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Geachte donateurs
Eigenlijk kan ik maar één ding doen, om u duidelijk te maken 
hoe het bij ons is en dat is u uitnodigen om langs te komen. Onze 
uitbreiding wordt werkelijk fantastisch en echt iets unieks. 
Prachtige grote nieuwe ruimtes voor de katten, eindelijk een 
aparte operatiekamer met voorbereiding, een quarantaine, 
ziekenboegen, diverse uitslaapkamers, een grote wasserette 
en de wereld aan opslagruimte. We zijn er ongelooflijk blij 
mee. Zoals de planning nu is, kunnen we de nieuwe ruimtes in 
januari in gebruik gaan nemen.

Wij willen iedereen die een extra bijdrage heeft gedaan voor de inrichting 
van de nieuwbouw enorm bedanken. Met alle giften, groot en klein, hebben 
wij toch weer een deel van de inrichting kunnen financieren. U krijgt in het 
voorjaar een speciale uitnodiging voor onze feestelijke opening, waar wij u 
in grote getale hopen te mogen ontvangen.

Ondanks de hectiek rondom de uitbreiding hebben wij weer een zeer 
productief jaar achter ons liggen. In totaal hebben we 243 katten 
opgenomen waar we gelukkig het merendeel ook weer van hebben kunnen 
plaatsen. Een paar bijzondere katten zetten wij verderop in dit blad in het 
zonnetje. Wie weet kent u nog mensen, of valt u zelf voor één van deze 
bijzondere dieren, die ook heel graag een eigen plek willen.

Wij hebben momenteel een vaste groep van ongeveer 140 moeilijk tot 
niet-herplaatsbare katten. Door de uitbreiding kunnen we straks nog meer 
doen voor deze groep. Daarnaast hebben we de kittens nog die door ons 
sterilisatiewerk bij ons terecht komen. Afgelopen jaar hebben we er maar 
liefst 171 opgenomen. Vrijwel allemaal uit situaties waarbij wij hulp hebben 
geboden aan de volwassen dieren. Het is schrijnend om te zien hoe erg deze 
situaties toenemen. Huizen met vijftien volwassen katten of meer zijn bijna 
normaal voor ons en dan praat ik nog niet eens over de aantallen kittens 
die we daar ook vaak nog aantreffen. Ook de problematiek bij de eigenaren 
is vaak heftig. Vereenzaming, vervuiling.. we treffen het (te) vaak aan. Later 
in dit nummer gaan we hier wat uitgebreider op in. Vaak zijn de dieren het 
kind van de rekening. De hulp die wij dan kunnen bieden met de sterilisatie/
castratie en de vaak broodnodige parasietenbehandeling is extreem 
waardevol. Gelukkig zien andere instanties dit ook meer en meer en wordt 
onze hulp steeds vaker gevraagd. Vanuit bewindvoerders, maatschappelijk 
werk en zelfs door de dierenbescherming en politie. Het blijft frustrerend 
om te merken dat wij één van de weinige opvangen in Noord Nederland 
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zijn, die zich zo actief met deze problematiek bezig houdt. 
Als iedereen zijn/haar schouders er onder zou zetten 
kunnen we zoveel meer doen.

Kortom, de stichting is actief. Ook op het gebied van 
voorlichting en educatie. Als erkend stagebedrijf krijgen 
wij veel stagiaires en de opleidingen spreken zich zeer 
positief uit over de leerplek die wij bieden. In januari staan 
we, op uitnodiging, twee dagen als stage-aanbieder op de 
open dagen van de AOC Groen opleidingen. Onze stand 
met bijbehorende winkel heeft weer op diverse shows en 
evenementen gestaan. We krijgen veel positieve reacties 
en steeds meer naamsbekendheid. Onze persoonlijke 
benadering levert dan vaak ook weer nieuwe donateurs 
op. Gelukkig maar, want de steun die wij van onze vaste 
groep donateurs krijgen is van onschatbare waarde. 

De initiatieven die mensen nemen zijn hartverwarmend. 
Mensen die als verjaardagscadeau een donatie of 
adoptiekat aan een kennis of familielid geven. Andere 
verkopen zelfgemaakte spullen ten behoeve van de 
stichting en ga zo maar door. Voor ons een blijk van 
waardering en de bijdrage is van grote waarde voor onze 
bewoners.

In de situatie in Den Haag is helaas nog weinig verandering 
gekomen. Obrechtstraat 226 wordt nog steeds 
‘gegijzeld’door een ex-bestuurslid. De gerechterlijke 
procedure kost veel tijd.  

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw trouwe steun en hoop 
u allemaal te mogen ontvangen in het voorjaar. U kunt 
dan met eigen ogen zien hoe prachtig alles is geworden. Ik 
wens u namens  ons team, bestuur en alle bewoners hele 
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2014.

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Babbels kwam in september 2010 bij ons wonen. Er werd 
afstand van haar gedaan vanwege haar karakter en de 
daardoor ontstane problemen. Nu zijn wij heel wat pittige 
dames en heren gewend en niet zo snel onder de indruk. 
Bij Babbels moesten wij toch wel even slikken. Wat een 
furie! Met veel kabaal (ze heette niet voor niks Babbels), 
haar forse lijf (bijna zeven kilo) en nagels zo scherp als 
messen liet zij goed weten wat ze wilde. Velen hadden 
diep respect voor haar. Babbels was zo’n dame die precies 
wist wat ze wilde. Een enorm sterk karakter! We hebben 
één dag geprobeerd Babbels in een groep te plaatsen, 
maar dit was geen succes. Babbels hield niet van andere 
katten. Aan het eind van de dag lag Babbels languit op een 
tafel en zaten alle andere katten bibberend buiten. Wat 
een moeilijke dame en toch... wat vonden we haar leuk!

Het karakter van Babbels is voor echte kattenliefhebbers 
iets geweldigs. Zo heerlijk arrogant....een ware femme 
fatale. Het werd een gepuzzel om een plek te vinden 
waar ze een fijn leven kon krijgen. Dit werd uiteindelijk 
de kantine en Babbels werd gaandeweg ons boegbeeld. 
Ging ook gezellig naar buiten en liep (met haar heerlijke 
schommelende postuur) overal. Kwam bij Rixt in huis, 
waar ze met een hoop geschreeuw een poging deed 
de aanwezige katten weg te jagen. Ze liep dagelijks een 
rondje langs de buitenrennen waar ze de aanwezige 
katten de gek aan leek te steken. Bezoek werd met een 
bekende Babbels-brul begroet en niet altijd goedgekeurd. 
De mensen die dachten haar meteen te kunnen aaien, 
zullen haar dan ook niet snel vergeten. Iedereen uit ons 
team was gek op haar. De eerste maanden hebben we 
nog een poging gedaan haar te herplaatsen, maar als 

er iemand voor haar belde golfde door iedereen heen: 
‘Nee!..niet Babbels weg!’. Hier zijn we dan ook snel mee 
gestopt. Babbels hoorde bij ons.

De laatste weken zeiden we tegen elkaar; ‘er is iets met 
Babbels’. Ze was wat stiller en leek wat minder goed te 
eten. Toen we op een ochtend veel kwijl om haar bekje 
zagen dachten we nog dat ze misschien een losse kies had. 

In november hebben wij afscheid moeten 
nemen van ons boegbeeld Babbels. Zij heeft 
een heel speciaal plekje in ons hart en deze 
gebeurtenis verdient wat extra aandacht.

Babbels

U bent ongetwijfeld allemaal grotendeels op de hoogte 
van de overstap die ons land maakt op het Europese 
betalingssysteem SEPA. Ook ons banknummer 
veranderd. Op onze acceptgiro staat het nieuwe 
nummer voorgedrukt. Mocht u via internet betalen 
let er dan op dat u ons nieuwe nummer invult. Dit is  
NL75INGB0006884393

Mensen die ons gemachtigd hebben om hun bijdrage 
automatisch af te schrijven hoeven niets te doen. 
Uw gegevens worden door onze bank automatisch 
aangepast.

Een kat uit duizenden
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Uiteraard stond ze het niet toe even in haar bek te kijken, 
dus zijn we met haar naar onze dierenarts gegaan. Onder 
narcose bleek dat Babbels een tumor in haar tong had 
zitten. Dat kwam hard aan. Wij hebben alles op alles gezet 
om haar nog een paar heerlijke laatste weken te geven. 
Ze is verwend op alle fronten en met ondersteunende 
medicatie leek het nog even te gaan. Tot de dag waarop 
we zagen dat het eten niet meer lukte. De tumor had 
haar tong bijna helemaal aangetast, waardoor deze zijn 
werking niet meer kon doen. Op dat moment hebben wij 
besloten haar in te laten slapen.

De kantine en het erf is niet meer hetzelfde zonder onze 
Babs. We missen haar praatjes en heerlijke verschijning. 
Babbels was voor ons een kat uit duizenden.

Al snel merkten we dat er iets niet helemaal in orde 
was met Otje. Hij at maar heel weinig en leek het 
benauwd te hebben. Onze vermoedens werden met 
een röntgenfoto bevestigd: Otje had een breuk in 
zijn middenrif.  Hij moest zo snel mogelijk worden 
geopereerd. Geen eenvoudige keuze want het was niet 
onze kat, maar die van de boer. We hebben hem de 
situatie voorgelegd en ook wat de kosten zouden zijn, 
waarop zijn reactie te voorspellen was. Hij moest maar 
een spuitje krijgen.... Absoluut niet natuurlijk! Otje was 
zo lief en zo jong en verder helemaal gezond; hij zou 
minstens een eerlijke kans moeten krijgen.

Helaas zijn dit soort ingrepen nogal prijzig en zou 
het een enorm gat slaan in onze begroting voor 
dierenartskosten. We hebben een oproep geplaatst 
op onze facebookpagina en de reacties waren zo 
overweldigend en hartverwarmend! Binnen 24 uur was 
het bedrag door allemaal lieve mensen ingezameld, 
fantastisch! Otje kon worden geopereerd en dit zou 
meteen de volgende dag gebeuren.

Helaas was onze euforie maar van korte duur. Tijdens 
de operatie werd de enorme schade snel duidelijk. 
De breuk was zo groot dat twee derde van zijn 
buikorganen in zijn borstholte zat. De verwonding 
was ook al zo oud dat een deel van zijn lever aan de 
binnenkant van zijn borstkas was vastgegroeid. Otje 
kon dit nooit overleven. Alles is ingezet en tot het einde 
toe is er door de dierenartsen en assistentes voor hem 
geknokt, maar het mocht niet baten. Otje  overleed op 
de operatietafel.

Met de trieste mededeling aan alle mensen die 
het Otje zo hadden gegund, kwam een idee. Het 
ingezamelde bedrag was niet in zijn geheel gebruikt. 
Met de rest hebben we de bodem gelegd van ‘Otje’s 
Potje’. Otje’s Potje is bedoeld voor katten zonder 

eigenaar of portemonnee die wel medische verzorging 
of een operatie nodig hebben. Regelmatig komen wij 
in situaties zoals deze waar we graag willen, maar 
niet altijd kunnen helpen door gebrek aan  financiën. 
Hopelijk wordt Otje’s Potje een groot succes en kunnen 
we in de toekomst nog meer katten als Otje proberen 
te helpen.

Otje’s Potje
Een schat van een rode jonge kater liep tussen een stuk of tien andere katten op een boerderij waar we aan het 
vangen waren. Veel te mager en vol met vlooien, maar dat deed niets af aan zijn geweldige karakter. Superlief en 
zichtbaar dankbaar voor het warme mandje en de aandacht die hij bij ons kreeg.

De zwerfkatten-problematiek speelt in heel Nederland.  
Wij zijn begin november op het zwerfdieren-symposium 
in Utrecht geweest. Eén van de sprekers was de 
burgemeester van Schiermonnikoog over de situatie op 
het eiland. Er is nog geen oplossing gevonden, maar het 
afschieten van de verwilderde groep dieren is gelukkig 
van de baan.

Een leuk bezoek hebben wij ook gebracht aan de 
stichting  Zwerfkatten Rijnmond. Een prachtig initiatief 
waarbij ze uiteindelijk een goede samenwerking met 
de Dierenbescherming hebben weten te bereiken. Hun 
werk bestaat grotendeels uit het vangen en steriliseren/
castreren van zwerfkatten. Hun werkwijze is effectief en 
zou als voorbeeld gezien moeten worden voor andere 
regio’s.

Zwerfkatten
problematiek
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Eens per week komt er iemand van de thuiszorg en 
dan is het de bedoeling dat er wordt opgeruimd en 
schoongemaakt. Daar is eigenlijk al geen beginnen meer 
aan, dus blijft het bij een praatje. Ook het terrein om het 
huis heen staat vol met oude caravans, volgestampt met 
wat niet anders te omschrijven valt als rotzooi. Een auto 
die het al jaren niet meer doet, groen en bruin ziet van 
de roest en aanslag, maar waarover hij vertelt dat hij 
daarmee bij ons en de poezen komt kijken.

Als wij door de dierenpolitie ingezet worden om de 
kittens die er geboren zijn op te halen, wordt het duidelijk 
hoe eenzaam meneer is. Hij ziet het allemaal niet meer 
zo goed en heeft dus ook niet in de gaten dat de kittens 
levend worden opgegeten door vlooien en ontzettend last 
hebben van niesziekte. Meer dood dan levend hangen 
ze bij hem op schoot voor een beetje warmte. Door de 
bloedarmoede, die de vlooien veroorzaken, krijgen ze het 
koud. Ladingen vlooieneitjes op de stoelen en banken 
werden aangezien voor zandkorrels. We proberen de 
ernst van de zaak aan hem duidelijk te maken, maar dat 
dringt niet door. 

Misplaatste liefde
Het voorbeeld hiernaast komen we regelmatig tegen. 
Deze meneer lijdt aan het hoarders syndroom. De 
oorzaak in dit geval is duidelijk: hij is eenzaam. 
Hoarding is een verzamelnaam voor.....verzamelen. 
Op een dwangmatige manier. Mensen die om wat voor 
reden dan ook geen afstand kunnen doen van hun 
spullen, maar in sommige gevallen ook van hun dieren. 
Bij de meneer in dit verhaal was er op tijd hulp, maar 
we kennen ook situaties (zoals op de onderstaande 
foto’s) waarbij het vele malen erger is en de hulp te laat 
komt. De mensen die aan dit syndroom lijden hebben 
professionele ondersteuning  nodig. Simpelweg de 
dieren weg halen of de rotzooi opruimen zal nooit het 
probleem oplossen. De dieperliggende oorzaak moet 
aangepakt worden. Doe je daar niets aan, dan vallen 
ze altijd terug in hun oude gedrag. Een kwelling voor 
mens en dier.

Hoarding
Op een schitterende plek in Friesland, ver afgelegen van de bewoonde wereld, woont een man 
met zijn zes katten. Hij heeft de respectabele leeftijd van 72 en lijdt helaas aan prostaatkanker. 
Elke dag wordt hij met een taxi opgehaald en moet hij naar het ziekenhuis in Groningen voor 
behandeling. Dat is eigenlijk het enige moment waarop hij contact met mensen heeft. Iedereen 
om hem heen is hij reeds kwijtgeraakt. Hij richt zich op wat hij nog wel heeft, zijn spullen en 
zijn katten.

Door de dierenpolitie is al een katje naar de dierenarts 
gebracht voor euthanasie. Hij wil absoluut geen afstand 
doen van de kittens. We mogen ze meenemen om ze op 
te knappen, maar dan moeten ze absoluut terug komen. 
We doen de kleintjes in mandjes maar zeggen niets toe. 
Gelukkig lukt het wel om met hem af te spreken dat we 
de volwassen katten gaan vangen en gaan castreren en 
steriliseren. Hij wil wel heel graag weten wanneer ze terug 
komen. Iedere dag belt hij om te vragen hoe het nu met 
zijn poezen gaat en dat hij ze zo mist. 

Intussen zijn drie volwassen katten terug gegaan en 
worden in de gaten gehouden door mensen van de 
dierenbescherming.
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Elke avond loop ik nog even langs alle verblijven. Ik heb dan 
standaard een heel erg lekker hapje bij me, maar wie hier iets 
van wil hebben zal toch echt bij me moeten komen.  Deze keer 
met Lucy.

Het avondrondje

Dat je zelf niet altijd je uiterste best hoeft te doen 
om het vertrouwen van een kat te winnen laat poes 
Lucy zien.

Lucy woont sinds het voorjaar van 2010 bij ons. Ze 
is afkomstig uit de Groningse plaats Lucaswolde. 
Hier woonde ze met twaalf soortgenoten bij 
een oude man. De man had een teruggetrokken 
bestaan, waardoor de katten overwegend schuw 
naar vreemden waren.

In mei 2010 sloeg het noodlot toe. De oude 
man kreeg een hartaanval en overleed. Door 
zijn eenzame bestaan heeft hij zelfs een paar 
dagen dood in zijn woning gelegen voor hij werd 
gevonden. Zijn nabestaanden moesten vervolgens 
de nalatenschap gaan regelen, waaronder 
natuurlijk ook de zorg voor zijn katten viel. De 
katten waren, volgens de familie, allemaal wild. Ze 
konden niet door familie en/of vrienden worden 
overgenomen en moesten naar een opvang. Na een 
lange zoektocht kwamen zes katten bij ons terecht.

In drie jaar tijd zijn vier van de twaalf katten 
herplaatst. Deze katten waren al wat ouder en 
bleken veel minder bang dan gedacht werd. De 
twee jongste en meest schuwe katten wonen nog 
bij ons, waaronder Lucy.

Lucy is een grappig poesje die altijd op gepaste 
afstand de situatie in de gaten hield. Als je haar recht 
aan keek, sloeg de paniek  echter meteen toe, dus 
dat deden we dan ook maar niet. Lucy zag er goed 
uit en had genoeg vriendjes en vriendinnetjes. 
Deze categorie katten laten wij met rust.

Tijdens mijn avondronde probeer ik contact te 
krijgen met katten die naar mijn idee ‘op de wip’ 
zitten. Met geduld en een lekker hapje heb ik al 
veel weten te bereiken. Zo had ik mijn oog al een 
tijd op een wat oudere zwart-witte poes laten 
vallen, die mij zeer geïnteresseerd volgde tijdens 
mijn werkzaamheden. Als ik mijn ‘gezelligste 
stemmetje’ opzet, komen daar standaard een aantal 
makkelijke katten op af. Mijn benen krijgen dan 
tientallen kopjes en likjes en ik aai terwijl ik me 
focus op die ene poes....

En zo ben ik op een avond al een tijdje een rug aan 
het aaien, waarvan ik dacht dat het kater Zorro was. 
Ik zeg nog tegen hem: ‘Ik mag jou wel in de gaten 
gaan houden....je bent wel eens dikker geweest’. 
Totdat ik me plots realiseer dat ik niet Zorro, maar 
Lucy sta te aaien! Dit van oorsprong enorm schuwe 
poesje had zelf het initiatief genomen om met de 
andere katten mee te gaan in hun liefkozingen. En 
zo ontdekte ook zij dat die mensenhanden heel erg 
fijn kunnen zijn.

Inmiddels doet ook Lucy mee in het vaste rondje. 
Ze staat miauwend op de picknicktafel en geniet 
intens van de aandacht die ze van mij krijgt. 
Een genot om te zien. Terwijl ik Lucy aai kijk ik 
naar de wat oudere zwart-witte poes. Zij kijkt 
even geïnteresseerd terug, maar komt geen stap 
dichterbij.. nog niet.

Rixt
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DikkieDik en Babycakes
Op tweede Pinksterdag werden vier héél  kleine 
kruimeltjes te vroeg geboren en verstoten door hun 
moeder. Gelukkig was hun eigenaar slim genoeg om 
meteen bij de dierenarts aan de bel te trekken, welke ze 
weer naar ons verwees. Vanuit Hoogeveen werden ze zo 
snel mogelijk naar Drachtstercompagnie gebracht.

Rixt nam het kleine grut in ontvangst en was meteen erg 
bezorgd. Zo klein had ze ze nog nooit gezien. Ze wogen 
tussen de 45 en 52 gram. Onvoorstelbaar klein dus. 
Gezonde pas geboren kittens wegen normaal het dubbele! 
Rixt belde mij met de mededeling: ‘als iemand dit kan, ben 
jij het. Wil je alsjeblieft?’  Uiteraard hoefde ik hier niet over 
na te denken. Ik stapte in de auto en was heel benieuwd 
naar mijn nieuwe ‘kinderen’. Bij binnenkomst zei Rixt: ‘zo 
klein heb je ze nog nooit gezien!’, en inderdaad...zulke 
kleine minimuisjes. ‘Zie het als een uitdaging’ zei ze nog.

Zo begonnen mijn slapeloze nachten en de toename 
van flink wat grijze haren..... Normaal is om de twee tot 
drie uur voeden voldoende, maar met zulk prematuur 
priegelspul is ieder uur de eerste dagen van levensbelang. 
Drinken uit een flesje konden ze nog niet. Daarvoor 
waren ze niet sterk genoeg en ze misten hun zuigreflex. 
Een milliliter spuitje met een minispeentje was het 
aangewezen gereedschap.

Iedere dag gingen ze met me mee naar de stichting en 
weer naar huis. Op de voet gevolgd door mijn hond Tessa 
die zichzelf elke keer opnieuw tot pleeg-, poets-, oppas- 
en speelmama opwerpt van moederloze kittens. Heel 
welkome hulp!

Ze dronken goed en deden in principe alles verder goed, 
behalve groeien. Dat ging echt mondjesmaat en zeker 
bij de twee lichtste van het nest. Dit bleef bij hen ook zo 
en na drie weken alles te hebben geprobeerd, heb ik  in 
overleg met onze dierenarts daarin een hele vervelende 
keuze moeten maken...

En zo waren er nog twee. Zij liepen weliswaar achter in 
groei en ontwikkeling maar deden het goed! Het werden 
echte katjes en zo ontzettend lief! De ontwikkeling liep 
alleen ongeveer twee weken achter. Zelf eten, spelen, naar 
de kattenbak gaan, alles duurde bij hen veel langer. Maar 
ze werden gezond en sterk en hebben hun achterstand 
ingehaald.

Als je zo intensief met zulke kleintjes bezig bent, ga je je 
vreselijk aan ze hechten. Het moment dat ze dan groot en 
sterk genoeg zijn om geplaatst te worden is altijd moeilijk. 
Je bent extra selectief op eventueel geïnteresseerden en 
eigenlijk komt het er op neer dat niks of niemand goed 
genoeg is. Intussen wonen ze alweer een paar maandjes 
in Apeldoorn bij mijn beste vriendin en haar gezin. Ik had 
ze op geen betere plek kunnen wensen. Alles wat hun 
hartje begeert keer tien!

Kitty

Een beetje vreemd..
Ook bij kittens zien we af en toe lichamelijke afwijkingen, al dan niet gevolg van een moeilijke 
start. Soms is de afwijking bekend bij de medische wetenschap en soms onbekend. Deze zomer 
hebben we een paar bijzondere gevallen gehad. 

Pectus Excavatum!
Dat klinkt bijna als een toverspreuk uit een Harry Potter 
film. Helaas is de waarheid iets minder magisch. Het is 
een aangeboren afwijking aan de borstkas. Het borstbeen 
is naar binnen gekruld, waardoor longen en soms ook het 
hart, in de verdrukking kunnen komen. Het gebeurt  maar 
heel zelden dat er in een nestje een katje geboren wordt 
met deze afwijking. Laat staan twee!

Vanuit ons sterilisatiewerk kregen we een nestje van 
drie kittens aangeboden waarvan er twee deze afwijking 
hadden. Bij het ene kitten iets minder ernstig dan bij het 
andere. De laatste had zelfs moeite met ademhalen en 
we vreesden ervoor dat we geen andere keus hadden dan 
haar te laten gaan. Gelukkig vonden we, na wat speurwerk, 
verschillende  onderzoeks- en behandelmogelijkheden 
met goede resultaten. Dit hield wel in dat er voor één van 
de kittens uiteindelijk wel een operatie aan te pas moest 
komen. Voor zo’n ingreep waren ze nog veel te jong, dus 
werden ze goed in de gaten gehouden door pleegmama 
Anja en onze dierenarts.

De operatie werd gepland voor de grootste van de twee 
katjes die ook de meeste problemen had.  Dat beloofde 
een hele spannende dag te worden. Eenmaal bij de 
dierenkliniek aangekomen werd nog een röntgenfoto 
gemaakt. Wat een verrassing, haar lijf leek het uit zichzelf 
op te lossen. Haar ademhaling was zo goed als normaal en 
de ‘krullen’ in het borstbeen leken de goede richting op te 
groeien. De operatie werd geschrapt met de hoop dat ze 
in deze lijn door zou groeien.

Begin december kreeg ze toch weer klachten. Bij 
inspanning werd ze benauwd. Een nieuwe foto werd 
genomen en daaruit bleek dat haar ribben wel de goede 
kant uit gingen, maar haar borstbeen sterk naar binnen 
groeide. Over een paar weken laten we weer een foto 
maken en wordt besloten of ze alsnog een operatie moet 
ondergaan. Na herstel kan ze dan gewoon een volwaardig 
kattenleventje hebben en zoeken we voor haar en haar 
zusje een eigen mandje.

Kitty
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Gelukkig mag ik u ook weer even 
vertellen hoe het met ons allemaal 
gaat. Want wij katten weten dat van 
elkaar en ons personeel kan er 
alleen maar naar raden. 

Wat ben ik blij dat ik eindelijk weer even tegen u mag 
miauwen, want wat is er weer veel gebeurd bij ons! Ik 
had u de vorige keer al verteld wat er allemaal naast ons 
gaande was. Dat er nog een huis bij zou komen voor meer 
collega’s die net als ons nergens anders heen kunnen. Dat 
vond ik best goed hoor, maar stiekem werd ik ook wel een 
beetje jaloers toen ik zag wat er gemaakt werd. Dat zag 
er zo mooi uit!, daar wilde ik zélf wel wonen! Ik ben dus 
heel vaak buiten gaan zitten en naar dat huis gaan kijken. 
Mijn personeel heeft dat natuurlijk gezien en nu heb ik 
gehoord dat mijn collega’s en ik gaan verhuizen. Dat wij in 
het nieuwe huis gaan wonen!! Ik vind het reuze spannend 
maar ook heel erg leuk. Ons personeel gaat het huis waar 
we nu wonen dan een beetje opknappen en dan komen 
daar weer nieuwe collega’s te wonen. Ik kan bijna niet 
meer wachten!!

Weet u wat ik wel heel erg jammer vind. Dat ik dit niet 
meer aan mijn grote vriendin Babbels heb kunnen 
vertellen. Zij is er niet meer en daar ben ik nog steeds een 
beetje verdrietig van. Ik heb nog nooit zo’n gekke vriendin 
gehad hoor, want ze was heel vaak chagrijnig, maar ik 
vond haar zó stoer! Ze had mij al een keer verteld dat ze 
last van haar bek had. Het lukte niet zo goed om haar eten 
uit het bakje te likken. Daar baalde ze van, want Babbels 
hield wel van eten! Ik weet niet precies wat er met haar 
was. Snap ook echt niet waar ons personeel het over had, 
maar ik zag wel dat ze niet blij waren. Er komt dan water 
uit hun ogen en omdat ze allemaal over Babbels praatten 
wist ik wat er aan de hand was..

Basje
Ieder voorjaar zijn ze er weer...de flessen-kittens. 
Vertederd als altijd, zetten we ons daar dan ook keer op 
keer en voor de volle honderd procent voor in. Zo kwamen 
er halverwege mei tijdens een vangactie twee kittens 
uit een hooiberg tevoorschijn die net hun oogjes open 
hadden. Aangezien niet te achterhalen was wie van de 
groep hun moeder was en de volwassen dieren allemaal 
erg schuw waren, besloten we het duo verder met de fles 
groot te brengen. Bikkel en Basje kwamen bij mij in huis..
Drinken uit een flesje ging prima en dankzij mijn 

hond Donna, die altijd klaar staat om te helpen bij de 
‘lichamelijke verzorging’, leek alles te gaan zoals altijd. En 
toch klopte er iets niet. Er was een verschil tussen beide 
katjes. Bikkel ontwikkelde zich zoals we gewend waren. 
Begon te waggelen, een drafje, staartje stoer omhoog, 
ruggetje krom en...op onderzoek uit. Basje daarentegen 
zat waar hij zat. Deed drie stapjes en plofte weer neer. 
Als hij zijn broertje volgde terwijl die op de leuning van 
de bank liep, draaide hij alleen zijn kopje mee en niet zijn 
lijfje. Gevolg was dat hij gewoon omviel… Bikkel groeide, 
Basje bleef achter. Zijn kopje leek wat boller en zijn oogjes 
stonden verder uit elkaar. Hij had wat een ‘domme’ 
uitstraling en veel mensen zeiden als ze hem zagen: ‘het 
lijkt wel een mongooltje..’

Onze dierenarts constateerde een afwijking aan zijn 
hartje. Ook begon Basje problemen te krijgen met zijn 
darmpjes. Hij zat snel verstopt of had diarree wat hij ook 
nog eens overal verloor. Het werd een tijd waarbij ik me 
af en toe afvroeg of ik wel door moest gaan. Maar als ik 
Basje aankeek verdween die twijfel als sneeuw voor de 
zon.

Basje is inmiddels ruim zeven maanden oud, weegt 1,6 
kilo en heeft plezier voor tien! Basje zijn broer Bikkel is 
begin november bij de stichting gecastreerd. Op de foto 
zie je goed wat een onderdeurtje Basje is. Als hij het 
op een rennen zet, haalt zijn achterkant zijn voorkantje 
regelmatig in waardoor hij een koprol maakt. Het doet 
hem weinig. Hij kan niet goed klimmen en als hij op schoot 
wil hoor je een zacht maar toch zeer dwingend geluidje 
waarmee hij kenbaar maakt wat hij wil. Op schoot ploft 
hij neer en spint als de beste, bij voorkeur op zijn rug. We 
hebben eindelijk een eetpatroon en aangepaste voeding 
gevonden waar hij het goed op doet. Ook over zijn hartje 
is onze dierenarts dik tevreden.

Wat Basje precies mankeert is niet bekend. Onderzoek 
naar dergelijke afwijkingen bij katten wordt vrijwel niet 
gedaan. De kosten zullen de waarde van een dergelijk 
onderzoek waarschijnlijk niet dekken. U zult begrijpen dat 
Basje bij mij en mijn gezin blijft wonen. Hij is te kwetsbaar 
om te plaatsen buiten ons zicht en wij zijn uiteraard tot 
over onze oren verliefd op dit kleine mannetje. Wat ons 
betreft is Basje met recht ‘een wonder van de natuur!’

Rixt
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Het verhaal van onze ex-dierenarts Ingrid Lewin is u ongetwijfeld allen bekend. De rechtszaak die haar 
werd aangedaan door de opvolgster van haar praktijk en de boete die ze moest betalen voor haar 
vrijwilligerswerk. Begin december kwam de uitspraak van de rechtbank in Groningen. Hieronder een 
interview met Ingrid Lewin. Wij feliciteren Ingrid en haar man Karel met deze uitspraak. Een wijs besluit 
voor mens en dier.

Eindelijk gerechtigheid

‘Eindelijk kan ik weer verder met waar het echt 
om gaat: het helpen van dieren. De afgelopen twee 
jaar was mijn leven een nachtmerrie en ik kan nog 
steeds niet geloven dat dit mij is overkomen.’ Ingrid 
zit aan de keukentafel. Ze is opgetogen en blij dat 
ze de draad weer kan oppakken. Maar je ziet ook 
wat deze zaak met haar heeft gedaan. Het staat in 
haar gezicht geschreven. Ingrid wil na al die tijd 
van stilzwijgen graag vertellen hoe deze periode 
voor haar was. ‘Het is misschien wel goed om te 
weten dat dit iedereen kan overkomen. Iedere gek 
heeft het recht om je aan te klagen en dan ben je zo 
jaren van je leven kwijt.’

Drie jaar geleden was Ingrid als gepensioneerd 
dierenarts druk met vrijwilligerswerk voor dieren 
over de hele wereld. Sterilisatieacties in Spanje, 
Indonesië en natuurlijk ook in Groningen en 
Friesland, waar ze woont. Toen Ingrid met pensioen 
ging had ze met de opvolgster in de praktijk 
afgesproken dat ze haar werk voor Stichting 
Kat in Nood kon blijven doen. ‘Met dat werk 
verdien je geen geld, ik deed het omdat ik het 
stichtingsbestuur goed kende en het belangrijk 
vond om ook zwerfkatten te helpen.’ De opvolgster 
vond het toen nog geen enkel probleem.

Tot er ineens een envelop in de brievenbus  lag 
waarin de advocaat van de opvolgster 264.000 
euro schadevergoeding eiste vanwege het 
vrijwilligerswerk dat Ingrid had gedaan. De 
opvolgster zou inkomsten misgelopen zijn. Het had 
ermee te maken dat de stichting van Groningen 

naar Drachtstercompagnie verhuisd was en nu 
te dicht bij de praktijk gevestigd was. Het werk 
dat Ingrid voor de stichting deed zou daardoor 
concurrentie zijn voor de praktijk. ‘Belachelijk! 
De katten die ik heb gesteriliseerd kwamen 
voornamelijk uit Groningen en waren zwerfkatten 
die anders nooit naar een dierenarts zouden zijn 
gegaan. Dat is toch ook geen concurrentie?’

Er komen wel vaker mensen foto’s van ons maken. Eerst 
wist ik niet wat dat waren...foto’s. Maar ik zag wel altijd 
hetzelfde. Een raar ding wat ons personeel voor hun hoofd 
doet, een klik en dan later  komen ze met een plaatje waar 
dan datgene op staat waar ze met dat ding naar keken. Ik 
snap het eigenlijk nog steeds niet, maar weet wel dat als 
er een foto gemaakt wordt ik er bij moet zijn. Want wie 
wil nou niet een plaatje van mij?! Zo komt hier af en toe 
een meneer die wel heel gek bezig is met foto’s maken. 
Hij is heel rustig waardoor mijn bange collega’s ook wat 
ontspannen en loopt héél lang in ons verblijf rond met dat 
rare ding. Dan maakt hij overal foto’s van. Ik hoorde van 
mijn personeel dat hij nog veel aan het leren is en straks 
een échte fotograaf is. Dan komt hij vast nog eens langs 
om mij opnieuw te fotograferen. En word ik misschien wel 
beroemd!

Ik wil eigenlijk nog één ding tegen u zeggen of aan u 
vragen. Ik weet dat mijn collega Tinus ook in dit blaadje 
staat. Wilt u eens goed nadenken of u hem niet in huis wilt 
nemen? Want weet u....eigenlijk willen mijn collega’s en ik 
dat ook wel graag. Hij kan heel aardig zijn hoor!, maar ook 
zo’n vreselijke pestkop. Hij is ook zo dol op ons personeel 
geworden. Ik heb heel erg lang tegen hem moeten 
miauwen voordat hij geloofde dat hij niet zo boos tegen 
ze hoefde te doen. Toen hij dat eenmaal geloofde konden 
ze hem aaien en nu kan hij bijna niet meer zonder. Als ik 
even wil knuffelen komt hij er meteen tussen. Ik geef toe 
dat ik ook niet de dunste ben, maar Tinus is toch ronduit 
dik. Ik snap dus eigenlijk niet waarom mijn personeel hem 
zo leuk vindt. Dus ik hoop dat één van u eens langs komt 
voor hem. Dan beloof ik dat ik me niet laat zien, want als 
u mij gezien hebt wilt u Tinus niet meer natuurlijk. En 
misschien krijgt hij dan wel een fijn eigen huis.

Lieve mensen, ik heb gehoord dat we over een tijdje een 
groot feest krijgen. Als we in ons nieuwe huis wonen. 
Komt u mij dan allemaal opzoeken? Ik kan niet wachten 
op alle knuffels!!

Tot heel erg gauw!

Kopje van Dino
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Maar zowel de opvolgster als het rechtssysteem 
hadden daar maling aan. Ingrid kwam in een 
juridische molen terecht waar je niet zo snel meer 
uitkomt. ‘Dat was een hele zware periode. Ik kon 
niet geloven dat ik als een crimineel voor de 
rechter gesleept werd, omdat ik vrijwilligerswerk 
voor dieren heb gedaan. Dat heeft er hard 
ingehakt. Ik kon niet meer eten, niet meer slapen, 
ik kon helemaal niks meer. Het feit dat ik mijn huis 
en alles waar ik voor gewerkt had, zou verliezen, 
hing als het zwaard van Damocles boven mijn 
hoofd.’ Eerst moest Ingrid voor een speciale 
arbitragecommissie verschijnen. Een rechter 
en twee dierenartsen hebben zich over de zaak 
gebogen. ‘Gek genoeg hadden ze geen oog voor 
de afspraken die ik had gemaakt met de opvolgster 
over het werk voor Stichting Kat in Nood. De rechter 
heeft alleen geoordeeld dat het daadwerkelijk 
steriliseren te dicht bij de praktijk had plaats 
gevonden’. Ingrid moest de gerechtelijke kosten 
betalen, maar een boete van bijna drie ton ging 
ook de arbitragecommissie veel te ver. ‘Toch was 
het een klap dat je kunt worden veroordeeld voor 
dit vrijwilligerswerk voor de stichting. Ik had ook 
gewoon achter de geraniums kunnen gaan zitten, 
maar ik wilde nog iets goeds doen voor de dieren 

met mijn kennis. En daar ben ik keihard voor 
gestraft.’ En daar bleef het niet bij. De opvolgster 
wilde haar gram alsnog halen bij de civiele rechter. 
Ze ging naar de rechtbank in Groningen en eiste 
dat die alsnog ruim drie ton schadevergoeding 
zou toekennen voor de sterilisatieacties van Ingrid. 
‘Toen begon natuurlijk alles weer opnieuw. En je 
kunt er niks aan doen. Dat is misschien nog wel het 
ergste. Als je aangeklaagd wordt sta je met je rug 
tegen de muur. Je ben onmachtig en je moet er wel 
aan meewerken.’ Het duurde ruim een jaar voordat 
de civiele rechter tot zijn uitspraak kwam. Maar 
die was wel helemaal in het voordeel van Ingrid. 
‘De rechter heeft alle eisen van de opvolgster 
afgewezen, dus ik durf eindelijk de draad weer op 
te pakken’.

Ingrid mag het vrijwilligerswerk voor Stichting Kat 
in Nood niet meer doen van de rechter, vanwege 
de afstand tot de praktijk in Drachten, maar Ingrid 
droomt wel van het andere werk dat ze nu weer kan 
gaan doen: ‘Ik doe sterilisatieacties op het Griekse 
eiland Samos, want daar hebben ze een enorm 
hondenoverschot. En volgende week krijg ik een 
paar Griekse pupjes die van de dood zijn gered. 
Hopelijk kan ik daar een baasje voor vinden’. 

Ingrid heeft deze zware periode doorstaan 
dankzij de mensen om haar heen. Stichting Kat 
in Nood heeft al die tijd aan haar zijde gestaan. 
‘Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven 
en de onvoorwaardelijke steun. Veel vrienden en 
kennissen hebben me echt verrast. Bijvoorbeeld 
hoe de rechtszaal ineens volliep met mensen die 
achter mij stonden, letterlijk en figuurlijk. Dankzij 
die mensen heb ik het toch volgehouden.

Lot Lewin

P.s. Op de foto’s doet Ingrid vrijwilligerswerk in 
Indonesië voor de stichting Dierennood

In het zonnetje
In het vorige Zwervertje stond onze Tinus bij ‘Het 
Avondrondje’ nog met zijn bijnaam ‘Terror Tinus’. Hij was 
zich zo leuk aan het ontwikkelen dat er echt wat over 
geschreven moest worden. Nu staat Tinus in het zonnetje, 
want wat zouden wij graag een fijne eigen plek voor deze 
leuke kater vinden. Tinus is een jaar of zes en het zou 
zonde zijn als hij tot zijn twintigste bij ons zou wonen.

Toch is Tinus wel een kat voor een liefhebber. Hij is 
ontzettend knuffelig, maar wil nog steeds (uit pure 
onzekerheid) de touwtjes in eigen hand houden. Hierdoor 
kan hij tijdens het knuffelen even een hapje in je hand 
doen of met zijn poot je hand pakken. Zonder je zeer te 
doen! Maar veel mensen vinden dit gedrag eng. Tinus zou 
het op een plek waar hij de enige kat is het beste doen. 
Alle aandacht voor Tinus! Hij is net een hond, luistert naar 
zijn naam en naar ‘commando’s’. Hij heeft een loodzwaar 
leven achter de rug. Wat zou het een succesverhaal zijn 
als hij uiteindelijk in een eigen mandje terecht komt.

        
                         
Mensen die een lieve, aanhankelijke kater zoeken 
kunnen hun zoektocht nu staken. Sylvester heeft al deze 
eigenschappen. Hij is een lieve schat van negen jaar oud 
die op meerdere plaatsen heeft gewoond. Sylvester is een 
kater met een zacht en absoluut geen dominant karakter 
en kan goed met andere katten.

Tinus

Sylvester
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Deze leuke en aandoenlijke kater verblijft al een tijd in de 
opvang. Hij heeft een neurologische afwijking waardoor 
hij altijd een beetje wiebelt. Dit maakt hem overigens 
waanzinnig charmant. Hij kan echter (mede door zijn 
handicap) niet zo goed met andere katten waardoor 
we hebben besloten toch een andere plek voor hem te 
zoeken. Waar hij alleen, of samen met een hond (waar 
hij dol op is) mag wonen. Belangrijk is wel dat hij niet 
naar buiten mag. Hij is veel te kwetsbaar voor verkeer en 
andere zaken. Bolke is 7 jaar en verder kerngezond. Wij 
hopen iemand te vinden die even wat verder kijkt en het 
aanhankelijke karakter van deze schat op nummer één 
zet. Bolke verdient nog een paar geweldige gouden jaren!

Speedy is ooit aan komen lopen bij iemand met liefde 
voor katten, maar te weinig middelen had om ze allemaal 
op een juiste manier te kunnen verzorgen. Speedy deed 
het niet goed tussen de grote hoeveelheid katten in de 
woning en botste veel met een andere (dominante) kater. 
Hij is bij ons komen wonen en doet het heel erg goed. 
Speedy was in het begin nogal verlegen, maar is nu één 
van de dikste knuffelkonten in zijn verblijf. Hij is nog maar 
een jaar of zes en wij hopen dan ook voor de rest van zijn 
leven een heerlijke eigen plek voor hem te vinden. Speedy 
is een ontzettende schat die het echt heeft verdiend.

TeplakTeplakT
Hallo Rixt en andere mensen van Kat in nood,

Hierbij een leuke foto van Wikka. Je ziet wel dat ze 
flink gegroeid is, ze is dan ook een hele gezonde 
eetster!!!

‘Ik vind het altijd heel spannend in de tuin. Er zitten 
overal beestjes die bewegen en ik zie ze altijd al 
zijn ze nog zo klein. Jullie zien wel dat ik het hier 
naar mijn zin heb en dat ik ook best een beetje 
ondeugend ben!!!’
 
Groetjes en een pootje van Wikka.

*Fries voor: op de plaats van bestemming

Beste Rixt,

Zoals beloofd laat ik je weten hoe het Pina 
inmiddels bij ons vergaat: héél erg goed! De 
eerste dagen speelde ze helemaal niet, ook niet 
als we iets voor haar opgooiden, maar op een 
gegeven moment ontdekte ze zelf allerlei dingen. 
Het begon met een walnoot die op de vloer lag 
en die ze het hele huis door jaagt. Nu heeft ze 
ergens een warrig bosje draad gevonden dat ze 
zelf opgooit en in beide kl auwtjes vangt terwijl 
ze in een luchtsprong 360 graden draait. Ook met 
een dood blaadje vermaakt ze zich eindeloos en 
daarnaast zet ze nog steeds graag haar klauwtjes 
in onze pols en haar tanden in onze hand. Maar 
ze kan ook heel lekker op schoot liggen en zich 
laten aaien.

Verder vormt de schuur een avontuurlijk 
ontdekkingsterrein voor haar, ze scheurt daar de 
trap en alle ladders op en af en jakkert over de 
vlieringen. Ze is ook een heel goede klimmer, die 
tot in de bovenste balken gaat en dan naar ons zit 
te kijken met een blik van ‘zien jullie wel wat ik 
doe?’ We zijn benieuwd hoe ze het te zijner tijd 
buiten zal vinden. Weet jij of ze bij haar eerste 
familie überhaupt naar buiten ging?

Wat het kattenluikje betreft zijn wij nog in training 
met haar, het staat nu permanent open met een 
klein gordijntje erin. Daar gaat ze moeiteloos 
door in en uit, hopelijk leert ze zo ook met het 
luikje zelf omgaan.

Wij zijn zo blij en gelukkig met haar! We wensen 
jou alvast heel fijne dagen en, op de langere 
termijn, heel veel succes met en plezier van de 
nieuwe verblijven die we in aanbouw zagen.

Met hartelijke groeten van ons beiden,

Dorothée

Speedy

Bolke
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Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 17,50 per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de 
betaling.

voor financiële adoptie van         kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een 
machtigingsformulier voor de betaling.

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

voor financiële adoptie van         kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een 

Stuur de bon naar: Stichting Kat in Nood, Sannige Wyk 5a, 9222 LE Drachtstercompagnie

De doelstelling van de stichting is de opvang van niet- of 
moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft veelal katten 
op hoge leeftijd of met een handicap. Ook katten van 
particulieren die niet meer thuis verzorgd kunnen worden 
zijn bij ons welkom. Deze katten komen uit het gehele land 
omdat zij vanuit veel asielen niet plaatsbaar zijn. Daarnaast 
worden deze katten niet opgenomen door asielen. Als 
gevolg daarvan zouden de dieren -na verloop van tijd- 
moeten worden afgemaakt. Wij vinden dit niet juist omdat 
ook deze katten recht hebben op een liefdevolle verzorging! 
Naast de opvang zet de stichting zich actief in tegen het 
kattenoverschot in Nederland.

Stichting Kat in Nood is door de belastingdienst aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kat in Nood 
hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te 
betalen over de erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. U 
heeft als donateur van een ANBI ook een belastingvoordeel: u 
kunt uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting 
aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Daarnaast is de stichting in het bezit van het Keurmerk Goed 
Besteed (KGB). Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed 
Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt 
op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles 
zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en 
verslaglegging van het bewuste goede doel.

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk uit 
donaties, giften van particulieren en legaten of erfenissen. 
Tevens kennen wij een adoptiefonds waarbij men één of 
meerdere poezen voor een bepaald bedrag per maand kan 
adopteren. Stichting Kat in Nood ontvangt geen subsidies. 

ALLE GIFFTEN ZIJN WELKOM!
Rekeningnummer NL75 INGB 0006884393 
Stichting Kat in Nood Drachtstercompagnie

KVK 41047992
BTW NL804583791B01

Over Kat in Nood

Hallo,

Afgelopen vrijdag zijn Tommie en Grover bij de 
dierenarts geweest voor een controle. Ze zijn bijna 
1 jaar en dat vond ik een goed moment. Ze zijn 
goed gezond volgens de dierenarts, zien er goed 
uit en zijn echte gespierde katers. Tommie weegt 
4,6 kg en Grover 5 kg. Ze hebben een gezonde 
eetlust en ondanks hun vele slaapuurtjes zitten ze 
ook veel achter vliegen aan.
Ze zijn ontzettend lief samen. Ik geniet elke dag 
van deze prachtige beesten. 

Als ze liggen te slapen (dit doen ze bijna altijd 
samen) zijn ze echt op hun schattigst, dus daar 
heb ik dan ook de meeste foto’s van.

Groeten Esther & Jonny

Beste mensen,

Daan heeft de eerste nacht prima doorstaan. Ik 
denk dat hij doodop was van alle indrukken. Poes 
vond het ook wel intensief dus heb ik ze rond een 
uur of 11 uit elkaar gehaald. Daan het halletje 
en Poes de kamer. Het ging vanaf het begin al 
geweldig goed. Poes blies een paar keer maar 
daar bleef het bij. Daan is een charmeur hoor, hij 
gooit zich helemaal in zijn knuffels. En dan vliegt 
hij weer weg om de kamer verder de verkennen. 
Prachtig hoe hij huppelt. Ja ik geniet erg van deze 
kleine zwarte! Het komt wel goed met ons. Ik 
denk dat Poes nog veel kan leren van het lef van 
dit kleine gosertje.

 
Nou, je hebt het vast gemerkt: Ik ben heel blij 
met Daan en ik denk dat hij snel een eigen 
plekje heeft hier.

Een snorrende groet van Poes en Daan,
En van mij veel liefs, sterkte met de verbouwing 
en tot horens, ziens of mails, 

Groeten, Anneke (en Daan)
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