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Aan alle geweldige Poezenbootdonateurs en -vrienden
De Poezenbootkrant is anders dan 
anders dit keer want jemig wat 
hebben wij groot nieuws voor u. Het 
is nog niet algemeen bekend omdat 
wij het eerst aan onze Poezenboot 
vrienden willen laten weten. 
Hier komt het en laat het even 
inzinken:  

Er is het een en ander nog niet 
helemaal duidelijk want we weten het 
namelijk zelf ook nog maar net. Maar 
wel is duidelijk dat het ergens midden 
2023 moet gaan gebeuren. En dat 
nieuws willen we uiteraard eerst met 
u allen delen.

Het blijkt, verteld de expert, dat 
boten/arken voorheen niet altijd echt 

duurzaam gebouwd werden. 
En na ongeveer 

43 jaar, de leeftijd 
van de huidige 

Poezenboot, 
gaan we dat 
nu merken. 
Daarbij komt 

dat er in het 
begin een paar 

‘bouw’ foutjes zijn 
gemaakt. Gelukkig zijn die 

wel deels verholpen maar de slijtage 
werkt door. 

Bent u van de schok bekomen? 
Wij nog niet!

Er is gedacht om te renoveren cq te 
verbouwen, wat heel wat eenvoudiger 
zou zijn geweest maar dat is door 
experts afgeraden. Toen dat eenmaal 
duidelijk was bleek er nog maar één 
optie over: een nieuwe Poezenboot. 
Daarna was het dus heel veel 
overleggen, vooral met de gemeente 
want voor alles is een vergunning 
nodig. Lang verhaal kort: we mogen 
nu aan de slag gaan met het bouwen 
van een nieuwe Poezenboot.

Wat voor ons heel belangrijk is: de 
katten moeten er warmpjes bij zitten, 
veel licht, frisse lucht en ruimte. De 
dames en heren krijgen bijvoorbeeld 
een ‘warme’ vloer, veel raamwerk, 
airco en een grote glazen schuifdeur 
naar buiten. Het moet er allemaal 
prachtig uit gaan zien.

Maar daar hebben we veel hulp bij 
nodig, vooral financiële hulp. Hulp van 
iedereen die ook maar iets met katten 
‘heeft’. Want, en het klinkt weer cliché 
maar, we hebben uw hulp en steun 
HARD nodig. Alle kleine beetjes en alle 
grote beetjes zijn super welkom.

In Memoriam (Andora) Sunshine-Luna

In februari-maart willen we een crowd-
funding gaan opzetten en via social 
media, onze website en de media 
iedereen op de hoogte te brengen 
van de nieuwe Poezenboot. Het plan 
is ook om via onze website geïnte-
resseerde op de hoogte te houden 
van alles wat er gebeurd omtrent de 
nieuwe Poezenboot. Het is nog niet 
helemaal duidelijk hoe we alles gaan 
uitwerken, we zijn er volop mee bezig.

Als er bijvoorbeeld mensen onder u 
zijn die verstand hebben van crowd-
funding, advertise en mediagebeuren 
en ons daarbij willen helpen, dan 
horen we dat uiteraard graag. We zijn 
op dit moment ook nog op zoek naar 
een professionele timmer-klusman/
vrouw die ons wil helpen met wat 
kleine werkzaamheden. 
Wie weet denkt u zelf ergens mee te 
kunnen helpen, laat het gerust weten 
want samen maken we er iets moois 
van.
   
Het is allemaal super leuk maar ook 
eng spannend!
Uiteraard houden we u op de hoogte,
Judith

Er komt een
nieuwe 

Poezenboot!

November 2019 vond ik jou bij volle 
maan op de site van de Poezenboot. 
Of vond jij mij?
Je stal onmiddellijk mijn hart. Ik 
wilde je direct alle liefde en zorg 
geven die je nodig leek te hebben, 
en een warm en veilig huis waar je 
jezelf zou kunnen zijn en niet meer 
bang hoefde te zijn. Je kwam, je zag 
en je overwon. Wat een dappere kat 
was jij en wat kon je goed je grenzen 
aangeven. Stap voor stap werd je hier 
de koningin in huis en werd ik je zeer 
toegewijde bediende. 

Je was zeer nieuwsgierig en onder-
nemend en de laatste tijd durfde je 
aan mijn hand te ruiken, en kwam je 
zelfs achter me aan lopen, kletsend. 
Helaas bleek dat je zeer gekwetst was 
in een ver verleden door geweld van 
buitenaf, en dat je daardoor best veel 
pijn had. Heel verdrietig. Maar met 
pijnstilling ging het een hele tijd goed 
en steeds beter. Steeds meer (zelf)
vertrouwen. Je kon heerlijk van het 
zonnetje genieten op het balkon.

Tot je dit jaar achteruit ging, en 
helaas bleek dat je teveel en onbehan-
delbare fysieke problemen kreeg. 
De beslissing was moeilijk, ons 
avontuur werd wreed en veel te vroeg 
verstoord, maar ik heb je over de 
Regenboogbrug laten gaan. Geen pijn 
meer, gaan angst meer. Bedankt lieve 
skat voor al je vertrouwen, en mijn 
zonnetje in huis dat je werd. Voor 
altijd in mijn hart.
Hermine
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Misschien heeft u het al gehoord: 
de acceptgirokaarten verdwijnen in 
het voorjaar van 2023. Voor ons is 
dat heel nadelig, aangezien vele van 
u de acceptgirokaart gebruiken voor 
het jaarlijkse donateurschap en om 
ons een extra donatie te geven in de 
zomer.
We weten nog niet hoe we dit het 
beste kunnen oplossen, daarover 
is overleg. Voor nu wordt dit dus 
de laatste acceptgiro die u van ons 
ontvangt. 
Sowieso is het heel eenvoudig om 
via onze website een automatische 
donatie te doen. Boven in onze 
website staat het woord ‘doneren’, 

als u daarop klikt dan vult u het 
formulier in en klaar. U kunt daar zelf 
aangeven hoe vaak u een donatie 
wilt doen: per jaar, per kwartaal, per 
maand. En uiteraard het bedrag. 
Wilt u dat in een bepaalde maand/
maanden laten doen dan kunt u dat 
bij ‘mededeling’ aangeven. 
U kunt uiteraard ook zelf uw bank de 
opdracht geven.
Er zijn mensen die het niet zo hebben 
op het ‘digitale werk’, vandaar dat we 
bij de zomerkrant van 2023 proberen 
om een machtiging mee te sturen. 
Die kunt u invullen, terug sturen en 
klaar. 

Slecht nieuws 
aangaande de acceptgirokaarten 
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We proberen het u zo makkelijk 
mogelijk te maken want we willen 
uiteraard geen donateurs kwijtraken 
vanwege het verdwijnen van de 
acceptgirokaart!
U weet: zonder u als donateur blijven 
wij niet drijven en is er dus geen 
Poezenboot meer. Hopelijk blijft u 
ons steunen.

Ondertussen 
op de boot...

...gaat het leven ook gewoon verder.
En gelukkig gebeuren er ook hele 
fijne dingen. Zo zijn afgelopen tijd 
Andromeda en haar zusje Artemiesa 
geplaatst. En hebben de zusjes 
Lollipop en Kitcat samen een fijn 
thuis gevonden!

We hopen dat in februari / maart onze 
Poezenboot vrienden de poster hieronder 

overal willen opplakken. 
Overal waar veel mensen komen zou 

geweldig zijn.

Helpt u mee?

Lollipop

Andromeda


