Dit is een uitgave van de Poezenboot in Amsterdam, de enige echte poezenvang die letterlijk in het water ligt.
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krant
Beste Poezenbootdonateurs en
50 Jaar!

Geschiedenis

Jubileumdag 3 juni

Dit is niet ‘zomaar’ een Poezenboot
krant, dit is de 50 jarig jubileum
Poezenboot krant!
Jemig, ik sta er zelf versteld van.
50 Jaar houden we de Poezenbootpoezenvoetjes al droog. En dat is
zeker een feestje waard. Ik heb de
Poezenboot zien groeien en de
Poezenboot heeft mij zien groeien.
Al is de Poezenboot wel iets groter
gegroeid dan ik.

En wat hebben we veel meegemaakt
in die tijd. Op de volgende pagina
vind u een overzichtje, geschreven
door Simone, van hoogte- en ook
dieptepunten. Op de middenpagina
kunt u lezen wat we allemaal van
plan zijn. We hebben nog even voor
het zover is, dus houd de website en
social media in de gaten want er komt
vast nog het een en ander bij. Maar in
grote lijnen staat het al wel vast.

Op de dag zelf, 3 juni, zijn we te
vinden op de Sunday Market en
vieren we ons 50-jarig jubileum. Dat
is op zich al een erg gezellige markt,
met veel biologische producten en
origineel zelf gemaakte spullen.

-vrienden
Het doel is om er een super gezellige
dag van te maken, een dag die ons
altijd zal bij blijven. En ik hoop dat
er heel veel Poezenbootvrienden en
adoptie-ouders van onze Poezenbootpoezen langs komen, om deze dag
met ons te vieren.

Op de veiling onder andere
deze prachtige schilderijen
van Anne Speijer

Aan alle nieuwe huisgenoten van
‘onze’ katten.
Ook u krijgt ons Poezenboot krantje,
ook al heeft u zich niet officieel
opgegeven als donateur.
Mede doordat u een kat bij ons heeft
geadopteerd en ons werk zodoende
steunt, lijkt het ons aardig om u ook
op de hoogte te houden van het wel
en wee van de Poezenboot en vooral
van de poezen zelf. Misschien ziet u
uw Poezenboot poes wel terug in de
Poezenboot krant. Heeft u bij ons een
kat gebracht en daarmee aangeven
genoeg vertrouwen in ons te hebben
om de zorg van hun kat aan ons over
te dragen kan het zijn dat u ook onze
krant krijgt.
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. Bent u van plan
donateur te worden dan kunt
u dat nu heel eenvoudig doen
door minstens € 20,00 over te
maken onder vermelding van
‘nieuwe donateur 2018’. Vergeet
alstublieft niet uw adres gegevens
erbij te vermelden, of bel ons
hierover, anders kunnen wij u
geen Poezenboot krant 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). De donaties
op de afschriften worden gecheckt
en ik vind het geweldig om dan de
namen van ‘onze’ katten terug te
zien.
onze dank,
de administratie

Er worden een aantal lezingen gehouden door deskundigen aangaande
katten gedrag, kattengezondheid en
kattenspeelgoed. En gedurende de
hele dag kunt u al uw vragen stellen
aan dierenartsen, kattengedrag
deskundigen en een deskundige op
het gebeid van katten-denkspellen.
We hebben ook een kraam met het
kattenvoer van Lily’s Kitchen, prachtig
goed voer, en de dames van Lily’s
Kitchen kunnen al uw vragen beantwoorden. Waarschijnlijk kunt u ook
proefzakjes/blikjes meenemen.
Op de markt hebben we uiteraard ook
veel katten spulletjes, ditjes en datjes.
Voor u zal er wat te eten en te drinken
zijn. En voor al onze donateurs zijn
de warme drankjes gratis.

We zijn ook enorm verheugd
dat cabaretière Dorine Wiersma
langskomt. Zij gaat op dit moment
door het land met haar voorstelling
‘Gaan We Katten’? En zij zal 2x een
korte impressie geven van haar
voorstelling. En doet dat midden op
de markt of in de binnenruimte.
Dat mag u uiteraard niet missen.

Veiling

In mei, dus nog voor de markt,
organiseren we een online veiling;
deze zal ongeveer 15 mei (de precieze
datum is nog niet bekend) online
komen op onze website. Daar
worden allerlei producten geveild
zoals: poezenbeeldjes, schilderijen,
tekeningen en prachtige poezen
bouwpakketten. Ook worden er
verschillende diensten geveild:
diners, tochten met rondvaartboten,
behandeling van een schoonheidsspecialiste , schoenreparaties, het
printen van een poster, dierenarts
consult en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Iedereen kan een bod
doen en na de sluitingsdatum
wordt alleen het hoogste bod
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of de online veiling heeft.

Al zijn we nog lang niet klaar met al
het geregel omtrent de veiling en de
dag zelf, ik heb er nu al enorm veel
zin in. En kan haast niet wachten tot
het zover is, duimen dat het mooi
weer wordt! De eerste 50 mensen
krijgen een mooie winkelwagen
muntje met ons logo erop.
Ik hoop u allemaal te zien op 3-6 en
daarvoor op de online veiling ;)
Met veel plezier,
Judith

Bekende gasten
Bruno

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?
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’.
Graag met de reden erbij dan halen wij u uit ons adressenbestand.
Haal niet de acceptgiro eruit want dan kunnen we u niet uit het
adresbestand halen omdat we niet weten wie u bent!

Als alles doorgaat komen er ook
een paar bekende mensen die u
misschien wel kent. Dokter Piet
komt even langs, en daar kijken we
met z`n allen erg naar uit. Er is een
kinderhoekje waar de kids onder
begeleiding kunnen knutselen. We
hebben loten en een kattenspulletjes
grabbelton. Bent u op een gegeven
moment, van al die indrukken, een
beetje moe dan kunt u een lekkere
stoel massage nemen. Onze eigen
Michi kan heel mooie de naam van
bijvoorbeeld uw kat in Japanse letters
schrijven.
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50 jaar

Een moederpoes in nood
Tegenover haar woning aan de Herengracht vindt mevrouw
van Weelde in 1966 een achtergelaten moederpoes met
kittens. Ze besluit zich over het nestje te ontfermen. Al
gauw volgen er meer zwerfkatten, die mevrouw van Weelde
opvangt in haar huis. Ze wordt een echte ‘kattendame’. Op
het terras en dakterras worden met hout en gaas kattenverblijven geïmproviseerd om de vele katten te huisvesten.

Vanaf een woonboot in de Amsterdamse grachten helpt
De Poezenboot al 50 jaar katten in nood. Een halve eeuw
bewogen geschiedenis, waar je makkelijk een boek over vol
zou kunnen schrijven (dat gaan we ook zeker nog eens doen!).
Voor nu nemen we je in een paar kattensprongen mee door ons
verhaal: hoe hulp aan een moederpoes in nood leidde tot een
wereldberoemde opvang op een boot.
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1969

Er is hulp nodig
Het opvangen en voeren van al die dieren kost natuurlijk
geld. Gelukkig komt er van alle kanten hulp: mensen
brengen voer, speeltjes, dekentjes en ook kranten voor in
de kattenbakken. Vrijwilliger Judith komt met een plan:
voor een maandelijks bedrag kan er een kat naar keuze
financieel geadopteerd worden. IJverig worden er fotootjes
gemaakt van de poezenbewoners en aan het einde van het
jaar ontvangen de donateurs een plaatje en berichtje over
hun lieveling.
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Regelmatig komen gemeentelijke instanties controleren
wat er op de boten en aan de Herengracht gebeurt. Kater
Flapdoos zint dit maar niks, en een goedbedoelende
politieagent krijgt een pets. In overleg wordt er besloten
om van de kattenopvang een stichting te maken. Over
de naam voor deze stichting hoeft niet lang te worden
gepiekerd. Op 3 juni 1987 is de oprichting van Stichting De
Poezenboot een feit.

1988
1989

1990
2002
1991

In 2006 komt de gemeente met verschrikkelijk nieuws:
‘boot 20’ krijgt geen vergunning en zal moeten worden
weggesleept. Het is een grote klap voor het Poezenbootteam. Anderhalf jaar lang was er campagne gevoerd, maar
het mocht niet baten. Katten zijn volgens de besluitnemers niet watergebonden en dus moet de tweede boot
verdwijnen. De woorden van de heer Frankfurter, van
Stadsdeel Centrum, zijn nog steeds niet vergeten: ‘water
en monumenten wil ik zien, geen muur van boten!’ De
Poezenboot zet haar werk voort, nu vanaf een enkele boot
(tegenover Singel 40).
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Sonja & In

De wereld verandert in rap tempo en de inmiddels
beroemde Poezenboot wil met haar tijd meegaan. Nieuws
wordt, naast de website, gedeeld via Twitter en Facebook.
Later komen daar ook Instagram en een digitale nieuwsbrief bij.

Allerlei bezoekers
De Poezenboot is een paradijs voor kattenliefhebbers uit
Amsterdam, en de rest van de wereld! Mensen komen
langs omdat ze op zoek zijn naar een kat, willen de
boot en haar bewoners in het echt bewonderen, worden
verliefd op onze katten, of zijn op vakantie en missen hun
poezebeesten thuis. Elke middag ontvangt De Poezenboot
weer nieuwe, blije gezichten. Ook onder BN’ers is de
boot populair. Zo ontving De Poezenboot oa: Majoor
Bosshardt, Annie M.G. Schmidt, Brigitte Kaandorp,
Cor Bakker, Gordon en Gerard Joling, Dorine Wiersma,
Georgina Verbaan, Marleen van der Loo, Pia Douwes... En
ook buitenlandse celebrities oa: zanger Jason Mraz brengt
met vrienden een bezoekje aan ons en Ricky Gervais komt
langs en tweet een foto met onze Samus.
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De woning aan de Herengracht raakt overvol. Er moet
een oplossing komen. Wonend aan de gracht, wordt het
lumineuze idee geboren: een boot, voor al die dakloze
katten. Mevrouw van Weelde schaft in 1968 een tjalk aan
en deze komt tegenover Singel 40 te liggen. Om de boot
geschikt te maken voor de opvang van katten wordt de
binnenruimte verdeeld in aparte kamers. Liefdevol vangen
de eerste vrijwilligers hier al gauw afgestane en gevonden
poezen op.

KIDS CRUISE!
One & only kids cruise in
Amsterdam. Interactive
audio story & booklet free
with every childrens ticket
(5-12 years)

BLUEBOAT.NL
Stadhouderskade 30

+31 (0)20 679 13 70

kleding en sieraden
Korte Leidsedwarsstraat 7A 1017 PV Amsterdam
info@bodyspice.nl www.bodyspice.nl 0206248676
Openingstijden Ma, di, vrij, zat en zon 10.00-18.00
Wo en don 10.00-21.00

Rijnstraat 37, Amsterdam
Voor al uw schoenreparaes
(020)6621241

Advies is bij ons nog aljd gras
DIERENARTSEN

uw adres voor huidverbetering en voetverzorging

E.C. Peletier
E.M. Vamos
M.A. Kruidenier

C. Reijne
L. Reifler

Oudezijds Voorburgwal 181
1012 EW Amsterdam
020 - 624 87 66

Het boekje dat een aantal keren per jaar wordt uitgegeven
met foto’s en verhaaltjes van geplaatste katten, wordt in
2007 kritisch herzien. In de zomer van 2007 komt daarvoor
in de plaats de eerste Poezenbootkrant uit. Deze verschijnt
twee keer per jaar.

Een kunstgebit
verdient de zorg van
de tandprotheticus

kattenverzorging aan huis
in Amsterdam

Een grote castratie/sterilisatie-actie
De Poezenboot helpt katten waar ze maar kan, ook als hun
baasjes financieel niet veel kunnen bijdragen. In een grote
actie worden, tegen gereduceerd tarief, 114 poezen en 34
katers ‘geholpen’. Een groot succes, dat voor herhaling
vatbaar is.

2010
2011
2012

Poezenboot souvenirs

2013

Na een bezoekje aan De Poezenboot wil je natuurlijk een
aandenken meenemen. In ons kantoortje onstaat een klein
winkeltje, waar je vanalles kunt kopen: ansichtkaarten,
magneetjes, posters, t-shirts, tasjes,
en natuurlijk kattenspeeltjes voor thuis.

2016

www.dweezilsfriend.nl

De Poezenbootkrant

2009

2015

Dé specialisten in kattengedrag

Een boot voor de poezen

De Poezenboot professionaliseert. Onze Jan is
programmeur en gek op katten: de ideale hulp voor deze
nieuwe uitdaging. Samen met Judith maakt hij voor de
stichting de eerste website en deze gaat 4-8-2003 online.
Het is even wennen, maar kattenvrienden over de hele
wereld weten de Poezenboot nu nog beter te vinden.
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De eerste website
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2e Poezenboot moet weg

KattenKabinet

De ark krijgt groot onderhoud. De gehele binnenruimte
wordt leeggemaakt en opnieuw ingericht volgens de eisen
van een moderne kattenopvang. De renovatie neemt lange
tijd in beslag maar in 2002 kan er begonnen worden aan
het echte inrichten: de krabpalen, de hokken, de mandjes.
Op 3 april, toevallig op de verjaardag van mevrouw van
Weelde, mag de vernieuwde boot haar eerste bewoner
verwelkomen: Bloemetje.

1995
1997

Max. 2 person per coupon.

Een grote verbouwing

1993
2003
1994

In 2005, op 90-jarige leeftijd, overlijdt mevrouw van
Weelde. Tot op hoge leeftijd bleef ze betrokken bij De
Poezenboot. Het stokje was echter al langzaamaan overgedragen aan Judith. (lees het interview met Judith over toen
en nu verderop in deze krant)

visitors receive 50% discount at the
museums entrance (€ 3,50 for adult
instead of € 7,-)

Een heuze kattenopvang op een boot – daar krijgen de
media al gauw lucht van. Zowel in binnen- als buitenland
verschijnen er stukjes en foto’s van De Poezenboot.

1992

Mevrouw van Weelde overlijdt

Opleiding gedragstherapeut
Opleiding kattentrimmen
Opleiding kattenwelzijn
Workshops / seminars
Webshop

De Poezenboot in internationale media
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1984

n the Kattenkabinet (the Cat
Cabinet) it is all about the cat as
an art- culture object throughout
the centuries. But even for people
who don’t like cats, it is highly
suggested. It has four beautifully
restored rooms with chandeliers and
ceiling paintings that are that are
more than 3 centuries old, the oldest
dating from 1668, the year the
house was built.

Na 3 jaar wordt ook de tjalk te krap. Een tweede boot is
het gevolg. Zonder vergunning, zoals dat ging in 1971,
wordt deze boot vlakbij de eerste neergelegd: tegenover
Singel 20. Deze ‘boot 20’ wordt ingericht als een gezellige
huiskamer voor de oudere katten. Ook al het kattenvoer en
benodigdheden worden hier opgeslagen. De boten vormen
inmiddels een trekpleister. Mensen komen niet alleen
katten brengen, maar komen ook langs om deze unieke
drijvende kattenopvang in het echt te zien.

1981
1983

I

‘Boot 20’: de tweede boot

1980

Oprichting van de stichting
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Na ongeveer 10 jaar trouwe dienst wordt de tjalk tegenover
nummer 40 in 1979 vervangen door een ark. Deze ark
wordt op de werf speciaal gebouwd voor de opvang van
katten: ze voldoet dus meteen aan de hoge eisen van haar
bewoners. Nog steeds ligt deze ark op dezelfde plek in de
Singel.

Ricky Gervais met Samus

1972

1977

Tijd voor een mooiere boot: de ark

De Poezenboot op social media

1970

C O U P O N for Catboat visitors

in het centrum van Amsterdam
tussen de bogen 30 & 53 - 1013 JB
020 530 50 70 - info@repros.nl

Rechts: Mevr. van Weelde
Onder: Poezenboot verleden

E. KittyCare@xs4all.nl T. 06-51787859
I. www.KittyCare.nl

Veel nederlanders hebben een slecht passend of verouderd
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Een
bezoek aan een tandprotheticus kan dan de oplossing brengen.
Met nieuwe technieken en materialen zorgt de tandprotheticus
dat uw kunstgebit beter past. Zorgverzekeraars hebben de kosten
van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen. Uw
tandprotheticus kan u er alles over vertellen en u gratis
adviseren.
Persoonlijke behandeling - Reparaties: klaar terwijl u wacht
Implantaat gedragen protheses

Jolanda Smit

Frederik Hendrikstraat 32 BG
1052 HV Amsterdam
Telefoon (020) 683 43 89
Bezoek ook de website www.jolandasmit.nl

Flyers • Folders • Posters
Brochures • Magazines
Visitekaartjes • Briefpapier
We doen het anders!

2017

Stadsbakker

2018 Op naar de 100!

12 jaar ervaring • Klantvriendelijkheid • Vaste prijs
vooraf • 24/7 service • Geen voorrijkosten • Geen
weekend- of avondtarief • Geen verstopping is ons
te erg • Gespecialiseerd in rioleringen in en om uw
huis of woonboot.
Eemstraat 23 2025 RD Haarlem Tel: 06 1627 7981
www.riool-fix.nl

Al 50 jaar is De Poezenboot een rots in de branding voor
katten in nood, daar is niks aan veranderd. Waar het
vroeger echter nog wel eens chaotisch was, ligt de boot nu
goed verankerd. Het werk waar mevrouw van Weelde ooit
mee begon, wordt nu door een groep van zo’n 20 enthousiaste vrijwilligers voortgezet. De Poezenboot is enorm
trots op haar jubileum en vaart met veel vertrouwen de
volgende 50 jaar tegemoet.

www.bakkerjongejans.nl

Voor al uw riool problemen en woonboot aansluitingen

Versolution is helemaal klaar
voor nieuwe verzuimoplossingen.
Met ervaren bedrijfsartsen, een
goed registratiesysteem en een
heldere bedrijfsfilosofie.
Wij staan voor efficiënte en
effectieve verzuimoplossingen.

Zonder

• aansluitkosten
• langdurige contractverplichtingen
• bureaucratische werkwijze
• Samen met u lossen wij het op.

Met

• een bedrijfsarts die meedenkt!
• korte communicatielijnen
• regie bij de opdrachtgever

Wilt u meer weten? Bel of mail naar 020 – 420 87 88 of
info@versolution.nl Zie ook: www.versolution.nl

Dierenkliniek
Amstelveen

ROODVOETVERZORGING
H A R K S T E D E
WRATVERWIJDERING d.m.v. HTC- en CRYOTHERAPIE.
SCHIMMELNAGELBEHANDELING o.a. m.b.v. LCN-GELNAGELS.
Jonker Egbert Clantsingel 43
9617 ET HARKSTEDE
050 – 404 08 28

www.roodvoetverzorging.nl

info@roodvoetverzorging.nl

Bestel al uw drukwerk
online op

VEGETARISCH RESTAURANT
PRINSENGRACHT 60 - 62
AMSTERDAM
020 - 626 18 03

dierenarts M. J. Edel

Thorbeckelaan 9A
1181 VN Amstelveen
Tel. 020 - 6453522

Behandeling volgens afspraak. Openingstijden receptie: ma t/m vr 9:00-18:00 uur
www.dierenkliniekamstelveen.nl

Dorine Wiersma geeft een impressie
van haar voorstelling!

voor onze jonge katjes
die willen kleien en tekenen .....

Souvenirs van de boot,
en geknutselde katten!

Koffie , thee, chocolademelk,
frisse vruchtenshake
en heerlijke versnaperingen,
door ons zelf gemaakt!
na al dat shoppen is een
schoudermassage
helemaal zalig.

de Poezenboot

Wilt u even rustig zitten
om dit te nuttigen dan hebben we
speciaal voor u een zit-hoekje

Mogelijkheid om u op te geven
als donateur, als adoptie ouder,
informatie over de
Vriendenloterij...
Wij gaan u wijzer maken
over kattengedrag en kattenspellen

Mooie vintage
spulletjes

Mensen kunnen vragen stellen
aan de dierenarts
als ze geen lezing geeft

Lily’s Kitchen
kattenvoer

...en u kunt ook de naam
van uw kat heel mooi
in het Japans
laten schrijven

De Poezenboot
50-jarig jubileum markt
op 3 juni
Zet het in uw agenda:
zondag 3 juni 2018 vrij houden
vanwege de Poezenboot markt!
De planning ziet er op dit moment
als hieronder beschreven uit, al
kunnen er tussendoor nog veranderingen plaatsvinden en kunnen er
producten/diensten bijkomen. We
zijn nl nog steeds bezig met al het
geregel maar in grote lijnen staat dit
al wel vast. Op onze website houden
we u up-to-date en ook via social
media. Heeft u tussendoor vragen bel
ons gerust.
Op de markt hebben we een aantal
kramen met: Poezenboot producten
en exclusieve producten omtrent
het 50 jarig jubileum plus allemaal
(zelfgemaakte) poezenbeeldjes
ea, poezen bouwpakketten, goede
tweedehands vintage spullen, koffie/
thee/frisdrank en wat te eten, special
kattenvoer ‘Lily’s Kitchen’, en een
kraam waar mensen zich kunnen

opgeven om donateur van de
Poezenboot te worden, een financieel
te adopteren Poezenboot poes uit
te kiezen en/of mee te doen aan de
Vriendenloterij (van ieder gekocht lot
krijgen wij dan de helft). U kunt uw
(katten) naam in prachtige Japanse
letters laten schrijven. Er is ook een
kinder-knutsel tafel, kattenspulletjes
grabbelton en we verloten verrassingen. Bent u moe dan kunt u een
stoelmassage nemen en lekker uw
schouders laten masseren.
Dat was het buitengedeelte maar we
hebben ook een binnenruimte en daar
worden de lezingen gegeven. We gaan
u hopelijk wijzer maken over kattengedrag, kattengezondheid en speelactiviteiten voor katten. Er komen dus
respectievelijk gedragsdeskundigen,
dierenartsen en een deskundige op
het gebied van katten-denkspellen.
Zij zal ook diverse spellen meenemen
waarmee u uw kat kan bezig houden
en uitdagen. Per vakgebied worden

Hulp gevraagd:

er 2 lezingen gegeven van ongeveer
20-30 minuten, dus dat brengt ons
vooralsnog op 6 lezingen. Daarnaast
kunt u uiteraard ook voor en na
de lezingen vragen stellen aan de
deskundigen. Als het lukt komt er
ook een BN’er dierenarts en BN’er
kattenvrienden maar daar houden we
de spanning nog even in.
We zijn superblij dat cabaretière
Dorine Wiersma, komt optreden.
We krijgen, 2x, een impressie uit
haar voorstelling ‘Gaan we katten’
te zien. Dat is iets dat u moet
meemaken, als kattenliefhebber!
We houden u op de hoogte en hopen
u allemaal te zien 3-6 op de markt en
op de online veiling in mei. Uiteraard
gaat de opbrengst naar de poezen
van de Poezenboot.
Tot gauw,
Judith

Voor de markt, 3 juni, wil ik graag
meteen een oproep doen aan
iedereen: we zijn op zoek naar
mensen die graag knutselen, bouwen,
borduren, breien, glas in lood en
noem maar op. Als het maar om
katjes gaat: geschilderde katten,
gehaakte katten, katten van hout, het
kan allemaal.
We gaan die dan op de markt
verkopen en uiteraard gaat de
opbrengst naar de poezen van de
Poezenboot. Als u zelf handig bent of
als u iemand weet die mooie katten
kan maken vraag hen dan of ze willen
mee helpen. Bel ons gerust als u hier
vragen over heeft.
De veiling komt ongeveer 15 mei
online. De exacte datum is nog
niet bekend. Daar zoeken we ook
nog meer producten en diensten
voor. Heeft u iets moois dat u wilt
‘doneren’, zodat wij het kunnen
veilen, laat het ons weten. Op dit
moment hebben we bijvoorbeeld:
bijzondere beeldjes, grote schilderijen, een kattenspeelgoed pakket,
diners voor 2, rondvaartboot tochten,
schoenreparatie, een armbandje,
kinderboeken, u kunt een poster laten
printen en nog meer.

Heeft u een bedrijf en wilt u een
‘dienst’ doneren dan zou dat
geweldig zijn. We zetten een advertentie online met info en een link
naar uw website. Maar ook producten
zijn meer dan welkom. We gaan er
veel media aandacht aan geven en
uiteraard noemen we u bij het item.
Twijfelt u of heeft u vragen, bel ons
gerust.
Hoe gaat de online veiling werken:
de veiling staan vol met producten
en diensten. U ziet op een speciale
pagina op onze website foto’s van de
producten en diensten. Als u over een
bepaalt item meer wilt weten dan klikt u
op de foto en dan krijgt u de informatie.
Wilt u een bod doen (er kan een begin
bedrag genoemd zijn) dan vult u het
formulier in dat daar bij hoort. De weg
wijst zich vanzelf. U doet dan een bod.
De veiling zelf zal ongeveer 7 dagen
online staan. Op de laatste dag gaan
we kijken wie het hoogste bod heeft
gedaan en dat bod wordt automatisch
geint. De andere biedingen worden
verwijderd. Bent u degene die het item
koopt dan nemen we contact met u op
over het ‘transport’, komt u het halen of
sturen wij het op.
We hopen op veel response.

The Catboat’s
50th anniversary market
on June 3rd
Put it in your agenda: keep Sunday
3rd of June of 2018 free because of
the Catboat market!
The planning currently looks as
described below, although there
may still be changes in between and
products / services may be added.
We are still deciding on the details,
but the highlights are confirmed. We
will keep you up-to-date via social
media and our website. If you have
questions in between, please call us.
On the market we have a number of
stalls with: Poezenboot products and
exclusive products about the 50th
anniversary plus a lot of (homemade)
cat figurines, cats kits, good secondhand vintage stuff, coffee / tea /
soda and some food, special cat food
‘Lily’s Kitchen’, and a booth where
people can sign up to become a
donor of the Poezenboot, to choose
a Poezenboot cat to adopt financially
and / or to participate in the Vrien-

denloterij (of each purchased lot we
get half). You can have your (cat)
name written in beautiful Japanese
letters. There is also a children’s craft
table, cat stuff grab bag, and a lottery.
If you are tired you can take a chair
massage and have your shoulders
massaged and relaxed.
Besides the outdoor area we also
have an indoor area, where lectures
will be given. Hopefully we will give
you more useful information about
cat behaviors, cat health and play
activities for cats. There will be
behavioral experts, veterinarians and
an expert in the field of cat thinking
games. She will also bring several
games, with which you can keep your
cat busy and challenging. There are 2
lectures per subject area for approximately 20-30 minutes, so that brings
us to 6 lectures for the time being.
In addition, you can of course ask
questions to the experts before and
after the lectures. If it succeeds, there

will also be a BN’er veterinarian and
BN’er cat friends, but we will keep
that a secret for now.
We are very happy that Dorine
Wiersma, cabaretière, will perform.
We get, 2x, an impression from
her performance ‘Gaan we Katten’.
That is something that you have to
experience, as a cat lover!
We will keep you informed and hope
to see you all on the 3rd of June on
the market and on the online auction
in May. Of course the profits go to
the cats of the Poezenboot.
See you soon, Judith

Help wanted:
For the market, June 3, I would like to
make an appeal to everyone: we are
looking for people who like to tinker,
build, embroider, knit, stained glass
and name it. All about cats: painted
cats, crocheted cats, cats made of
wood, everything is possible.
We will sell them on the market and
of course the profits will go to the
cats of the Poezenboot. If you are
handy or if you know someone who
can make beautiful cats, ask them if
they want to help. Call us if you have
any questions about this
The auction will be online around
May 15. The exact date is not yet
known. We are also looking for more
products and services for this event.
Do you have something beautiful that
you want to ‘donate’ so that we can
put on auction? Let us know. At this
moment we have some things like:
special statues, large paintings, a cat
toy package, dinners for 2, tour boat
trips, shoe repair, a bracelet, children’s books, you can have a poster
printed and more.
Do you have a company and want to
donate a ‘service’ to us? That would
be great! We will put an advertisement online with infomation and a

link to your website. But products are
also more than welcome. We will give
a lot of media coverage to it and of
course we will mention you together
with the item. If you have any doubt
or question, please call us.
How does the online auction work:
The auction is full of products and
services. You will see photos of the
products and services on a special
page on our website. If you want to
know more about a certain item, click
on the photo and you will receive
the information. If you want to make
an offer, (there may be a starting
amount), you can fill in the attached
form that comes with it. The road is
self-evident. You than can make an
offer. The auction itself will be online
for approximately 7 days. On the last
day we will see who made the highest
bid and that deal will be automatically
confirmed. The other bids will be
removed. Are you the one who buys
the item then we contact you about
the ‘transport’, will you pick it up or
will we send it? We hope to hear from
you.
Judith

Dweezilsfriend en de Poezenboot

Midden mei starten we met de online veiling en deze
zal vol met producten en diensten staan. Dus tegen die
tijd: ga er even voor zitten.
Er komen nog meer items bij maar in ieder geval
doneren de adverteerders die op het blauwe vak staan
al een product of dienst aan de Poezenboot. Waar u
vervolgens op kunt bieden en waarvan de opbrengst
naar de katten op de Poezenboot gaat.
Bieden dus maar …..

Dierenziekenhuis Amsterdam I Leuvenstraat 12 I 020-4081408
24 uur per dag bereikbaar I www.dierenziekenhuizen.nl
Judith & Jumi

We willen alle adverteerders geweldig bedankten voor
hun steun en vooral degene die ons al jaren lang
steunen.
Meteen even een oproep aan K.Marcus en T.Vles, die
hun zomer 2017 advertentie van € 40,- niet willen
betalen: we hopen dat zij alsnog het goede gaan doen
en dus betalen.

Interview Judith

Prinsengracht 191
1015 DS amsterdam
020 625 13 33
www.pancake.nl

Als tiener kwam ze al helpen op de
boot, later werd ze daarbij mantelzorger voor mevrouw van Weelde
en sinds ruim 20 jaar is ze verantwoordelijk voor de stichting: Judith
zet zich met hart en ziel in voor De
Poezenboot en haar katten.
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"Het Amsterdamse visrestaurant
waar de hele wereld aanschuift!"

Houseboat Museum

Hoe was dat, de eerste keer bij
mevrouw van Weelde en de
poezen? En hoe kwam je daar
terecht?

www.houseboatmuseum.nl

Wellicht kan ik u
én uw kat helpen!
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Bloembinderij Zwaan
Buikslotermeerplein

t/o taxistandplaats te Amsterdam

sign
inc

www.holonbalansvoormensendier.nl
holon@upcmail.nl
06 549 158 34
ook voor vakantieoppas

‘Ik hoorde over mevrouw van Weelde
via mijn ouders. Ze woonde vroeger
niet ver bij ons vandaan. Ik was
een echte dierenliefhebber en wilde
graag in mijn vrije tijd helpen bij de
verzorging van de katten. De eerste
keer dat ik bij haar thuis kwam, weet
ik nog goed. Ik had speciaal een
mooie, nieuwe roze broek aangetrokken. Totaal niet handig natuurlijk
voor bij het schoonmaken en dat
merkte mevrouw van Weelde dan
ook op, haha. Met enkele pauzes
ertussen, ben ik
sindsdien betrokken
geweest bij de
Poezenboot.

reclame producties

studio rene bakker | tekening gĳs mathĳs klunder

BALANS VOOR MENS EN DIER

HOLON

Prinsengracht 296 K
1016 HW Amsterdam

Plas- of andere
problemen
met uw kat?

Dagelijks geopend van 17.00 tot 24.00 uur | Spuistraat 247 | 1012 VP Amsterdam
Reserveren: +31 (0)20 624 18 31 | seafood@lucius.nl | www.lucius.nl
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106 jaar ervaring
in familiedrukwerk
In het hart van de Jordaan ligt Drukkerij De
Haan. Opgericht in 1912 en in de loop der
jaren uitgegroeid tot een begrip in familiedrukwerk voor Amsterdam en omgeving.
Kom eens langs in onze winkel. Hier kunt u
in alle rust een keuze maken uit onze zeer
uitgebreide collectie.

Wij geven stoelmassages
bij u op kantoor en u kunt ons
boeken voor evenementen.
Ook geven wij (zwangerschaps)
massages bij u thuis. U hoeft
alleen voor ruimte te zorgen, de
rest nemen wij mee.

We sell more than 280 Dutch cheeses, aged till 6 years. We also have a wide range of
foreign cheeses, nuts & pretzels, bread & rolls and sweet & spicy pastries

Bel gerust voor meer info of het
maken van een afspraak:

Snelheid in zakelijk drukwerk
in alle mogelijke oplagen
Drukkerij De Haan heeft een ruime ervaring in het drukken van zakelijke producten.
Of het nu gaat om een simpel visitekaartje
of complete huisstijl voor uw bedrijf; bij ons
bent u aan het juiste adres. Kom eens langs
voor een gesprek, of vraag een offerte aan.

drukkerij
de haan
Bloemgracht 124
1015 TP Amsterdam

06-51 03 20 40 / 06 14 66 30 63

Amsterdam eo

BACKHOME CHIPS VAN

020 - 623 28 88

WATERBOUW

www.drukkerijdehaan.nl
info@drukkerijdehaan.nl

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 16.30 uur

PK

HELPT DE POEZENBOOT
WAAR MOGELIJK
Postbus 313 - 3770 AH Barneveld
tel: 0342-427127 www.virbac.nl

www.pkwaterbouw.nl

www.klusjesboot.nl

voor al uw klussen
aan en op het water

Hoewel de Poezenboot dit jaar Sarah
ziet en dweezilsfriend® zich vanaf
dit jaar pas in haar tienerjaren mag
wanen, is de vriendschap tussen
beide absoluut hecht en volwassen te
noemen. Al 8 jaar werken we samen,
eerst wat afwachtend en aftastend,
later met veel respect en plezier naar
elkaar. Hoe mooi is het dan om beide
ons jubileum te vieren dit voorjaar!

Wat deed je precies
als je kwam helpen?

ellende die ze inmiddels met katten
had zien gebeuren. Ze zei altijd:
‘Wat doen ze met die stumperds
als ik ze niet verzorg?’
Ze was een eigenzinnige dame.
Ik denk dat ik wat meer vertouwen
in de mensen heb. De Poezenboot
richt zich nu voornamelijk op het
plaatsen van katten. We werken
met een groep van ongeveer 20
vrijwilligers. Dit wisselt af en toe,
maar er is een vaste kern die er
al lang is. Vorig jaar hebben we
met vier vrijwilligers hun 10-jarig
jubileum gevierd! Ik vind dat we
daar trots op mogen zijn.’

Met al die katten die voorbij
komen, heb je wel eens een
favoriet?
‘Och, nog helemaal uit het begin
herinner ik me Flapdoos: een
kleine vierkante kater met gerafelde
oren. Dat was er eentje om met
handschoenen aan te pakken, een
geweldig beest.
En blinde Vinkie,
dat was een
enorm schattig
klein meisje met
een zacht vachtje
en ze was dus
blind. Maar ook
daarna waren
er bijzondere
verhalen: Kiss en
Granny bijvoorbeeld, twee oude
besjes, die lagen altijd als een
stelletje zo zoet samen in een
mandje.
Thuis had ik twee oudere katten
en daar wilde ik het eigenlijk bij
houden, maar dat liep anders.
Kittens nemen we wel eens tijdelijk
mee naar huis, ‘in de pleeg’, omdat
ze veel aandacht nodig hebben. Zo
heb ik ook een jong katje in huis
genomen, niet gesocialiseerd en
‘geterroriseerd’ door haar grote
broer. Inmiddels is dit poesje, Jumi,
8 jaar en woont nog steeds bij ons.’

‘Ik weet nog goed
hoe we met katten
in sinaasappelkistjes
naar de dierenarts
gingen’

‘We begonnen bij
het huis: de katten
hadden daar twee
buitenruimtes. Erg
provisorisch hoor, van hout en gaas.
Daarna gingen we naar de boot. Ik
weet nog goed hoe we met katten in
sinaasappelkistjes naar de dierenarts
gingen, lopend naar de Spaarndammerbuurt of in de tram naar de
Rozengracht. De katten pasten prima
in zo’n kistje, maar wat was het
onhandig om te tillen en wat voelde
ik me bekeken als de kat erg begon te
miauwen!
Verder kookten we verse vis voor de
katten, in grote pannen op het dak
van de boot. Dan stonden we met
onze handen de graten eruit te vissen.
Samen met Coen was dat, toen de
enige andere scholier die kwam
helpen, tussen de oudere dames. Zou
leuk zijn om hem nog eens te zien!
Het was een erg gezellige tijd. Vooral
zondags, dan haalden we patat. En
er gebeurde altijd wat. Zo stond er
een keer opeens een Australische
journaliste voor de deur, weet ik nog.
Dat was mijn eerste interview.’’

Wat is er in de loop van de tijd
veranderd?
‘In het begin zaten er op de boot
gemiddeld 80 katten, best wel
veel! Sporadisch werden er katten
geplaatst bij nieuwe gezinnen, maar
het liefst hield mevrouw van Weelde
ze op de boot. Ze had maar weinig
vertrouwen in de mensen, door alle

Hoe zie je de toekomst van De
Poezenboot?
‘Het werk van De Poezenboot gaat
gepaard met een passie voor het
helpen van mensen en dieren. We
helpen ook mensen die bijvoorbeeld
financieel in de problemen zijn
gekomen en daardoor hun kat niet
meer kunnen houden en verzorgen.
Ik hoop dat De Poezenboot nooit
een ‘bedrijf’ zal worden en dat
dit soort hulp in de toekomst
mogelijk blijft. Het runnen van De
Poezenboot is voor mij veel meer
dan zomaar werk.’ En dat wil ik nog
heel lang blijven doen. ‘Dankjewel
Judith, dat je de boot en onze
poezen al zo lang drijvende houdt!’
Simone

fotografie: Djaro G.

Dit jubileum leent zich naar mijn idee
ook uitstekend voor nieuwe ideeën
en nieuwe kansen om verder samen
te werken. In 2011 lanceerden we
voor het eerst het dweezilsfriend®Poezenbootshirt. Een ecologisch
t-shirt met daarop een stoer design
van kunstenaar Detmer Verburg.

Een schot in de roos bleek achteraf.
Honderden shirts zijn er inmiddels
verkocht en zo ook de hele wereld
over gegaan. Per shirt werd er
telkens een mooi bedrag apart
gehouden voor de Poezenboot. Dit
heeft erin geresulteerd dat het shirt
in totaal meer dan 10.000 euro heeft
opgebracht voor de poezen.
Voor ons beider jubileum gaan
we nu aan de slag een nieuw
dweezilsfriend®-Poezenbootshirt
te ontwerpen. Hoe het nieuwe shirt
eruit gaat zien is op het moment
van schrijven van dit stuk nog
onbekend. Wel hebben we inmiddels
een zeer talentvol kunstenaarsduo
bereid gevonden het design voor het
nieuwe shirt te gaan ontwerpen. Bob
Martens en Benjamin Scheltema zijn
2 kunstenaars uit Roosendaal (NB)
die sinds een jaar samenwerken
onder de naam BOB|BEN. We
vertrouwen erop dat hun gebundelde creativiteit gaat resulteren
in een geweldig nieuw shirt wat
iedereen weer wil hebben en zo
de komende jaren weer voor net
zoveel donaties gaat zorgen als haar
voorganger.

Unieke Poezenboot
logo T-shirts te koop
Wie een van onze mooie T-shirts met
het originele logo van de Poezenboot
wil kopen, kan dit doen voor nog
steeds maar € 15 en steunt daarmee
gelijk het werk van de Poezenboot.
Inmiddels hebben we 2 shirts: een wit
T-shirt met gekleurd logo en een grijs
T-shirt met zwart logo.
Ze zijn op de Poezenboot, Singel
38.G, te verkrijgen in de maten small
tot en met extra large. En nu ook in
kindermaten.

Tijdens de jubileumviering
van de Poezenboot op
de Westergasfabriek op
3 juni, zullen we het
nieuwe dweezilsfriend®Poezenbootshirt
lanceren. Wij hebben
heel veel zin om de
samenwerking met de Poezenboot
te continueren en kijken er naar uit
dit jubileum samen te gaan vieren.
Bergen op Zoom, 5 april 2018
Vivian Joore-Buys (founder)
Over dweezilsfriend®
Fair fashion label dweezilsfriend®
ontstond 10 jaar geleden uit liefde
voor de kat én voor de wereld om ons
heen. De shirts van dweezilsfriend®
zijn ecologisch verantwoord, gemaakt
van hout, bamboe en/of biologisce
katoen en worden onder eerlijke
arbeidsomstandigheden geproduceerd.
De prints zijn telkens weer origineel en
verrassend. Voor de ontwerpen werken
we samen met getalenteerde designers
en kunstenaars.
Eén element staat vast: in alle
ontwerpen krijgt een poes de hoofdrol!
Meer info: www.dweezilsfriend.nl

Zelf lopen we nu op de boot ook
in het grijze Poezenboot shirt, zo
zijn we makkelijk herkenbaar. Er is
echter 1 klein verschilletje met de
shirts die wij verkopen en de shirts
die wij aanhebben. Bij ons staat er
nl Cat-Crew op de rug! Het moet
uiteraard wel duidelijk zijn wie de
kattenbakken schoon maken…..

Wilt u meer informatie belt u ons dan
gerust. Het is ook mogelijk om de
T-shirts via onze website te bestellen.

Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen
Adopteer een Poezenboot poes voor
een paar euro per maand
Omdat we via Internet zoveel meer
mensen kunnen bereiken is het nu
mogelijk om een Poezenboot kat
financieel te adopteren via onze site.
Maar u kunt ons ook nog steeds
telefonisch hierover benaderen.
De financieel te adopteren 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 het verhaal
over haar geschiedenis. Jaarlijks
laten we in december van ons horen
middels bijvoorbeeld een foto van de
kat, kaart of via de mail. Om kosten
te sparen kunt u de informatie en foto
nu ook via de mail ontvangen. U kunt
aangeven wat u prefereert.

Op de site klikt u op de knop ‘onze
poezen’ en daar vindt u de optie
‘financieel adopteren’. Ook is er
een rechtstreekse knop rechtsboven
op de homepagina. 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 geven.
Vriendelijke groeten,
Judith
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Donnie & Lula

(Pipi) Sokje
Een bericht vanuit de poezenhemel…

(Betsy & Buxy) Lula & Donnie
Op de Poezenboot leek Lula nog
schichtig naast haar bijdehante broer
Donnie maar na het eerste uur thuis
kwam ze los en sindsdien is het een
groot feest. Ze zijn zo lief, spelen heel
veel met elkaar en met mij, ze likken
elkaar schoon (en mij), ze liggen op
de deurpost van de badkamer me op

te wachten als ik daar ben, ze slapen
’s nachts samen op mijn voeten en
’s ochtends al zitten ze naast mijn
gezicht te wachten tot ik wakker
word. Ze zijn er nog maar kort maar
ik hou nu al zoveel van ze!
Vriendelijke groeten,
Esther

Donatie uit Duitsland

Kattencadeautjes
en voer gekregen
We hebben ook het laatste half jaar
weer erg veel pakketjes, tassen en
dozen vol kattenspullen gekregen.
Per post, gebracht of voor de deur
gevonden. En zelfs soms ook iets
lekkers voor ons zelf, waar we
uiteraard extra blij mee zijn.
Zoals de dame die naast kattenspulletjes ook chocolade had meegenomen uit Noorwegen. En ook via
Duitsland kregen we cadeautjes.
Thank you so much.

Donatie uit Noorwegen

Donatie van Dobey

Dameskledingwinkel Yucca heeft
naast een lieve kat in de zaak ook een
collectebus van ons staan. En af en
toe moeten we die legen want dan
is het niet meer te tillen! In maart
hebben we de bus weer geleegd en er
€142,68 uitgehaald. Dames Yucca en
klanten, geweldig bedankt.
De heer Bon haalt regelmatig geld
op bij Antiekcentrum Elandsgracht.
En verrast ons dan met een storting.
Onze dank de heer Bon.
Mevrouw de Wit maakt het helemaal
bont. Zij heeft een oproep aan familie
en vrienden gedaan en een jaar lang
voer en kattenspullen ‘verzameld’.
En komt dan echt met een voorraad
kattenvoer aan waar we vele maanden
lang mee kunnen doen. We eten er
met z’n allen nog steeds van. We zijn
heel blij met mevrouw de Wit ;)

Bij Dobey staat een grote bak waar
mensen, voor de Poezenboot, kattenspullen in kunnen doen. Zelf hebben
ze ons een klimpaal gegeven. En die
werd meteen uitgetest door Kasumi.
Helemaal goed gekeurd ;) Dobey en
klanten jullie zijn geweldig.
De kinderen van mevrouw Waken
kwamen kleingeld brengen die zij het
hele jaar opzij had gelegd voor de
Poezenboot poezen. Een bakje vol. Wie
zuinig is heeft wat, of geeft wat.
Dank u.

Donatie van mevrouw de Wit
Gehaakte kleedjes
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Donatie voor
de deur

Op een regenachtige maandag in
oktober in 2004 werd ik, Pipi, meegenomen van de Poezenboot. Ik was
inmiddels 2 jaar en had al de nodige
ervaringen achter de rug op een ander
adres. Maar toen daar een nieuwe
persoon in trok, moest ik het huis uit.
Samen met mijn vriendje, ook een
rooie, net als ik, kwamen we terecht
op de Poezenboot. Ik had het daar
op zich best naar m’n zin, maar mijn
baasje had kennelijk mij op het oog,
dus hoewel ik er pas een paar dagen
zat, ging ik al meteen weer weg.
Ik werd meegenomen in een raar ding
en het regende ook nog buiten, terwijl
ik al schommelend ergens achterop
gezet werd… Eenmaal op mijn nieuwe
adres aangekomen vloog ik mijn
nieuwe baasje meteen in de armen…
zo blij was ik dat ik uit dat benauwde
ding was en uit de regen was…
Mijn bazinnetje woonde in een leuk
klein huisje met een mooie brede
vensterbank die uitkeek over het
water. Daar heb ik vanaf dat moment
veel gezeten. Ook de kachel vond ik
een heerlijke plek om te soezen als
het koud werd. Het liefst tegen een
paar sokken…ik werd niet voor niets
Sokje genoemd!
Maar na een aantal mooie jaren daar
kwam er ineens iemand bij! Ik wist
niet hoe ik het had…niet weer hè…
ik woon hier net zo lekker en heb het
prima met mijn bazinnetje…Gelukkig
was het een toffe peer die mij ook
wel leuk vond, dus ik mocht blijven…
We hebben goeie gesprekken gehad
samen sindsdien…

Vooral met Kerst zijn we heel erg
verwend door Lily`s Kitchen, dozen
vol voer, heel veel brokjes en speciale
gezonde katten Kerst snacks. Lilly`s
Kitchen, jullie zijn geweldig.
Ook kregen we een tas vol zelf
gehaakte prachtige gekleurde
kleedjes, bijna te mooi om bij de
katten te leggen maar dat hebben we
toch wel gedaan. De katten zijn er blij
mee, namens hen onze dank.

Alleen bleven zij niet in dat leuke
huisje. Ze wilden wat groter gaan
wonen dus ik verhuisde mee. Maar ik
was allang blij dat ik mee mocht!
Moest wel even wennen in het begin.
Ik zat de eerste dagen onder de tafel,
ver weg tussen de dozen, maar al
gauw merkte ik dat het best een leuk
huis was. En…zelfs een balkon! Dat
was wel heel fijn. Lekker zonnen op
de bank in de zomer…mijn plekkie
hoor!
Maar ook het spelen met allerlei
soorten muisjes. Ze hadden wel rare
kleuren en ze bewogen niet echt,
maar ze roken wel naar muis en
ze waren wel leuk. En natuurlijk de
pantoffels, want ja, ik heet natuurlijk
Sokje, dus je kon me geen groter
plezier doen dan een paar pantoffels
als kadootje…
‘s Zomers logeerde ik altijd in een
ander leuk huis met nog een groter
balkon! Totdat daar ineens een andere
poes was! Nu vond ik dat niet zo erg,
maar die andere kat vond mij geloof
ik niet zo leuk…Dus ik heb afgelopen
zomer gelogeerd in een nieuw huisje.
En wat bleek…daar stond net zo’n
fijne vensterbank als ik ooit had
gekend in dat eerste huis! Daar heb ik
heerlijk zitten soezen, kijkend
naar buiten.
Naarmate de jaren vorderden had ik
wat minder zin om me in te
spannen en vond het wel prima
om gewoon lekker te slapen op
afwisselend de bank, de stoel, de
burostoel, de keukenstoel…ik heb ze
allemaal gehad. En natuurlijk mijn
eigen kattenmandje dat onder de
vleugel stond!

Heeft u wel eens een rieten wigwam
gezien? Wij eerst ook niet maar nu
wel, we hebben er nl een gekregen op
kattenformaat. Groot succes, extra
dank namens Suus.

Ook ging ik me niet meer zo goed
voelen.…weet niet precies wat er
aan de hand was, maar ik kreeg er
hele vieze pilletjes voor…! Die liet
ik al gauw staan. Maar ook het eten
smaakte me steeds minder…totdat
ik op het laatst helemaal geen trek
meer had. Toen ben ik maar gewoon
in mijn mandje gaan liggen. Ik vond
het wel best allemaal. Heb het goed
gehad bij mijn baasjes. Ze hebben
goed voor me gezorgd en ik heb er
13,5 jaar van mijn leven doorgebracht.
Nou, dat zegt wel wat toch?
Inmiddels verblijf ik op een geweldige
plek…eten in overvloed en ik vind
weer alles lekker. Overal muizen,
vogels, bomen, speelvelden…het
lijkt wel een paradijs! Af en toe kijk
ik nog wel eens naar beneden en zie
ik mijn oude baasjes nog. Ze zijn
wel verdrietig geloof ik dat ik er niet
meer ben. Maar ik hoop dat ze dit
lezen en weten dat ik het heel fijn heb
gehad bij ze en het heel goed heb hier
boven…
Een spinnende poezengroet,
Sokje

En iedereen die mee heeft gedaan
aan het maken van de prachtige
3D kaarten, die wij vervolgens weer
mochten verkopen, heel veel dank.
Judith

Dank voor alle slaapmandjes en
super zachte dekentjes, fleece
doeken, speeltjes, kattensnacks, en te
veel om op te noemen.
Dank aan alle gulle gevers, jullie zijn
allemaal top. ;)
Links en onder donatie van Lily’s Kitchen

Suus bij de
rieten wigwam

