnen op de
Poezenboot in Amsterdam.
Ze kwam uit Haarlem en de reden
waarom ze daar niet meer mocht
wonen ben ik nooit achter gekomen.
Rood en poes gaan meestal niet
samen, toch? Ook Roza bleek een
kater te zijn. Na de check en de
gebruikelijke behandeling bij poezen
die op de Poezenboot komen, kwam
Roza uiteindelijk op de ‘grote zaal’.

Daar merkte ik dat ze niet echt zo’n
poezenvriend was. Ze kroop steeds
weg onder de kast. Ik zocht contact
met ‘haar’ en stapje voor stapje werd
ons contact warmer.
Ik werkte als vrijwilliger op de
Poezenboot en woonde sinds een half
jaar in Haarlem. Voor mijn verhuizing
van Duivendrecht naar Haarlem moest
ik 2 oude katten in laten slapen.
Ik kon ze niet meenemen en het
bejaardentehuis voor katten was vol.
Ik heb een tijdje geprobeerd zonder
kat te leven en dacht dat het werken
op de Poezenboot me daar wel een
steuntje in de rug bij zou geven. Dat
liep anders.
Roza (nu Bota) stal mijn hart en in
augustus 2003 nam ik haar mee. Een
tijdje later kwam ik erachter dat haar
vorige woonplaats t.o. de straat waar
ik woonde lag. Voorbestemd?

We zijn al jaren de beste maatjes en
inmiddels heeft ze meerdere verhuizingen met mij meegemaakt.
Nu wonen we in Groningen. Toch
konden we het niet laten een tweede
kater van de Poezenboot te halen.
Ook voorbestemd? Kareltje is kort na
de geboorte geopereerd aan de dikke
darm.
Hij is nu 1 jaar en er is niets meer van
te merken. Soms zeggen we tegen
elkaar ’het is vast een adhd katertje’.
Zo beweeglijk is hij.
Knuffie van Bota en Kareltje
Groetjes van Tamara

Eye

Hallo Poezenboot crew.
Even een korte nieuwsflits over het
reilen en zeilen van Babushka (bij
jullie beter bekend als Nellie). Bushka
was vorige week maandag bij ons
geland en ze voelde zich al gelijk
helemaal thuis. Ze eet goed, is erg
speels en knuffelt heel graag.
We hebben haar de eerste vier
dagen even apart gehouden in een
afgesloten kamer. Zo kon ze een
beetje wennen aan het huis en kon
onze kater Storm bekend worden met
haar geur. Afgelopen vrijdag hebben
we beide katten aan elkaar voorgesteld en dat ging goed. De eerste
uurtjes werd de spreekwoordelijke
kat nog uit de boom gekeken, maar
de dag daarop werd er al samen
gespeeld. Inmiddels slapen ze ‘s
nachts samen op het bed en vinden
ze het leuk om met zijn tweeën de
baasjes te belagen.

man, maar haar ouders keuren de
relatie gelukkig goed.
Bedankt voor onze nieuwe poes en
keep up the good work!
Met vriendelijke groet,
Ruben en Mechteld
(noot van de Poezenboot: omdat Nellie
geen moeder meer had heeft ze nog af
en toe de fles gekregen om op die manier
het afspenen in haar eigen tempo alsnog
te voltooien)

Beste Poezenboot medewerkers,
5 jaar geleden is het alweer dat ik
langskwam bij de Poezenboot, en
heel vaak vertel ik mensen hoe ik
eigenlijk kwam voor dikke Karel
(die ik op jullie website gezien had)
maar mijn hart verloor aan de zwarte
knapperd die op gegeven moment
heel nonchalant op mijn schoot
kwam zitten, alsof hij toen gewoon
mij had gekozen als ‘zijn vrouwtje’.
Het gaat heel goed met Jody (Djodi
in jullie administratie), inmiddels is
hij al bijna 15 jaar ‘oud’ maar zelfs
de dierenarts noemt hem een jonge
vent! Helemaal in het begin heeft
hij blaasontsteking gehad maar met
antibiotica was dat binnen 2 dagen
genezen. In het begin was hij best
wantrouwend naar mensen toe, het
duurde mij ook maanden voordat
ik bijvoorbeeld zijn buik mocht
aanraken. Nu springt hij op schoot
bij bezoek en met charmant miauwtje
eist hij gekrabbel onder zijn kin. Heel
aandoenlijk. Hij is een heel slimme
kerel, de deuren maakt hij moeiteloos
open door aan deurklink te hangen en
de kattensnoepjes moeten tegenwoordig in de bovenkast liggen want
anders heeft hij s’nachts de kastdeur
opengemaakt en vandoor gegaan met
de snoepjeszak.

(Moeshi Sue) Pancho
Dag poezen liefhebbers,
Ik heb Moeshi Sue nu iets langer dan
een maand en daar hij er voor geen
meter naar luistert hebben wij de
naam Pancho voor hem uitgezocht
waar hij ook niet naar luistert. Pancho
is lui, heeft verschillende luierplekjes
in huis en hij is heel relaxed. Hij komt
bij je in de buurt liggen en wacht bij
de deur om je te verwelkomen.
’s Avonds is hij wat actiever.

Ik omschrijf hem als lief en stoer
en ik ben zo verschrikkelijk blij met
hem.
Dag mensen van de poezenboot,
Cherley
PS. Mijn dochter wil dat ik vermeld
dat Pancho ’s nachts bij haar op bed
komt slapen

Ik hou van bloemen, Pancho ook.

Ik vind het geweldig dat er een zo’n
geweldig kattenasiel bestaat als de
Poezenboot, en steun jullie ook
graag.
Met vriendelijke groeten,
en poerrrh-kopjes van Jody
Titta

Babushka

Kortom: Bushka heeft het enorm
naar haar zin en wij zijn allemaal
heel erg blij met haar. Wij hebben
wat foto’s bijgevoegd van Bushka in
haar nieuwe omgeving. Storm is haar
nieuwe vriend. Hij is een wat oudere
5

Sushi van Michi
Michi werkt al jaren trouw bij ons
op de Poezenboot, ze is erg begaan
met de poezen en is van oorsprong
Japanse. Koken kan ze als de beste en
dat ze Super Sushi kan maken wilde
ze op de boot ook wel demonstreren.
Daar ben ik dus bovenop gesprongen,
dat leek me geweldig: op de
Poezenboot Sushi maken. December
vorig jaar was het zover, Michi kwam
met tassen vol producten om ons
te leren hoe we zelf Sushi moesten
maken. De Poezenboot leek even op
een Sushi bar. Helemaal geweldig,
we hebben zalig gegeten. Uiteraard
hebben we eerst de katten van eten
voorzien anders hadden ze in onze
nek gezeten tijden het eten, dus
dat ging helemaal goed. Her en der
hebben de katten ook een klein beetje
meegegeten, daar ontkom je niet aan.
Wat mij betreft is het voor herhaling
vatbaar ;)

All

-sers super bedankt!

De SMS actie die de Kattenbond
heeft opgezet, eind vorig jaar, is
afgerond. Het was een super succes.
Je begrijpt niet waar al die mensen
vandaan komen die een smsje voor
De Poezenboot hebben gestuurd.
Houd u vast: de sms actie heeft
E 2753,50 opgeleverd. ALLE sms-ers
super bedankt, toppie, toppie, toppie.
We kunnen nu de boot beter laten
vast leggen, zodat we niet steeds alle
hoeken van de gracht te zien krijgen.
Dat zal nog een klus worden maar dat

In verband met niet toegestane
uitbreidingsmogelijkheden op de
locatie in De Kwakel hebben Kees
en Rita de Vos gezocht naar een 2e
locatie en deze gevonden:
Lutkermeerweg 300
1067 TH te Amsterdam
Binnenkort wordt door de
Gemeente een maximum
gesteld aan het aantal honden
wat in De Kwakel mag worden
opgevangen. “Wij willen geen
vaste klanten teleurstellen, maar
ook de huisdieren van nieuwe
klanten kunnen opvangen”, aldus
Rita de Vos, vandaar onze wens
een tweede locatie te vinden.

Pocahondas, Locatie Amsterdam is
een bestaand, goed ingericht dierenpension.
‘We kunnen er direct aan de slag en
zullen per 15 juli daar starten.’
Ook bieden wij bestaande clienten
de keus: welke locatie voor hen het
best bereikbaar is . Voor deze zomer
is er nog voldoende ruimte voor alle
soorten huisdieren:
Inschrijven kan via de website:
www.dierenhotel-pocahondas.nl

Michi, bedankt voor een zalige Sushi
middag.

laten we natuurlijk door experts doen.
In de volgende krant laten we u weten
hoe dat is afgelopen. En dan hebben
nog wat geld over om wat kleine
dingetjes aan de boot te doen.

gaan. De Poezenboot had gewonnen
en we zijn natuurlijk ontzettend
blij met zo’n grote bijdrage! Alle
ex-collega’s en mevrouw De Jong heel
hartelijk bedankt.

Verrassingen tijdens sms-actie

De heer J.Bakker heeft ons ook verrast
tijdens de sms actie. Hij wilde iets
meer doneren en om dan heel vaak E
1,50 te sms-en is wat omslachtig dus
heeft hij het grote sms bedrag van
E200,- in één keer overgemaakt.

Tijdens de sms-actie, om geld op te
halen voor het vastleggen van onze
Poezenboot, kwam mevrouw De Jong
uit Amsterdam ons een enveloppe
met E 500,00 brengen . Dit geld was
opgehaald tijdens een feestje van
ex-collega’s en er werd hierbij geloot
naar welk goed doel het geld zou

Dierenhotel Pocahondas
opent 2e locatie.

De Kinder Poezenboot online!
De Kinder Poezenboot is een website
speciaal voor kinderen. Een site vol
kattenweetjes, leuke en leerzame
spelletjes en een echte quiz. Niet
alleen handig als je een spreekbeurt
over katten wilt houden, maar ook
als je erover nadenkt een katje bij de
Poezenboot op te halen.
Anne van Gelder, Barbara Marques en
Lydia Bennekers kwamen via Stichting
Laluz bij de Poezenboot terecht. Drie
creatieve meiden die graag iets voor
de Poezenboot wilden doen, ieder

Nikki tekent onze katten
Katten hebben verschillende karakters
en behoeften, dat weten ze op de
Poezenboot maar al te goed. Ik ben
Nikki Smits en studeer illustratie
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht en heb voor mijn afstudeer
project het uitgangspunt ‘kies een
kat die bij je past’ gekozen. Dieren
zijn een van mijn grootste inspiratiebronnen en ik heb voor katten
gekozen omdat daar de persoonlijkheden altijd goed van te zien zijn. Het
leek me erg leuk om mijn project over
echte katten te doen. Ik had gehoord
van de Poezenboot, maar was er nog

nooit geweest. Het leek me leuk om
een kattenopvang te nemen die niet
doorsnee is, dus nam ik contact op.
Van de financieel te adopteren katten
op de boot heb ik posters gemaakt
die de uiteenlopende karakters laten
zien. Deze katten zijn vaak verwildert
of getraumatiseerd en niet geschikt
om bij mensen in huis te plaatsen.
Dit leken mij interessante persoonlijkheden en ik heb ze van een
positieve kant bekeken. Door middel
van gesprekken met medewerkers
van de Poezenboot die de karakters
het hele jaar door meemaken ben

ik tot een beeld gekomen. Houdini,
Valencia, Cypie, Koeienkat en anderen
zijn vertegenwoordigd in mijn beeld
op een manier dat mensen zich
met hun kunnen identificeren. Dit
exposeer ik op 23, 24 en 25 juni bij de
Poezenboot.
Nikki Smits

Hulp van Yucca De Poezenboot voor kinderen
damesmode
Voor de derde keer mochten we een
collectebus, die bij Yucca in de winkel
staat, ophalen.
De bus was stampvol en er zat maar
liefst E 315,64 in! Je komt bijna deze
vriendelijke winkel niet uit zonder de
Poezenboot te helpen.

Onze hartelijke dank aan de heer
J.Bakker.
Bedankt Yucca voor dit fantastische
initiatief!

DRINGENDE OPROEP

aan iedereen waar wij een kat hebben geplaatst
Als wij een kat geplaatst hebben
dan worden na een aantal weken,
als we weten dat alles goed gaat, de
gegevens op de chip aangepast. De
gegevens van de nieuwe huisgenoten komen er dan bij te staan. Dit
doen we sinds 2011 zelf, voorheen
was ons verzoek aan de nieuwe
huisgenoten om dat te doen. Men
kreeg dan de mutatiekaart thuis
gestuurd met het verzoek deze in
te vullen en op te sturen. Nu bleek

tijdens controle van de chipgegevens dat in 2008, 2009 en gedeeltelijk 2010 een heel groot gedeelte
van de katten nog niet op naam van
de nieuwe huisgenoten staat.
Wij vragen u dringend om de
blauwe mutatiekaart van de NDG,
die u van ons hebt ontvangen,
naar de NDG op te sturen. Op
die manier staat uw kat ook op
uw naam. Het is de bedoeling dat

u het gedeelte van deze blauwe
mutatiekaart waar uw naam op
staat, voorzien van een postzegel,
naar de NDG opstuurt (het adres
staat al voorgedrukt). De andere
helft kunt u zelf voor uw administratie bewaren. Weet u zeker dat u
de kaart nog niet heeft opgestuurd
maar bent u de kaart kwijt neem
dan aub op maandag even contact
op met mevr. D. van Aalst.
Vriendelijke groet,
van de administratie.
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Geld inzamelen voor de poezenboot
Samen heb ik (Chaya)met mijn
vrienden David, Jooske en
Rozemarijn geld ingezameld voor
de poezenboot.
We hebben E 57,- opgehaald.
Eerst hebben we van alles
geknutseld zoals: tekeningen,
schilderijtjes, ansichtkaarten en
knutsels van strijkkralen. Toen we
alles af hadden zijn we langs alle
buren gegaan en de spulletjes
verkocht. Ook hebben we nog op

U heeft het al gelezen: we hebben
een heuse Kinder Poezenboot op het
Internet.
Lydia en Anne zijn naar de
Poezenboot gekomen met de vraag
of zij een creatieve actie voor ons
op touw konden zetten. Tijdens een
brainstormgesprek vol ideeën is er
uiteindelijk besloten om een kinderpagina op onze site te maken. Een
pagina met weetjes, tips, en educatieve spelletjes over katten. De pagina
is doorgegroeid tot een heuse eigen
Kinder Poezenboot. Tijdens dit groeiproces werd de nood voor een tekstschrijver erg hoog en was iedereen
dolblij toen Barbara ‘gevonden’ werd.
Zij ontfermde zich over de teksten.
Bloed, zweet en tranen maar het
resultaat is geweldig prachtig. De

een brug gestaan en heb ik liedjes op
mijn gitaar gespeeld. Daarna hebben
we alles in een doos gedaan en zijn
we door de buurt gaan rondlopen
met de knutsels. Zo zijn we aan ons
geld gekomen. Zaterdag 14 mei zijn
we met zijn allen naar de poezenboot
gegaan en hebben we het geld
gegeven.

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.

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.

We willen Lydia, Anne en Barbara
ontzettend bedanken voor hun
enorme inzet om naast hun drukke
baan de prachtige Kinder Poezenboot
te creëren. Ook wij zijn benieuwd
naar alle reacties, dus kids laat het
ons weten.
Let even op Poezenboot.nl want we
weten nog niet precies wanneer de
Kinder Poezenboot on-line is/gaat.
Dus gauw even kijken.
Judith

Oplage: 5.000 stuks
Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.poezenboot.nl
Postbank rekening 5085515

Groetjes van Chaya, David, Jooske en
Rozemarijn

En er zit verder niets te veel in dus
de kat wordt minder belast met als
prettig bijkomend resultaat minder
(ruikende) ontlasting.

spelletjes zijn super mooi, onze 3
katjes geweldig, de teksten duidelijk
en speciaal voor kinderen en alles
prachtig weergegeven in de Kinder
Poezenboot.

Colofon

Net zoals vorig jaar heeft Jolijt weer
spulletjes verkocht op de vrijmarkt.
Ze had zelf van alles meegenomen,
maar ook de vrijwilligers van de
Poezenboot hadden spullen voor de
verkoop gebracht. Verder hadden
we cd’s gekregen en had vrijwilliger
Angelica kleurplaten voor de kinderen
gemaakt. Deze kleurplaten vonden
veel aftrek. De opbrengst van die dag
was E 168,10. Een bedrag waar we
heel blij mee zijn!

Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.

Kunst Prijsvraag

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 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.

Koninginnedag
2011

Van lnr: Rozemarijn, Jooske, Chaya en David.

vanuit hun eigen vak. Anne ontwikkelde de spellen en de kattenkarakters
Borr, Mauwau en Evi. Barbara schreef
de teksten en Lydia ontwierp de site
en de quiz.
‘We hopen dat de site door veel
kinderen bezocht gaat worden. En
natuurlijk dat er daardoor meer katjes
bij de Poezenboot worden opgehaald,
een nieuw liefdevol thuis krijgen. Ons
doel was een leuke en educatieve site
te maken. We zijn benieuwd naar de
reacties…’

Onze dank aan de adverteerders,
dankzij hen was het mogelijk deze
tabloid te maken!

Dit is jonge kunst met de grote K
ontworpen door Djaro.
En we verbinden hier een prijsvraagje
aan, iets wat we vanaf nu in ieder
krantje gaan doen. Normaal was dat
tot nu toe een kleurplaat maar we
gaan het nu ook op andere manieren
doen. Iedere keer kunt u er wel een
echt Poezenboot T-shirt mee winnen.
Dus iedereen meedoen (collega`s
van de Poezenboot zijn uiteraard
uitgesloten van deelname). Het werkt
als volgt:
• U bekijkt de foto goed (een kleine
tip: vanaf een afstand ziet u het
beter) en u laat ons weten hoe deze
Poezenboot kat heet.

U heeft hem ook kunnen zien bij
Fortuinlijke Vrouwen van rtl4. En
mocht u op de boot zijn dan kunt u
hem in levenden lijve aanschouwen.
• U kunt de naam telefonisch aan
ons doorgeven. Dat kan tussen 10
en 12 uur, dagelijks behalve op de
woensdag en zondag. U geeft ons
dan ook uw telefoon nummer zodat
wij u kunnen bellen als u de winnaar
bent.
• U heeft de tijd tot 30 juli, daarna
gaan we het T-shirt verloten.
Iedereen veel succes,
Judith

Redactie en foto’s gemaakt
op de Poezenboot:
Judith Gobets
Vormgeving & opmaak:
Petra Knip www.cairn-ontwerp.nl
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