Dit is een uitgave van de Poezenboot in Amsterdam, de enige echte poezenopvang die letterlijk in het water ligt.
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krant
Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden
Net als wij wordt u waarschijnlijk
ook enorm moe van al het Corona
geweld, dus zal ik er niet al te veel
tekst aan spenderen. Schreef ik nog
in onze vorige krant dat we dachten
met de laatste loodjes bezig te zijn,
lijkt dat nu toch niet het geval te
zijn. Op dit moment, november, dat
deze teksten geschreven worden zijn
er namelijk bepaalde regels weer
verzwaard. Misschien is het beter
om ons niet vast te bijten aan een
einddatum!
Op de Poezenboot kabbelen we
langzaam door, we kunnen niet
veel anders. We zijn op dit moment
maar 3 dagen per week open voor
bezoekers en missen dus veel
donaties van mensen die langskomen. We steunen op de mensen
die ons online of via de bank financieel willen helpen. En proberen dan
ook via social media en onze website
mensen te motiveren ons financieel
te helpen. U zorgt er namelijk voor
dat we blijven drijven want echt
zonder u redden we dat niet.
Uiteraard zijn we wel open voor
mensen met ‘katten-problemen’,
vragen, mensen die hun kat willen
afstaan of een kat hebben gevonden,
of die een geschikte kat zoeken.
In de zomer hebben we u verteld over
een aantal hoogzwangere angstige
poezen en daar is nu geweldig nieuws
over: zowel de kittens als de angstige
moeders zijn geplaatst.

August & Noa

Zo snel hadden we dat niet verwacht,
voor speciale katten heb je namelijk
speciale mensen nodig! En soms zijn
die moeilijk te vinden.
En ook al levert onze ‘vaste’ krantenleverancier weer kranten, u kunt toch
weer kranten komen brengen. Graag
zelfs.

Vanwege het feit dat we erg veel
teksten voor deze editie hebben en
er op de Poezenboot zelf niet heel
veel aparts gebeurd is hou ik het
kort. In deze krant kunt u oa lezen
hoe het nu met Orfeas gaat en een
aantal geplaatste katten, dat we met
Halloween voor het eerst niet stil
gezeten hebben, over Dierendag en
onze markt, over ziek zijn en onze
telefoonaansluiting, Petrebels, Kairo
en Samus.
Ga er dus maar even lekker voor
zitten. Zijn er vragen: bel ons gerust
even.
We wensen iedereen fijne feestdagen,
een gezellig knus diervriendelijk
uiteinde en vooral een gezond 2022.
Blijf voorzichtig doen.
Vriendelijke groeten,
Judith

Kerst katten speeltjes …..
Deze heeft de Kerst, jammer
genoeg, niet gehaald.
Te heftig kattengedrag!

Aan alle nieuwe huisgenoten van
‘onze’ katten.
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 2022.
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.

Bij het verzenden van onze krant
wordt automatisch een acceptgiro
bijgevoegd voor het donateurschap (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.

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 (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

Het was even afwachten of het wel
kon met betrekking tot Corona, maar
met aanpassingen was het goed
te doen: onze Markt. We hebben
nog steeds heel veel spulletjes en
omdat er af en toe gevraagd werd:
wanneer is er weer een markt op de
Poezenboot hebben we besloten dat
4 oktober er wel een mooie dag voor
zou zijn. De zondag ervoor hebben
we eraan vast geplakt. Twee dagen
markt dus. Op zondag niet druk
vanwege de regen en er was een

demonstratie, dus was het moeilijk
doorkomen voor veel mensen.
Maandag 4 oktober was het druk,
mooi weer en geen demonstratie! Het
was weer knap gezellig.
Nu hebben we onze hoop gevestigd
op Koningsdag 2022 om heel
veel van onze katten spulletjes te
verkopen: kattenbeeldjes, prachtige
kattenborduursels en heel veel meer
kattenspul. Ook wat spullen VOOR
katten: speeltjes, puzzels, mandjes en
meer. Zet u het vast in de agenda:

27 april Koningsdag gaan we naar de
Poezenboot markt!
Normaal zitten we op de kop van de
Singel op de brug, maar sowieso in de
buurt. Bel gerust als er tegen die tijd
vragen zijn.

Jiwa na plaatsing

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.

Dierendag Markt op de Poezenboot

Niels

CNE ICT Professionals
Mensen die ons voorheen wel eens
hebben gebeld weten het maar al te
goed, onze telefoonverbinding was
echt niet oké! Slechte verbinding,
wij hoorden de beller niet en soms
hoorde de beller ons niet of hoorden
we elkaar half. Dus was het vaak: hallo
hallo, hoort u mij?
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Die oplossing kwam via CNE ICT
Professionals. Naar aanleiding van de
melding op social media heeft Peter
van CNE, ook een kattenliefhebber,
contact met ons opgenomen en
aangeboden om ons te helpen. Jemig,
wat enorm aardig was dat. Echte
vakmensen die ons willen helpen.
En nog erger: soms was er helemaal
Hij heeft collega Niels gevraagd naar
geen verbinding. Dan bel je de
ons toe te komen, 2 nieuwe telefoons
providers, wij hebben er nl 2, 1 voor
aan te sluiten en de boel goed door te
de binnen kabel en 1 voor de kabel
die buiten hangt. Nieuw kastje, nieuw lichten. Peter heeft met een prachtige
stem de boodschap op het antwoordkabeltje binnen, nieuwe kabel buiten,
apparaat ingesproken. En we hebben
doormeten en monteurs over de
nu allerlei technische mogelijkheden.
vloer.
Nog mooier is dat we nu een vast
Tot we afgelopen zomer een melding
aanspreekpunt hebben als er vragen
maakten op social media met de
van onze kant zijn. We zijn super blij,
volgende melding: Sorry mensen, we
nog geen enkele storing op de lijn
zijn op dit moment telefonisch niet
gehad. Heren van CNE, allemaal heel
bereikbaar en we werken aan een
erg bedankt!		
Judith
oplossing.

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot krant?

Bruno

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per
jaar versturen, wilt u deze dan aub ongeopend 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.

(Linnie & Binnie) Cersei & Jaime
Zo ouders, zo zoon
Als dit jaar onze zoon, Mees, op
zichzelf gaat wonen mist hij Sia
& Mooz (Mams & Paps van De
Poezenboot) en zij hem. Ze laten dit
blijken door samen op het bed van
Mees te gaan liggen als hij even bij
ons thuis is geweest. Mooz loopt
daarna regelmatig de kamer van
Mees in om te kijken waar hij is.

Sia & Mooz

Tien jaar geleden toen Mees de
overstap naar de middelbare school
ging maken, besloten we op zoek te
gaan naar twee katten, die goed met
elkaar kunnen opschieten. Dit werden
Mams & Paps van De Poezenboot
met de geschatte leeftijd van één
tot anderhalf jaar. Mams was best
nieuwsgierig en Paps een beetje
schuchter. Allebei heel lief. Het was
liefde op het eerste gezicht! En nog
altijd zijn we heel gelukkig en blij met
elkaar.
Nu tien jaar later ontstaat bij onze
zoon het idee om zelf twee kittens
te nemen. Het is nogal wat om in je
eentje te wonen, werken en studeren.
Het liefst wil Mees een katertje en
poesje. Dan komt er bericht van De
Poezenboot: Baley, een overbeschermende moederpoes, is net bevallen.
Baley met kittens

Er volgt een eerste kennismaking
om te kijken of er een wederzijdse
klik is. Nou, deze is er!
Maar er moet ook een keuze gemaakt
worden uit de 5 kittens en dat is best
lastig. Judith van De Poezenboot
helpt hiermee. Het worden zusje
Linnie en broertje Binnie die nu Cersei
en Jaime heten. Verdere kennismakingsbezoekjes op De Poezenboot
volgen. Bedankt medewerkers van De
Poezenboot voor het mogelijk maken
hiervan!

Beertje
Contact houden
Djeemie & Djeeke

Samus

Kairo

Djeemie & Djeeke Onze Kairo en Samus overleden
komen terug
Samus was beroemd en berucht en
Het hoort erbij, zo is het leven
Dag vrienden van de Poezenboot,
Ik heb een vraag die ik eigenlijk
helemaal niet wil stellen. En toch is
het nodig.
Een kleine vijf jaar geleden
zijn Djeemie en Djeeke bij ons
gekomen via jullie geweldige
organisatie. Het gaat goed met ze,
alleen zijn hier thuis de omstandigheden veranderd.
Mijn twee zonen zijn uitgevlogen,
binnenkort komt mijn vriendin bij
me wonen - en die is zeer allergisch voor katten. Dit gaat dus niet
samen. Dat brengt het volgende
dilemma: voor Djeemie en Djeeke
zoek ik een nieuw, liefdevol huis.
Het breekt mijn hart om afscheid
te gaan nemen van onze twee
vrienden, maar ik zie geen andere
uitweg.
Dank
en met
hartelijke
groet

Het is een geruststellend idee, mocht
het socialiseren van de kleintjes
moeilijk gaan, doordat moederpoes
Baley gromt als je te dichtbij haar komt,
dat zusje en broertje eventueel kunnen
starten bij onze Sia & Mooz als ‘Oma
& Opa’. Met hun 11 jaar zijn ze nog
altijd gezond, vitaal en bovenal erg lief.
Dit blijkt niet nodig, Linnie en Binnie
kunnen meteen naar Mees, waar ze
vanuit eerst alleen de badkamer langzamerhand hun nieuwe habitat verder
gaan verkennen. Ze groeien als kool,
rennen en spelen wat af!

Tim

Steeds meer raken ze gewend aan
mensen. Cersei neemt het voortouw
in de verkenningstochten en het
uitproberen van nieuwe dingen, Jaime
volgt. Jaime komt erachter dat hij het
eigenlijk ook heel fijn vindt om geaaid
te worden en kan heel hard spinnen.
Cersei komt als eerste bij Mees op
bed slapen. Inmiddels komt Jaime
er ’s nachts ook bij liggen. Het is een
ondernemend en ondeugend stelletje
en natuurlijk vooral héél lief.

Je leven kan veranderen
Triest om bovenstaande mailtje te
ontvangen maar soms is de reden,
van afstand doen, wel te begrijpen.
We hebben Djeemie en Djeeke als
kittens geplaatst en na ongeveer
5 jaar komen er 2 grote katers
terug. Maar gelukkig hadden we
zowat de zelfde dag een gesprek
met mensen die 2 iets wat oudere
katten zochten en qua karakter
paste het perfect. De heren zijn
dus vrij snel weer in een liefdevol
thuis terecht gekomen.

Caroline, Erik en Mees

en we gaan allemaal een keer en
noem maar op, allemaal waar maar
dat maakt het gemis er niet minder
om. In een aantal maanden tijd
zijn 2 van onze oudjes overleden;
Kairo en Samus, resp 15 en 14 jaar,
beide katten hebben de eerste 6-10
maanden van hun leven buiten
gezworven zonder echt contact
met mensen. Dus geen mensen
gewend en misschien ook slechte
ervaring met mensen gehad.

staat op menig selfie, al werd ze de
laatste tijd iets milder en kreeg je niet
gelijk een klap als je in haar buurt
kwam. Kairo hebben we nooit echt
kunnen aanhalen, zij was toch wel
1 van de meest consistent angstige
katten. Ze heeft de eerste 6 maanden
van haar leven in een tuincomplex
gezworven, Maar op de Poezenboot
kon ze het goed vinden met de andere
katten in de groep. Samus ging vaak
haar eigen gangetje. Dames, we gaan
jullie missen.
Ons hele team

Orfeas terug op de Poezenboot

Het is zo leuk dat er mensen zijn die
nog steeds contact met ons houden
over hoe het met de Poezenboot kat
gaat, zelfs na jaren en jaren. En dan
ook nog hele leuke foto`s sturen.

Ceo & Raiden

(Fasti en Fedin) Ceo & Raiden
Prachtige kittens

Foto samen met zijn mopsenbroer Dexter

Goedemorgen,
Inmiddels alweer 8 jaar geleden dat ik
Harley (toen Beertje) mee naar mijn
huis mocht nemen. En allemaal zijn
we heel erg blij.
Groet,
Linda, Harley & Dexter

Pix

Pix...

Zijn verhaal is alom bekend
maar nu is Orfeas terug op
de Poezenboot. In deze krant
wordt nog meer over hem
verteld.
Uiteraard was het weer even
wennen aan de katten in de
groep, dat is altijd een uitgebreid
traject, maar inmiddels is hij goed
gewend. Van de week lag hij boven
op een krabton. Heel knap met 1
achterpootje.

Hi Judith,
They are so adorable, fun & gentle!
We’ve all fallen madly in love with
them & seem to be very happy
too!!
We’ve called the white tipped tail
one Ceo which is Irish for mist or
fog & the darker grey one Raiden,
the Japanese God of Thunder &
Lightning!
I’ll try to send some photos soon :)
Such sweeties!
Thanks again for letting us takes
them!
Cheers, Naoimh

In onze vorige Poezenbootkrant
heeft u kunnen lezen over Sun en
Star, die we 16 jaar geleden geplaatst
hebben en net overleden waren. Na
een rouwtijd wilde de familie weer 2
kittens adopteren. En dat werden de
prachtige Fasti en Fedin. Zie hier de
eerste reactie van de familie op de
eerste dagen met de kittens in huis.

...toch weer snel
een liefdevol thuis

Beste Poezenboot,
Binnenkort gaan wij naar Suriname
emigreren. Helaas is het voor ons
niet mogelijk om ons poes Pix mee
overzee te nemen. Wij zijn op zoek
naar een plek waar onze poezewoes
kan verblijven tot ze een nieuw thuis
vindt.
Alvast vriendelijk bedankt.
Anouk
Hij hipt en hopt heen en weer. Ik heb
hem nog niet buiten gezien maar dat
zal ongetwijfeld ook gaan gebeuren.
Voorlopig gaan we kijken hoe hij het
verder doet in de groep. Orfeas heeft
al zoveel achter zijn kiesjes gehad, hij
heeft nu rust en regelmaat nodig.

Toen Pix bij ons gebracht werd was ze
knap overstuur. En jammer genoeg
kunnen we haar niet laten weten dat
we het beste met haar voor hebben.
Ze moest zelf door de super zure
appel heen bijten. In het begin was ze
totaal niet te benaderen en deden we
dat wel dan zou ze ons aanvliegen.
Dat heeft ze wel 1 keer dwars door het
kooideurtje heen gedaan. Met zo`n
kracht dat er niet alleen een nagel in
een been zat maar ook een blauwe
plek. Krachtige rechtshoek! Gelukkig
begon ze ons toch te vertrouwen
en hebben we boven verwachting
snel een liefdevol thuis voor haar
gevonden bij een rustige ervaren
catminded huisgenoot.

Pix

Noa

Jiwa

We hebben u al in onze vorige krant
verteld over een paar hoogzwangere
poezen die bij ons zijn gebracht en nu
kunnen we vertellen wat er verder is
gebeurd met Jiwa.
Jiwa komt uit een huis waar meerdere
katten zaten en waarvan een
aantal niet ‘geholpen’ waren. Dan
gaat het snel en komen er steeds
nieuwe kittens bij. Soms werden die
weggegeven en soms bleven ze. Er
waren echter ook privé problemen
maar gelukkig heeft de buurvrouw
ingegrepen en haar hulp aan de
familie aangeboden. Wij hebben ons
ontfermd over de hoogzwangere
Jiwa en de buurvrouw heeft 2 katten
onderdak gebracht en de katten die
nog niet gecastreerd waren zijn op
onze kosten geholpen. Deze zijn bij
de familie gebleven.
De katten zagen er goed verzorgd
uit maar waren niet echt gesocialiseerd. De kittens kregen amper
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aandacht, waardoor ze angstig zijn
voor mensen. En als ze dat eenmaal
zijn, ook op volwassen leeftijd, zal
dat altijd een beetje de aard van het
beestje blijven. Al kunnen ze goed aan
de ‘eigen’ mensen wennen, er blijft
altijd iets van angst in hun koppie
achter.
U heeft de foto`s gezien van de
2 kittens van Jiwa toen ze erg
klein waren (Zomerkrant editie 29,
voorpagina). En zo mooi om te zien:
hun vachtje werd steeds langer! Tot
het uiteindelijk 2 prachtige pluizen
bolletjes waren. Ze zijn samen
geplaatst. Bij deze een berichtje van
de nieuwe huisgenoten:

August

Noah & August

(Jiwa) Cassilda in haar nieuwe thuis

Beste Judith,
Het gaat grandioos met August en
Noah. August eet inmiddels droog
voer, dat scheelt een hoop. Ze spelen
graag verstoppertje met elkaar
en spelen ook graag met van die
voedselballetjes. Al ons bezoek valt
in katzwijm door hun schoonheid en
schattigheid.
Groetjes Liza

Het gaat erg goed met Jiwa (Ik
noem haar Cassilda). Ze beweegt al
comfortabel door het hele huis. Ze
schrikt af en toe nog wel makkelijk
en ligt daarna graag in een afgezonderde gangkast. Daar heb ik maar
een comfortabel plekje voor haar
gemaakt. Maar ze lijkt vooral steeds
nieuwsgieriger te worden en kijkt
graag uit het raam. Haar favoriete
plekje is op de bank middenin de
woonkamer. Ze heeft een paar
speeltjes die ze ook dapper door de
hele woonkamer jaagt. Aaien vindt ze
fijn en ze zoekt steeds meer aandacht.
Snoepjes hielpen me om haar
makkelijk over de streep te trekken
om aangehaald te worden en nu is
het snoepje overbodig. Ze is zelfs een
keer op mijn bureau gesprongen om
luid spinnend naast mijn keyboard te
gaan liggen. Absoluut een stijgende
lijn dus.

Kittens Jiwa 1 dag oud

Note van de Poezenboot: Jiwa zelf
is, nadat de kittens zijn geplaatst,
gesteriliseerd. We hebben haar eind
oktober kunnen plaatsen bij een
heel geduldige huisgenoot met veel
kattenervaring. Hiernaast leest u daar
meer over.

Volgens mij heeft ze het hier prima
naar haar zin, en ik ben in ieder geval
erg bij met haar...

Erfin

Dears, here is an update on Pix.
She was vocal in the car but it went
good.
We arrived at home and she immediately started to look around and smell
everything, then she ate!
She now goes around the house
checking everything and rubbing
herself on everything she can.
I set her 3 beds and a scratching box
on the floor with catnip and she isn’t
interested but I made her a castle
with my couch pillows on the floor
and she was interested.

Esias

Jiwa na plaatsing

(En een tijdje later...)
Het gaat nog steeds snel steeds beter
met haar. Ik mag haar ondertussen
oppakken als ik niet uit de verkeerde
hoek aankom en zolang het niet te
dicht bij mijn hoofd komt houdt
ze zich daar rustig bij. Ik kan haar
dus op schoot zetten en zolang ik
blijf aaien is dat ook fijn. Op schoot
liggen doet ze nog niet maar het is
sowieso heel gezellig met haar in
huis. Ze zoekt actief aandacht en is
leuk spraakzaam. Een kat met een
handleiding is even wennen maar is
in mijn ervaring wel veel leuker.
Groeten,
Sacha
.

Toen ze 6.5 jr waren zijn we in de
winter van 2017 naar Singapore
verhuisd. Ze kregen een paspoort
en allerlei inentingen zodat ze door
Singapore werden toegelaten.
Vanwege de inentingen die 3 maanden
van tevoren moesten gebeuren en wij
maar 2 maanden van tevoren wisten
van de verhuizing, konden ze niet
tegelijk met ons vliegen maar vlogen
ze een maand later in het bagageruim
mee.

Na een vlucht van 12 uur mochten
we ze identificeren bij de douane in
Singapore en even met ze spelen.
Ze waren wel wat gestresst en moe
van de reis maar ontspanden gelukkig
toen ze ons zagen en uit hun kennel
mochten. Daarna moesten ze nog wel
1 maand in quarantaine in Singapore,
in een soort dierenpension. Daar zijn
we ze om de dag komen opzoeken en
knuffelen.
Het was wel even wennen voor ze!
Van de winter in Nederland naar
het tropische klimaat in Singapore
(altijd 30 graden) dus de eerste
weken verloren ze veel haren. Maar
ze pasten zich heel makkelijk aan en
aten en dronken goed. Na die maand
hebben we ze opgehaald en waren we
eindelijk weer herenigd.

2 maanden lang is Michi
ziekenhuis in en ziekenhuis uit
geweest. Een paar weken na haar
operatie was ze alweer op de
Poezenboot te vinden, waar ze 2-3x
per week aanwezig was al zo’n 15
jaar lang. Vele kennen haar van
de prachtige tekeningen die ze
maakte, die all over the world aan
de muur hangen.

De artsen kwamen met een
dramatische uitslag: ze konden
niets meer voor haar doen.
Daadkrachtig als ze was heeft ze
meteen gekozen voor euthanasie.
En dat is 22-11-21 voltrokken in
bijzijn van familie en 2 beste
vriendinnen. Het vreselijke
verdrietige verhaal in een paar
zinnen samengevat.

2-3 weken daarna ging het toch
niet goed en lag ze weer in het
ziekenhuis, daarna naar een
tijdelijke opvang waar het nog
slechter ging en weer terug het
ziekenhuis in. Apart genoeg had ze
nog steeds een glimlach op haar
gezicht maar haar lichamelijke
gezondheid ging snel achteruit.

Michi, prachtig, kleurrijk en
warm persoon, wij en alle katten
gaan je enorm missen.

Poezenboot T-shirt
Natasja Gibbs, radio- en televisiepresentator van oa De Nieuws BV en
duopresentator van talkshow Op1, gaf
recent een interview in het Parool en
had aan ……
ons Poezenboot T-shirt.
Zo verrassend en leuk om te zien.

Pix is a very nice cat and it seems that
she loves it here, when she will totally
feel at ease at home I will take her
to the garden.
I’m very happy that Pix is with me
now! Her new best life just started.
I will keep you posted.
Thank you very much for Pix.
Kind regards, Iskander.

Dille

Erfin & Esias
Wereldkatten!
Erfin (15/6/10) en Esias (1/6/19) zijn
2 katers. Toen we kwamen kijken op
de Poezenboot wilden we eigenlijk 1
kitten uitzoeken maar Erfin & Esias
waren de enige kittens op de boot en
zaten samen in een hok. Erfin, was erg
schuw en zat achterin terwijl Esias,
voorin zat en graag geaaid wilde
worden. We vonden ze zo schattig dat
we besloten om voor allebei te gaan.

Onze Michi

Ze wonen nu op de 23e verdieping
dus verder dan het balkon komen ze
niet meer maar ze zijn nu ook wat
ouder en hoeven niet meer zo de hort
op.
Erfin in Singapore

Inmiddels wonen we al 5 jaar in
Singapore waar ze het naar hun zin
hebben. Ze zijn nu 11.5 jaar oud en
helemaal gewend aan hun nieuwe
land en het wereldse uitzicht!
Bart en Ida

Dille zocht een liefdevol thuis
We houden altijd contact met de
nieuwe huisgenoten van onze
geplaatste katten want uiteraard
zijn we erg benieuwd hoe het gaat,
we blijven betrokken. Er zijn vaak
ook vragen die opkomen na de
plaatsing en die willen we snel
beantwoorden. Dille is een rustige
lieve zachtaardige kat en recent
geplaatst bij een dame die al een
kat van ons heeft gehad. Alleen is
het met die kat niet goed gegaan,
ze werd ziek en de dierenarts heeft
haar laten ingeslapen. Heel erg
verdrietig. Toen Dille gebracht
werd dacht ik meteen dat het een
goede match zou kunnen zijn voor
deze dame en zie hier:
We hebben haar rustig in een
aparte kamer laten wennen.
Mijn moeder heeft Dille de hele
nacht niet gehoord.
Dille heeft al wat stapjes in de
gang en badkamer gezet.

Ze mauwde om eten en heeft de
kattenbak goed gebruikt.
Gaat goed dus.
Groet van mij en mevr. Kemp
Ietsje later
Dille heeft het prima naar het zin en
weet al goed de weg in huis.
Ze slaapt ook bij mijn moeder op het
bed, hoe grappig is dat, toch?
Dille is lief en gezellig, komt in de
avond op de bank naast mijn moeder
liggen en soms op schoot. Speelt
ook graag met het speelgoedmuisje
wat zeker heel schattig is om te zien.
Dille heet vanaf nu Missie, dat had
mijn moeder bedacht omdat het een
mooie en lieve poes is.
Groeten namens mevr. Kemp
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Naar de dierenarts
Het is helaas niet anders: in de
praktijk gebeurt het nogal eens dat
katten die ziek zijn geworden, waar
‘iets’ mee is, worden afgestaan
door hun eigenaar. Of erger
nog: op straat worden gezet. Bij
een opvang als De Poezenboot
verblijven daarom regelmatig
katten die extra zorg nodig hebben.
‘Wij zitten nogal eens in de wachtkamer bij de dierenkliniek’, vertelt
Poezenboot-beheerder Judith. ‘Dat
is echt ons uitgangspunt: bij twijfel
snel naar de dierenarts.”

Orfeas:
Ruwe bolster met een gevoelig pitje.

Wat liefde en oogzalf kunnen doen

Natuurlijk zijn het niet altijd zieke
katten die Judith en haar medewerkers
op de behandeltafel zetten. Alle katten
die bij de Poezenboot komen, worden
nagekeken, gechipt, gevaccineerd
en geneutraliseerd. ‘Vaak weten we
niet hoe oud een kat is en dan is de
dierenarts degene die een schatting
doet. Maar als er hier iemand een dag
niet goed eet, zich meer verstopt dan
gebruikelijk of zich ‘anders’ gedraagt,
dan gaat hij naar de dierenarts. Wij
zeggen altijd: ‘Beter tien keer te vaak,
dan één keer te weinig.’

Fibi:
Loslopertje zonder tandpijn

Judith: ‘Er werd een moederpoes
gevonden met twee kittens, waarvan
eentje een fikse oogontsteking had.
We proberen kittens zoveel mogelijk
in de pleegopvang te huisvesten,
zo ook deze kittens met moeder
Dava. Oogontstekingen zijn vaak erg
hardnekkig. Zwerfkittens die opeens
in een huiselijke omgeving belanden
weten niet wat ze meemaken.
De oogontsteking van dit kitten
leek zich in eerst e instantie niets aan
te trekken van alle liefde en oogzalf,
maar na enkele weken vier keer daags
zalven, begonnen de verzorgers
gelukkig resultaat te zien.

DZAtje: Opgevangen door Dierenziekenhuis Amsterdam
Deze stoere kater werd geadopteerd
door een dame die er niet aan dacht
dat ze een nieuwe kat in huis had en
heeft het raam open gezet. Orfeas
viel naar beneden en brak zijn poot
zodanig dat de dierenarts er niet veel
meer aan kon repareren. Mevrouw
had Orfeas nog maar net en zag op
tegen de kosten. Ze besloot afstand
te doen van deze rode prachtkerel.
Zo kwam Orfeas dus weer terug op
de Poezenboot. De dierenarts zag
geen andere oplossing dan zijn hele
achterpoot te amputeren. Judith
vertelt dat Orfeas tijdens zijn revalidatie bij een van de pleeggezinnen
van de Poezenboot verbleef. Er was
daar nog een andere ‘3 poot’ in huis.
Degene die voor hem zorgde wilde
hem eigenlijk graag zelf houden.
Orfeas is namelijk een geweldig lief
dier. Maar helaas begon hij bij haar in
huis te plassen. Orfeas is een stressplasser en stressplassers zijn altijd erg
gevoelige katten. Orfeas had natuurlijk
na zijn ongeluk en de amputatie nogal
wat om zich onzeker over te voelen,
maar gelukkig kan een kat ook op drie
pootjes een prima leven hebben. Nu
gaan ze kijken hoe het met Orfeas
gaat als hij op de Poezenboot woont.

Fibi is een van de loslopertjes op de
Poezenboot. De loslopers zijn katten
die niet per se dol zijn op mensen.
Ze zoeken geen toenadering en
worden het liefst niet aangehaald.
Ze is ongeveer acht jaar oud. Judith:
‘Fibi is al drie keer onder narcose
geweest om aan haar gebit geholpen
te worden. De laatste keer zijn al haar
tandjes getrokken bij de specialist
en nu gaat het een stuk beter met
haar. Het ergste voor Fibi was dat
ze tijdens de behandelingen in een
hok moest, omdat we haar anders
haar medicijnen niet konden geven.
Een verwilderd katje als Fibi laat
zich namelijk niet zomaar aanraken,
laat staan vangen. Gelukkig hoeft ze
nu geen medicijnen meer en loopt
ze weer lekker rond, bij de andere
loslopers. Eigenlijk is onze stelregel
voor het herplaatsen van een losloper
dat je de kat moet kunnen aanraken,
dat lukt bij Fibi (nog) niet. Als we haar
willen aanraken dan loopt ze weg.
Maar verder is het een rustig katje dat
het – nu ze van haar tandpijn verlost
is – prima naar haar zin bij de andere
katten. Als ‘de mens’ maar een beetje
afstand houdt.’

‘DZAtje is een super lief zachtaardig
poesje en toen het ongeluk gebeurde
was ze ongeveer 3 maanden jong.
Wat er precies gebeurd is weten
we niet maar ze zou aangereden
zijn en degene die haar gevonden
heeft bracht haar naar het Dierenziekenhuis Amsterdam (toen DZA).
Daar bleek haar rechter voorpootje
gebroken te zijn. De dierenarts heeft
de Poezenboot gebeld met de vraag
of wij het diertje wilde opnemen. En
uiteraard wilden we dat. De kosten
hebben we samen gedeeld. DZAtje
heeft haar karaktertje mee en was snel
onder dak’.

Fellow kent de weg naar de
dierenarts uit zijn hoofd

‘Fellow is een halfjaar oud’, vertelt
Judith. ‘Hij kent de weg naar de
dierenkliniek inmiddels uit zijn hoofd,
en morgen moet hij wéér. Fellow
werd afgestaan door een eigenaar die
nogal wat psychische en financiële
problemen had. Toen hij bij ons kwam
bleek hij een prolaps bij zijn anus te
hebben: daar kwam een stukje dikke
darm naar buiten. In eerste instantie
probeerde de dierenarts de uitstulping
terug te masseren, maar dat lukte
niet. Vervolgens is de prolaps naar
binnen geduwd en werd er een
hechtinkje gezet, maar ook dat bleek
het na een week niet te houden. Nu
gaan we een bezoekje brengen aan
de chirurg om te kijken wat die ervan
vindt; waarschijnlijk moet Fellow
geopereerd worden. Van de prolaps
op zich heeft hij niet veel last, maar
het sneue is dat hij dus al die tijd hier
rondloopt met een kap om. Om dat te
zien, daar word je verdrietig van. Als
we met Fellow bij de dierenarts zijn en
daarna, houd ik zijn pootje vast, daar
wordt hij rustig van. Fellow is echt een
schatje.’

Beyaz

Afra en Adry: Poepvrij geplaatst

‘Afra en Adry zijn twee hele lieve
mooie zusjes’ vertelt Judith. ‘Er leek
niets mis mee: ze aten, speelden en
knuffelden maar ze kwamen maar niet
van de diarree af. Ze bleken Giardia
te hebben; een besmettelijke darmparasiet. Na maanden ontsmetten en
ervoor zorgen dat de zusjes niet met
andere katten in contact kwamen –
ook niet via de verzorgers – is het
gelukt de infectie de kop in te drukken.
Het aparte van Giardia bij de kat is dat
de kat in kwestie er vaak niet veel last
van heeft. Maar als er constant wat
ontlasting uit je kat loopt, word je daar
als eigenaar of verzorger natuurlijk
niet vrolijk van. We zijn met de zusjes
naar de universiteitskliniek in Utrecht
gegaan waar ze speciale medicatie
kregen. Dat hielp en inmiddels zijn de
dames, poepvrij, geplaatst.
Bovenstaande tekst heeft grotendeels
in het kattenblad ‘Kattenmanieren’
van oktober 2021 ovv J.Verschure
gestaan. www.kattenmanieren.nu

Orfeas

Eerste keer Halloween op de Poezenboot
En dat was super leuk om te doen: de
boot helemaal spooky transformeren.
Jolanda en ik hebben ons daar voor
het eerst aan gewaagd. Het idee kwam
opeens bij me op toen er een afspraak
werd gemaakt om een online video
op de Poezenboot te maken. Leandra
zou filmen en zei toevallig, dat is het
weekend van Halloween. Dus dat
weekend werd het ook Halloween op
de Poezenboot!

En omdat het super leuk was om te
doen en te beleven, de katten er geen
nadeel van hebben, is er besloten het
volgend jaar weer te doen. We kijken
er griezelig naar uit.
Judith

Kasumi

Petrebels heeft midden 2021 een
actie georganiseerd voor Goede
Doelen en als je wilde meedoen kon
je je daar eenvoudig voor opgeven.
En dat hebben we gedaan! Heel
toevallig hadden we bij Petrebels
recent al wel 2 grote krabpalen
besteld maar een kleine krabton
kon er nog wel bij.
Tot onze grote verbazing werden
er 4 krabtonnen gebracht!! Jemig,
Petrebels super bedankt. Een leuk
filmpje hierover heeft Bodi van
Petrebels online gezet. Wij showen
bij deze een aantal foto’s met
Beyaz, Kasumi en Ranja in
de hoofdrol.
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Katten zijn Koning
Wij zijn Petrebels – een gezellig en
eigenwijs merk met een belangrijke missie:
katten over de hele wereld blij makean.
Daarom hebben wij een collectie krabpalen
gemaakt die bij elk kattenras en karakter
past
Iedere kat is anders, de een ligt te snurken
en de ander kijkt liever de kat uit de boom.
En weer een ander maakt de buurt onveilig.
Maar ze worden allemaal blij van lekker
uitgebreid krabbelen, een stabiele en veilige
krabpaal is dus onmisbaar in huis!
Wil je ook zo’n toffe krabpaal voor je kat?
Dat is snel geregeld, want wij leveren over
de hele wereld. Je vindt ze natuurlijk in
onze eigen webshop, maar ook bij andere
dierenspeciaalzaken.
Kasumi

vbnb Beyaz & Ranja
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