
Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden

Bruno

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 € 25,- per jaar over te 
maken, Zet er dan even bij: nieuwe 
donateur 2021
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

krant
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kittens alle sociale vaardigheden mee 
krijgen die ze nodig hebben om een 
relaxed leven te leiden. En soms is 
dat niet makkelijk, we hebben op dit 
moment een poes die net bevallen 
is en wel heel beschermend is ten 
aanzien van haar kittens. We mogen 
namelijk niet bij haar en de kittens in 
buurt komen. Maar de ervaring leert 
dat dit gedrag met een paar weken 
minder zal worden. Dus hopen dat 
dat nu ook zo is.   
We kunnen in deze situaties helpen. 
Laat het ons weten als het aantal 
katten u boven het hoofd groeit of als 
u mensen kent die op deze manier in 
de problemen komen of al zitten.

Vertelde ik in de vorige Poezenboot 
krant over de dame die teveel katten 
had en die we hebben geholpen met 
het castreren van alle volwassen 
katten en het herplaatsten van een 
aantal daarvan, dan kan ik u nu 
vertellen dat we daar weer een paar 
katten van hebben opgehaald! Bij 
de al bestaande groep gecastreerde 
poezen en katers is een nieuwe, niet 
gesteriliseerde, poes gekomen en 
daar de katten de tuin in mogen was 
zij zwanger in no time. Maar gelukkig 
zijn er nu geen ongeholpen katten 
meer in huis. Hopelijk blijft het zo en 
blijft het aantal katten stabiel.

Ook hebben we een paar 
hoogzwangere katten binnen 
gekregen die door omstandigheden 
bij ons terecht zijn gekomen. Twee 
daarvan zijn ook gebracht omdat 
er teveel katten in huis waren. We 
proberen zwangere katten in de 
pleegopvang te huisvesten, zodat de 

Katten vangen
Het laatste jaar is gelukkig voorbij. 
Duimenduimenduimen dat we 
nu echt uit de beperkingen zijn, 
waar we ons vanwege Corona aan 
hebben moeten houden. De laatste 
loodjes zullen we maar zeggen. 
De Poezenboot is dus steeds dicht 
geweest, al bijna een jaar lang. En 
dat gaat ons niet in de koude kleren 
zitten, we missen de mensen die 
langs komen, de katten zien geen 
bezoekers meer, we verkopen niets 
en krijgen geen donaties in onze 
donatiebus. We blijven nu dus alleen 
drijven op de donaties die u geeft via 
uw bank. En we zijn daar nu dus extra 
extra blij mee.

Er is dit jaar ook niet heel veel 
spannends te melden, buiten al het 
katten-werk om uiteraard. Al waren 
we gesloten, uiteraard hebben we 
wel afspraken gemaakt als er katten 
gebracht of gehaald werden. En zijn 
we eropuit getrokken als er katten 
gevangen moesten worden.

Kranten
Vanwege Corona waren we onze 
vaste ‘krantenleverancier’ kwijt dus 
snel op zoek naar kranten voor in 
de kattenbakken. Klinkt niet heel 
indrukwekkend maar toch waren 
we even in paniek. Over dat tekort 
hebben we een melding gemaakt op 
onze social media en daarna hebben 
2 kranten er een artikel aan geweid. 
En dat hebben we geweten!! Zoveel 

lieve mensen kwam kranten en nog 
meer kranten brengen. Het hield niet 
op. We hebben zelf kranten elders 
moeten onderbrengen uit angst dat 
we zouden zinken onder het gewicht 
van al die kranten. We hebben nu een 
heuse voorraad en onze krantenleve-
rancier is nu ook weer open. Dus voor 
nu hebben we geen kranten meer 
nodig.

Dieetvoer
Ondanks de Corona beperkingen zijn 
er toch mensen langs geweest om 
(dieet) voer of andere kat gerelateerde 
spullen te brengen. We zijn zo blij dat 
mensen dat zijn blijven doen. Want 
ook al hebben wij op dat moment 
geen kat die het desbetreffende 
dieetvoer nodig heeft, er zijn wel 
mensen waar we een kat geplaatst 
hebben die dat dieetvoer wel nodig 
hebben. Dus sowieso krijgt het voer 
een prima bestemming.
Mocht u een kat hebben die dieetvoer 
nodig heeft bel ons dan even, wie 
weet kunnen we u helpen. Het is 
alleen wel zo dat u het moet komen 
ophalen, dus in de buurt wonen is 
dan wel zo handig!

Jekca
En wilt u (weer) een mooie kat gaan 
bouwen? We hebben nog steeds de 
prachtige Jekca bouwkatten te koop. 
Interesse: bel of mail ons even.

In deze Poezenbootkrant gaat het oa 
over katten die een liefdevol geschikt 
thuis hebben gekregen, katten in 
brons, over een kwijt geraakte kat en 
over het bezig houden van je kat. En 
dat met veel mooie katten foto’s. Dus 
ga er maar even lekker voor zitten en 
we hopen u heel snel weer te mogen 
ontvangen. Als alles mee zit kunt u 
ons in juli weer bezoeken. Wilt u de 
precieze datum weten, bel ons dan 
even of let op onze website.

We wensen u een mooie en 
‘vrije’ zomer,
Judith

Jouw kat in brons

Timmie woonde tijdelijk op de 
Poezenboot, samen met haar 
broertje Tommie. Sinds 2012 wonen 
ze bij ons. Timmie is het model voor 
de beelden op de foto. 

Ik ben beeldhouwer in steen en 
brons. Bij mij kun je een beeld in 
opdracht laten maken. 

Aan de hand van een foto van jouw 
kat(ten) maak ik een eerste opzet in 
was. Deze kneedwas is eindeloos aan 
te passen. Tijdens het proces kun je 
aanwijzingen geven. Als het beeldje 
helemaal naar wens is, kan het naar 
de bronsgieter om in brons gegoten 
te worden. 

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’.
                   Als het even kan met de reden erbij. 
                     En dan halen wij u uit ons adressenbestand.

Kijk eens op mijn website 
www.heleenvanrheenen.nl 

Heb je een idee of een vraag, neem 
vrijblijvend contact met mij op.

4 cm.

17 cm.

Timmie & Tommie

Kittens van Jiwa

Teveel katten...
Jekca Amsterdam
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(Charro) 

Baley in de pleegopvang

Tammy
van ver weg

I’m writing to let you know that 
our 2 sweet sisters, Yequi & 
Prosim, that we got from you 16 
years ago have sadly passed away. 
You named them Sun & Star and 
they lived a long happy life with us 
and our 3 kids and are very dearly 
missed.

We are hoping to get 2 new kittens 
from you after the zomervakantie 
and, if you have any nests at that 
time, we hope that you would 
consider us to give them a new 
home :)

Afgelopen 10 maart moesten 
we een heel moeilijke beslissing 
nemen. Na 13 mooie jaren samen, 
moesten we afscheid van onze 
lieve Mika nemen. Toen wij haar 
op jullie boot, eind 2007, zagen 
was het gewoon “liefde op het 
eerste zicht”

Mijn vriend mocht stiekem bij de 
quarantaine kamer binnen en daar 
zat zij! Zo lief en tegelijkertijd tijd 
zo bang. Toen Martíjn haar zag 
wist hij meteen dat wij niet meer 
hoefden te zoeken.

Ik moest nog even wachten tot de 
quarantaine voorbij was om haar 
te mogen zien en natuurlijk leren 
kennen. 

Baley kwam in mei zwanger bij ons 
binnen en zou hoog zwanger zijn 
maar uiteindelijk duurde het nog 
4 weken voor ze zou bevallen. Ze 
is nogal onzeker dus was het extra 
wennen voor haar. Ze kon zich heel 
goed verstoppen in haar kamer en 
tegen je blazen als je in haar buurt 
kwam. Het is wel verrassend dat 
ze aaien ook lekker vindt maar echt 
alleen als ze zelf naar je toe komt. 
De bevalling zelf ging vlot en soepel, 
dat is fijn want haar helpen was heel 
moeilijk geweest, aangezien ze onze 
hulp niet wilde. 

Nu eindelijk haar kittens zijn 
geboren is ze nog steeds niet goed 
te benaderen en is ze veranderd in 
een overbeschermende mama. Van 
een afstandje kletsen tegen haar 
vindt ze prima zolang je niet te dicht 

Tammy heeft in haar jonge leventje al 
heel wat meegemaakt.
Ze is in Griekenland geboren en 
heeft daar op straat geleefd. Ook al 
kreeg ze af en toe te eten, voor het 
overgrote deel heeft ze toch moeten 
jagen voor haar eigen hapje. En dat 
valt niet mee als er al zoveel andere 
katten zijn die dat ook moeten doen.
Aangezien ze veel met de mensen, 
die haar voerden, in contact is 
geweest was ze niet super verwilderd. 
Maar zich laten oppakken was ook 
wel weer een brug te ver! 
Op verzoek, van de mensen die haar 
voerden, is ze gevangen. Ze wilden 
voor haar een liefdevol thuis bij super 
cat-minded mensen, een veilig en 
verzorgd leven. En … dat samen met 
een maatje, Jamie, waar ze veel mee 
optrok.
Toen ze bij ons kwamen hadden ze er 
dus al een lange reis opzitten. En dan 
komt de cultuur- shock, toch wenden 
ze gelukkig snel. In Griekenland 
hadden ze namelijk al in quarantaine 
gezeten.

Yequi (Sun) was very 
different to her sister, a 
bright, curious adven-
turer, always getting 
into mischief! She loved 
cardboard boxes and 
would have to share them 
with our son, him for 
knutselen & her for 
scratching ;) Every 
evening she would 
hop into her box in the 
kitchen & wait to be carried 
like a queen on her cardboard 
throne into the living room to sit 
next to us on the couch :)

Zij heette toen “Charro” maar wij 
hebben Mikaela als haar nieuwe 
naam gekozen. Voor bijna 5 jaar 
waren we met z’n 3e: M,M&M. 

Oudere katten hebben u nodig

We zijn altijd zo heel erg enorm blij 
met mensen die een oude kat een 
happy home willen geven. Je weet 
uiteraard nooit hoe lang een oude kat 
nog meegaat of dat zijn gezondheid 
achteruit gaat maar toch wil men ze 
helpen. Ze nemen niet alleen een kat 
voor zichzelf maar willen in eerste 
instantie de kat helpen. Bij deze 
een paar oude Poezenboot katten 
die recent een super liefdevol thuis 
hebben gehad.

Rupert & Moor
Goedemiddag Poezenboot, 
Op jullie site zagen wij Rupert en 
Moor van 16 jaar. Mijn moeder is 
op zoek naar een oude kat, of 2 
in dit geval, die haar gezelschap 
kunnen houden. 2 maanden terug 
heeft zij haar laatste kat in moeten 
laten slapen. De kat is ruim 20 jaar 
geworden. Mijn moeder is 76 jaar, 
woont in een eengezinswoning 
met afgesloten tuin in een rustige 
woonwijk. We hebben haar de foto’s 

van Rupert en Moor laten zien en 
ze zou het super leuk vinden om ze 
een fijne oude dag te geven. Mijn 
moeder is gezond, maar mocht er 
iets gebeuren dan kunnen de jongens 
bij mij wonen. Ik heb op dit moment 
4 katten, en heb voldoende plaats 
voor meer. Wij vangen wel vaker 
katten op. Dus als ze nog beschikbaar 
zijn, zouden we graag kennis met ze 
komen maken. 
Vriendelijke groet,
Denise

Het gaat steeds beter met Roepert en 
Moor. Ze eten goed, komen steeds 
meer gezellig in de woonkamer erbij 
zitten of op schoot liggen, vooral 
Moor, en zijn dol op de aandacht 
van mijn moeder. Moor ligt overdag 
heerlijk op mijn moeders bed te 
slapen, Roepert heeft een plekje op de 
logeerkamer geclaimd. Verder lopen 
ze veel achter mijn moeder aan, 
vooral als ze naar de keuken gaat. In 
de avond zitten ze met zijn 3-en op de 
bank om televisie te kijken. Kortom: 
gaat super!! 

We hebben net de verjaardag van 
mijn moeder gevierd, en ze hebben 
heel gezellig meegedaan! Vooral 
Rupert blijkt dol op confetti te zijn! 
Met dit mooie weer liggen ze veel 

in de tuin, Moor onder een struik, 
Rupert gaat vaak op avontuur en 
komt dan luid mauwend terug om 
te kijken of mijn moeder er nog is. 
Kortom, het gaat super! 
Vriendelijke groet,
Denise

(Cado) Cato 
Het gaat heel goed met Cato (we 
noemen haar Cato ipv Cado)! Ze 
komt naar ons toe als we thuiskomen 
om kopjes te geven en ligt het liefst 
te chillen op een berenvelkleed op de 
bank. Eten doet ze uit zichzelf en ze 
voelt zich heel erg op haar gemak bij 
ons. Likken aan haar buik door stress 
hebben we nog niet meegemaakt. 

Qua eten geven we haar 2x katten-
brokjes per dag, maar het lijkt wel 
of ze constant honger heeft (miauw 
en een sprint naar haar etensbakje 
zodra er iemand in de keuken is). Ze 
beweegt niet heel veel (reageren op 
speeltjes en activiteit) maar dan kan 
natuurlijk ook omdat ze al ruim 14 is. 

Ze is heel lief naar ons en ook naar 
anderen toe, dus wat ons betreft 
hebben we het enorm getroffen met 
Cato! 

Ik ga een donatie geven aan de 
Poezenboot omdat wij enorm blij zijn 
met Cato en ik blij ben dat er initia-
tieven zoals jullie bestaan! 
Hartelijke groet,
Valerie

(Gear) Bob
Lieve mensen van de Poezenboot,
In juni heb ik Gear (13 jaar) geadop-
teerd en een tweede thuis kunnen 
bieden. Ik wil jullie een korte update 
geven over hoe het met hem gaat:

Gear heeft een nieuwe naam 
gekregen. Ik heb hem Bob genoemd. 
Een naam waar hij steeds beter op 

reageert. Alles gaat voorspoedig. Zo 
gaat het eten en drinken goed, rent 
hij achter een laserlampje aan als 
hij een speelse bui heeft en komt hij 
geregeld even knuffelen of slapen op 
schoot. Gezien zijn leeftijd slaapt Bob 
veel. Dat hij steeds meer went aan 
zijn nieuwe woonomgeving blijkt wel 
uit het feit dat hij niet meer zo snel 
schrikt van nieuwe geluiden en lekker 
doorslaapt.

Ik ben erg blij dat ik Bob als 
huisgenoot heb. Ik wil jullie dan ook 
bedanken voor de goede zorgen 
tijdens de korte periode dat hij bij 
jullie is verbleven en het fijne contact 
dat ik met jullie heb gehad.
Bedankt en een prettige dag toege-
wenst.
Met vriendelijke groet,
Maartje

Electra
De Barones Electra houdt niet echt 
van brokjes en droogvoer. De brokjes 
die ik had meegekregen vermeng ik 
met iets anders wat ze dan nog wel 
eet. 

In de middag eet hoogheid een 
soepje en in de avond wat natvoer 
met Bach druppels, brokjes eet ze 
wel, moet ze echt wel trek hebben.

Het gaat supergoed met haar, zoekt 
toenadering, is vocaal en communi-
catief geworden. Electra eet snoepjes 
uit mijn hand, ik mag haar zelfs over 
haar neusje aaien. Alleen ik, niemand 
anders. Hobbelt een beetje achter 
mij aan en als ze wakker is, houdt ze 
mij nauwkeurig in de gaten. Overdag 
kiest ze ervoor om in ‘eigen’ kamer 
te tukken, in de ochtend komt ze 
mij heel vocaal wekken, schreeuwt 
even de boel bij elkaar en praten we 
samen, dan is het goed, wordt rustig 
en krijgt ze haar ontbijtsnackjes. ‘s 
Nachts slaapt ze in haar mandje in 
de woonkamer, met altijd toegang tot 
mij en tot haar eigen kamer.
De kale plekjes die ze had zijn voor 
een groot deel al verdwenen. 
We gaan dus de goede kant uit. 
Hartelijke groet aan allemaal. 
J.Grave

Geweldig om deze berichten te lezen, 
daar krijgen we een hele big smile van 
op onze toet!

Yequi & Prosim

Here’s a few words about our 
sweet girls...

Prosim (Star) was a real 
knuffelpoes. She was always there 
to greet you and would follow 
you around the house looking 
for kisses and knuffels. She had 
a habit of crawling onto your lap 
just as you had to do something 
else and she was a pure sweetie :) 
In the evenings her favourite spot 
was on Papa, preferably zipped up 
inside his trui, with just her head 
popping out ;)

We miss our girls very much, they 
were a huge part of the family and 
will always have a special place in our 
hearts.
We hope to hear from you,
Met vriendelijk groet, Naoimh 

Totdat onverwachts kleine Lukkie op 
ons pad was gekomen. In het begin 
was Mika niet blij met deze nieuwe 
gezelschap maar uiteindelijk heeft 
Mika toch Lukkie geaccepteerd. Mika 
was toen 11 en Lukkie nog niet eens 1 
jaar. Mika heeft helaas nooit moeder-
liefde tegen Lukkie getoond maar ze 
hebben elkaar gecomplementeerd.

Mika werd steeds ouder samen met 
Lukkie en wij ook trouwens en zij 
heeft zo’n mooi leven bij ons gehad. 
Mika was mijn eerste vriendin in 
dit land. Ik kom uit Mexico en Mika 
was/werd mijn alles. Zij was altijd zo 
nieuwsgierig en keek en rook naar 
alles. Zij was vermoedelijk een oude 
ziel. Haar kijk was zo vol wijsheid.

(Faty) Gijs 

Met Gijs (voorheen Faty) gaat het 
goed! Ik ben echt ontzettend blij met 
hem, het is precies de kat waar ik 
naar op zoek was, en Faty was ook 
nog eens de eerste die ik zag, ik was 
meteen verkocht en dat gevoel bleek 
dus helemaal goed te zijn!

Gijs en ik zijn beste maatjes, ik vind 
Gijs helemaal fantastisch en mensen 
om mij heen die ook gek van katten 
zijn, zijn ontzettend jaloers :) Gijs 
is lief, aanhankelijk, speels, nieuws-
gierig, niet bang voor mensen… 
heerlijk! Eigenlijk ging het meteen 
al goed: ik heb hem eerst een paar 
uur laten wennen in de badkamer, 
daarna heb ik hem een dag of 3 in de 
woonkamer laten leven, waar ook zijn 
bak staat. Hij ging ook meteen op de 
bak, dus ook daar 0 problemen! Na 
3 dagen heb ik hem de rest van huis 
leren kennen… aangezien het huis 
nog 2 verdiepingen en 4 kamers heeft 
heb ik daar even mee gewacht. Maar 
na een paar uur snuffelen en alles 
onderzoeken was ook dat gewend. 
Toen ik ’s avonds ging slapen kwam 
hij bij me liggen en kwam hij uit 
zichzelf naast me slapen… het is zo’n 
schatje.

Ook telkens als ik op de bank ga 
zitten en tv kijk, komt Gijs bij me op 
de bank zitten, tegen me aan en het 
liefst doet hij zijn pootje over mijn 
arm… dat gebeurt een paar keer per 
dag, ik denk dus dat hij me wel leuk 
vindt :) En met alles wat ik ga doen, 
gaat hij meteen met me mee, volgt hij 
me overal en kijkt hij me aan wat ik 
aan het doen ben… vindt hij allemaal 
erg interessant :)

Vandaag heb ik hem voor de 2e keer 
even buiten laten snuffelen. Eerst 
in de tuin, maar hij vond een plekje 
in de heg om ook buiten de tuin te 
inspecteren. Ik heb hem daar in de 
gaten gehouden en na een half uurtje 
ging hij uit zichzelf weer terug naar 
huis en naar binnen toe. Gaat ook 
soepel dus! Het plan is om hem zo 
nu en dan steeds wat aan buiten te 
laten wennen.
Eind oktober ben ik met Gijs naar 
dierenkliniek De Zon in Amsterdam 
Noord geweest. Ze hebben hem 
daar voor de 2e x gevaccineerd, een 
algemene gezondheidscheck gedaan 
en voor de zekerheid nog een x 
ontwormd. Alles was in orde. Toen ik 
hem weer ophaalde zeiden ze tegen 
me dat ik echt een schat van een kat 
heb, maken ze weinig mee dat een 
kat zo is. 

Kortom, ik ben heel blij met Gijs, en 
terwijl ik dit typ ligt hij weer tegen me 
aan met z’n pootje over mijn been 
lekker te slapen, dus ik denk dat hij 
het ook wel prima vindt hier :) En 
zoals ook de mensen om me heen 
jaloers op hem zijn: Gijs is echt een 
fantastisch beest!!!

Heel hartelijk dank, hopelijk doet 
dit verhaal goed en vinden jullie het 
beeldmateriaal leuk :)
Vriendelijke groeten,
Bart 

note Poezenboot: dit soort verhalen en 
prachtige foto`s doen ons zoveel goed

Chucho

Chucho is een oudere heer van 15 
jaar jong maar dat geef je hem niet, 
hij is groot, stevig en mooi blauw. 
Toen we een mailtje kregen van 
Shira, dat zij en haar vriend een kat 
wilden helpen die moeilijk plaatsbaar 
was dacht ik meteen aan Chucho. 
Het maakten ze niet uit of de kat 
angstig was, oud, gehandicapt of 
wat dan ook. Chucho is idd ouder 
en nogal onzeker dus dat vergt veel 
geduld en kennis. Na een telefonisch 
gesprek zijn ze komen kennismaken 
met hem, en dat klikte van hun kant 
meteen. Hij mocht mee, de eerste 
berichten waren uiteraard dat hij zich 
had verstopt en nog niet veel van ze 
wilde weten. We hadden niet anders 
verwacht. Ons advies is altijd: zet de 
nieuwe kat in een kamer apart en laat 
hem lang genoeg wennen. 

Na een weekje kregen we te horen 
dat ze hem niet konden vinden in 
huis, en om een lang verhaal kort te 
houden: Chucho was kwijt. Dat was 
vreselijk nieuws om te horen: hij 
is oud en angstig en zit nu ergens 
buiten verstopt bang te wezen. De 
omgeving van zijn woonplek is mooi 
en er is veel wild groen gebied maar 
voor hem angstig gevaarlijk.
Ze zijn langs buren gegaan en hebben 
in de buurt gezocht. Toch wilde ik er 
sneller achteraan met grof geschut! 
We hebben flyers gemaakt die collega 
Jolanda overal in de buurt heeft 
vastgeprikt. Gelukkig kregen we al 
vrij snel een telefoontje dat hij gespot 
was. 

Huppeke, ik er meteen naar toe met 
de val en wachten op zijn komst maar 
hij liet zich de hele middag niet zien. 
In overleg met degene die gebeld had 
heb ik de val achter gelaten en zou 
zij er op letten. `s Avonds kregen we 
al een telefoontje dat hij in de val zat 
en is hij gelijk opgehaald. Zo fijn als 
mensen daaraan willen meehelpen, 
dank dames.

bij haar komt. Voor haar kittens is 
ze een goede moeder en zorgt ze 
enorm goed voor ze. En wat zien 
de kittens er lief, klein en pluizig 
uit. Je zou ze meteen wil pakken 
en lekker knuffelen. Maar mama 
Baley denkt daar anders over en laat 
duidelijk weten dat het haar kittens 
zijn en grommend houdt ze je op 
een afstand en beschermt ze haar 
kittens uit alle macht. Nog heel even 
laten we haar zo maar daarna moet 
er toch echt geknuffeld worden met 
de kittens. Zodat ze sociaal worden 
en goed aan mensen wennen en dat 
is het leukste ‘werk’.
Jolanda

(note Poezenboot, we proberen 
zwangere katten in de pleegopvang 
te laten bevallen. En zo ook met 
Baley, zij kwam bij Jolanda terecht.)

Al na 2 weken vonden we een 
geweldig geschikt thuis voor ze. 
Zo snel hadden we dat zelf ook 
niet verwacht, al hebben ze hun 
uiterlijk mee. Jamie en Tammy 
zijn 2 plaatjes van katten. Ze zijn 
alleen erg angstig en daar heb je 
veel geduld voor nodig en geen 
verwachtingen.
Nadat ze eenmaal gewend waren 
in hun nieuwe thuis mochten ze 
stapje voor stapje de tuin in en 
dat ging prima. Ze kwamen netjes 
iedere dag weer thuis. Tot de buren 
aan de renovatie begonnen, veel 
lawaai en veel bouwlui aan het 
werk. Waarschijnlijk durfde ze niet 
meer de tuin in om thuis te komen. 
Haar huisgenoten hebben overal 
geflyerd en gezocht. Gelukkig 
werd ze snel gespot en is onze 
val meteen neergezet. Met een 
paar dagen zat ze erin, iedereen 
uiteraard heel erg blij voor Tammy. 
Ze was een beetje afgevallen maar 
verder was ze oké. Jamie moest 
even aan haar wennen maar dat 
was ook snel weer koek en ei. Zo 
erg als je kat ‘kwijt’ is en je weet 
niet waar hij/zij is en hoe het met 
hem/haar gaat. Gelukkig is het met 
Tammy goed afgelopen.

 Ik heb haar zeker Spaans 
geleerd want ik heb de indruk 

dat ze alles wat ik tegen haar 
zei verstond! Wij sliepen altijd 
samen. Mika heeft ons zulke 
mooie jaren gegeven.

Maar nu rust Mika ergens ver weg 
in de hemel maar zij zal altijd in 
ons hart blijven. Mika onze mooie 
oude dame. Mika werd 19 jaar.

Bedankt allemaal,
Mariana, Martíjn en Lukkie

Dat is wel enorm knap want hij heeft 
ongeveer 5 weken buiten gezeten.

Het was super fijn om de foto’s te 
zien waarop hij relaxed en blij weer 
thuis was.

PS voor iedereen met katten: pas nu 
extra op, met het mooie weer staan 
ramen en deuren weer extra open 
en bent u uw kat kwijt voor u er erg 
in heeft! Laat geen ramen en deuren 
op als u een kat heeft, gebruik dan 
bijvoorbeeld horren.
Judith

We hebben hem nog een paar dagen 
op de Poezenboot gehouden zodat de 
dierenarts hem kon nakijken. Hij was 
nl broodmager en deels uitgedroogd 
maar bleek verder niets te mankeren. 

Mika (Sun & Star)

Baley & haar kittens

Jamie & Tammie

Tammy

Moor

Rupert

Gijs

Chucho

Cado Gear

Gear Electra

Prosim

Yequi
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Voederballen en tuimelaars: 
De voederbal heeft meerdere gaten die 
je kunt verkleinen en vergroten. Als de 
kat er tegenaan tikt rolt de bal en vallen 
er brokjes uit. De tuimelaar blijft zo`n 
beetje op zijn plek, de kat moet er in 
dit geval hard tegen aan tikken om er 
brokjes uit te krijgen.

Puzzels, activity board: 
Bijvoorbeeld met balletjes, tonnetjes, 
gleuven of draaischijven. Je kat moet op de 
geur van de brokjes afgaan, de schijf laten 
draaien of de balletjes eraf slaan om zo bij 
de brokjes te komen.

Doe-het-zelf: 
Je kunt ook zelf verstopplekjes creëren. Met 
wc- en keukenrollen kun je grote en kleine 
piramides maken, zoals Els voor ons heeft 
gedaan. 

Je kunt ook af en toe een handje brokjes 
gooien; je kat moet dan zoeken, rennen en 
ruiken om de brokjes te vinden. De kat zal 
daar in eerste instantie aan moeten wennen: 
gooien met eten. Gooi dus de eerste keren 
dicht bij de kat in de buurt. Maak een routine 
van het ‘brokjes gooien’ zodat je kat weet: 
17.00 uur is ‘brokjes gooien tijd’! Laat dit ook 
vooral door de kinderen doen, bijvoorbeeld bij 
het thuiskomen van school. Voor zowel kind 
en kat een mooie bezigheid. 

Gebruik een doos en maak daar twee gaten 
in waardoor de kat in en uit de doos kan. 
Dat is ook een goede verstopplek voor 
brokjes. 

Brokjes verstoppen kan bijvoorbeeld voor 
het naar bed gaan. Verstop her en der wat 
brokjes in huis, op plekken waar de kat geen 
kwaad kan. Dan heeft hij wat te doen in 
de late uurtjes, als iedereen slaapt. Katten 
jagen immers vaak ‘s avonds.

Hoe bied je voeding aan op een uitdagende manier? 
Dat kan met diverse active speeltjes en puzzels zoals oa met:

Wilde katten zijn normaalgesproken grote 
delen van de dag bezig met het zoeken naar 
voedsel en jagen op een prooi. Tijdens het 
jagen is de kat erg actief: hij rent, springt 
en klimt. Doordat een huiskat meestal 
niets voor zijn eten hoeft te doen en dus 
zijn natuurlijke gedrag niet kan uitvoeren, 
kunnen er gedragsproblemen ontstaan. 
Daarbij moet je denken aan verveling, 
vernielzucht, sproeien, depressie en 
agressief of angstig gedrag. Veel mensen 
onderschatten wat verveling voor hun kat 
kan betekenen.

Een kat die zich verveelt en lichamelijk te 
weinig actief is kan naast gedragsmatige - 
ook lichamelijke problemen krijgen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan overgewicht, wat 
dan weer kan leiden tot diverse gezond-
heidsproblemen, zoals diabetes, hart- en 
vaatziekten, gewrichtsproblemen, huid- en 
vachtproblemen en een slecht uithoudings-
vermogen.

• Zorg voor het juiste aantal voederspeeltjes. 
Reken hiervoor het aantal katten + eentje 
extra. Die ene extra is er voor de zekerheid, 
als er bijvoorbeeld een leeg is of zoekgeraakt. 
En zodat het niet echt nodig is om er ruzie 
om te maken.

Jagen voor je brokjes
Wij moeten er dus voor zorgen dat onze kat 
voldoende wordt uitgedaagd. Een kat móet 
actief kunnen zijn, dus voldoende beweging 
hebben en hij moet ook wat te ontdekken 
hebben in de vorm van geuren en geluiden. 
Zijn voedsel aanbieden in een speciale 
voederbal of puzzel is een super goede 
manier om aan een paar van die eisen te 
voldoen. Je slaat meteen twee vliegen in 
één klap: de kat is lekker bezig en moet 
‘jagen’ voor de brokjes! Dat werkt dan weer 
uitstekend tegen overgewicht en gedrags-
problemen zoals verveling.

Katten mogen zich 
niet vervelen! Je kat wennen aan voerspeeltjes

• Geef géén voeding meer in het eetbakje. 
Doe alleen in het begin nog wel op de vaste 
tijdstippen een paar brokjes in het eetbakje 
en haal het eten dat overblijft weg zodra de 
kat stopt met eten. Dit ritueel moet je echter 
langzaam afbouwen. Een kat kan van de 
kleinste verandering al in de stress raken, 
dus verander niet te snel en doe het stapje 
voor stapje. Observeer je kat voordat je 
verdergaat met de volgende stap.

• Maak het je kat in het begin gemakkelijk. 
Zet bijvoorbeeld de opening van de voerbal 

de eerste keren op de grootste stand 
en doe het een paar keer voor. Soms 
kan het een paar dagen of zelfs weken 
duren voordat een kat het doorheeft. 
Geef niet op en heb geduld! Geef in 
dit geval nog wel een paar keer per 
dag kleine hoeveelheden brokjes in het 
eetbakje of gooi de brokjes, zodat de kat 
ze kan zoeken.

• Welke voeding is het meest geschikt? 
Uiteraard zijn brokjes het meest geschikt, 
maar af en toe een snack-snoepje kan ook. 
Het beste is om een afgepaste hoeveelheid 
brokjes te gebruiken (dit staat meestal wel 
aangegeven op de verpakking). Geef in het 
begin de brokjes die je kat het allerlekkerste 
vindt en daarna eventueel een voeding die 
beter bij je kat past, bijvoorbeeld light of 
senior. Wil je er toch natvoer bij blijven geven 
in de voerbak, dan kan dat natuurlijk. Houd 
er dan wel rekening mee dat de hoeveelheid 
brokjes in de speeltjes ook minder moet zijn.

• Geef je kat ook uitdaging en zet dus niet 
jaren lang het zelfde spelletje neer. Het is 
beter om ze af en toe te wisselen. 

Actief voeren
Het ligt uiteraard helemaal aan jouw kat of 
deze manier van voeren geschikt is. Jij bent 
degene die hem het beste kent. Heb je een 
oude kat dan kun je, als toevoeging naast 
zijn normale voeding, er bijvoorbeeld een 
voerbal bijgeven. Helaas is de kans groot dat 
de kat er geen gebruik van maakt: vaak zijn 
het vooral jongere en energieke katten die 
te porren zijn om te ‘werken voor de kost’. 
Naast de leeftijd ligt het ook aan het tempe-
rament; het zou kunnen dat bijvoorbeeld een 
Siamees er meer voor in is dan een Pers. Een 
kitten kun je al snel laten wennen aan deze 
manier van ‘actief voeren’. En deze zal er dan 
ook op latere leeftijd nog gebruik van maken.

Mocht je overdag werken dan kun je je kat 
voor je weggaat ipv een bakje brokken nu 
een voederbal geven. Daar is hij dan even 
lekker mee bezig. En heb je een kat die, net 
als iedereen zijn bed in gaat, erg actief wordt: 
geef hem dan ook een voederbal.

Op de Poezenboot hebben we zowel oudere 
als jonge katten. Daarom hebben we een 
voerbak staan, maar ook voerpuzzels. Regel-
matig verstoppen of gooien we wat snoepjes 
en geloof me; dan is iedereen opeens actief! 
‘Actief voeren’ vraagt wat inspanning en 
doorzettingsvermogen van jou en je huisge-
noten. Maar dit samen met je kat uitproberen, 
en hopelijk blijven doen, is enorm leuk en heel 
goed voor het welzijn van je kat. En daar gaat 
het toch om?

Kantelramen zijn 
levensgevaarlijk voor katten!
Dierenambulances, dierenartsen en 
de opvangcentra wisten het al! Een 
heleboel kattenliefhebbers weten het 
inmiddels ook! En misschien is het 
ten overvloede, maar toch willen we 
het er weer even over hebben: katten 
en kantelramen!  
De scharnieren van een kantel- of 
tuimelraam zitten aan de onderkant. 
Mocht u het raam open laten staan, 
dan ontstaat er een kier die naar 
onder toe steeds smaller wordt. Als 
uw kat nu naar buiten probeert te 
klauteren, kan het diertje ‘uitglijden’ 
op het gladde oppervlak van het glas 
of kozijn.  
En u voelt het misschien al 
aankomen... De gevolgen van zo’n 
klauterpartij kunnen fataal zijn! Wij 
hebben katten meegemaakt die aan 
een achterpoot uit het raam hingen, 
in meerdere gevallen kon de arts de 
poot niet meer redden en moest de 
kat een poot missen.  

En omdat een kat die op deze manier 
bekneld komt te zitten, vaak in 
paniek raakt en worstelt om weer los 
te komen, komt het diertje door de 
bewegingen nog vaster te zitten en 
worden eventuele verwondingen nog 
erger! Nog erger wordt het, als de 
kat met de nek of middenrif bekneld 
komt te zitten. De kat stikt dan uitein-
delijk en overlijdt! Uit ervaring kan ik 
hier over meepraten.
Een waarschuwing...

• Het beste blijft: zet het raam nooit 
op de ‘kantel’ stand als u niet in 
dezelfde kamer bent.

• Wilt u toch het raam op die manier 
open zetten, dan kunt u bijvoorbeeld 
een dikke handdoek oprollen en 
tussen de kier schuiven -aan beide 
kanten- op die manier blijft de schade 
hopelijk beperkt!  
 

• Een andere optie is het laten 
plaatsen van luchtroosters in het 
raam. Dan kan het raam dicht maar 
krijgt u toch frisse lucht binnen.

• Tegenwoordig zijn er ook diverse 
hekwerkjes in de handel waardoor de 
kat niet klem zou komen te zitten.
Een kat mag dan volgens het spreek-
woord wel negen levens hebben, 
maar teruggekomen uit de dood is er 
geen één!

Oplage: 5.000 stuks

Uitgegeven door:

Stichting ‘De Poezenboot’

Singel 38 G

1015 AB Amsterdam 

Tel. (020) 6258794 

www.depoezenboot.nl

IBAN: NL82 INGB 0005085515

Redactie :

Judith Gobets

Vormgeving & opmaak:

Petra Knip

Colofon Openingstijden:

Let op: Voor actuele informatie over 

onze openingstijden ivm de corona-

maatregelen verwijzen wij u graag 

naar onze website 

www.depoezenboot.nl

Copyright 2021
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd of opgeslagen in 
enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, 
opnamen, fotokopieën of enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat 
deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever 
en auteurs op geen enkele wijze instaan voor 
de juistheid of volledigheid van de informatie. 
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard dan ook, die het gevolg zijn van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. 

Kasumi

Fiepje & Sassje

Beyaz

Briefje

Fanny & Icey bij 

zelfgemaakte 

toiletrolpyramide

door Els


