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Geachte donateurs
Voor u ligt een bijzondere uitgave van ons blad. Op 9 december van dit jaar is het maar liefst 35 
jaar geleden dat Stichting Kat in Nood officieel werd opgericht. Wat begon op een zolderkamertje 
in Arnhem is uitgegroeid tot een professionele en prachtige opvang. De doelstelling is in al die 
jaren echter niet veranderd. Wij zetten ons nog altijd in voor de ‘kat in nood’.

Ik begin meteen met u allen van harte uit te nodigen op 
onze feestelijke open dag in kerstsfeer. Deze zal plaats 
vinden op zaterdag 19 december tussen 11.00 en 17.00. 
Uiteraard staat deze dag in het teken van ons 35-jarig 
bestaan. Een geweldig team aan vrijwilligers, stagiaires 
en medewerkers is momenteel bezig met de organisatie 

van deze dag. Er is van alles te zien en te doen. Wij 
hopen velen van u te mogen verwelkomen op deze 
feestelijke dag.

Verder kijken we terug op een goed jaar. Net als anders 
een druk jaar waarin we weer heel veel katten hebben 
geholpen. Hulp op verschillende terreinen. Door de 
daadwerkelijke opvang, door voorlichting te geven en 
uiteraard door de hulp aan de minima. Men verbaast 
zich wel eens dat wij zoveel kittens hebben in de 
zomer. ‘Het is toch een opvang voor moeilijk tot niet-
herplaatsbare katten?’ Het opnemen van de kittens is 
ook niet ons hoofddoel. Het gaat ons in eerste instantie 
om de moederpoes en de andere volwassen katten 
die op dergelijke adressen aanwezig zijn. Die moeten 
gesteriliseerd en gecastreerd worden zodat de jaarlijkse 
stroom aan kleintjes stopt. Als we de kittens laten zitten 
kunnen we na een jaar opnieuw beginnen. Het helpen bij 
deze vaak uitzichtloze en schrijnende situaties is enorm 
nuttig werk.

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Colofon Zwervertje uit? Geef het aan iemand anders!
Internet
www.katinnood.nlinfo@katinnood.nl

Telefoon
0512 300 664Dagelijks van 10.00 tot 15.00, behalve donderdag en zondag.

(Post)adres
Sannige wyk 5a9222 LE Drachtstercompagnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting kunt u een afspraak maken.

Bestuur
Jan Karel Prinsen (V), Michiel Schrier (P), Linden Douma (S), Ilse van der Meer en Ineke van Dam

Redactie
Rixt Jellesma & Michiel Schrier 

Fotografie
Klaas Jellesma

Oplage
Het Zwervertje verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2500 exemplaren

BankrekeningNL75 INGB 0003 8843 93 Stichting Kat in NoodDrachtstercompagnie
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Kat in Nood heeft al meer dan 

vierduizend likes op Facebook. 

Volgt u mee?

De stroom aan kittens wordt bij de stichting, bij 
vrijwilligers en in gastgezinnen opgevangen. Ik wil bij 
deze iedereen bedanken die zich hier elk jaar weer zo 
geweldig voor inzet. De kleintjes worden gezond groot 
en geweldig gesocialiseerd. Ze worden vervolgens vanuit 
de gastgezinnen geplaatst of komen tijdelijk terug naar 
de stichting. Voor de opvang bij de stichting gebruiken 
wij onze ‘Kitten-keet’. Deze is in 2012 gerealiseerd en 
inmiddels behoorlijk uitgeleefd. Wij waren dan ook erg 
blij dat we door de stichting Maripaan Teaming werden 
uitgekozen als goed doel in de periode september-
oktober. Deze stichting is een franchise organisatie van 
14 Jumbo supermarkten. Samen met medewerkers 
en klanten van de supermarkten zamelen ze geld in; 
voor elke periode een ander goed doel. Wij hebben 
een bijdrage voor het opknappen van onze Kittenkeet 
aangevraagd en ook gekregen! De uitvoering gaat 
plaatsvinden in samenwerking met het Nordwin College. 
Een groepje leerlingen krijgt dit als stageopdracht. Wij 
hebben al een aantal jaren een fijne samenwerking met 
deze opleiding en op deze manier helpen we elkaar.

We hebben dit jaar ruim 220 katten opgenomen waar 
we tot nu toe gelukkig weer 182 van hebben kunnen 
herplaatsen. We moesten, met veel verdriet, afscheid 
nemen van 14 van onze vaste bewoners. Dit blijft de 
moeilijke kant van ons werk. Gelukkig staan er zoveel 
mooie gebeurtenissen naast, die de weegschaal goed 
in balans weten te houden. U kunt in dit Zwervertje 
meegenieten.

Hopelijk zien we elkaar nog en anders wens ik u hierbij 
alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral 
gezond 2016.

Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma

Feest!De stichting bestaat 35 jaar, dus tijd voor een feestje.

Zaterdag 19 december 2015 bent u van harte welkom 
tussen 11.00 en 17.00. 

Het wordt een gezellige dag in kerstsfeer.

• Rad van Fortuin
• Winkeltje met kattenbenodigdheden en 

algemene kattenspullen
• Informatieve stands
• Zelfgemaakte kerststukjes en vogelkransen
• Grabbelton
• Schminken
• Oliebollen voor het Otje Potje

En natuurlijk zitten onze bewoners klaar voor een 
knuffel!

Tijd voor een Feestje!

‘ALS U LANGS KOMT, NEEMT U 
DAN WAT LEKKERS VOOR MIJ MEE?’
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Een andere dierenarts, 
minstens zoveel werk!
Ons dierenartswerk loopt nog steeds als een trein. Actief reclame maken hoeven we niet, want 
we draaien geweldig door de ‘mond tot mond-reclame’. De hoeveelheid mensen met een ‘kleine 
beurs’ is momenteel groot in Nederland en het voelt goed om te kunnen helpen. Wij blijven hopen 
dat we ooit iets gaan merken van de grote hoeveelheid katten die wij steriliseren en castreren.

In de uitvoerende zin is er wel het één en ander bij ons 
veranderd. Wij hebben in september afscheid genomen 
van dierenarts Pier Prins en bedanken hem voor de 
periode waarin hij de veterinaire begeleiding van onze 
organisatie heeft gedaan. Zijn werkzaamheden zijn 
overgenomen door dierenarts Ilse van der Meer. Zij is in 
dienst bij Farmarts, een grote gezelschapsdierenkliniek 
in Staphorst. Ilse is al jaren betrokken bij de stichting en 
heeft veel ervaring als asieldierenarts. Haar gevoel voor 
onze doelgroep is groot en zij past dan ook perfect in 
ons team. Farmarts komt onze stichting ook financieel 
tegemoet wat erg bijzonder is in deze tijd.

Onze dierenarts is nu niet elke week een ochtend, maar 
om de week een hele dag aanwezig. 

Er staan weer diverse acties op de planning in 
samenwerking met de Dierenbescherming en de 
Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland. 
Het betreft grote en kleine groepen katten afkomstig van 
boerderijen. Nuttig werk!

Medisch Help mee tegen het kattenoverschot en laat ook uw kat ‘helpen’.

Onze dierenarts komt regelmatig bij ons op de stichting 

opereren. Vaak is er nog ruimte in het programma. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn 

kater of poes laat castreren of steriliseren, opereert 

onze dierenarts ook dieren van particulieren met een 

inkomen boven het minimum.  Daarnaast is het ook 

mogelijk uw huisdier bij ons te chippen en in te enten.  De tarieven zijn te vinden op onze website (www. 
katinnood.nl). Ook kunt u een mailtje sturen naar info@

katinnood.nl
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Yassar woont al bijna acht jaar op de stichting en is ruim 
vijftien jaar oud. Vanaf het eerste moment dat ik kennis 
heb gemaakt met Yassar, vier jaar geleden, heb ik een 
vreselijke ‘crush’ op deze charmante meneer. Sinds die 
tijd probeer ik dan ook (tevergeefs) contact met hem te 
zoeken.

Yassar is absoluut niet bang en niet snel onder de indruk 
als het verblijf waar hij in woont wordt schoongemaakt. 
Hij lijkt mensen gewoon rare ‘op twee benen lopende’ 
wezens te vinden. Wanneer het je toch lukt hem even 
aan te raken, worden die vieze mensen-geurtjes meteen 
grondig van zijn vacht gewassen, Yuk!

En toch is liefde op afstand wel mogelijk. Als ik op een 
afstand van ongeveer twee meter tegen hem aan het 

praten ben, blijft hij me erg ontspannen aanstaren en 
worden er enorm veel knipogen uitgedeeld. Yassar 
wordt dan ook wel de ‘Koning van de Knipoog’ genoemd. 
Voor een lekker vleeshapje doet hij veel, maar wel op 
de bekende veilige afstand van twee meter. Kom je 
dichterbij dan gaat Yassar er als een speer vandoor en 
kijkt hij je minstens een week niet aan.

Gelukkig heeft Yassar op de stichting de mogelijkheid om 
te zijn wie hij wil zijn en wie weet gaat hij op zijn oude 
dag mensen toch nog acceptabel vinden. Onze relatie 
blijft voorlopig zoals hij is. We kijken elkaar aan en geven 
een  knipoog. ;)

Jolanda

Liefde op het 
eerste gezicht
Soms gebeurt het gewoon. Je kijkt in zijn ogen en wilt dolgraag contact maken. Je hoopt dat hij 
dit ook zo voelt. Helaas...het tegendeel blijkt waar. Dit stukje gaat over een prachtige zwart-witte 
kater genaamd Yassar. 

Als de bladeren beginnen te kleuren, de eikels van de bomen vallen en de dagen korter worden weten we dat onze 
seizoensgasten zich elk moment weer kunnen laten zien. Elk jaar zitten er in de herfstmaanden ‘s avonds egeltjes 
voor de deur. Ze eten heerlijk mee met de katten wat een waanzinnig leuk gezicht is. Wij voeren ze graag bij, zodat ze 
lekker vet worden voor hun winterslaap.

Slaap lekker en tot volgend jaar!

Seizoensgasten
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Toen hij vrij van medicatie was en alleen nog verder 
moest aansterken hebben wij hem, samen met Hosse, 
naar een verblijf gebracht. Neem de tijd Hero!

We hebben ze met opzet in een verblijf geplaatst waar 
veel sociale en op mensen gerichte katten wonen. De 
katten die een beetje ‘op de wip’ zitten in hun gedrag 
worden vaak door deze bewoners meegetrokken. Het 
heeft in Hero zijn geval twee weken geduurd. Eerst onder 
een krabpaal, daarna achter een stoel en als laatste op 

twee meter afstand. Tot het moment waarop hij gewoon 
met de anderen mee kwam lopen en zich weer heerlijk 
liet knuffelen. Hero en Hosse doen het verschrikkelijk 
goed. Van de magere zieke katertjes die het waren zijn 
ze veranderd in twee gezond ogende stevige kerels. Voor 
ons is dit weer maximaal genieten!

Over de vraag of wij de katten op wilden nemen hoefden 
we niet lang na te denken. Wel hadden we meteen grote 
zorgen om het kleine katertje. Hij was koud en slap. 
Vreselijk uitgedroogd en door het ongedierte dat hem 
leegzoog lijkbleek. En dan nog het vreselijke abces... We 
zijn, in overleg met onze dierenarts, aan de slag gegaan 
en hebben alles op alles gezet om de kleine ‘held’ er 
door te krijgen. Warm maken, infusen, het ongedierte 
bestrijden, zoveel mogelijk pus uit het abces halen.. we 
deden alles om de kleine held te helpen. Hij liet alles 
toe. Zijn naam werd dan ook snel Hero. De eerste 24 
uur waren heel erg spannend voor onze Hero. Een zucht 
van verlichting klonk dan ook toen hij de volgende dag 
besloot om te gaan eten. Zijn abces barstte na een paar 
dagen verder open en hoe dramatisch het er daarna 
ook uitzag, Hero voelde zich beter. Vanaf de eerste dag 
hadden Hero en zijn vriendje, die de naam Hosse had 
gekregen, een geforceerde ademhaling. Beide jongens 
bleken ook nog een besmetting met longworm bij zich te 
dragen. Wat een drama. Voor de toch al verzwakte Hero 
een hele strijd. Maar hij onderging de behandelingen 
prima. Prikken, pillen... het kon allemaal.

Toen we ruim twee weken verder waren ging plots zijn 
knop om. Hij liet zich niet meer aaien en we konden 
een stevige klap in plaats van een kopje krijgen. Was 
deze kater misschien toch verwilderd en liet hij zich 
simpelweg helpen omdat hij te zwak (en misschien heel 
slim) was? Had hij tijdelijk genoeg van ons? Zijn gedrag 
was niet te peilen. Gelukkig bleef zijn gezondheid vooruit 
gaan en dat was voor ons het belangrijkste.

Hero
Op dinsdag 25 augustus ging de telefoon. De dierenbescherming had een melding gekregen 
van achtergelaten dieren. Het betrof een woning waarvan de eigenaar overleden was. Ramen en 
deuren waren dicht getimmerd en het terrein was afgezet.De melding was gedaan door buren. 
Zij zagen de katten van dit adres steeds vaker hun kant op komen op zoek naar eten. Twee jonge 
katers zagen er heel erg slecht uit. Broodmager en onder de vlooien, oormijt en luizen. De 
kleinste van dit tweetal kon vrijwel niet meer lopen. Er zat een abces zo groot als een tennisbal 
op zijn linker schouder. Het arme dier was er doodziek van.
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Als alle medewerkers naar huis zijn, loop ik aan het begin van de 
avond 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.  De aanhouder wint, zo ook 
bij Hielke.

Het avondrondje

Waar zit nu precies de uitdaging in het contact krijgen 
met katten. Dat je ze kunt aaien? Dat ze aangeven jouw 
aanwezigheid op prijs te stellen? Eigenlijk is er niet 
één antwoord op te geven. Het is per kat verschillend 
en elke reactie kan iets bijzonders te weeg brengen. Zo 
ook bij Hielke.

Hielke is een grote gitzwarte kater van ongeveer 
dertien jaar oud. Hij woont sinds 2012 bij ons. Voor die 
tijd leefde hij bij een oudere dame, die wegens haar 
verhuizing naar een verzorgingshuis niet meer voor 
hem kon zorgen. Hielke is altijd een enorm eenkennige 
kater geweest die, buiten de dame om, door anderen 
amper gesignaleerd werd. Hij is bij ons in een verblijf 
gekomen in de hoop dat hij zijn draai tussen de vele 
soortgenoten snel zou vinden. In het begin lieten we 
vaak eens een blik door het verblijf gaan. Hielke?...
waar je ook keek...nooit zag je Hielke. Dan maar op 
zoek, want we moesten wel zeker weten of het goed met 
hem ging. Vaak bij het openen van een huisje knalde 
de grote zwarte kater er uit en gleed buikschuivend 
naar het volgende huisje. Aan zijn omvang konden 
wij zien dat hij goed at. Een foto van hem maken lukte 
nauwelijks... kwam je te dicht bij, dan was hij weg. Zelfs 
oogcontact kon Hielke niet aan. Uiteindelijk hebben we 
hem maar met rust gelaten.

Tijdens mijn avondrondje is het merendeel van de 
katten binnen en zijn er een paar die buiten blijven 
zitten. Ze kijken mij aan door het raam en wachten tot 
ik wat naar ze toe gooi. In de zomer doe ik dit door het 

raam, in de winter door het kattenluik. Ik weet dat deze 
stap voor het raam vaak opgevolgd wordt door een stap 
naar binnen. Geduld.. Toch zijn er ook nog een paar die 
ik ‘s avonds niet zie. De meest schuwe katten denken 
ook dan: ‘ik ben weg!’ Ze zijn op één hand te tellen, 
maar toch... ze zijn er. Hielke hoorde tot voor kort bij dit 
groepje. Onbeschrijfelijk is dan ook het gevoel dat je 
ervaart, als je op een avond naar buiten kijkt en plots 
oog in oog met hem staat.
‘Niet te lang kijken! denk je meteen, want dan is hij 
weer weg.’ ‘Zou er iets met hem zijn?’ voorzichtig weer 
kijken. Nee hoor.. hij zit er echt. En hij wacht op wat 
lekkers. De brokjes vliegen naar buiten en Hielke 
knabbelt ze heerlijk op. Stap één!

Inmiddels zijn we bij stap twee, want Hielke komt 
ook binnen. Zodra ik het licht uit doe en de deur sluit, 
komt het grote zwarte gedaante door het kattenluik en 
probeert hij binnen nog zoveel mogelijk lekkers tot zich 
te nemen. Ik blijf nog even voor het raam van de deur 
staan waardoor we opnieuw oogcontact hebben. Nog 
steeds niet te lang..

Ik geniet intens van dit proces en ben er van overtuigd 
dat hij binnenkort binnen komt als ik nog in het verblijf 
ben. Vertrouwen en vriendschap kun je niet afdwingen, 
dat moet je verdienen.

Rixt
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Otje Potje Bora
Deze oude dame zwierf al een aantal maanden in een 
woonwijk. Het asiel adviseerde de melder om het 
dier maar niet meer te voeren. Dan ging ze wel terug 
naar haar eigenaar. Ondanks vele telefoontjes van de 
bezorgde melder kwam er geen hulp. Wij hebben haar 
opgenomen en ontdekten meteen dat ze een chip had. 
Door verder te zoeken kwamen we er achter dat haar 

baasje overleden was en Bora simpelweg op straat 
terecht was gekomen. Triest voor zo’n lieve bejaarde 
poes. Ook Bora geniet van haar leventje op de stichting.

Bedankt lieve mensen!

Op de foto met de klok mee: Oma, Roos, Binkie en Bora.

Medische zorg voor katten 

zonder ‘portemonnee aan de 

staart’
Het ‘Otje Potje’ is ontstaan na een actie op onze 

Facebook-pagina om geld in te zamelen voor Otje. Door 

een ongeluk moest hij een operatie ondergaan, maar 

zijn eigenaar had hier geen geld voor over. Ondanks 

een zware operatie is het toen niet gelukt om het leven 

van Otje te redden. Ter nagedachtenis aan hem is een 

speciaal fonds opgezet waarmee dieren die medische 

hulp nodig hebben, maar geen ‘portemonnee aan hun 

staart hebben hangen’ geholpen kunnen worden. Helaas 

komen we dit te vaak tegen. 

De volgende drie verhalen zijn allemaal mogelijk 

gemaakt dankzij uw bijdrage vanuit het Otje Potje.

Wilt u ook bijdragen aan het ‘Otje Potje’ dan kunt u een 

gift storten op onze rekening: NL75 INGB 0003 8843 93 

Vermeld dan bij uw gift duidelijk ‘Otje Potje’. Wij zullen 

uw bijdrage dan ook uitsluitend hier voor gebruiken. 

Dankzij het Otje Potje, en dus eigenlijk dankzij onze 
donateurs, hebben wij in het afgelopen jaar weer heel 
veel katten kunnen helpen.

Het dramatische verhaal van Hero heeft u eerder in 
dit blad kunnen lezen. Het Potje wordt veel gebruikt 
in schrijnende situaties waarbij een eigenaar net niet 
voldoende middelen heeft om al zijn/haar katten te laten 
helpen. Of in situaties waarbij verwilderde katten geen 
eigenaar hebben. Er is wel iemand die de dieren voert, 
maar zo’n persoon heeft vaak niet de middelen om alle 
katten te laten helpen. Dit jaar hebben we ruim 40 katten 
met behulp van het Otje Potje kunnen steriliseren/
castreren.

Oma
Deze geweldige oude dame werd ons op een middag 
in een doos aangeboden. Ze lag dood te gaan op een 
boerenerf en het kon de boer in kwestie niks schelen. 

Dat de poes al minstens 15 jaar zijn terrein vrij van 
muizen hield deed er blijkbaar niet toe. Oma was 
vreselijk uitgedroogd doordat ze extreem last van diarree 
had. Een periode van aangepaste voeding en medicatie 
maakte haar weer gezond. Nu geniet ze van haar oude 
dag in één van onze verblijven waar ze het liefst binnen 
in het warmste mandje ligt te slapen.

Roos en Binkie
Wat kun je er als kat aan doen als je tien jaar oud bent, 
je baasje overlijdt, deze veel schulden heeft, de familie 
je daarom niet wil en het ‘gewone’ asiel je niet op wil 
nemen omdat je geen geld hebt en te oud bent?
Het overkwam de lieve poes Roos met haar beeldschone 
ogen en haar huisgenoot Binkie, een kruising Siamees 
met een waanzinnig lief karakter. Wij hebben ze 
opgenomen, behandeld en hopen een nieuw warm 
mandje voor ze te vinden.
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Babyboom!

In twee weken tijd kregen we ruim dertig kittens binnen. 
Zelfs begin november kregen we nog telefoon met 
nieuwe kittens. Waar we vroeger in het najaar nog een 
paar kittens kregen, hadden we er nu ongeveer net 
zoveel als in het drukste moment in de zomer. Hoe kan 
dit? Het lijkt er op dat mensen het eerste nest van hun 
kat nog redelijk kwijt kunnen. De problemen beginnen 
met het tweede en/of derde nest. Moederpoezen zijn 
het soms zat, er is geen animo meer voor de kleintjes en 
ga zo maar door. Hoe dan ook.. wij vangen ze met liefde 
op! Van kittens die nog maar een paar dagen oud zijn en 
nog volledig met de fles moeten worden groot gebracht, 
tot de al wat oudere kittens die veel tijd en aandacht 
nodig hebben omdat ze nog te angstig zijn. Ondanks dat 
er geen eind aan lijkt te komen, zijn we blij dat mensen 
ons weten te vinden. Kittens maken de meeste kans 
wanneer ze tijdig bij ons komen. Wij hebben hier graag 
een aantal gebroken nachten voor over. 

Bijzonder kitten
Een van de kittens die eind september via de kliniek in 
Winsum bij ons kwam is Wallie. Zij was nog maar een 
paar dagen oud, klein en spierwit van kleur. Haar moeder 
was spoorloos, haar nestgenootjes al ingeslapen omdat 
ze zo slecht waren, maar omdat Wallie nog flink lag te 
spartelen kregen wij de vraag of we er nog wat in zagen. 
Elk levend wezen krijgt een kans dus natuurlijk gingen 
wij er voor. Ze kwam bij Jolanda in de zorg en deed het 
meteen prima. Inmiddels is Wallie uitgegroeid tot een 
echt dametje met een behoorlijke attitude. Ze kreeg  
gelukkig snel gezelschap van een aantal andere kittens, 
wat belangrijk voor haar eigen ontwikkeling was. Hier 
was ze het eerst niet mee eens en heeft dan ook de 
eerste nacht net zo lang gevochten tot ze iedereen uit 
haar mandje gewerkt had. Na een aantal dagen heeft ze 
vriendschap met ze gesloten en kropen ze gezellig tegen 

Dit jaar kregen we te maken met een ware ‘kitten-boom’. Het lijkt wel alsof we sinds de vorige 
zomer geen stop meer hebben gehad op de kittens. Eind augustus kwam er even wat rust, maar net 
zoals vorig jaar verwachten we ook dit jaar in september een tweede golf met kittens. Dat het er 
zoveel zouden worden, had niemand van ons hier verwacht. 

elkaar aan. Het bijzondere aan de eens spierwitte Wallie 
is dat zij langzaam van kleur ging veranderen. Het begon 
met een randje op haar oortjes en wat kleur bij haar 
oogjes. Nu heeft ze donkere oortjes en is zeker niet meer 
spierwit te noemen. Ze is bijzonder gekleurd. Wallie 
heeft inmiddels een huisje waar ze in december naar toe 
verhuist.  

Oudere kittens
We kregen ook weer de nodige kittens die al wat ouder 
en geen mensen gewend waren. Moederpoes was 
verwilderd en de kans is dan té groot dat deze katjes 
haar gedrag overnemen. We kregen ze van diverse 
leeftijden binnen. Ze zijn in gastgezinnen geplaatst om 
zo snel mogelijk gesocialiseerd te worden. En wat een 
succes! Op één lieve poes na, zijn alle kittens succesvol 

gesocialiseerd en geplaatst. Balda is grotendeels 
gesocialiseerd, maar houdt er een gebruiksaanwijzing op 
na. Zij verblijft nog altijd bij mij in gastgezin maar heeft 
het enorm naar haar zin. 

We zijn benieuwd of en hoeveel kittens er dit jaar 
nog gaan komen. Of we weer kerstkittens hebben, er 
überhaupt een stop komt dit jaar of dat we in één keer 
doorgaan naar de volgende lente. Het klimaat verandert, 
wellicht daarmee het kittenseizoen ook. Hoe dan ook, wij 
zullen altijd voor ze klaar staan!
 
Pietsje 
Vrijwilliger en gastgezin
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Hoi hoi, 

Hier weer even een update over Joppe. Het gaat 
supergoed met hem, komt bij ons kroelen, kopjes 
geven en brabbelt er vrolijk op los. Voorzichtig 
alleen zijn voorpootjes optillen en hem kusjes op 
zijn koppie geven vindt hij ondertussen heerlijk en 
hij laat zich af en toe al oppakken door Frans en ligt 
dan even in zijn armen, maar niet te lang. 

Zowie en hij zijn onafscheidelijk en het is een 
heerlijk stel samen. Zijn grote broer Guus speelt 
ook met hem maar is vooral zijn grote knuffelbeer 
waar hij heerlijk bovenop en tegenaan mag slapen. 
Zijn grote zus Sammy is zijn persoonlijke wasstraat 
die meer van hem pikt als van Zowie. Slapen onder 
de baas zijn oksels vindt hij heerlijk en het is dan 
ook een gezellige boel met vier katten op bed. 

Hij is nog wel een beetje schrikkerig maar dat heeft 
natuurlijk nog even zijn tijd nodig. Zijn favoriete 
spelletje is door het kattenluik naar binnen en 
naar buiten racen, hij vindt het heerlijk buiten en 
zit dan ook regelmatig in het kattenhotel helemaal 
bovenin. 

Het is een heerlijk ventje waar wij en de rest van de 
beestenboel al heel veel van houden. 

Groetjes Frans & Syl en een dikke knuffel van Guus, 
Sammy, Zowie en Joppe 

Hallo Allemaal, 

Hier even een berichtje van mij, Nino. Ik wil jullie 
even laten weten dat het heel goed gaat met mij en 
dat ik al helemaal gewend in mijn nieuwe huisje. 
Bobby & Lara zijn helemaal mijn vriendjes en ik kan 
het goed met ze vinden. Soma als ik te druk ben 
dan gaat Lara ergens anders liggen maar zij knuffelt 
wel met mij als ik gewoon rustig ben. Bobby vindt 
het heerlijk om met mij te stoeien en te knuffelen, 
soms mep ik hem op zijn snoet maar daar trekt hij 
zich weinig van aan. Freggle de andere kat die hier 
woont heeft af en toe een beetje moeite met mijn 
drukke gedrag en wijst mij dan terecht maar vaak 
staan wij ook neus aan neus. Toen mijn vrouwtje mij 
kwam halen afgelopen dinsdag heb ik haar laten 
horen (op weg naar huis) dat ik over goede longen 
beschik, ik heb de hele weg laten horen dat ik er 
was hoor. 

Ze probeerde mij gerust te stellen door steeds mij 
te aaien door de tralies heen. Toen ik thuis kwam 
heb ik eerst anderhalve dag flink lopen blazen en 
meppen naar de honden hoor, wat waren ze groot, 
op de avond van de tweede dag waren we de dikste 
vriendjes. Speelgoed is hier genoeg aanwezig, 
ik verveel mij geen moment en vermaak mij 
opperbest met rennen, spelen, knuffelen en stoeien. 
Ik zal wat foto’s bijvoegen van mijn vriendjes en 
natuurlijk ook van mijzelf. 

Pootje en knuffel van Nino

Hallo,

Even een nieuwe update...de beauty-lady doet het 
super. Hella ligt graag in de plafondhoge klimpaal, 
soms wat meer naar onderen soms helemaal 
bovenin. Ze neust regelmatig met Sente, een Berner 
Sennen-reu. Hij mag haar wassen. 

Wat nog steeds eng is, is als ze in de kamer loopt 
en ik sta...ze is niet bang voor mij want als ik naar 
haar toe loop in haar mandje is er niks aan de hand. 
Ook komt ze steeds vaker naar mij toe. Maar als we 
allebei lopen vindt ze het eng op de een of andere 
manier

Ze is een echte knuffelkont, bij alle 5 katten geeft 
zij de stevigste knuffels terug, stijf tegen je aan. Ik 
weet het zeker, ze gaat nooit meer weg!! 

Teplak

*Fries voor: op de plaats van bestemming
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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. 

G
ov

er
t 

G
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en
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Terwijl ik mijn verhaal aan u miauw komt het water niet 
met druppeltjes maar met emmers uit de lucht. Bah...
wat heb ik daar toch een hekel aan. Gelukkig liggen we 
allemaal lekker warm binnen. Ik weet dat de dagen er 
weer aan komen dat het buiten koud is en het lekkere 
zonnetje maar heel af en toe komt. Gelukkig hoorde ik 
ons personeel wel praten over nieuwe huisjes voor onze 
tuin. Ik weet dat mijn bange collega’s graag bij elkaar in 

een huisje liggen. Ik niet hoor. Ik mag ze allemaal graag, 
maar hoef niet met z’n vijven tegen elkaar te liggen. Ik 
heb liever een grote mand voor mezelf. Maar goed...mijn 
bange collega’s liggen graag bij elkaar en een paar huisjes 
die we nu hebben zijn kapot en het water komt daar 
soms gewoon naar binnen. Ik heb ze al even gemiauwd 
dat ze nieuwe huisjes krijgen en daar werden ze erg blij 
van.

Het gaat verder heel erg goed met mij. Vorige keer was 
ik een beetje verdrietig omdat mijn grote vriend Zorro 
er niet meer is. Het gaat inmiddels een stuk beter met 
me. Ik merk wel dat een paar van mijn collega’s veel 
vaker binnen komen. Ze waren altijd een beetje bang 
voor Zorro. Dat ze nu weer binnen komen vind ik fijn. 
Ze snappen alleen nog steeds niet dat ze niet zo bang 
voor ons personeel hoeven te zijn. Ik probeer ze elke dag 
weer over te halen om er lekker bij te komen zitten voor 
een hapje. Maar nee hoor... ze blijven van een afstandje 
zitten kijken en ja...dan is het op. Ik ga natuurlijk niet 

zitten wachten tot ze eens bij me komen. Daar ruikt alles 
veel te lekker voor. Ik sta dan ook altijd vooraan en ben 
de eerste die wat krijgt. Hoewel... ik heb wel een hele 
grote concurrent gekregen. Het is een heel eigenaardig 
klein collegaatje. Hij woont niet bij mij, maar zit wel 
elke dag voor de deur. Ik heb begrepen dat hij het zover 
geschopt heeft dat hij bij Rixt in huis woont. Hoe hij 
dat voor elkaar gekregen heeft? Maar goed.. hij is veel 
kleiner dan ons, heeft gekke korte pootjes en eigenlijk 
best een dikke buik. Maar elke dag op het moment dat 
wij iets lekkers krijgen zit hij ook voor de deur!! Dan 
zit hij op een oude krabpaal en stelt zich vreselijk aan. 
En dan hoor ik ons personeel zeggen dat hij zo schattig 

is. Bah.. ik ben best een beetje jaloers op hem. Dus ik 
moet goed mijn best doen voor ons personeel, want wil 
natuurlijk wel een beetje de favoriet blijven.

Nu heb ik gehoord dat wij weer een heel gezellig feest 
gaan krijgen. Waarom weet ik niet precies maar dat geeft 
niet. Ik ben dol op feestjes! Vooral als u langs komt. Dan 
kan ik mijn best doen om de meeste knuffels te krijgen 
en winnen van dat rare collegaatje.

Dus komt u gezellig langs?! Ik lig er helemaal klaar voor.

Tot gauw en een kopje van Dino.
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Pension Lekker op vakantie, 

goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

Hoe mooi kan het zijn? U gaat heerlijk op vakantie, uw 

kat krijgt een uitstekende verzorging en u steunt tevens 

een goed doel!

Het is mogelijk om uw kat tijdens uw afwezigheid 

onder te brengen in ons pensiongedeelte. Doel is om 

de Stichting een financieel steuntje in de rug te geven. 

Net als de verblijven voor de stichtingskatten heeft 

ons pensiondeel een mooi ingericht binnenverblijf 

met voldoende individuele ligplekjes en een ruime 

buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima verzorging waardoor 

u met een gerust hart weg kunt gaan. Door ons kundige 

personeel en de wekelijkse aanwezigheid van onze 

dierenarts zijn alle katten bij ons welkom. Zowel wat 

betreft hun gedrag als medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen kijk op onze 

website www.katinnood.nl

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 25,- 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’

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. 
Deze katten komen uit het gehele land omdat zij vanuit 
veel asielen niet plaatsbaar zijn. Als gevolg daarvan 
zouden de dieren -na verloop van tijd- moeten worden 
afgemaakt. Ook katten van particulieren die niet meer 
thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons welkom. Vaak 
neemt een regulier asiel deze dieren niet op. 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.
 
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 katten voor een bepaald 
bedrag per maand kan adopteren. Stichting Kat in Nood 
ontvangt geen subsidies. 

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.

ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!
IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Over Kat in NoodHello Smokey!
Smokey is een mooie en verschrikkelijk lieve kater van 
negen jaar oud. Wij zouden niets liever willen dan hem 
een fijn eigen mandje bezorgen. Dit heeft hij eigenlijk 
nog nooit gehad. Smockey had ooit een eigenaar, maar 
die keek weinig naar hem om, waardoor hij altijd elders 
was. Zelfs in de winter, met flinke vorst, lag hij bij een 
scheepswerf buiten te slapen. Het werd daar door 
andere mensen gevoerd. Smockey is wat gevoelig op zijn 
huid. Hij moet altijd vlo-vrij zijn, want één beet is voor 
hem funest. Hij krabt zichzelf dan helemaal open. Wordt 
dit netjes bijgehouden, dan heeft hij geen last. Smockey 
kan prima met andere katten. Komt u eens kennis 
maken?



De schijf van vijf: verrukkelijk!

INbeeld


