
Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

Aan alle nieuwe huisgenoten 
van ‘onze’ katten.

Iedereen die een kat van de 
Poezenboot heeft geadopteerd krijgt 
onze Poezenbootkrant. Ook al hebt 
u zich misschien (nog) niet officieel 
opgegeven als donateur. 
Door de adoptie van een kat steunt u 
ons en daarom 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 uw Poezenbootkat wel terug in 
onze krant.

Bij het verzenden van onze krant 
wordt automatisch een acceptgiro 
bijgevoegd voor het donateur-
schap (winter) of voor 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. 

Bent u van plan donateur te worden 
dan kunt u dat nu heel eenvoudig 
doen via onze website door 
minstens € 20,00 per jaar over te 
maken, Zet er dan even bij: nieuwe 
donateur 2021. 
Regelt u het donateurschap liever 
via uw eigen bank, vergeet dan 
alstublieft niet uw naam en adres 
gegevens erbij te vermelden anders 
kunnen wij u geen Poezenbootkrant 
sturen. 

We zouden het leuk vinden dat, 
indien u een donatie overmaakt en 
u een kat van ons heeft geadop-
teerd, u de naam van de kat bij de 
overschrijving vermeldt (zijn/haar 
Poezenboot naam). De donaties op 
de afschriften worden gecheckt en ik 
vind het geweldig om dan de naam 
van ‘onze’ katten terug te zien.
Onze dank, de administratie

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per jaar versturen,
wilt u deze dan aub retour sturen? 
U kunt dat heel eenvoudig doen door op de plastic ‘enveloppe’ te schrijven: 
‘Retour aan De Poezenboot. Singel 38.G  1015 AB Amsterdam’.
Als het even kan met de reden erbij. En dan halen wij u uit ons adressenbestand.
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Ook proberen we de Vriendenlo-
terij meer onder uw aandacht te 
brengen. U kunt ons namelijk ook 
heel goed steunen door daaraan 
mee te doen en bovendien kans te 
maken op mega prijzen! U steunt 
ons daar enorm mee. Doet u al mee 
dan kunt u ons eenvoudig als doel 
aanwijzen en krijgen wij een deel 
van het aankoopbedrag. Niet van uw 
prijs…. ! Zo proberen we van alles 
te organiseren om toch financiële 
steun te ontvangen. We hopen ook 
dat mensen via het Internet of onze 
website doneren. Dus houd ons in 
de gaten op social media en onze 
website en we hopen dat u ons 
allemaal helpt om te blijven drijven.
Er stond dit jaar weer het een en 
ander op de agenda. Er zouden 
bijvoorbeeld: opnames gemaakt 
worden voor een tv serie, we zouden 
weer de castratie actie gaan organi-
seren, er stond een grote markt in 
de planning, en wat kleine ideeën 
zouden nog uitgewerkt worden. Van 
dit alles is niets terecht gekomen. Het 
enige dat we wel geprobeerd hebben 
is de grote markt te veranderen in 
een paar kleine ‘marktjes’. Dat is tot 
op zeker hoogte wel gelukt maar 

heel druk werd het niet bezocht. 

Iedereen is uiteraard voorzichtig. 
We hebben weer in Kattenmanieren 
gestaan. En Majesteit heeft ‘toevallig’ 
recent een heel artikel geschreven 
over onze Aslan, die we in een kerk 
geplaatst hebben.

Katten
Katten kwamen er uiteraard wel 
binnen, naast de ‘normale’ 1 of 
2 katten die per gezin afgestaan 
worden hebben we ook weer een 
aantal ‘grotere groepen’ katten 
binnen gekregen / opgehaald. Uit 
1 huis hebben we bijvoorbeeld 9 
katten weggevangen, want zelfs de 
huisgenote kon ze niet ‘gewoon’ 
oppakken. Het vangen met de 
val gaat allemaal heel rustig om 
zoveel mogelijk onnodige stress 
te voorkomen. Uit het zelfde huis 
hebben we nog zo`n 4-5 thuisblijvers 
gevangen en laten castreren. Ook zijn 
er weer moederpoezen met kittens 
opgevangen en te jonge kittens 
alleen, die gaan allemaal de pleeg-
opvang in.
We hebben inmiddels meer katten-
vallen in huis die we kunnen uitlenen. 
Vorige maand nog aan een dame van 
wie haar kat niet van het dak af kwam. 
Via de val zit hij nu weer veilig thuis. 

november dicht voor bezoek. Katten 
helpen doen we uiteraard wel, en 
katten kunnen gebracht en gehaald 
worden op afspraak.
We hebben wel veel uitval van vrijwil-
ligers vanwege quarantainetijd. In 
ons geval omdat de huisgenoten 
zich hebben laten testen en onze 
collega`s het dan ook meteen doen. 
Maar dat houdt wel in dat ze 10 
dagen thuis moeten zitten. Van de 
overige collega`s vraag dat veel 
flexibiliteit. Maar we houden nog 
steeds onze koppies boven water. We 
hebben een sterk team.

Inkomsten
Gevolg is dan wel, als er geen 
bezoekers zijn, dat er ook geen 
producten verkocht worden en dat 
scheelt veel inkomsten. Nog een 
gevolg is dat er zonder bezoekers 
ook geen donaties binnenkomen. 
We proberen nu om via social media 
meer producten te verkopen. We 
promoten ook meer van de 
‘zelf te bouwen’ 
katten, de zgn 
Jekca katten, die 
kunt u namelijk via 
ons bestellen. 

T-shirt actie 
Textieldrukkerij Amsterdam
Onze online Pixel T-shirt actie, 
opgezet door Textieldrukkerij 
Amsterdam, was een enorm succes. 
We zijn super blij met iedereen die 
heeft meegedaan. We hebben zo`n 
400 shirts, met het prachtige ontwerp 
van Petra Knip, verkocht. Dit overtrof 
ieders verwachting. 

Naast deze online actie was 2020, 
vanwege Corona, nogal een stil jaar 
voor ons en met z’n allen duimen 
we dat 2021 een ‘gezelliger’ jaar 
mag worden! Er kan ons nog het 
een en ander te wachten staan, 
daarom wensen we iedereen heel veel 
sterkte en hopen u in 2021 weer iets 
‘normaler’ te mogen ontvangen op de 
Poezenboot. En blijf ons aub steunen, 
we hebben u nodig.
Veel sterkte en nog meer gezondheid 
en warmte voor u in 2021,
Vriendelijke groet,
Judith

Tweede golf
Jemig, jemig, afgelopen zomer zaten 
we er midden in en hadden nog geen 
blauw vermoeden van een tweede 
golf van het Coronavirus. We worden 
heen en weer geslingerd! We kunnen 
er niet omheen om het er toch even 
over te hebben.
Wederom waren wij al een dag of wat 
eerder dicht dan de heer Rutte had 
aangekondigd, dat er vanwege de 
tweede golf voor bepaalde gelegen-
heden voor 2 weken een lock-down 
zou komen. Op de Poezenboot en 
met de vrijwilligers gaat alles, nog 
steeds goed. We werken inmiddels 
wel weer met 3 mensen maar 
houden afstand, gebruiken nu ook 
monddoekjes als er andere mensen 

zijn en nog steeds moet 
iedereen eerst de handen 
wassen. We hopen weer open 
te zijn voor bezoekers als u dit 

leest maar vooralsnog zijn 
we tot midden/eind 

Aslan

Hierboven en rechts; beeldjes en borduurwerk van de beeldjesmarkt Teveel katten in huis
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Loslopers in het blad Kattenmanieren

Teveel katten
We maken het vaker mee: je begint 
met 1-2 katten en je laat ze (door 
omstandigheden) niet castreren/
steriliseren, ze lopen al dan niet 
buiten en ongepland worden er 1 of 
2 zwanger. Mocht je weten dat ‘het’ 
gebeurd is dan kun je ze meteen 
laten steriliseren maar meestal 
beseffen mensen dat niet en heb je 
opeens zo`n 10 kittens/katten of 
meer in huis. Je deelt wat kittens 
uit maar er blijven er ook een paar 
‘plakken’. Na ongeveer 7 maanden 
heb je nog meer katten in huis die 
zwanger zijn. En heb je ook grote 
kans op inteelt. En zo gaat het regel-
matig ‘fout’.

Gelukkig waren de kittens nog erg 
jong en zijn ze snel de pleegopvang 
ingegaan. In de pleegopvang zijn ze 
super sociaal opgevoed en inmiddels 
liefdevol geplaatst. 
Mevrouw kon de katten niet echt 

Gabbana
Gabbana eindelijk gezellig aanwezig 
na zo’n 10 jaar.

Does Valencia

Fiedel & Fyvel

Free

Onze loslopers zijn een verhaal apart zoals u 
weet. Maar soms lukt het na een hele lange 
tijd om een kat toch zover te krijgen dat zij 
mensen gaat vertrouwen en dus meer op 
haar gemak is bij ons. Al wil dat niet zeggen 
dat je dan opeens een ‘makke huiskat’ 
hebt! De loslopers blijven katten die buiten 
geboren zijn of hun jonge leven lang alleen 
buiten hebben gewoond. 

Does kwam op de 
Poezenboot toen hij acht 

maanden jong was. Hij werd 
gevonden door een dame toen 

hij rond de twee maanden was, 
een klein bolletje kitten dus. In 

de zes maanden dat hij bij deze mevrouw 
in huis was kon ze geen contact met hem 
krijgen, bleef hij voor haar weglopen en 
blazen. Uiteindelijk besloot ze om hem naar 
de Poezenboot te brengen. In het begin was 
Does niet te benaderen, liep hij hard voor 
je weg. Langzamerhand werd hij steeds 
dapperder, ondeugender en speelser. Does is 
een enorm komische kat met speelse streken.

Does, van angsthaas tot vriendje, heeft een 
nieuw thuis.
Tawnee en haar vriend waren niet op zoek 
naar een schootkat. ‘Wij wilden een kat die 
niet gemakkelijk te plaatsen was een huis 
geven’, vertelt ze. ‘We zijn ervaren kattenbe-
zitters en we wilden graag iets goeds doen 
voor een kat. Toen we Does – tegenwoordig 
heet hij Monty – voor het eerst zagen, 
kregen we geen contact met hem. Hij was 
al anderhalf jaar op De Poezenboot en hij 
vond mensen gewoon niet leuk. Hij zag ons, 
draaide zich om en liep weg, naar de andere 
katten. 

Natuurlijk wisten we precies wat ons 
te wachten stond, de mensen van De 
Poezenboot hadden ons alles over Does 
verteld. Advies was om hem de eerste tijd 
in een kleine ruimte te houden. Dat werd 
de badkamer, waar hij achter de wasdroger 
verdween en daar een week of zes bleef 
zitten. Hij was behoorlijk agressief, blies 
naar ons. Wij zijn, ook toen Does nog in de 
badkamer zat, elke dag bij hem gaan zitten, 
een paar meter bij hem vandaan maar wel in 
de buurt. Dan gingen we gewoon tegen hem 
praten, zodat hij onze stem kon horen, aan 
ons kon wennen. Dat leek te helpen: Steeds 
vaker kwam hij van de zolder af en zagen wij 
hem beneden. Een vriendin van ons vroeg of 
wij een tijd op haar kat wilden passen. Dat 
was een erg sociale kat en wij dachten dat zij 
Does misschien kon helpen om wat socialer 
te worden. Dat bleek een schot in de roos: 
Sinds Sammy bij ons woont – inmiddels 
hebben we haar geadopteerd – gaat het veel 
beter met Does. Sammy en Does zijn echt 
vrienden, elke nacht slapen ze samen bij 
ons op bed. De verandering is zo groot dat 
het bijna niet te geloven is. We hadden nooit 
durven dromen dat het zo zou aflopen.’

Het blad Kattenmanieren heeft in 2 uitgaves 
over onze katten verteld. Eerst over de kat 
zelf en in de volgende editie over hoe het 
met haar gaat in het nieuwe thuis. Heel 
interessant om te lezen, speciaal 
voor mensen die van plan zijn 
om zo’n ‘soort’ kat te helpen en 
in huis te halen. 
Bij deze leest u over een aantal 
recent geplaatste loslopers.

Valencia is een van de 26 katten die de 
Poezenboot binnenkreeg uit één huis. Judith: 
‘Er was overlast voor de omgeving en alle 
katten moesten uit huis geplaatst worden. 
Er was echter geen asiel dat ze wilde hebben 
omdat het er teveel waren en er geen bijdrage 
zou worden betaald door de eigenaar. De 
dierenartskosten waren enorm, maar wij 
besloten de katten toch op te nemen. In 
eerste instantie dachten we niet dat we 
Valencia konden plaatsen. Hij was extreem 
angstig en niet te benaderen. Gaandeweg 
draaide hij gelukkig toch bij, voelde hij zich 
prima op zijn gemak tussen de andere 
loslopers en ging hij lekker zijn eigen 
gangetje. Na verloop van tijd werd Valencia 
een lieve, aaibare kater. 

Valencia, heet in zijn nieuwe thuis Benny
Toen Aletta Valencia voor het eerst zag op De 
Poezenboot, was hij in zijn eentje gehuisvest, 
omdat hij vanwege zijn nierproblemen een 
speciaal dieet moet krijgen. ‘Ik was juist op 
zoek naar een kat op leeftijd’, vertelt ze. ‘Ik 
ben een student, weet niet waar ik over tien 
jaar ben, dus het feit dat Valencia ongeveer 
veertien was, vond ik geen enkel probleem. 
Hij woonde toen al een paar jaar op De 
Poezenboot en het viel me op dat hij vrij 
aanhankelijk was. Hij kwam naar me toe, 
wilde duidelijk graag geaaid worden en dat 
heeft hij slim aangepakt: ik werd verliefd op 
hem en drie dagen later kon ik hem ophalen. 

Toen hij bij mij in huis kwam was hij 
wel bang. Ik had een mandje voor hem 
onder mijn bed gezet waarin hij zich kon 
verstoppen. De eerste dag al sprong hij op 
bed en daar had hij het duidelijk prima naar 
zijn zin: op het hoge bed had hij een mooie 
uitkijkplaats. Als hij op de grond loopt is hij 
nog steeds best angstig. Dan kan ik hem niet 
aaien, maar op bed wel. Ik heb gemerkt dat 
het Valencia goed doet als ik hem elke dag 
een keer oppak, op bed zet en hem aai, op 
mijn initiatief. Laatst was ik een weekje met 
vakantie. Vrienden van me kwamen langs om 
hem eten te geven, maar die hebben hem 
dus niet geaaid of opgepakt. Na die week al 
merkte ik dat hij veel schuwer was geworden. 
Hij blies naar me toen ik hem wilde oppakken 
en hij had duidelijk ook weinig gegeten in die 
week. Inmiddels gaat het weer een stuk beter. 
Hij is precies de kat die ik hoopte dat hij zou 
zijn.’

Op De Poezenboot woont een groep 
bijzondere katten. Vrije geesten zijn het, 
‘kattenkatten’ die niet per se dol zijn op 
mensen. Soms omdat ze daar slechte 
ervaringen mee hebben, maar vaker nog 
omdat ze simpelweg nooit geleerd hebben 
dat mensen soms ook best oké zijn. Als 
je zo’n losloper een fijn tehuis wilt geven, 
bestáát de kans dat je met deze vrijbuiter een 
vaste band opbouwt, maar een garantie is er 
nooit. Daarom is het zaak, als je jouw huis en 
hart wilt openstellen voor een losloper, dat je 
weet waar je aan begint.

Fiedel en Fyvel zijn twee blauw-witte broers. 
Ze werden samen in een tuin gevangen 
en waren toen ongeveer vijf maanden 
oud. De broertjes waren niet gewend aan 
mensen, aanraken en oppakken was niet te 
doen. Maar opvallen deden deze prachtige 
katers des te meer. Gelukkig werden ze 
steeds brutaler en na een tijd konden de 
Poezenboot-medewerkers ze voorzichtig 
aaien. Spelen met andere katten deden ze wel 
graag.

Fiedel en Fyvel 2 straatschoffies hebben 
nu een eigen plek
Rob en zijn vriendin Gemma adopteerden 
Fyvel en Fiedel. Deze broertjes brachten hun 
jeugd op straat door, werden niet gesoci-
aliseerd, maar gelukkig kwamen ze na vijf 
maanden op De Poezenboot terecht. Na 
bijna twee jaar tussen de warme mandjes 
en lieve mensen, konden deze twee straat-
schoffies gaan beginnen aan een nieuwe 
episode in hun leven, als huiskat. ‘Toen 
ze bij ons in huis kwamen hebben we ze 
vooral veel met rust gelaten’, vertelt Rob. 
‘Na twee maanden waren ze behoorlijk aan 
ons gewend en gingen ze samen het huis 
verkennen. 

En nu liggen ze lekker samen hier in de 
woonkamer. Fiedel zoekt meer contact dan 
Fyvel, die is wat afstandelijker maar het 
gaat steeds beter. Waarom wij juist deze 
katten wilden adopteren? Tja, wij wilden 
graag bijzondere, speciale katten en daarbij 
hoefde de weg die we kozen niet de gemak-
kelijkste te zijn. We wilden iets goeds doen 
voor de katten. Fyvel en Fiedel zijn onze 
eerste katten en ik denk inderdaad wel dat 
je dan met loslopers een vuurdoop krijgt, 
maar wij zijn door De Poezenboot heel goed 
begeleid. Ze hebben precies uitgelegd wat we 
konden verwachten, verteld wat we moesten 
doen. We kregen allerlei spullen mee met 
daaraan de geur van De Poezenboot. Er 
was veel mailcontact en we hebben er echt 
geen seconde spijt van gehad dat we deze 
loslopers in huis hebben genomen.’

‘In de meeste gevallen zijn katten die hier 
net binnenkomen wel even van slag’, vertelt 
Poezenboot-beheerder Judith. ‘Dan moet je 
even afwachten of en hoe ze zich herstellen 
als ze een beetje gewend zijn. Soms kom je 
erachter dat het een kat is die waarschijnlijk 
nooit een huiskat was, maar die buiten leefde 
en wellicht op straat geboren is. Omdat je 
zulke katten alleen blij maakt met veel ruimte 
én met katten om zich heen, laten wij ze los. 
Vandaar hun naam: de loslopers.

In mei 2018 stond er een dame voor de 
Poezenboot-deur met een kartonnen doos. 
‘Pas op’, zei ze. ‘Deze kat is gevaarlijk en 
kan je aanvallen.’ Degene die de kat had 
gevonden en in de doos wilde stopte, had 
dat al aan den lijve ondervonden; hem had 
ze flink gebeten. ‘Free was een halfjaar toen 
ze bij ons kwam’, vertelt Judith. ‘In het begin 
was ze erg fel: blazen, bang en wilde weg van 
ons. Vandaar dat de naam ‘Free’ meteen bij 
mij naar boven kwam. 
Stapje voor stapje begon Free toenadering te 
zoeken, en uiteindelijk, na ruim twee jaar zijn 
we zo ver dat we voor haar op zoek kunnen 
gaan naar speciale mensen. Inmiddels is 
ze op de boot dapper, brutaal, erg actief 
en speels, grappig en een echte rood-witte 
doerak. Menig bezoeker valt voor haar 
charme!

Een perfecte huisgenote voor Free
Jennie is degene die tijgerin Free adopteerde 
en ze is verbaasd over de snelheid waarmee 
Free zich ontwikkelde: ‘Ik vind echt dat de 
mensen van De Poezenboot geweldig werk 
hebben verricht met Free. Ze speelt, rent 
door het huis, wil geaaid worden. Ik merk 
echt dat ze me vertrouwt. Wel is ze nog erg 
bang voor omgevingsgeluiden. Als hier het 
vuilnis wordt opgehaald dan verstopt ze 
zich en zie je haar een paar uur niet. Dat 
gebeurt ook als er hier bezoek komt. De 
eerste dag dat ze hier was heb ik haar 
niet gezien omdat ze zo bang was. De 
derde dag riep ze dat ze uit dat kleine 
kamertje wilde om de rest van het huis 
te verkennen. En nu komt ze zodra ik 
wil gaan slapen naar me toegerend voor 
onze vaste tien minuten knuffelen op 
bed. Free is een kat die niet de hele 
dag door aandacht nodig heeft, en dat 
hoeft voor mij ook helemaal niet. Ze is 
een zelfstandig type, die het duidelijk 
wel prettig vindt in mijn gezelschap. 
Ze is de perfecte kat voor mij.’ Best 
een katje om zonder handschoenen 
aan te pakken.l

We hebben in de loop der jaren heel 
wat mensen meegemaakt met een 
‘teveel’ aan katten die bij ons om hulp 
gevraagd hebben. De meeste katten 
in 1 huis, die ik ooit heb meegemaakt 
waren er tegen de 100. En dat is 
moeilijk te geloven maar echt waar! 

Ook iemand uit het Zuiden van het 
land die begon met 2-3 raskatten en 
geen afstand kon doen van de kittens. 
Overal waar je keek zaten katten, 
gelukkig waren die goed gesociali-
seerd. Vaak gebeurd het dat je alleen 
maar angstige katten ziet.

Dichter in de buurt van Amsterdam 
een dame in een rustige buitenwijk 
met veel groen en veel buitenkatten 
die in en uit liepen en waarvan de 
meeste niet op te pakken waren. Als 
je daar niets aan doet, loopt het ook 
de spuigaten uit. In dit geval wilde 
mevrouw wel hulp maar als het er 
op aankwam geen actie ondernam. 
Toen ik daar kwam zag ik de eerste 
seconde heel veel katten in de kamer 
en tijdens tweede seconde schoten 
ze allemaal naar buiten, foetsie weg. 
Zegge en schrijve hebben we 1 kater 
gekregen. Daarna heeft de gemeente 
het overgenomen en is mevrouw 
ontruimd en zijn alle katten in beslag 
genomen. Hadden wij mogen helpen 
dan hadden we de meeste katten 
weggehaald en had mevrouw er een 
paar mogen houden en was niet 
ontruimd.

Bij diverse 
campings 
is dit ook een probleem. De camping 
bij Zeeburg let gelukkig goed op en 
daar werd onze hulp ingeroepen 
vanwege 1 poes die misschien ergens 
kittens had liggen. Met z`n tweeën, 
de een op de brommer en de ander 
met de auto en mand, zijn we naar 
de camping toegegaan: op onderzoek 
uit. De poes zelf hebben we kunnen 
opvangen maar er zijn geen kittens 
gevonden. Gelukkig had ze volgens 
de dierenarts ook geen kittens.

Veel mensen op de camping vinden 
het wel leuk om een kat in de buurt te 
hebben en een beetje te verzorgen. In 
principe niets mis mee als de kat een 
buitenleven gewend is, en als de kat 
maar ‘geholpen’ is! Want voor je het 
weet lopen er 100 rond!

Ook hebben we letterlijk zakken met 
kittens gekregen, katten in blik en er 
is zelfs een kitten door de brievenbus 
geduwd: ‘Briefje’. Katten voor de deur, 
wel en niet in een mandje is ook geen 
uitzondering. Al komt dat de laatste 
minder voor, nu mensen meer het 
Internet gebruiken.

Voor al deze problemen en ellende 
is 1 oplossing: snel castreren/sterili-
seren. Dat kan al vanaf 5 maanden. 
Bel ons gerust voor informatie of 
maak gelijk een afspraak met uw 
dierenarts.

Note van de Poezenboot

Gabbana is gevonden en 

waarschijnlijk buiten geboren en 

anders sowieso van kleins af aan 

buiten geweest zonder contact met 

mensen, vandaar ook haar angst 

voor mensen. We zijn heel blij dat 

er mensen zijn die dan zo`n bange 

Poezenboot kat toch een kans geven 

op een liefdevol thuis. En gelukkig 

kunnen we zeggen dat de meeste 

katten er niet zo lang over doen 

als Gabbana maar dat het een heel 

project is, dat is zeker.

Je was pikzwart, eigenwijs, maar o, zo lief,
je hele korte leven was je mijn hartendief.
In het begin een stoere, onafhankelijke kat,
draaide je snel bij en werd mijn grote schat.

Een echte buitenkat die niet was te bekeren,
je had je vaste ritme, kon al spelend leren.
Je speelde met blaadjes gejaagd door de wind,
ving soms een vogel, toch bleef je mijn vrind.

Het kattenluikje was een probleem voor Pepet,
toch was je slim, keek films, kende mijn Ipad.
Lopend trok je je poot op, dat hoorde bij jou,
je was geliefd bij iedereen, mij bleef je trouw.

Liggend in je hangmat, steeds naar buiten kijken,
omdat je buiten gelukkig was, al zou later blijken
Dat op een kwade dag juist dat je ongeluk bracht,
waarop niemand was bedacht, het kwam onverwacht.

Nog ligt daar het rode lampje als enige bewijs
dat je leefde, doch je betaalde een hoge prijs,
Omdat het noodlot toesloeg op die allerzwartste dag:
dodelijk aangereden, verbloed, dat was een zware slag.

Als ik daar weer aan denk doet mijn hart zo’n pijn,
je zou toch eigenlijk hier op mijn schoot moeten zijn.
Je leven was veel te kort, je werd maar vijf jaar,
vaak kijk ik naar de hemel, wellicht ben je daar.

Gekoesterd heb ik je, geknuffeld, dikwijls gestreeld,
je was zo’n lieve kater, vaak heb ik met je gespeeld.
Ik had je lief, je hebt je korte leven goed besteed,
op jouw manier, ik weet zeker dat ik je nooit vergeet.

Mevrouw van Rossum-Nieboer
(namens Meta)
Pijnacker 4 juli 2020 

Pepet
Een verdrietig gedicht over 
Pepet van de Poezenboot.

Eventjes HEEL goed nieuws over 
Gabbana. Tegen alle verwachtingen 
in is ze in de afgelopen weken 
KOMPLEET omgeturnd. Eindelijk na 
10 jaar ! 
Nog een maandje geleden was ze 
doodsbang, durfde nooit in dezelfde 
kamer te zijn waar ik was, ik mocht 
niet in de buurt zijn als ze ging eten, 
rende alleen maar weg, enz. 

Oppakken is er nog steeds niet bij, 
maar ze komt ‘s avonds wel een paar 
cm dichtbij me liggen zodra ik ga 
slapen. Ze springt dan binnen een 
paar seconden op bed en stormt 
spinnend op me af, heel grappig !  
Ze was ZO LANG ZO ANGSTIG en 
bang, bang, bang, alleen maar bang.

Maar op een gegeven moment 
bleef ze toch in mijn slaapkamer. 
Toen heb ik een lekker zacht bedje 
van opgevouwen handdoeken voor 
haar gemaakt. Daar is ze toen 
zeker twee weken niet meer vanaf 
gekomen, behalve om te eten of 
voor de kattenbak.  Een tijdje later 
werd ik wakker en zag ik dat ze 
gewoon op mijn bed lag te slapen. 
Dat was al heel wat ! Een zevenmijls-
sprong vooruit. 

Maar het werd nog veel 
beter: Inmiddels is het zo dat ze 
meteen op bed springt als ik ga 
slapen, en luid miauwend aangeeft 
dat ze geaaid wil worden. 
Dan ligt ze helemaal te spartelen van 
plezier, gooit zichzelf op haar zij, en 
is 
continu aan het spinnen. 

Ze maakt me zelfs opzettelijk 
wakker met haar gemiauw. (Dat 
heeft ze door !) Dus ze is echt aan 
het communiceren met me. En 
nog maar een jaartje geleden was 
dat absoluut ondenkbaar.  Toen 
durfde ze niet eens in de zelfde 
kamer te 
zijn waar ik was. 
Maar nu hebben we dan eindelijk 
toch nog een (h)echte band 
gekregen, en zijn we alsnog vriendjes 
geworden.  Ik verwen haar ook wel 
een beetje met lekkere hapjes enzo.  

Ze stelt er zeker prijs op om met 
rust gelaten te worden, maar wil 
ook dagelijks aandacht, en geeft dat 
ook heel duidelijk aan. Het is echt 
een ‘prater’. Hele grappige piepjes en 
maffe geluidjes brengt ze voort als 
teken van tevredenheid. 

Hopelijk heeft ze nog heel wat happy 
jaren voor de boeg ! 

MvG, 
Tony

Even voor de zekerheid: Met dat soort katten is het beste 
dat je kunt doen: niets! Als je een (extreem) bange kat met je 

menselijke gevoelens wilt troosten, 
maak je hem – met al je goede bedoelingen – nog angstiger. Als je hem niet benadert, enkel eten en drinken neerzet, de bak 

verschoont, tegen hem praat en in 
de buurt gaat zitten, maar de kat 
niet aankijkt, bestaat de kans dat 
hij je gaat vertrouwen.

Bij De Poezenboot zijn ze superblij 
met mensen die een losloper een kans willen geven. Loslopers 

kunnen een toekomst hebben in 
een huis met geschikte mensen 
die weten waar ze aan beginnen, 
maar het lukt zeker niet altijd. Het 
adopteren van een losloper is iets 
dat je goed moet overwegen, want 
hoewel bovenstaande verhalen prachtig zijn: (lang) niet iedere losloper wordt een knuffelkat. Goed over nadenken dus. Heeft u 

vragen hierover neem dan contact 
op met de Poezenboot, zij kunnen 
u er alles over vertellen.

Totdat er klachten van de buurt 
komen, de buurtregisseur voor je 
deur staat of je zelf aan de noodrem 
trekt en contact opneemt met de 
Poezenboot. Recent hebben we een 
dame geholpen met 15-16 katten in 
huis, gelukkig niet mega veel nog. 
Maar er lag wel alweer een moeder 
met kittens. Mevrouw bemoeide zich 
niet zo veel met de kittens anders zou 
ze zich aan hen gaan hechten, liet ze 
weten. 

oppakken, ze liepen vrij door huis 
en tuin, dus hebben we ze moeten 
vangen. Sommige met de val en bij 
andere hebben we voorbereidingen en 
trucjes gebruikt om ze in de draag-
mandjes te krijgen. Na het vangen 
mochten we gelijk door naar de 
dierenarts voor de vaccinaties, later 
zijn ze allemaal geholpen. En, heel fijn 
om te vertellen, allemaal zijn ze nu 
goed geplaatst. Zelfs sommige van de 
erg bange katten bleken in hun nieuwe 
thuis bij te komen en niet zo angstig 
te zijn als ze leken. We zijn altijd zo 
blij als mensen het aandurven om een 
angstige kat een kans op een liefde-
volle plek te geven.

De overgebleven katten hebben we 
ook geholpen en na de operatie weer 
teruggebracht. Die mochten blijven. 
Er is nog 1 katertje te gaan, die was 
toen nog te jong om te castreren.
Kent u mensen die dit soort 
problemen hebben, bel ons gerust 
voor hulp.

Hassel

TwinGo

TwinPro           
      Kittens                                                   Kittens gegroeid             Stagje

Briefje

Ongeveer 15 katten in huis



Toen mij gevraagd werd of wij een 
collectie poezenbeeldjes wilden 
hebben die weggegeven zouden 
worden vanwege een verhuizing 
dacht ik: ja, leuk voor Koningsdag 
of voor een andere markt wat extra 
spulletjes. Daarna heb ik een tijdje 
niets meer gehoord dus ik vermoedde 
dat het niet meer door zou gaan. 
Maar opeens werd er toch weer 
contact opgenomen en wat bleek: 

het was dus heel veel en veel teveel 
om in een klein autootje op te halen! 
Lang verhaal kort: het was mega veel, 
het hele huis (groot huis) stond en 
hing vol met van alles gerelateerd aan 
katten. Dus dat werd een aantal keer 
heen en weer rijden!
Hele grote tuinbeelden hebben ze 
aan de kant van de weg gezet en 
die waren in een mum van tijd weg. 
Her en der ook wat weggegeven en 

 Aan het woord is Adriënne van ’t 
Wout, kattengedragstherapeut.
De meeste mensen bellen mij i.v.m. 
onzindelijkheid of het introduceren 
van een andere kat. Bij deze laatste 
kan ik vaak volstaan met het geven 
van een introductieplan. Wanneer 
men dat volgt komt het meestal 
wel goed. Onzindelijkheid is een 
ander verhaal. Daar moet ik bijna 
altijd voor langskomen. Een consult 
bestaat uit een vragenlijst vooraf, 
een huisbezoek van 1,5 tot 2 uur en 
een uitgebreid verslag achteraf waar 
alle te nemen stappen in staan. Wat 
mensen zich vaak niet realiseren is 
dat zij iets moeten veranderen om de 
kat te helpen. Samen met de eigenaar 
kijken we wat er mogelijk is en welke 
aanpassingen we gaan doen om de 
kat lekkerder in zijn vel te laten zitten 
en zo het gedrag om te buigen.
 
Het meest bijgebleven consult is er 
één van toen ik net was begonnen. 
Bij binnenkomst voelde ik dat er iets 
niet helemaal in orde was maar ik 
kon mijn vinger er niet op leggen. 
De casus ging over twee vechtende 
broers. Na een half uurtje begon ik 
het gevoel te krijgen dat er iets bij 
de eigenaar speelde en ik vroeg het 
haar op de man af. Wat bleek? Ze 
was depressief en zat er helemaal 
doorheen. 

Wat wij ons vaak niet realiseren is 
dat onze gemoedstoestand invloed 
kan hebben op onze huisdieren. 
Daarover wordt gelukkig steeds meer 
bekend. Zo weten we inmiddels dat 
er dieren zijn die heel gevoelig zijn 
voor stemmingswisselingen van 
hun eigenaar. Ook niet zo gek als je 
bedenkt dat katten controle freaks 
zijn. En een eigenaar die stemmings-
wisselingen heeft is immers onvoor-
spelbaar. Dit kan vervolgens leiden 
tot probleemgedrag bij de kat. Het 
is dus soms ook goed om even naar 
jezelf te kijken als er onderling gedoe 
is tussen katten. Je zou er zomaar iets 
mee te maken kunnen hebben. 

Kattengedrag, ligt het aan ons?? Pleegopvang voor de Poezenboot

familieleden wilden uiteraard ook 
graag een beeldje. Wat er over was 
mochten wij hebben. Maar jemig, 
het was nog steeds zo veel. Dozen 
en dozen vol, er zitten echt prachtige 
beelden bij, groot, klein, van hout, 
glas, metaal, steen en nog veel meer. 
Prachtige borduursels, schilderijen en 
keukenspul.

Toen kwam Corona en mochten 
we Koningsdag niet vieren. Dus 
het idee, om veel te verkopen op 
die dag, viel in het water! Daarna 
hebben we meerdere keren kleine 
marktjes georganiseerd, allemaal op 
de Poezenboot zelf. Vanwege Corona 
kunnen we niet veel mensen tegelijk 
op de boot hebben en zijn we gaan 
spreiden. Die marktjes waren super 
gezellig. Het was alleen niet heel 

druk want uiteraard was iedereen 
voorzichtig. Dus begin 2021 doen we 
het vast nog een keer.
Alles staat nu weer in dozen en we 
houden u via social media op de 
hoogte. Ter impressie een aantal 
foto`s maar het kan zijn dat er al 
beeldjes zijn verkocht al staan ze op 
de foto. Mocht u vragen hebben bel 
ons dan gerust.

Voor jonge kittens met moeder of 
zonder moeder of zwangere poezen 
werken we met pleegopvang. Vaak 
doen we dat met ‘eigen’ mensen die 
regelmatig katten opvangen maar 
soms hebben we meer opvang-
plekken nodig. Dus zoeken we nieuwe 
mensen, in Amsterdam, die willen 
helpen. Zo ook afgelopen zomer.

We hebben dan een aantal 
gesprekken om de mensen er van te 
doordringen dat het niet alleen maar 
‘leuk’ is maar dat er echt veel bij 
komt kijken waar mensen in eerste 
instantie niet aan denken. U kent ‘de 
roze wolk’ vast wel. Kittens zijn vrij 
snel zindelijk maar niet altijd, dus dat 
is opletten, en schoonmaken! Niet 
altijd gaat dat ‘netjes’ op de grond 
maar ook wel eens ergens waar we 
het liever niet zien gebeuren. En als 
ze erg jong zijn, zonder moeder, 
moeten wij ze zelfs helpen om te 
kunnen poepen.

Ze hangen ook wel eens ergens 
in, dat daar niet voor gemaakt is! 
Of knauwen ergens op waar ze niet 
op moeten knauwen. Kittens hebben 
een rij vlijmscherpe tandjes en ook 
nagels. Er gaan dus dingen stuk…..

En vergeet niet, u heeft ze maximaal 
2,5 maand in huis. In die tijd 
krijgen ze ook de vaccinatie, maar 
dat regelen wij. Het is wel handig 
als mensen zelf de wormpillen en 
eventueel vlooiendruppels kunnen 
geven. 
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We hebben al konijnen, cavia`s, 
muizen en hondjes gehad en liefdevol 
onder dak gebracht dus een hamster 
kan er ook nog wel bij.
Naast de huisdieren krijgen we 
ook wel kleine meesjes en eendjes, 
meerkoeten, een vleermuis, zoetwater 
kreeft en wat ik verder vergeet binnen. 

Maar eigenlijk vinden wie die zelf op 
en rond de boot. Deze dieren gaan 
naar de gespecialiseerde opvang toe. 
De vleermuis vond ik zelf, ik had er 
nog nooit een van zo dichtbij gezien, 
wat een prachtig diertje. Hij was best 
bijzonder volgens de meneer van de 
vleermuizen opvang.

Maar terugkomend op de hamster, 
gelukkig hadden we daar ook snel 
een liefdevol thuis voor gevonden. 
De dag erna kregen we al 
foto`s van de hamster in 
haar nieuwe thuis. 
Hamster gelukkig, 
wij gelukkig.

Hamster op de Poezenboot!!

 
Adriënne van ‘t Wout, kattengedrags-
therapeut en eigenaar van Catcetera 
(dé webshop voor katten)

PS de oplettende lezer heeft dit artikel 
al eens gelezen. Toch vinden we de 
inhoud erg belangrijk en worden er 
ook regelmatig over gebeld. Dus 
vandaar nog een keer. Deel aub de 
inhoud met al uw kattenvrienden.

Ervaring met katten is een must. En 
het socialiseren is heel belangrijk. Dat 
betekent dat er meerdere mensen 
over de vloer moeten komen, dat de 
kittens kennis maken met kinderen 
en ook met honden en dat er af en 
toe een rondje gelopen wordt terwijl 
het kitten in een draagmandje zit. 
Alle positieve nieuwe ervaringen die 
ze opdoen nemen ze de rest van 
hun leven mee en zorgen ervoor dat 
ze sociaal en relaxed in hun velletje 
zitten.

Iedereen zou dat moeten weten want 
een kitten die bijvoorbeeld de eerste 
3-4 maanden van haar leven bijvoor-
beeld nooit geen kind heeft gezien 
zal zich niet op zijn gemak voelen 
bij kinderen. En dat is na die tijd niet 
meer te veranderen. Dus de rol van 
de pleegopvang is heel belangrijk 
voor de kittens. Zij bepalen hoe het 
kitten de rest van zijn leven in zijn vel 
zit. Dus werkt u de hele dag en zijn 
de kittens lang en vaak alleen dan 
is pleegopvang niet geschikt voor u. 
Maar bent u veel thuis, is er reuring 
in huis, komen er ook regelmatig 
andere mensen en kinderen bij u 
binnen, heeft u ervaring met katten, 
woont u in Amsterdam en kunt u 
tegen een stootje, dan horen we 
graag van u.
Met vriendelijke groet,
Judith

Donny

Kereltje

Dee

Skylar

Poezen Beelden/Beeldjes Markt


