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Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden
Het voorjaar, het mooiste seizoen dat 
we hebben, staat weer voor de deur 
op het moment dat ik dit schrijf. We 
beginnen namelijk iets eerder dan 
gewoonlijk met het maken van onze 
krant vanwege de volle agenda van 
onze vormgever Petra.
We hebben een rustige winter achter 
de rug, normaal gesproken is dat 
ook de rustige tijd voor ons. Wel 
was het druk met buitenlandse 
filmploegen! Ik geeft het Internet de 
schuld hiervan: stonden we voorheen 
in een kattenblad dat door een groep 
mensen werd gelezen, nu komen we 
op Internet te staan en ziet de hele 
wereld ons. Dat is nogal een verschil. 
Maar we kunnen nu, met ons 
geweldige team, uitgerust de drukke 
zomertijd tegemoet gaan.

Zelf gebruiken we het Internet ook 
voor onze social media: Twitter, 
Facebook en Instagram. We gaan 
geen hele gesprekken voeren via 
deze kanalen maar gebruiken het om 
te laten zien/weten wat we doen en 
welke katten er zijn. Vooral om veel 
mooie katten foto’s met u te delen. 
Ga maar even kijken, de linkjes staan 
rechtsboven op onze website, en om 
even te kijken hoeft u geen account 
aan te maken.

Dit is een uitgave van de Poezenboot in Amsterdam, de enige echte poezenopvang die letterlijk in het water ligt.                                                                                               25e editie   zomer 2019

Sietske heeft, uit naam van de 
Poezenboot, meegedaan aan de 
Voorleesdag van de OBA. Dat ging 
super gezellig met allemaal kleine 
kinderen. 

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

Bruno

Bruno

Aan alle nieuwe huisgenoten van 
‘onze’ katten.

Ook u krijgt onze Poezenboot krant, 
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 stellen 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.

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 2019. 
Regelt u het donateurschap via uw 
eigen bank, vergeet dan alstublieft 
niet uw naam en adres gegevens 
erbij te vermelden 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 geadop-
teerd, u de naam van de kat bij 
de overschrijving vermeldt (haar 
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

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.

In maart hebben we weer op de 
IJhallen gestaan met een kraam en zo 
ook in april op Koningsdag. Het blijft 
altijd enorm gezellig om dat te doen. 

Beyaz mocht meedoen in een 
muziekfilmpje van Blinq. Mocht u 
het willen zien, is vast te vinden op 
het Net.
Vorig jaar hebben we katten buiten 
moeten vangen met een val en 
dit jaar hebben we een kat binnen 
moeten vangen. Deze had zich zo 
ver verstopt dat de mensen er niet 
bij konden komen. Voor de mensen 
was dit een probleem dus hebben we 
geholpen om de kat ‘te vangen’. 
Komt goed met deze bange poes.

Sietske leest voor      Onze kraam IJhallen                                                                                                                          Dierenarts Piet doet mee aan de sterilisatie-actie      

Samen eten

U weet, er worden ook wel eens 
andere dieren bij ons gebracht. We 
hebben o.a. konijntjes, muizen en 
zelfs een paar geitjes onder dak 
gebracht. Heel bijzonder vind ik het 
nog steeds dat er een vleermuis op 
de stoep tegenover de Poezenboot 
is gevonden. Een speciaal momentje 
toen ik hem van de straat oppakte.
 En nu, de afgelopen maanden 
   zijn daar opeens kleine hondjes 
        bijgekomen. Die hebben we 
              maar niet tussen de poezen
                gezet! Dus die zijn mee
               naar huis gegaan. Als u dit 
artikel leest zouden ze allemaal super 
goed geplaatst moeten zijn.

U leest verder in deze zomerkrant 
over onze sterilisatie-actie, we hebben 
ongeveer 100 katten kunnen laten 
‘helpen’. 
En meer over: het Kattenkabinet, 
hoe belangrijk het is je kat bezig te 
houden, de nieuwe verwijs/spoed 
kliniek hugo, verzekeringen, Kunst, 
ziekteverschijnselen, oppas voor je 
suikerziekte-kat en nog veel meer.                       

Veel leesplezier en ik wens 
iedereen een fijne zonnige zomer,                                                                                  
Judith

Beyaz
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‘Ik ben tweetalig 

opgevoed en dat 

komt nu goed uit: 

ik kan makkelijk 

mensen aanspreken 

in het Engels.’

Judith & Jumi

Zoals u waarschijnlijk gelezen hebt, 
hebben wij samen met het KNGF 
een inboedel ‘opgeruimd’ van een 
overleden mevrouw. Het was 
nadrukkelijk haar laatste wil, als 
Poezenboot-donateur, dat wij dat 
samen met het KNGF zouden doen.   
Tijdens het opruimen en sorteren, 
in 2017, van alle spullen kwamen wij 
ook houtskooltekeningen en acryl- 
schilderwerkjes tegen. Omdat de 
overledene bevriend was geweest met 
schilders heb ik deze kunstwerkjes 
mee naar huis genomen om deze 
een keer, als ik tenminste een kaartje 
zou kunnen bemachtigen,  bij Tussen 
Kunst en Kitsch te laten taxeren.

Heel toevallig hoorde ik vlak daarna 
bij hun uitzending dat er in juli 
2018 een jubileumuitzending in het 
Rijksmuseum zou plaatsvinden. Op 
de dag dat er kaarten besteld konden 
worden heb ik dit meteen via de 
website geprobeerd. Helaas was er 
iets aan de hand met de website en 
heb ik de volgende morgen de AVRO 
gebeld en 2 uur aan de telefoon 
gezeten. Mijn geduld werd beloond 
met 2 kaarten en het waren de laatste!

De avond in het Rijksmuseum was 
heel bijzonder. De bezoekers waren 
in 3 ploegen verdeeld en wij moesten 
om 19.00 uur komen. We werden in 
het restaurant ontvangen met een 
drankje en op een bepaald moment 
mochten we naar de experts van 
Tussen Kunst en Kitsch. Wat een 
bijzondere ervaring om ’s avonds in 
het Rijksmuseum te lopen en daar 
alle medewerkers van het programma 
aan het werk te zien. 
Onze tekeningen en schilderwerkjes 
waren bij de eerste taxatie goed 
genoeg om naar de volgende expert 
te gaan.

De Poezenboot gaat de              in

Rubber Duck’s

Lola zit in 3 VWO van het Gerrit van 
der Veen College in Amsterdam Zuid. 
Ze komt 4 dagen bij ons meelopen. 
Ze is net klaar met poetsen als ik haar 
een paar vragen kom stellen.

Wat leuk dat je ons komt helpen op 
De Poezenboot, Lola! Hoe ben je hier 
terecht gekomen?
‘Ik kende De Poezenboot al, want ik 
woon hier niet ver vandaan. Ik fietste 
dus vaak langs, maar was nog nooit 
binnen geweest. Voor school moet ik 
een maatschappelijke stage volgen, 
vier keer zes uur. Ik dacht al gauw aan 
De Poezenboot, maar 
het kon van alles zijn. 
Als het maar bij een 
instelling was die een 
bijdrage levert aan de 
maatschappij.’

Je moet ook wel een 
beetje gek zijn van 
katten natuurlijk!
‘Ja, dat zeker! Ik ben 
opgegroeid met katten 
en we hebben nu thuis 
nog één kat, Ginger. 
Dus aan katten ben ik helemaal 
gewend. Dat het veel schoonmaken 
zou zijn, daar was ik ook wel op 
voorbereid. Maar ’s ochtends vroeg 
al die poep, dat kan ik soms echt niet 
aan, haha!’

Wat is het belangrijkste dat je hier 
leert?
‘Je hebt een team nodig om hier al het 
werk te doen. Als er ’s middags veel 
bezoekers komen, kan het erg druk 
zijn. Ik ben tweetalig opgevoed en dat 
komt nu goed uit: ik kan makkelijk 

Interview stagiaire Lola
mensen aanspreken in het Engels. 
Dat is leuk, want veel mensen zijn 
nog stil als ze binnen komen, maar 
na een ‘welcome’ (en ze laat er 
een perfecte glimlach bij zien: Lola 
is een geweldige gastvrouw) dan 
komen ze toch een beetje los.’

Ben je van plan later met dieren te 
gaan werken?
‘Niet per sé, ik weet het nog niet 
zo. Ik heb net voor school een 
profiel moeten kiezen. Volgend 
jaar begin ik met N&G (Natuur en 
Gezondheid is dat, voor als u nog 

niet bekend bent 
met het ‘nieuwe’ 
schoolsysteem 
;)). Daar kan ik 
nog alle kanten 
mee op. Iets in de 
kunsten lijkt me 
ook leuk. Ik kom 
uit een creatieve 
familie, mijn opa 
en oma zijn ‘Puck 
en Hans’.’ (bekend 
modeontwer-
persduo)

Lievelingskat op de boot?
‘Kasumi.’
De katten lijken niet onder de 
indruk dat Lola de kleindochter is 
van zulke bekende Nederlanders; 
die geven haar ondertussen gewoon 
kopjes en vragen zonder schaamte 
om nog wat brokjes.
Wij vinden het super leuk dat deze 
slimme meid bij ons is komen 
stage lopen! Dankjewel, Lola, en 
ontzettend veel succes verder!
Simone

Heeft u ons gevolgd met ons 50 jaar jubileum? Dan 
heeft u gezien dat we een aantal ‘Rubber Poes Ducks’ 
hebben gekregen van de Duckstore om op onze online 
veiling te zetten. En die waren uiteraard snel weg.
Er zijn honderden ‘Rubber Ducks’: piraten, bekende 
vips, duiveltjes, motorrijders, dokters, eendjes met een 
kroontje, teveel om op te noemen. Maar dat er ook een 
Poes Eendje was, dat was voor ons ook een verrassing. 
Benieuwd, ga dan eens bij ze kijken in de mooie 
binnenstad van Amsterdam.

www.amsterdamduckstore.com

Disco duck

Chef duck

Diver duck

Cat duck

Hipster duck

Helaas kon hij niet achterhalen wie 
de schilders waren, er stond namelijk 
geen duidelijke handtekening op.

We hebben nog rondgelopen en bij 
de andere experts gekeken. Degenen 
die spullen van waarde hadden of die 
bijzonder waren, zaten aan een grote 
tafel onder de Nachtwacht. Ondanks 
dat er niet te achterhalen was wie de 
schilder is, was het een heel aparte 
ervaring. 

Lola & Kasumi 

Dini

Mocht u interesse hebben in een van 
de tekeningen, neem gerust even 
contact met ons op.

In deze krant zwemmen ook nog rond: Artist Rubber Duck, Business Woman Rubber Duck, Captain Rubber Duck, Holiday 
Woman Rubber Duck, Man Doctor Rubber Duck, Rowing Rubber Duck, Selfie Rubber Duck, Snorkeler Rubber Duck, Sunny 
Rubber Duck, Surgeon Rubber Duck, Swimmer Rubber Duck & Woman Doctor Rubber Duck.
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Nu Jutte bij ons in Naarden zijn 
opvang heeft gekregen op 15-8-2015 is 
een gelukkige tijd voor hem aange-
broken. Als oud vuil werd hij bij de 
Poezenboot in een jutte zak gedumpt 
vandaar zijn naam.
Nu heeft ‘Meneer’ al vlug een eigen 
agenda voor zichzelf samenge-
steld, namelijk bij het opstaan gaan 
wij samen beneden de gordijnen 
opendoen en ontvangt hij de eerste 
snoepjes Dentabite voor zijn gebit 
en ontvangt dit iedere dag zonder 
uitzondering. Evenals onze vorige 
poezen mag hij ‘s nachts bij ons 
op bed slapen, maar ‘s morgens 
maakt hij ons wakker gelijk een 
wekker en springt hard op bed en 
geeft het signaal om op te staan 
en wil dan gelijk naar buiten in een 
afgeschermde tuin om weglopen te 
voorkomen. 

De Bediende 
van Jutte

Bij normaal weer is het thema 
herhaaldelijk er in en er uit, echter 
bij vorst en nat weer is hij snel weer 
binnen op de bank en bij iedere vraag 
geeft hij de bekende ‘miauw’. Dit 
antwoord is alleen ‘s morgens maar 
‘s middags is het spraakwater op !
Ook bij iedere maaltijd wordt aan 
hem gedacht, zeker als er garnalen 
op het menu staan en zeker in de 
namiddag als er Franse kaas op de 
lijst staat, maar dit beperkte mate.
Nu, na drie jaar is het voor Jutte hier 
een luilekkerland geworden, zeker in 
tegenstelling tot de eerste acht jaar 
welke hij stellig is vergeten.!!!
Ook van onze kant zijn wij heel 
gelukkig met hem en dragen JUTTE 
op handen evenals de twee vorige 
poezen ook afkomstig van de 
Poezenboot. Wij hopen dan ook 
nog vele gezellige jaren met hem te 
beleven en daarbij vanzelfsprekend 
een uitstekende verzorging bij dag en 
nacht.
                                                                               
Pauline en Han Wurster 

Het kattenkabinet
Het Kattenkabinet is opgericht ter 
nagedachtenis aan de rode kater 
John Pierpont Morgan (1966-
1983). Deze bijzondere kater was 
gedurende zijn hele leven de eigen-
zinnige metgezel van Bob Meijer, de 
oprichter van het Kattenkabinet.

Collectie
De collectie van het Kattenkabinet 
biedt een zo volledig mogelijk beeld 
van de rol die de kat in de kunst en 
de cultuur door de eeuwen heen 
vervult. 

J. P. Morgan Memorial

Kattenschilderijen
Katten zijn al decennia lang een 
dankbaar onderwerp in de kunst. 
Door verschillende grote namen 
in de kunstwereld zijn indrukwek-
kende schilderijen vervaardigd. 
Ontdek meer over een aantal van 
deze schilderijen zoals Sal Meijer, 
Leonor Fini, Theophile Steinlen en 
Henriette Ronner-Knip.

Virtual tour 
Ervaar het Kattenkabinet in de 
virtuele tour. Een 360 graden 
rondleiding brengt de bijzondere 
collectiestukken aan het licht. De 
indrukwekkende, klassiek gestof-
feerde beletage bestaan uit vijf 
ruimten en is een bezienswaar-
digheid op zich.

Caressa is een dierenkliniek die zich 
volledig richt op de diergenees-
kundige zorg voor gezelschapsdieren, 
met medewerkers die streven naar 
de best mogelijke zorg voor deze 
gezelschapsdieren. Veertien jaar 
geleden is het allemaal begonnen, 
in Amsterdam. Daarna is het hard 
gegaan, Caressa is zeer snel gegroeid 
en heeft zich op meerdere plaatsen 
door heel Nederland gevestigd. 

Onze filosofie is dat we ter plekke de 
beste zorg willen leveren aan onze 
patiënten, dat zijn alle gezelschaps-
dieren. Hieronder vallen natuurlijk 
niet alleen honden en katten, maar 
bijvoorbeeld ook konijnen, cavia’s, 
hamsters en reptielen. Zo kan in 
Caressa Amsterdam veel onderzoek 
gedaan worden voor elk huisdier. 

Naast alle onderzoeksmogelijkheden 
gebeuren de meeste operaties ook 
bij ons in huis. Voor orthopedische 

Caressa en spoedkliniek Hugo
operaties, zeer gespecialiseerde weke 
delen chirurgie of het maken van 
een CT scan werken we samen met 
collega’s in onze nieuwe verwijs-
kliniek Hugo in Zwanenburg. Hugo 
is een recent geopende verwijskliniek 
waar eigenaar en patiënt terecht 
komen na verwijzing van de eigen 
dierenarts of vanuit Caressa. Hugo is 
ook speciaal ingericht voor patiënten 
die langdurig intensieve zorg nodig 
hebben. Zo hebben we voor katten 
speciaal verwarmde hokjes, zodat ze 
zich zo comfortabel mogelijk voelen. 
Naast de verwijskliniek dient Hugo 
ook als spoedkliniek in de avond/
nacht uren. Er staat 24 uur per dag 
en 365 dagen per jaar een team klaar 
van dierenartsen, paraveterinairen 
en studenten om alle nodige zorg te 
kunnen leveren voor uw huisdier. 

Mocht je het leuk vinden om eens 
langs te komen, dan ben je van harte 
welkom! De koffie staat altijd klaar.

Alleen bij Blue Boat : 
Kids cruise audio verhaal + doeboekje, 
gratis bij ieder kinderkaartje!

Moos is de liefde van ons leven :-) 
Hij heeft wel een aparte aanpak 
nodig maar dat maakt hem ook 
zo leuk. Het is een charmeur, een 
langslaper, een branieschopper in de 
nacht, is eigenlijk overal bang voor 
maar ik heb hem al ontelbare keren 
vanaf de meest vreemde locaties 
moeten ophalen. Soms gaan we 
‘s avonds na sluitingstijd even 
naar hem op zoek en zien we hem 
bijvoorbeeld in de wachtkamer van 
het OLVG op een stoel liggen en zal 
hij daar de nacht moeten verblijven 
want de bewaker is dan al naar huis. 

Vlakbij ons zit het kleine steegje 
de Raamsteeg en daar zit o.a. 
een kapper waar een hele sjieke 
poes verblijft. En dan staat 
Moos heel stoer voor de ramen 
te schreeuwen en uit te dagen 
totdat het ochtend wordt en de 
deur opengaat, dan weet hij niet 
hoe snel hij weer naar huis moet 
rennen.

Het lijkt zo dat het helemaal geen 
lieve poes is omdat als je hem 
verkeerd of te lang aait hij je dan 
een lel geeft of van zich af gaat 
bijten. Het lijkt wel of hij niet 
helemaal goed weet wat hij met 
zoveel liefde aan moet want je 
mag hem eigenlijk niet optillen 
maar als je hem op de juiste 
manier pakt vindt hij het stiekem 
heel erg lekker in je armen en hoor 
je hem snorren.

We hebben allemaal ons eigen 
ritueeltje met hem; mijn ritueeltje 
is dat hij op het krabpaaltje met 
plateautje naast mijn bureau gaat 
zitten en dan zie ik hem in mijn 
ooghoeken ongelofelijk verliefd 
kijken en dan moeten we ‘koppen’ 
oftewel dan gaan we elkaar kopjes 
geven. Hij wil bij je zijn maar toch 
ook weer niet en ik probeer hem 
steeds op mijn schoot te krijgen. 
Niet met snoepjes of zo maar met 
praten en zingen en dan gaat hij 
vreselijk verliefd naar me kijken. 

Moos van Lucius

De sterilisatie/castratie actie van de Poezenboot 

Laatst kon hij denk ik een keer 
al zijn slechte ervaringen uit 
het verleden naast zich neer-
leggen en stond hij ineens op 
mijn schoot. 
Toen hij zich realiseerde dat hij 
op schoot zat schrok hij zich 
te pletter! 

Ik kan nog wel honderden 
verhalen schrijven over waarom 
ik iedere dag weer opnieuw 
verliefd word op Moos!

  Groet,
  Susanne

februari 2019

Mevrouw van Rossum-Nieboer

In februari zijn er zo`n 100 katers 
en poezen aangemeld voor onze 
sterilisatie/castratie-actie! En de 
afgelopen maanden zijn al deze 
poezen en katers ‘geholpen’. 
‘Het doel is een diervriendelijk en 
zwerfkattenvrij Nederland’, kopte de 
Volkskrant.

De actie zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder de hulp 
van een aantal geweldige 
dierenartsen. 

Onze grote dank gaat dan ook uit
naar dierenklinieken 
IJhavens
Westerpark
De Zon
Rivierenbuurt
Vondelpark
dierenarts Piet Hellemans
Caressa Amsterdam en IJburg

Super dank aan alle dierenartsen en 
paraveterinairs voor de geweldige 
hulp ;)

Meest voorkomende katten 
ongelukjes

Welcome on the kids cruise 
Matey! My name is Johnny the 
mouse and I’m a pirate. There’s 
not much that scares me. My 
friend Harold the cat is a different 
story… He wants to be a pirate 
too, but he is afraid of water! I 
want to help him get over his fear, 
but I need some help. Can you 
help me?
The Blue Boat Kids Cruise is 
an audio tour for our smallest 
visitors. This interactive audio 
story comes with a booklet with 
games, pencils & a pair of real 
pirate-binoculars and is included 
with every children’s ticket. 

During the regular cruise, the kids 
listen to their own story (available 
in Dutch & English) and enjoy an 
adventure with our friends.

Klaar voor een avontuur? 
Contact ons even: 020 679 1370
U kunt ons bereiken op werkdagen 
van 9:00 tot 17:00.
Natuurlijk kunt u ons ook per 
mail bereiken:  
reservations@blueboat.nl
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In een drukke omgeving zoals 
Amsterdam is de kans groter dat je 
kat iets overkomt. Uit onderzoek blijkt 
dat bij zowel katten als bij honden 
de meeste ongelukjes (40 procent) 
plaats vinden tijdens de eerste drie 
levensjaren. ‘Jonge dieren zijn net 
kinderen: ze stoppen de raarste 
dingen in hun mond, zien geen 
gevaar en zijn nog wat onhandig, 
aldus Marélie Sweep, marketing 
manager van Petplan.

Katten verzekering    
€4,99 per maand Top 5 ongelukjes jonge katten

1. Iets raars eten

2. Vallen van het balkon of uit de boom

3. Botbreuk

4. Bijtwond

5. Verwonding opgelopen tijdens het spelen  

 (b.v. kneuzing of spierscheuring)

Gelukkig is de grote meerderheid 
(namelijk 70 procent) verzekerd tegen 
ziekten en ongevallen en heeft 90 
procent van deze groep de kosten, of 
een deel hiervan, teruggekregen.
Vanaf € 4,99 per maand ben je bij 
Petplan al verzekerd voor dierenarts-
kosten als gevolg van een ongeval.

Voor meer informatie, ga naar 
petplan.nl/ongeval

In 1968 stichtte mevrouw van Weelde de Poezenboot, 
zij begon met slechts enkele poezen die in grote nood verkeerden.  

Vrij snel echter werd dit overal bekend 
en dat zou uiteindelijk leiden tot wat men nu kent.

Als een ware ark van Noah: hier wordt met hart en ziel voor de poezen gezorgd, 
poezen die smart hebben ondervonden, verwaarloosd worden, zwerven 

en dat alles is datgene, wat wij nu van haar erven.

Van mevrouw van Weelde, die 50 jaar geleden zorgde voor in de steek gelaten dieren 
heeft zich dat enorm gunstig uitgebreid en kijk: 
nu zwaait Judith de scepter over dit kleine rijk.

Samen met vele vrijwilligers zorgt zij fantastisch 
voor zwervende en anderszins in nood geraakte katten 

waardoor het aantal zwerfkatten in Amsterdam ietwat is gedecimeerd, 
omdat alle opgenomen dieren tevens worden gesteriliseerd.

In 2018 bestond de boot dan 50 jaar, het werk wordt toegewijd voortgezet 
en daar kunnen zij trots op zijn, allen met een hart voor de kat, 

zij begrijpen wat mevrouw van Weelde voor idealen had 
en wel het leed van de zwerfkatten liefst uit te bannen, 

in ieder geval te verminderen doordat vrouwen en mannen 
zich met al hun kracht inzetten voor elk kattenleven, 

dat mede mogelijk is doordat donaties worden gegeven.

Maar vooral ook omdat er zoveel lieve mensen zijn, die, 
getroffen door al deze liefdeloosheid en pijn, 

deze katten een echt liefdevol tehuis willen geven, 
zodat zij voortaan verzekerd zijn van een goed leven.

Daardoor komt er weer ruimte vrij op de Poezenboot voor nieuwe poezen, 
die verwaarloosd of in nood verkeren en hier gehoor vinden, zoals de afgelopen 50 jaar.

Leve de Poezenboot
En allen, die haar drijvend houden, hem en haar!

                     Anouk van Rivieenbuurt                              Lindsay van Caressa               
           

         
         

          
         

     Elsje van Vondelpark                                            Dierenarts Elsje & paraveterinair Caitlyn                              dierenarts Piet helpt bij Vondelpark

Caitlyn van Vondelpark Vondelpark



Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen

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 

Vooral in de zomer hangen overal 
de briefjes ‘kat vermist’ aan de 
ramen en bomen. Ik moet er niet 
aan denken; opeens je kat weg en 
je weet niet waar ze is of wat er met 
haar gebeurt is. Spijt als haren op 
je hoofd dat je de kat geen chip heb 
laten geven. 
Uw gegevens zoals naam, adres,
         telefoonnummer op één
        minuscule chip. Deze wordt 
    via een dikke injectienaald onder 
de huid geplaatst.

Katten-identificatie-chip

Vele katten raken zoek en vinden 
nooit meer hun huis terug en u dus 
nooit meer uw kat. 

Via een zogenaamde ‘reader’ kan 
men het chipnummer lezen. Komt 
de kat per ongeluk buiten en daarna 
op de Poezenboot, in een asiel, bij de 
dierenambulance of bij een dierenarts 
terecht, dan kan via de chip altijd 
het adres van uw huisdier worden 
achterhaald. 

En kunnen wij dus meteen contact 
met u opnemen. Hoe langer uw kat 
op straat zwerft hoe groter de kans is 
dat er iets vreselijks met haar gebeurt. 
Hoe sneller ze weer thuis is hoe beter. 
Chippen dus!
Vraag uw dierenarts hierna, regel-
matig zijn er acties waarmee het 
chippen goedkoper is.

Zoals sommige mensen al weten gaat 
de Vondelpark kliniek verhuizen en 
krijgt er een extra speciale ruimte bij, 
een ruimte voor alleen maar katten. 
De katten krijgen zelfs een eigen 
ingang en een eigen wachtkamer. Dus 
helemaal kat vriendelijk.
Sinds 1928 zit Dierenkliniek 
Vondelpark al op de J.Verhulststraat 
115. Het doet dan ook een beetje pijn 
om afscheid te nemen van deze plek 
waar we zoveel meegemaakt hebben 
en waar sommige cliënten al zo lang 
komen. Aan de andere kant hebben 
we ook heel veel zin in de verhuizing.

Vondelpark Dierenkliniek gaat 
verhuizen

Ons nieuwe adres wordt 
Sophialaan 53.                                                                                     
Als alles gaat zoals we hopen, 
betrekken we eind mei het nieuwe 
pand. 
Dierenkliniek Vondelpark blijft 
Dierenkliniek Vondelpark… 
Er veranderd niets aan de warme 
sfeer die jullie van ons gewend 
zijn. We hopen dat we in het 
nieuwe pand met jullie samen ook 
weer veel mooie herinneringen 
kunnen maken!                                                

Het Vondelpark team

. . . en dan vertelt de dierenarts u de 
diagnose: ‘Uw kat heeft suikerziekte’.
Dat is even behoorlijk schrikken. En 
hoe moet het nu verder!
 
Gelukkig kunnen door ontwikkelingen 
in de medische zorg katten met 
diabetes nog een lang en gelukkig 
leven leiden. Het vergt alleen wel veel 
discipline en toewijding van mensen. 
Het toedienen van de insuline moet 
altijd op vaste tijden gedaan worden, 
twee maal per dag, zeven dagen per 
week. Een hele opgave dus.
 
Het dagelijks leven ziet er plotseling 
heel anders uit. Een avondje gezellig 
uit eten of bij vrienden op bezoek 
vraagt om een goede organisatie. Om 
nog maar te zwijgen over ‘op vakantie 
gaan’.

Aan huis gekluisterd met een diabetes-kat

U heeft inmiddels geleerd hoe u uw 
kat insuline moet geven maar de 
ervaring leert dat vrienden, familie 
of buren die gewoonlijk uw kat 
verzorgen tijdens uw afwezigheid 
het vaak eng vinden om een kat een 
injectie te geven.
 
Toen ik mijn eigen bedrijf als katten-
adviseuse en kattenverzorgster startte 
was ik mij er nog niet zo van bewust 
dat mensen met een diabetes-kat aan 
huis gekluisterd zijn. Nu, ruim zeven 
jaar later, weet ik wel beter en heb ik 
al menig diabetes-kat en hun mensen 
kunnen helpen.

Voor ik mijn eigen bedrijf begon 
was ik werkzaam als dierenartsas-
sistente. Daardoor ben ik gewend om 
dieren medicatie en/of injecties te 

geven. Ik bezoek de kat aan huis en 
blijf ongeveer een uur per keer. Dit 
geeft tijd om eventuele symptomen 
te herkennen wanneer het niet goed 
gaat met uw kat en kan ik direct 
handelen.
 
Wanneer u een avondje uit wilt of toe 
bent aan een welverdiende vakantie 
kan ik alle zorg voor uw kat uit 
handen nemen.
 
Geïnteresseerd?
Stuur vrijblijvend een mail naar 
holon@upcmail.nl of neem eens een 
kijkje op mijn website.
www.holonbalansvoormensendier.nl

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 aanwe-
zigheid gedoogt. Maar ‘ik pak jou 
even lekker op of we gaan knuffelen’ 
zal nooit gaan lukken. 

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

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….. 

Unieke Poezenboot logo T-shirts 
te koop
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Het gaat met de katten in ons land 
steeds beter. Eigenaren worden 
zich gelukkig steeds meer bewust 
van het feit dat een kat meer is dan 
een aanwezigheid alleen waar je je 
verder niet om hoeft te bekommeren. 
Katten hebben meer nodig dan we 
vroeger dachten en dat besef groeit 
gestaag. De relatie die we met onze 
kat hebben is door de jaren heen 
ook hechter geworden. We zien de 
kat steeds meer als lid van het gezin. 
Het valt dan ook lelijk tegen als die 
kleine tijger van ons zich op een 
manier gaat gedragen waar we geen 
raad mee weten. Je kat kan bijvoor-
beeld gaan slopen of op een andere 
negatieve manier aandacht gaan 
vragen. 

Kat,
verveel je je?

Zoals u misschien al weet maken 
we tegenwoordig ons krantje 
helemaal zelf maar zoeken wel 
de hulp van adverteerders. Dus 
proberen we bedrijven en winkels 
ea te vinden die een adver-
tentie willen plaatsen in onze 
Poezenboot krant. 
Dus mocht u nu al het gevoel 
hebben: ik wil de Poezenboot wel 

Wie helpt? 
Adverteerders en bellers gezocht

Oplage: 5.000 stuks
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Colofon
Onze dank aan de adverteerders, dankzij 

hen was het mogelijk deze krant te maken!

leren, dan kunt u altijd bellen voor 
een gratis gebitscontrole bij een van 
onze assistentes.

Drinkgedrag
Katten drinken over het algemeen niet 
zo veel. Je ziet katten die voorna-
melijk brokjes eten wel vaker drinken 
dan katten die veel natvoer eten. 
Natvoer bestaat tenslotte voor het 
grootste gedeelte uit water en daar 
halen ze dan ook voldoende vocht 
uit. Vaak weet je wel wat voor jouw 
kat normaal drinkgedrag is. Als jouw 
kat ineens (veel) meer gaat drinken 
dan normaal, dan is dit een belangrijk 
teken dat er (meestal) iets aan de 
hand is. Dit is dan ook zeker een 
reden om naar de dierenarts te gaan.

Eetlust
Net zoals het drinkgedrag heeft 
iedere kat ook zijn eigen vaste 
eetroutine. Als dit ineens aanzienlijk 
verandert is er iets mis. 
Een kat die niet eet, kan snel lever-
vervetting krijgen en het is dan ook 
noodzakelijk dat u zo snel mogelijk 
naar de dierenarts gaat met een kat 
die niet eet. Wacht hier niet te lang 
mee!
Het tegenovergestelde is minstens 
zo belangrijk. Een kat die ineens 
heel veel eet en zeker met daarbij 
gewichtsafname, betekent vaak dat er 
een (ernstig) probleem is.

Vacht/ huid
Ziet de vacht van de kat er ineens 
niet meer mooi uit, glanst het niet 
meer zoals voorheen? Vaak verzorgen 
zieke katten zichzelf niet meer zo 
goed en zie je ze daarom niet zo vaak 
wassen. De vacht kan er hierdoor 
dof en plukkerig uit gaan zien. Het 
kan ook zijn dat de kat zichzelf door 
pijn of overgewicht niet meer goed 
kan verzorgen. Hierdoor kunnen ze 
niet meer overal goed bij. Is je kat 
juist heel erg veel aan het wassen en 

likken? Ook dat kan op een probleem 
duiden, denk aan vlooien of een 
allergie. Let ook op kale plekken, 
korstjes, schilfers ect.

Algemeen gedrag
Is jouw kat ineens heel erg op 
zichzelf, of verstopt hij zich terwijl hij 
normaal altijd lekker bij je zit? Slaapt 
hij ineens veel, waar hij anders altijd 
heel actief was? Wil hij ineens niet 
meer spelen? Dit duidt er allemaal 
op dat er iets aan de hand is met de 
kat. Als u een oudere kat heeft die 
altijd heel actief is en ineens erg veel 
slaapt, denk dan niet dat het erbij 
hoort omdat de kat ouder is!
Let ook op of de kat ineens anders 
loopt, niet meer springt of in andere 
houdingen slaapt dan normaal. Dit 
kan duiden op pijn.

Kattenbak
Een kat plast gemiddeld 2 en poept 
gemiddeld 1 keer per dag. Het kan 
uiteraard dat dit voor jouw kat anders 
is, maar vaak weet je wel wat 
‘normaal’ is in dat geval.
Als de kat ineens heel vaak naar de 
kattenbak gaat en steeds kleine plas-
jes doet dan is er iets mis. Vaak duidt 
dit op een blaasontsteking. Als de kat 
helemaal niet kan plassen is dit een 
spoedgeval en moet u onmiddellijk 
contact opnemen met de dierenarts. 

Ook diarree, harde ontlasting, of hele-
maal niet kunnen poepen geeft aan 
dat er een probleem is of dat de kat 
wellicht pijn heeft. ( Let ook op bloed 
in de urine/ ontlasting, overgeven en 
klagelijk miauwen op de bak!).

dierenkliniek Rivierenbuurt.

steunen met het plaatsen van een 
advertentie in de zomer en/of winter 
editie dan kunt u ons bellen. Mocht 
u goed zijn in telefoon gesprekken 
voeren en wilt u ons helpen de 
nieuwe adverteerders te benaderen 
neemt u dan ook contact met ons 
op. Bellen kan tussen 10 en 12 uur, 
behalve op zondag want dan zijn we 
gesloten. We hopen van u te horen.

Voor het meest diverse aanbod 
kun je kijken op www.catcetera.nl. 
Gebruik kortingscode: Pzbtkrnt2019 
en ontvang 5% korting op je eerste 
bestelling!

Voor goede professionele hulp voor 
je kat kun je ook een gediplomeerd 
gedragstherapeut raadplegen. 
Zie hiervoor de website: 
kattengedragstherapeuten.nl/
Catcetera

Zowel psychisch als lichamelijk 
in het laatste geval.
Het is dus belangrijk om goed 
naar je kat(ten) te kijken en je af te 
vragen of je kat gelukkig is. Zorg 
daarbij voor voldoende hoogtes in 
huis. 

Een kat heeft van nature een sterke 
behoefte om hoog te zijn. Doe eens 
gek en gooi de brokjes een voor een 
voor hem in plaats van het gewoon in 
zijn bakje te doen. Je zult zien hoeveel 
plezier je kat daaraan beleeft. Verstop 
het eten in een open eierdoosje of 
zet eens gewoon een lege doos in de 
kamer. 
Doe jachtspelletjes met hem, maar 
vooral: geef je kat positieve, consi-
stente en voorspelbare aandacht.

Ben je veel van huis, dan raad ik je 
aan om eens na te denken over de 
diverse denkspellen die er op de 
markt zijn voor katten. Deze kunnen 
je helpen om tijdens je afwezigheid 
te zorgen voor wat afleiding. 

Hij kan gaan aanvallen op benen, 
veel gaan mauwen, of overal gaan 
krabben. Daarnaast kan hij zich gaan 
overeten of juist heel passief worden 
en haast depressief lijken. Herkent 
u een of meerdere van deze gedra-
gingen? Dan zou het zo maar kunnen 
zijn dat uw kat zich verveelt!

Onderstimulatie komt helaas veel 
voor bij katten. Het gaat dan vooral 
om de katten die binnen worden 
gehouden. 
Wanneer katten bijvoorbeeld te 
weinig worden uitgedaagd om hun 
jachtinstinct te tonen maar dit wel 
nodig hebben dan raken zij verveeld 
en kunnen gedragsproblemen zoals 
hierboven beschreven ontstaan. 
Wanneer een dier ondergestimuleerd 
raakt, verschilt per individu. Zo kun 
je je misschien voorstellen dat een 
Bengaal of een Abessijn veel meer 
nodig heeft dan bijvoorbeeld een 
Pers. Maar vergis u niet, ook een Pers 
heeft zijn grens. Ook bij de huis-tuin-
en-keukenkat verschilt de behoefte 
per individu.

Een gedragsprobleem is pas een 
probleem als het door de eigenaar 
als zodanig wordt erkend. Maar een 
gedragsprobleem dat niet door een 
eigenaar wordt herkend kan leiden 
tot afbreuk aan het dierwelzijn. Een 
kat die zwaar ondergestimuleerd is 
en daardoor depressief is, lijdt. Een 
kat die door onderstimulatie benen 
aanvalt en vervolgens gestraft wordt 
door de eigenaar, lijdt. Een kat die het 
hele huis van top tot teen openhaalt 
met zijn nagels, lijdt.
En een kat die door onderstimulatie 
te veel gaat eten en hierdoor te dik 
wordt, lijdt ook. 

Does
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Hoe weet ik of mijn kat ziek is? 
Katten zijn er heel goed in om te 
doen of er niks aan de hand is, 
ze zullen namelijk altijd pijn en 
ongemakken zoveel mogelijk 
verbergen.
Als je je kat een beetje kent dan 
weet je welk gedrag normaal is voor 
hem/haar en zul je als je goed oplet 
afwijkend gedrag toch opmerken. 
Maar waar moet je dan op letten?

Gebit
Probeer eens in de zoveel tijd het 
gebit van uw kat te (laten) contro-
leren. Kijk daarbij hoe vies het is 
(ziet u veel tandsteen of tandplak) 
en let ook goed op het tandvlees. Is 
het mooi roze, of is het erg rood, of 
bloedt het zelfs? Ook bij een heel 
slecht en/ of ontstoken gebit, eten 
katten meestal gewoon door zoals 
ze altijd doen en daarom worden 
gebitsproblemen vaak niet of laat 
opgemerkt. Dat ze gewoon dooreten 
betekent echter niet dat ze er geen 
last van hebben. Daarbij kan een 
slecht gebit voor een hoop problemen 
zorgen als er niet op tijd iets aan 
gedaan wordt. Mocht het echt niet 
lukken om thuis het gebit te contro-
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