
Stond er nog in onze vorige krant, 
winter 2019, dat Bert vermist 
werd, nu hebben we het heugelijke 
nieuws dat Bert terecht is. 
Gekke Bert was opeens bij een 
buurvrouw naar binnen gelopen, 
een huis met meerdere katten 
maar daar gaf Bert niet om. De 
buurvrouw heeft zijn chip laten 
checken en heeft ons toen meteen 
gebeld. We hebben haar meteen 
in contact gebracht met de 
huisgenote van Bert en Bert was 
dezelfde dag weer thuis. 
Zo fijn die chip!

Bert terecht

Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden

krant

 ...Corona
Ook wij beginnen met Corona: wat 
zitten we in een onwerkelijke rare 
nare tijd. Iedereen voelt de gevolgen 
van het Coronavirus. De een veel 
meer dan de ander maar niemand 
ontkomt eraan. Hadden de meeste 
mensen in het begin het gevoel 
in een hele slechte nare film te 
zitten, inmiddels zijn we er wel van 
doordrongen dat dit werkelijkheid 
is geworden. Op het moment dat 
dit geschreven wordt, zitten we nog 
helemaal midden in de Coronacrisis 
en lockdown. Laten we met z’n 
allen hopen dat, tegen de tijd dat u 
dit leest, er weer wat meer lucht is 
voor iedereen. Maar ook al zal dat 
gebeuren, voorlopig moeten we met 
het Coronavirus zien te leren leven.

Op de Poezenboot en met de vrijwil-
ligers gaat alles, op dit moment, 
goed. Er is wel het een en ander 

veranderd met betrekking tot het 
werk. Voorheen werkten we per dag 
met drie tot vier mensen,  één bij de 
balie, één in de quarantaine en één 
tot twee in de grote ruimte bij de 
katten. Maar nu we gesloten zijn voor 
bezoekers werken we met één tot 
twee mensen per dag. 

De vrijdag voordat de heer Rutte 
aankondigde dat cafés, eetgelegen-
heden en scholen moesten sluiten, 
hadden wij al besloten om dicht te 
gaan voor bezoekers. Wij zitten in 
een kleine ruimte met, de laatste twee 
jaar, enorm veel bezoekers. Eigenlijk 
al teveel. Dus het besmettingsgevaar 
was veel te groot. En dan ga je op 
‘safe’ en sluit je de boot. In de eerste 
week waren er al vrijwilligers die 
lieten weten liever thuis te blijven 
omdat ze met het openbaar vervoer 
naar de boot kwamen. Of vanwege 
kwetsbare oudere familieleden. 

Andere vrijwilligers hebben we zelf 
moeten temperen. We zijn in ploegjes 
gaan werken zodat er onderling 
geen close contact zou zijn. Met z’n 
allen ziek worden zou wel het meest 
dramatische scenario zijn!

Wat een verschil met vorig jaar. Toen 
schreef ik, in onze winterkrant, dat we 
het nog nooit zo druk hebben gehad 
met bezoekers en dat er in 2020 zelfs 
nog meer bezoekers in Amsterdam 
werden verwacht. Hoe kan het tij 
keren!

Inkomsten
Op deze manier houden we het qua 
werk wel vol. Gevolg is dan wel, als er 
geen bezoekers zijn, dat er ook geen 
producten verkocht worden en dat 
scheelt inkomsten. Nog een gevolg 
is dat er zonder bezoekers ook geen 
donaties binnenkomen. 

Steun De Poezenboot door dit speciale T-shirt te bestellen
In de week van 29 juni tm 5 juli

We proberen nu om via social media 
extra producten te verkopen, zoals 
nieuwe en tweedehands kleding en 
allerlei spullen. We zijn ook meer 
van de ‘zelf te bouwen’ katten gaan 
verkopen, de zgn Jekca katten. Ook 
proberen we de Vriendenloterij meer 
onder de aandacht te brengen. U 
kunt ons namelijk ook heel goed 
steunen door daaraan mee te doen 
en bovendien kans te maken op mega 
prijzen! Doet u al mee dan kunt u 

ons eenvoudig als doel aanwijzen en 
krijgen wij een deel van het aankoop- 
bedrag. Niet van uw prijs…. 
En we hopen dat mensen via het 
Internet of onze site donaties 
overmaken of een van onze katten 
financieel willen steunen/adopteren. 
Allemaal manieren om toch nog finan-
ciële steun van u te ontvangen. 
Dus houd ons in de gaten op social 
media, op de website en we hopen 
dat u ons allemaal helpt om te blijven 
drijven.

Onze katten
Onze katten hebben er vooralsnog 
geen weet van, die gaan hun 
gangetje. Ze krijgen geen aandacht 
van bezoekers maar des te meer 
van de vrijwilligers. Die hebben nu 
namelijk alle tijd van de wereld. 
Het is nu de ‘stilte voor de zomer-
drukte’ en als we al katten hebben 
die een liefdevol thuis zoeken, dan 
hebben we ze vrij snel geplaatst. 
Katten ontvangen en plaatsen gaat 
wel ‘gewoon’ door. Nou ja, niet 
helemaal ‘gewoon’ want we houden 
1,5 meter afstand en dat is nog 
steeds niet ‘gewoon’. We hebben 
al handschoenen, mondkapjes en 
speciale desinfectie zeep en spray 
gekocht. Als we dan weer open zijn 
voor bezoekers, vanaf 1 juli is het 
plan, dan hebben we dat vast in huis. 
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Samus

Aan alle nieuwe huisgenoten 
van ‘onze’ katten.

Iedereen die een kat van de 
Poezenboot heeft geadopteerd krijgt 
onze Poezenbootkrant. Ook al hebt 
u zich misschien (nog) niet officieel 
opgegeven als donateur.  
Door de adoptie van een kat steunt u 
ons en daarom lijkt het ons aardig om 
u ook op de hoogte te houden van 
het wel en wee van de Poezenboot en 
vooral van de poezen zelf. Misschien 
ziet u uw Poezenbootkat wel terug in 
onze krant.

Bij het verzenden van onze krant 
wordt automatisch een acceptgiro 
bijgevoegd voor het donateur-
schap (winter) of voor een extra 
bijdrage (zomer). Als u zich niet 
heeft opgegeven als donateur, dan 
is het donateurschap niet voor u 
van toepassing. Uiteraard kunt u de 
acceptgiro gebruiken voor een extra 
bijdrage, graag zelfs. 

Bent u van plan donateur te worden 
dan kunt u dat nu heel eenvoudig 
doen via onze website door 
minstens € 20,00 per jaar over te 
maken, Zet er dan even bij: nieuwe 
donateur 2020. 
Regelt u het donateurschap liever 
via uw eigen bank, vergeet dan 
alstublieft niet uw naam en adres 
gegevens erbij te vermelden anders 
kunnen wij u geen Poezenbootkrant 
sturen. 

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

We hebben nog maar een paar grotere maten...

Op pagina 3 vragen we extra aandacht voor onze 
prachtige kater Point, hij zoekt een liefdevol thuis!

Textieldrukkerij Amsterdam kwam net 
voor het drukken van deze Poezenboot 
krant met een heel leuk idee. Vanwege 
het Corona virus liggen zij ook zowat 
stil en kwamen ze op deze creatieve 
actie: een speciaal Poezenboot T-shirt 
dat je gedurende 1 week online kunt 
bestellen en waarvan de opbrengst 
grotendeels naar de Poezenboot zal 
gaan.

Het nieuwe Poezenboot T-shirt is 
gedurende 1 week online te bestellen 
en kan, alleen dan, verkregen worden 
met een donatie van € 24,95. De 
Poezenboot probeert gedurende die 
week om zoveel mogelijk mensen 
zover te krijgen om het T-shirt te 
bestelling. 

En het mooiste is: van het totaal-
bedrag haalt Textieldrukkerij 
Amsterdam alleen de druk- en ver-
zendkosten af en de rest is voor de 
Poezenboot.

Textieldrukkerij Amsterdam:
Wat deze actie zo mooi maakt is dat 
er geen verliezers zijn. De Poezenboot 
kan iets leuks doen, namelijk een 
speciaal T-shirts aan de man/vrouw 
en kind brengen. De donateur houdt 
een origineel tof T-shirt over aan zijn/
haar donatie. En wij komen ook een 
beetje de crisis door. En dan bedoelen 
we niet alleen Petra en Oene van 
Textieldrukkerij Amsterdam, maar ook 
een aantal van onze leveranciers. Hoe 
mooi is dat?

De Poezenboot:
Doen jullie allemaal mee en vraag 
vrienden en bekende om ook mee te 
doen. We hopen dat de actie met dit 
speciale T-shirt een groot succes wordt.
Bestellen kan in de week van 
29 juni tm 5 juli.
En via soc media en onze website laten 
we u weten via welke link de T-shirts te 
bestellen zijn. Houdt het in de gaten.

We hopen dat u gezond en wel thuis 
of op het werk zit en we u in de 
zomer weer op de Poezenboot mogen 
ontvangen.
Met vriendelijke groet, 
Judith
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      Note van De Poezenboot:Point stond dus in het kattenblad 
‘Kattenmanieren’ en we hopen nog 
steeds zijn perfecte thuis te vinden.

  

Een normale maandagochtend op 
De Poezenboot. Het is mooi weer en 
de schoonmaakwerkzaamheden zijn 
in volle gang. Dan horen we via de 
openstaande deuren bij de ren ineens 
geroep vanaf een toeristensloep op 
het water.  ‘Mogen we wat vragen? 
We hebben net een kat gered die 
vast zat hier wat verderop onder een 
brug. Willen jullie hem aannemen? 
We weten niet wat we anders met 
hem moeten doen. ‘ De schipper en 
zijn 2 klanten kijken ons hoopvol aan. 
Een verkleumde kat gewikkeld in een 
handdoek stevig tussen de warme 
armen van 1 van de toeristen geklemd. 
Nat en smoezelig lijkt hij al deze 
commotie lijdzaam te ondergaan.

Natuurlijk nemen we hem graag van 
zijn redders over. De vraag rijst alleen 
al snel hoe we dat kunnen doen. 
Aanleggen blijkt niet mogelijk… 
Maar waar een wil is, is een weg. 
De schipper manoeuvreert zijn sloep 
behendig zo dicht mogelijk naar onze 
ingang. We overhandigen een mandje 
om de kat in te doen want hoewel hij 
van alle gebeurtenissen in shock lijkt,
weet je nooit wat hij bij het overdra-
gen ineens zal doen. De richel langs 
onze boot is smal. De sloep 
schommelt op een meter afstand 
heen en weer. Ik houd mijn adem 
in als ik met 1 been op de richel en 
1 been op de sloep het mandje met 

Borrel’s natte pak

Ooit hebben we deze dame, Conny, 
van de Poezenboot gehaald als 
muizenvanger voor de Xenos. Dat 
was gezien haar karakter een mooie 
plek voor haar. Na 3 jaar ‘werken’ 
ging ze met pensioen en daarna 
heeft ze nog bijna 6 jaar bij ons 
thuis haar eigen plekje opgeëist en 
gekregen. Ze is ergens tussen de 16 
en de 18 geworden en we moesten 
vandaag afscheid van haar nemen. 
Zo moeilijk als ze in het begin was, 
zo lief was ze aan het eind. In 2019 
is ze overleden, we missen haar 
erg.
Anja 

(Ricky) Gino
op zijn Engels

Valencia

(Lars) Sjaakie

Jamie en Tammy

(Simma) Juul

Jipke
in zijn nieuwe thuis

Jekca kat
bouwen

In herinnering
             Skippy(Sasja)

Conny
Yoghurt-fan

Verdrietig bericht over Pepet

Even een paar 
reacties en echt niet 
expres alleen maar 
leuke reacties want 
we hebben namelijk 
geen negatieve 
reacties gehad.

In 1 week tijd klaar !!! Martijn

Het maken van de vorige is goed 
bevallen! Ik zou daarom graag 
nog een Jekca bestellen...Edwin

Hoi Judith,
Zoals je ziet issie 
klaar. Wat een pret
en bijna 
zonde dat 
de kat nu af is. 
Ik had zelf erg veel pret met 
het maken van deze foto, omdat je dan 
een poepertje kunt zien. HAHA, zelf 
toegevoegd. Kon ik niet laten. 
Groetjes Merel

Jipke voelt zich helemaal thuis! 
Hij is erg knuffelig en ligt graag bij 
me. Een hele leuke kat.
Anita

Hoi Poezenbootgangers,
Hoe gaat het in tijden van Corona bij 
jullie? Ik hoop dat het allemaal een 
beetje te redden is. Ik zie regelmatig 
wel de posts op de social media 
voorbij komen en volgens mij zijn 
jullie gelukkig nog steeds druk in de 
weer!
Ik weet niet of jullie het leuk vinden 
om nog wat foto’s te ontvangen, 
maar het gaat echt hartstikke goed 
met Sjaakie. Hij komt sinds een paar 
weken buiten en hij vindt het héérlijk.

Lieve Poezenboters.
Dit is een mail die ik nooit had 
willen schrijven. Ik ben heel 
verdrietig:
gisteren is oud-poezenboter Pepet 
(ThePep) verderop in onze (30km) 
straat aangereden, hij heeft het niet 
overleefd. De automobilist is niet 
gestopt, maar lieve buren zagen 
hem liggen en hebben me gewaar-
schuwd.
Het was niet fijn om hem in een 
plas bloed te zien liggen. Gisteren 
heb ik gelukkig alsnog echt afscheid 
van hem kunnen nemen in het 
crematorium waar de Dierenambu-
lance hem naar toe heeft gebracht. 

Pepet was de mooiste, meest 
avontuurlijke kater van de buurt. 
Iedereen kende hem ook door zijn 
rare pootje (wat hij optrok als hij 
liep). En iedereen was gek op hem. 
Heel veel buren en buurkinderen 
zijn me gisteren komen troosten.
Hij was het liefst de hele dag buiten. 
Hij was een geliefde gast in veel 
buurtuinen aan onze kant van de 
straat en aan de overkant. 

Hij had ook eindelijk geleerd 
het kattenluikje naar binnen te 
gebruiken. Het liefst jaagde hij op 
blaadjes, vogeltjes (vorige week had 
hij er nog 1 te pakken en levend mee 
het huis in genomen) en sliep uren 
in de tuin van de naaste buren op 
zijn half verborgen plekje. Hij kon 
heel hoog klimmen en springen.

‘s Avonds en ‘s nachts hield ik hem 
binnen. Dan lag hij lekker in zijn 
hangmat voor het raam of op een 
ander telkens wisselend plekje met 
altijd uitzicht naar buiten.
En speelden we met het rode 
lampje, of keek hij filmpjes op de 
iPad (en sloeg hem zowat kapot). 
Hij was stoer en moest in het 
begin niet zoveel hebben van aaien 
en knuffelen. Inmiddels sliep hij bij 
me op bed, kreeg ik elke ochtend 
een uitgebreide knuffel en kwam 
hij overdag tussendoor ook even 
een knuffel (en eten;)) halen. In de 
winter lag hij vaak op schoot. We 
hadden het heel goed samen.

Pep moest en zou naar buiten, 
anders was hij ongelukkig. Ik heb 
uitgebreid met de dierenarts over 
de risico’s overlegd, maar hij was 
geen kat om binnen te houden.
En lette meestal wel goed op. 
Misschien zat hij achter een 
vriendje aan, of achter een vogel, 
of was het een elektrische auto. 
Of kwam het omdat het stiller was 
geworden in de straat. We zullen 
het nooit weten.

Hij heeft veel avonturen beleefd en 
een mooi maar veel te kort leven 
gehad. Hij zou overmorgen 5 jaar 
oud geworden zijn. Ik had hem het 
liefst nog heel lang  bij me gehad. 
Ik mis hem zo.  
Groet Meta

Point: een knuffel van hier tot Tokyo
Op De Poezenboot woont al een tijdje 
een bloedmooie kerel. Point is een 
Siamees die op het eerste gezicht 
echt alles mee lijkt te hebben. 
Judith: ‘Hij is mooi, echt een knuffel 
van hier tot Tokyo en hij is pas vier 
jaar oud. De eerste vier jaren van zijn 
leven heeft Point doorgebracht bij 
liefdevolle huisgenoten die goed voor 
hem gezorgd hebben en het beste 
met hem voor hadden. 

Hello there. 
Ricky/Gino is doing very well. I can’t 
believe people gave him up. He is 
such a special cat! Playing constantly 
and very loving. Very entertaining 
cat. He’s super well and healthy too
He sends his love and thanks for 
taking care of him at the Poezenboot 
Regards
Veronica

Op 27 maart 2020, heb ik Skippy 
(Poezenboot Sasja) moeten laten 
inslapen. Drie weken daarvoor ben ik 
met haar naar de dierenarts geweest, 
omdat ze  ‘hangerig’ was. Het bleek 
een snel groeiende tumor die haar op 
het laatst belemmerde in het slikken. 
Op 27 maart heb ik haar na bijna 15 
jaar moeten laten inslapen.
Op 3 juni 2005 heb ik Sasja 
opgehaald bij de Poezenboot. Zij 
was toen ongeveer 10 maanden oud 
en was een schrikachtig poesje, dat 
angstig was voor handen. Zij is haar 
hele leven angstig gebleven voor 
handen, behalve die van mij, maar 
dat heeft wel even geduurd. Ik heb 
haar Skippy genoemd, omdat ze 
vreselijk hoog kon springen.
Wanneer ik thuiskwam, kwam ze 
altijd aangerend en wilde dan uitge-
breid geaaid worden. 

Hé lieve verzorgers van de 
Poezenboot,
Valencia is niet altijd zo fotogierig, 
zeker omdat hij overdag graag 
verschuild ligt in z’n mandje om te 
slapen en ‘s avonds de foto’s een 
stuk minder mooi zijn maar sinds 
Corona/zomerdagen komt hij soms 
ook voor het donker tevoorschijn. 
Hij zat prachtig te poseren dus ik 
kon jullie dit plaatje niet ontnemen.
Groetjes, Aletta 

Lieve Poezenboters,
Eindelijk heb ik een foto van Tammy 
en Jamie samen. Ervoor, als ik dichtbij 
genoeg stond om te fotograferen, 
schrok Tammy en spurtte weg. 
Hoewel Tammy nu meer durft, sist 
ze ook af en toe tegen me, maar niet 

Het begon allemaal met een mailtje 
van oktober vorig jaar: Chrissy uit de 
UK schreef dat ze bij een vriendin, 
die inmiddels in Griekenland woont, 
was geweest. Deze vriendin zorgde 
voor veel, deels, verwilderde katten. 
Sommige katten werden in de loop 
van de tijd toch toegankelijker en 
minder angstig voor mensen. Deze 
katten probeerde ze dan onder dak te 
krijgen en daar zat het probleem want 
dat lukte in Griekenland niet echt. 

voeten rollen en soms kopjes gaven. 
De twee katten zijn gevangen en 
via de dierenarts, waar ze gecheckt, 
gevaccineerd, gechipt, en gecas-
treerd zijn, in quarantaine gezet. 
Daar bleek gelukkig dat de kater 
best knuffelig was en het poesje wel 
angstig maar niet agressief was. Dat 
klonk goed.
Heel lang verhaal kort: de twee katten 
zijn naar de Poezenboot gekomen. 
Ze zagen er goed uit en waren maar 
een beetje van slag door de reis. Dus 
dat viel mee. 
We zijn heel blij dat we redelijk snel 
de juiste persoon voor ze gevonden 
hebben. Een rustig thuis bij Louise, 
die ze heel graag een liefdevol thuis 
wilde geven. Die veel geduld heeft 
en katten gewend is. Kijk maar op 
de foto hoe ze erbij liggen, dat zegt 
toch alles.     
Toch willen we hier even een waar-
schuwing bij zetten. Het gebeurt 
namelijk de laatste tijd steeds meer 
dat mensen katten (en honden) via 
het Internet vanuit het buitenland 
laten halen. Ben je zelf in het buiten-
land dan leer je de kat zelf kennen, 
maar doe je het via het Internet dan 
ken je de kat niet. De meeste katten 
daar zijn buiten geboren en geen 
echt huiselijk leven gewend. Het kan 
goed gaan bij de juiste mensen en op 
de juiste plek maar neem geen kat uit 
medelijden want het heeft nogal wat 
voeten in de aarde voor zo’n soort 
kat om te wennen in een huis. We 
hebben al een aantal katten moeten 
opvangen na zo’n mislukte plaatsing 
via het Internet.  
Judith

de hele tijd. De twee poesjes zijn 
heel lief voor elkaar. Ze knuffelen 
tegen elkaar aan - nog steeds achter 
de grote pot maar ik heb ze ook 
samen op de bank gezien toen ik ‘s 
ochtends de kamer in kwam. Jamie 
komt zelfs wel eens even de keuken 
in voordat hij terug ’naar huis’ gaat.

Ze hebben het fijn. Allebei genieten 
ze van het eten/spelen en gaan 
goed naar de bak. Ook als ik schijf 
ligt Tammy niet heel ver weg. 
Aanraken gaat nog even duren. Wel 
hou ik zachte gesprekken met ze.
Groeten Louise

Hallo lieve mensen van de 
Poezenboot, 
Als 11-jarige kat (Simma) heb ik 
een hele lange tijd bij jullie op de 
Poezenboot gezeten. Toen heb ik 
jullie een beetje gefopt, ik deed alsof 
ik een bange kat zou blijven. Nu ben 
ik bijna 15 jaar, heet ik inmiddels Juul, 
en ben ik  helemaal nergens bang 
voor: ik heb een kattenvriendinnetje 
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Ook was ze altijd in mijn buurt te 
vinden (waardoor er nogal eens op 
haar gestapt werd). Ze zat vaak op 
de leuning van mijn stoel en wilde 
dan- langdurig-geaaid worden, 
wat ze kenbaar maakte door forse 
kopstoten, bij voorbaat wanneer die 
hand een kopje koffie of iets anders 
vloeibaars vasthield.
Ze was een nieuwgierige poes, 
die graag overal bij was. Ze kwam 
altijd wel kijken naar het bezoek en 
bleef in de buurt, maar hield wel 
afstand van ‘handen’. Zij bleef erg 
voorzichtig.
Zij is nooit een schootpoes 
geworden, maar was wel heel erg 
aanwezig.
Ik mis haar heel erg, maar ik geloof 
dat zij een heel prettig poezenleven 
heeft gehad.
Ella

Wat zoeken we voor Point
Maar eigenlijk zou het ideaal zijn als 
we tóch iemand zouden vinden die 
het aandurft met hem. Iemand met 
een groot buitengebeuren bijvoor-
beeld. Er zijn katten die je ook prima 
kunt wennen aan een loopsheids-
broekje. Als semi-buitenkat zou hij 
prima nog een fijn leven kunnen 
hebben maar let wel: een Siamees 
is geen ras dat je altijd in zijn eentje 
kunt laten leven. Juist een kat als 
Point heeft liefde en aandacht nodig. 

De Poezenboot
In zijn nieuwe thuis is rust en 
regelmaat belangrijk, dit om zoveel 
mogelijk stress te voorkomen. Dus 
geen kinderen, honden en andere 
katten in het huis. En zijn relaxte 
huisgenoten moeten wel ervaring met 
katten hebben. Veel buitenruimte is 
ook belangrijk want daar zal hij veel 
vertoeven. Interesse, bel ons gerust 
even. We hopen dat er iemand is die 
                                hem een kans 
                               wil geven.

Mijn poezenpakket is binnen!!
Kom maar op met de coronamaatre-
gelen. Wilma

Hij is af!! Zoooo 
leuk om te doen ik 
ga er zeker nog 1 
bestellen.
Danny

Miauw! En nu 
nog een naam. 
Erg verslavend. 
Vrijdagmiddag 
meteen 
begonnen, bijna 
de hele zaterdag 
en zondag-, 
maandag- en 
gisteravond 
aan gewerkt. 
Janneke

Langs deze weg willen we al onze 
adverteerders heel veel sterkte en 
nieuwe inspiratie toe wensen in 
deze rare nare Corona-tijd. 
Voor veel bedrijven is het een 
vreselijk drama. Vandaar dat we 
deze zomer de advertenties in onze 
krant overslaan. We hopen dat 
iedereen het volhoudt en later weer 
uit het dal stap. Sterkte allemaal;

De adverteerders van 
de Poezenboot krant

Er waren twee katten die ze heel 
graag van de straat wilde halen.
In een gesprek met onze dierenarts 
bleek dat je echt voorzichtig moet 
doen met dieren uit het buitenland 
halen. Je weet niet wat ze bij zich 
hebben, hoe hun conditie is, wat de 
achtergrond is hoe hun karakter is en 
meer. Dus was ik voorzichtig!
Daarna hebben we bericht gekregen 
van de dame in Griekenland zelf. 
En na heel veel mailtjes heen en 
weer met foto’s en contact met de 
dierenarts daar, is besloten de twee 
katten een kansje te geven. Deze
twee waren volgens de dame erg lief. 
Al bleek weer later dan ze niet 
zo makkelijk waren dat je ze kon 
oppakken of aanhalen maar dat ze 
wel heel dicht bij je kwamen, voor je 

Jamie

Tammy

kat aanpak. En we halen allemaal 
opgelucht adem als ik de kat niet veel 
later warm mee naar binnen neem. Al 
snel zien we hem ontspannen op zijn 
nieuwe droge warme deken en maakt 
hij er het beste van. En gelukkig zijn 
dankzij zijn chip ook zijn huisgenoten 
snel gevonden! En weten we nu, 
Borrel is zijn naam.

Katten zijn evenwichtskunstenaars. 
Ze balanceren op richeltjes en randjes 
alsof het niks is. Maar soms, heel 
soms gaat het mis. Zo ook bij deze 
stoere grote kat uit de binnenstad. 
Hij blijkt om de hoek te wonen. De 
brug is zijn domein. Maar dit keer is 
hij waarschijnlijk toch per ongeluk te 
water geraakt. Gelukkig zijn er altijd 
oplettende mensen die een kat in 
nood te hulp willen schieten. En zit 
Borrel weer warm en veilig thuis. Die 
brug laat hij misschien voorlopig links 
liggen met zijn dagelijkse blokje om. 
Voor 1 dag van toeristensloep naar 
reddingssloep. Het blijft zo fijn om 
te zien dat mensen in actie komen 
bij het zien van een dier in nood. 
Voor de toeristen een dag om nooit 
meer te vergeten. Voor stoere Borrel 
misschien een avontuur dat hij liever 
snel naar de vergetelheid laat gaan, 
maar misschien voor hem ook een 
wijze les niet op ieder smal richeltje te 
gaan staan.
Kitty

Wel eerst rustig laten wennen en hij 
gaat ook niet de hele dag, als ik thuis 
kom van werk mag hij een paar uurtjes, 
zo blijft hij toch in de buurt. En als hij 
dan weer binnen is…. Dan is hij weer 
helemaal gesloopt en gaat hij ordinair 
liggen slapen ;-) Verder is het een echte 
orenkruiper en weet steeds beter hoe 
die je moet inpakken.
We genieten zo! Ik heb echt al veel 
katten in mijn leven meegemaakt en 
hij behoort echt tot een van de meest 
zachtaardige en lieve katten :-)
Succes nog deze periode!
Groetjes, Franka, Niels, Sjaakie

waarmee ik graag speel, ik vind het 
fijn om met mensen te knuffelen en 
toen er laatst iemand kwam boren 
vond ik dat helemaal niet erg. Sinds 
kort heb ik suikerziekte, waardoor 
mijn baasjes mij elke ochtend en 
avond insuline moeten geven, maar 
dat vinden zij helemaal niet erg! Ik 
weet niet of jullie mij nog herkennen, 
maar hier zijn een paar leuke foto’s 
van mij (en mijn kattenvriendinnetje). 
Liefs, Juul (Simma) & haar baasje 
Larissa

Waarom hebben ze dan afstand van 
hem deden? Nou: Point plast soms 
in huis. Dat doet hij al sinds hij een 
kitten was. Zijn vorige eigenaresse 
gaf ook aan dat het soms weken of 
zelfs maanden goed gaat. Maar Point 
kwam dus op de Poezenboot terecht.’ 

Point, onze kater

Tammy & Jamie

Jipke

Gino

Valencia

Juul

Sjaakie

Sjaakie

Skippy

Note van de Poezenboot;
Valencia was een van de zgn 
‘loslopers’, een vaste bewoner op 
de boot. Maar uiteindelijk hebben 
we toch besloten, ook vanwege zijn 
dieetvoer, om een heel geschikt thuis 
voor hem te vinden. Valencia is niet 
echt goed gesocialiseerd als kitten en 
dus bang voor mensen. Ook vreemde 
dingen zijn eng en hij vindt veel 
vreemd! Valencia mag zijn pootjes 
dicht knijpen met zijn nieuwe liefde-
volle huisgenote Aletta.
Zo fijn dat er ook mensen zijn die de 
wat ‘moeilijker’ katten willen helpen.

Zo leuk om te 
doen #klaar.
         Saskia

De poes is klaar, 
erg leuk om te doen 
en wat een gepriegel....Janneke

De mijne is af.
Klopt het dat er ook 
dingen in zitten die je 
helemaal niet nodig 
hebt. Zoals sommige 
lange pinnetjes. Tjitske

Vorige week ben ik begonnen met 
een van de Jekca katten. Wat leuk zeg! 
Ik wil graag een tweede bestellen. 
Want sneu als die van mij zo meteen 
alleen zit, toch :-). Judith

I would like to buy another Lego cat, 
if possible. Many thanks in 
advance, Glória



Behalve de katten op de nertsbe-
drijven, zouden positief geteste 
katten vooral besmet kunnen zijn 
door hun eigenaar. Katten lijken 
geen rol van betekenis te spelen in 
de huidige uitbraak, maar verder 
onderzoek naar de rol van de kat in 
de COVID-19 virusoverdracht door 
het Netherlands Centre for One 
Health (NCOH) , een samenwer-
kingsverband van diverse onder-
zoeksinstellingen, moet uitwijzen 
of deze aanname klopt .

Wat betekent dit nu in de 
praktijk voor katteneigenaren? 
(RIVM-COVID-19-huisdieren). 
Voorzichtigheid is geboden, 
vooral wanneer je symptomen 
hebt van COVID-19. Dan is het 
niet verstandig om met je kat te 
knuffelen, hoe fijn dit ook kan zijn 
als je je ellendig voelt. Ook is het 
verstandiger om op dit moment 
je kat binnen te houden, zodat 
contact met vreemde katten wordt                    
vermeden. Mocht je twijfelen aan 
de gezondheid van je kat na of 
tijdens het aanwezig zijn van een 
COVID-19 infectie in de familie, of 
bij een kat in de buurt, neem dan 
contact op met  je dierenarts.

                Om een lang verhaal 
                  kort te maken: Katten 
                     lijken geen belang
                      rijke rol te spelen in 
                     verspreiding van het 
                   virus op mens of 
andere katten, maar omdat 
nog niet alles bekend is over de 
verspreiding van COVID-19, wordt 
de rol van de kat nog verder onder-
zocht.
Sandra Vreman, 
dierenarts en onderzoeker bij 
Wageningen Bioveterinary Research

Donaties

Kattengedrag, het 
ligt soms aan ons!

Alle donateurs en brengers van 
kattenvoer, speeltjes, dieetvoer en 
meer. HEEL ERG BEDANKT

Veel van de donateurs geven anoniem 
en kunnen we dus niet bedanken, 
daarom doen we het zo: allemaal 
enorm bedankt, zonder u blijven wij 
niet drijven

Een greep uit de mensen die we wel 
kunnen bedanken;
 Henna Gill  uit Amstelveen heeft 
al jarenlang geld opgehaald voor 
de Poezenboot bij verpleeghuis 
Het Hof van Sloten. Ze was daar 
vrijwilligster en deed de pedicure 
voor de bewoners en vroeg dan 
een vrijwillige bijdrage aan de 
bewoners. Ook doneert ze zelf 
geld voor de Poezenboot, bijvoor-
beeld het statiegeld van de lege 
flessen en als ze klein geld in 
haar portemonnee heeft. En ook 
buurvrouw Coby doneert bij Henna 
geld voor ons. Henna heeft dit 
keer € 213,49 voor ons opgehaald.                 
Dankjewel Henna!                                                                                                                                           
Dini

 Dierenarts Edel  uit Amstelveen helpt 
ons niet alleen soms met dieetvoer 
maar heeft ook een collecte bus staan 
voor de Poezenboot. Dit keer hebben 
de patiënten een bedrag van € 125,-  
bij elkaar gespaard voor ons. 

Op de overlijdenskaart  van   
 Joop Haak  is aan de genodigden 
een donatie voor de Poezenboot 
gevraagd, in plaats van bloemen. 
Joop hielp de Poezenboot door af en 
toe als taxi te fungeren en zodoende 
katten van en naar de dierenarts te 
rijden. Zijn plotseling overlijden was 
voor iedereen een enorme schok. 
We wensen u allemaal veel sterkte 
met het verlies. Er is een bedrag van 
€ 191,42 opgehaald, onze hartelijke 
dank hiervoor.

 Van Dierenwinkel Het Vachtje  in 
Amsterdam krijgen we af en toe een 
tas met lekkers voor de katten.

Aan het woord is Adriënne van 
’t Wout, kattengedragstherapeut.
De meeste mensen bellen mij i.v.m. 
onzindelijkheid of het introduceren 
van een andere kat. Bij deze laatste 
kan ik vaak volstaan met het geven 
van een introductieplan. Wanneer 
men dat volgt komt het meestal wel 
goed. Onzindelijkheid is een ander 
verhaal. Daar moet ik bijna altijd voor 
langskomen. Een consult bestaat uit 
een vragenlijst vooraf, een huisbezoek 
van 1,5 tot 2 uur en een uitgebreid 
verslag achteraf waar alle te nemen 
stappen in staan. 
Wat mensen zich vaak niet realiseren 
is dat zij iets moeten veranderen 
om de kat te helpen. Samen met de 
eigenaar kijken we wat er mogelijk is 
en welke aanpassingen we gaan doen 
om de kat lekkerder in zijn vel te laten 
zitten en zo het gedrag om te buigen.
 

heeft is immers onvoorspelbaar. 
Dit kan vervolgens leiden tot 
probleemgedrag bij de kat. Het is dus 
soms ook goed om even naar jezelf 
te kijken als er onderling gedoe is 

Klusjesboot Amsterdam Dierenpension Pocahondas Amsterdam Riool-fi x Haarlem Scholma-Druk Bedum Petplan dierenverzekering Middenbeemster 

Petplan dierenverzekering Middenbeemster Blue Boat Company & Canal Cruises Amsterdam Kitty Care kattenoppas Amsterdam André PK André PK Waterbouw Amsterdam Kattenkabinet museum Amsterdam Houseboat museum Amsterdam

Vanwege een gulle donatie die we 
gekregen hebben konden we twee 
hele mooie stevige klimpalen kopen. 
En die zijn zeer welkom ontvangen 
door de katten.

De buurvrouw van Yvonne: Bien  
heeft ons verwend met een doosje 
vol lekkers, voor de katten dan. Zo 
aardig.
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Met  Willie   zijn we super blij, zij 
heeft al niet te tellen meer zo veel 
mooie speelballetjes gehaakt voor de 
katten. En heeft op Twitter het #balle-
tjehaken geïntroduceerd. Daardoor 
zijn er nog een paar mensen aan het 
haken geslagen, zo leuk. Helemaal 
geweldig veel dank.

 Anoniem  wordt er (dieet) voer 
voor de deur gezet/afgegeven, 
speeltjes, handdoeken, kattens-
nacks, krabpaaltjes, kattenpuzzels, 
voerspelletjes, mandjes. Teveel om 
op te noemen. Zo fijn dat mensen 
de moeite nemen om het langs te 
brengen, top. Soms houden we het 
niet zelf maar gaat het mee met de 
kat die geplaatst wordt.
We hebben ook weer een ‘vaste’ 
plek waar we kranten mogen halen: 
bij de  Bruna.  Daarnaast worden er 
regelmatig kranten gebracht door 
Poezenboot-vrienden. Dus we komen 
niet meer tekort. Dat is een luxe voor 
ons. Bedankt voor alle moeite.
Van  dierenspeciaalzaak Dobey  in 
de Westerstraat en haar klanten 
hebben weer een hele bak vol spullen 
gekregen. Zij hebben nl een grote bak 
geplaatst in de winkel en daar kunnen 
mensen kattenspullen in doen die wij 
dan komen ophalen. Prachtig idee.

 Wies en Ad v.d. Brink  komen 
ongeveer 1x per jaar, sinds 
een jaar of 2-3, bij ons langs 
met dozen vol voer. 
Meestal voer dat de 
winkel niet meer mag 
verkopen maar waar 
verder niets mis mee 
is. Zo fijn dat ze dan 
naar ons toe komen. 
Worden we allemaal erg 
blij van.

En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan, nogmaals iedereen enorm 
bedankt voor alle donaties, helemaal 
top. 
Judith

D
onatie H

et Vachtje

Het meest bijgebleven consult is er 
één van toen ik net was begonnen. 
Bij binnenkomst voelde ik dat er iets 
niet helemaal in orde was maar ik 
kon mijn vinger er niet op leggen. 
De casus ging over twee vechtende 
broers. Na een half uurtje begon ik 
het gevoel te krijgen dat er iets bij 
de eigenaar speelde en ik vroeg het 
haar op de man af. Wat bleek? Ze 
was depressief en zat er helemaal 
doorheen. Wat wij ons vaak niet 
realiseren is dat onze gemoedstoe-
stand invloed kan hebben op onze 
huisdieren. Daarover wordt gelukkig 
steeds meer bekend. Zo weten we 
inmiddels dat er dieren zijn die heel 
gevoelig zijn voor stemmingswisse-
lingen van hun eigenaar. Ook niet zo 
gek als je bedenkt dat katten controle 
freaks zijn. En een eigenaar die 
stemmingswisselingen 

Onze huiskat
en het Coronavirus

Net als bij vele andere gehouden 
diersoorten (o.a. honden, varkens, 
kippen en runderen) komen bij katten 
al sinds een lange tijd Coronavirussen 
voor, die niet overdraagbaar zijn naar 
mensen. Coronavirussen (familie 
Coronaviridae) hebben de vorm van 
een kroon of de stralenkrans rond de 
zon (Corona Solaris). Deze virussen 
zijn over het algemeen besmettelijk 
voor 1 diersoort en veroorzaken 
vooral problemen in de darmen 
en het ademhalingsstelsel. Katten 
hebben hun eigen feline coronavirus 
(FCoV) en vooral in huishoudens 
met meerdere katten komt dit virus 
voor zonder duidelijke problemen te 
veroorzaken. 

Soms, en dan vooral in ras katten, die 
het FCoV al een langere tijd bij zich 
dragen, verandert (muteert) het FCoV 
en ontstaat er een dodelijk virus, 
ook wel bekend als Feline infectieuze 
peritonitis virus (FIP). Beide virussen 
zijn niet gevaarlijk voor de mens.
Het Coronavirus (SARS-CoV2), dat 
op dit moment wereldwijd problemen 
veroorzaakt is beter bekend onder 
naam van de ziekte die het veroor-
zaakt , Coronavirus disease 2019 
(COVID-19). 

Iedereen kent inmiddels de verstrek-
kende gevolgen van de COVID-19 
besmettingen in mensen over de hele 
wereld. Maar ook dieren kunnen een 
infectie met SARS-CoV2 oplopen, 
via mensen of via andere dieren. Op 
enkele nertsen bedrijven in Noord-
Brabant zijn nertsen vermoedelijk 
besmet door mensen, deze nertsen 
hebben daarna mogelijk katten 
geïnfecteerd en diezelfde nertsen 
hebben daarna mogelijk ook een 
eigenaar besmet met SARS-CoV2. Uit 
onderzoek is bekend, dat fretten, net 
als nertsen marterachtigen, gevoelig 
kunnen zijn voor dit virus en dit 
aan elkaar kunnen doorgeven. Uit 
dit onderzoek blijkt ook, dat katten 
COVID-19 kunnen oplopen, alleen zij 
lijken het virus minder gemakkelijk 
over te dragen. 

tussen katten. Je zou er zomaar iets 
mee te maken kunnen hebben. 
Adriënne van ’t Wout, 
kattengedragstherapeut en eigenaar van 
Catcetera, dé webshop voor katten


