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Geachte donateurs
De laatste maand van 2016 is ingegaan. Wederom een succesvol jaar voor Kat in Nood, waarin 
met name de hulp die wij hebben kunnen bieden enorm groot is geweest. Het was een achtbaan 
van schrijnende, prachtige, emotionele en bijzondere gebeurtenissen.

Zo werden wij geconfronteerd met een filmpje op 
Facebook waarop je letterlijk een gezin op straat zag 
staan. De man des huizes deed zijn verhaal en op de 
achtergrond was te zien hoe zijn huisraad over het 
balkon een container in ging. Zijn gezin zat op een bankje 
en op de grond stond een bench met vier katten erin. 
De mensen zelf konden nog wel tijdelijk bij kennissen 
intrekken, maar hun dieren waren nergens welkom. De 
asielen vroegen geld, maar dat was uiteraard de reden 
waarom ze hun woning waren uitgezet. Er was geen 
geld...hierdoor was de jonge kater ook niet geholpen 
toen hij enkele maanden geleden zijn poot brak. 
Hierdoor waren de poezen ook niet gesteriliseerd en 
was er nu weer één drachtig. Wat zou er gebeuren als 
niemand hielp? Ons hart brak, we zijn in de auto gestapt 
en hebben ze opgehaald. 

Een dichtgeplakte doos met kittens die door een kennis 
van ons gevonden werd in een park, deed ook veel stof 
opwaaien. De kleintjes stonden in de brandende zon. 
Gelukkig hebben ze het gered.

Een moederpoes met twee zoons die nog bij een woning 
zwierven nadat de eigenaar er uitgezet was. Zeer 
ontdaan kwam het trio bij ons binnen. Hoe bijzonder 
was het toen er iemand kwam die ze alle drie besloot 
te adopteren. Verderop in deze uitgave zult u nog meer 
verhalen lezen over situaties waarbij wij hebben kunnen 
helpen. Ons werk is en blijft moeilijk, maar bijzonder 
tegelijk.

Het was een jaar waarbij we begin december al ruim 
250 katten hebben opgenomen waarvan we gelukkig 
ook weer 190 hebben kunnen herplaatsen. Helaas was 
het ook een jaar waarin we van veel katten afscheid 
moesten nemen. Toen we verhuisden vanuit Lauwerzijl 
waren veel katten rond de twaalf-dertien jaar oud. Vorig 
jaar zeiden we al tegen elkaar dat 2016 weleens een jaar 
van veel verliezen kon worden. Niks was minder waar. 
In totaal zijn we 29 bewoners verloren. Allemaal door 
hele duidelijke ziektes of aandoeningen, maar toch...
het gemis is groot aangezien een aantal al jaren bij ons 
woonden.

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.
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Sannige wyk 5a9222 LE Drachtstercompagnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting kunt u een afspraak maken.
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De vraag tot opname is en blijft enorm groot. 
Wat nog veel te weinig mensen weten is dat de 
Dierenbescherming dit jaar een grote reorganisatie 
doorgevoerd heeft. Asielen die onder hun vlag vielen 
kregen de keus om mee te gaan met de organisatie of 
zich af te splitsen (degene die mee gingen dienden zich 
uiteraard aan het beleid van de Dierenbescherming te 
houden). Veel opvangen besloten om zich af te splitsen. 
Gevolg hiervan is dat zij baas over hun eigen beleid 
zijn en de moeilijk tot niet-herplaatsbare kat is hier 
niet altijd mee geholpen. Wij zijn altijd bang geweest 
dat er hierdoor meer werk onze kant op zou komen en 
dit blijkt aardig uit te komen. We wachten af wat de 
toekomst brengt. Binnen ons bestuur worden voorzichtig 
de mogelijkheden afgetast om nog een gebouw erbij te 
realiseren. Hier komt nogal wat bij kijken omdat, naast 
het financiële gedeelte, het bestemmingsplan aangepast 
dient te worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte 
als hier nieuwe ontwikkelingen in zijn.

Zaterdag 17 december houden wij weer onze jaarlijkse 
open dag in combinatie met een kerstmarkt. Vorig jaar 
was deze dag mede door ons 35-jarig bestaan een groot 
succes. Toch hopen we ook dit jaar weer velen van 
u te mogen ontvangen. Een speciaal dankwoord aan 
vrijwilligers Jeannette Stok en Paulina Veensma, die al 
weer weken druk zijn met de organisatie. Het is een mooi 
en gezellig moment om onze bewoners een bezoekje te 
brengen. Mocht u niet in staat zijn om te komen, dan 
wens ik u bij deze hele fijne feestdagen en een gelukkig 
en vooral gezond 2017. Ik dank u voor uw steun in welke 
vorm dan ook en hoop nog lang uw vertrouwen te 
mogen behouden.

Vriendelijke groeten, 

Rixt Jellesma

Kat in Nood heeft een nieuwe

website. Kijk op katinnood.nl 

Gastgezinnen bedankt!

Als je jaarlijks zoveel kittens opvangt, is de kans 
groot dat je nog eens tegen zo’n katje aanloopt. Dat 
gebeurde afgelopen zomer. Uit een nestje van drie 
had één mannetje precies dezelfde achterstand als 
onze Bas. Toen voor hem de grootste zorgen voorbij 
waren besloten we Bobje, zoals onze tweede Downey 
inmiddels genoemd was, aan Basje voor te stellen. En 
zoals de andere volwassen katten naar Bobje kijken met 
een gezicht van: ‘moeten we jou echt serieus nemen?’, 
waren Basje en hij vanaf dag één onafscheidelijk. Het is 
genieten om ze samen te zien. Wat een wondertjes.

Basje en Bobje: de gebroeders D
Mensen die bij ons geweest zijn hebben vast al eens kennis gemaakt met onze Basje. Dit driejarige 
ventje komt het bezoek meestal blij schommelend begroeten. Hij is klein, een beetje te dik en kijkt wat 
‘anders’ de wereld in. Ook geestelijk heeft hij duidelijk een achterstand. We noemen hem ook wel onze 
Downey. Wat de groeiafwijking precies is weet niemand. Hij kwam uit een normaal nestje en had als 
enige deze ‘afwijking’. Hij is bij de stichting gebleven omdat hij ook een zorgenkind was. In het begin was 
dit heel erg, gelukkig is het gebleven bij zijn aanleg voor obstipatie. Hier krijgt hij speciale voeding en 
medicatie voor.  
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Waarom niet één kitten?
Wij plaatsen jaarlijks meer dan honderd kittens. Natuurlijk zijn we blij als de kleintjes weer 
een fijn nieuw adres vinden, maar we zijn wel uiterst kritisch naar een nieuwe eigenaar. Een 
nieuwe leefsituatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat wij een kleintje plaatsen. 
Van je ervaringen leer je en er is één vraag die nog nooit zo sterk mee beslist heeft als in dit jaar, 
namelijk de vraag of het kitten ergens alleen komt te wonen. Er zijn nog steeds heel veel mensen 
die kiezen voor één kat. We zien tevens een enorme toename van gedragsproblemen onder 
katten. Deze twee hebben dan ook wel degelijk wat met elkaar te maken.

Dat betekent dat ze aandacht en liefde moeten geven, 
met het kitten moeten spelen maar het ook moeten 
corrigeren. Nooit leren om met handen en voeten te 
spelen. Dit loopt altijd uit de hand waardoor de kat op 
latere leeftijd te pas en te onpas mensen hierop aanvalt. 
Als we in deze fase zijn beland zien we vaak dat een 
eigenaar angst ontwikkelt en het gedrag nog veel meer 
een eigen leven gaat leiden. Na een bepaalde periode is 
het dan niet meer te doen en wordt er afstand van de kat 
gedaan. Wij maken het bijna dagelijks mee.

Wij zijn daarom een groot voorstander van het plaatsen 
van twee kittens. Over de grote lijn worden dit de meest 
sociale katten. Ze hebben elkaar voor het ravotten en 
zoeken de eigenaar op voor aandacht en liefkozingen.

Een situatie als die van Chloe is veel voorkomend. 
Asielen nemen dit soort ‘gedragsgestoorde’ katten niet 
snel op en de particuliere initiatieven zitten daardoor 
overvol. Over de vraag wat er gebeurt als zo’n kat niet 
naar een opvang kan, denken we maar niet te lang 
na. Wij proberen het ontstaan van deze problemen te 
voorkomen. En dat begint bij een zorgvuldige plaatsing. 
Ten slotte is voorkomen beter dan genezen.

Het baasje was op slag verliefd toen hij de schattige 
kleine Chloe zag. Ze mocht verhuizen. Hij woonde in 
een flat op achthoog. Overdag studeerde/werkte hij en 
was niet thuis. Chloe zat in de vensterbank maar zag 
niks. Ze hoorde amper geluiden want daarvoor zat ze 
te hoog. Ze moest zichzelf dag in dag uit zelf vermaken. 
Als haar baasje thuis kwam speelde hij met haar. Chloe 
vond dit prachtig. Lekker gek doen met zijn handen en 
voeten. Ze werd groot in haar eigen kleine wereldje. 

Als haar baasje een weekend weg ging, gaf een 
buurman haar eten. Chloe vond dit doodeng. Een 
vreemde in haar kleine ruimte. Wat moest ze doen? 
De ene kat drukt zich door angst, de ander gaat in de 
aanval. Want laten we eerlijk zijn: ‘de aanval is de beste 
verdediging’. Chloe wist wat voeten waren, dus hakte er 
op los als de buurman binnen kwam. 

Een verhaal uit de praktijk
De buurman werd bang en zijn reactie zorgde uiteraard 
voor een nog heftigere reactie bij Chloe.

Haar baasje kreeg een vriendin. Chloe moest opnieuw 
wennen. Ze ging regelmatig in de aanval maar leerde 
dit nieuwe gezicht toch te accepteren. Bezoek moest 
het wel regelmatig ontgelden. De verhuizing naar een 
nieuw appartement was overweldigend voor Chloe. 
Vanuit het veel lager appartement zag en hoorde ze 
plots van alles en raakte zwaar overprikkeld. Uiteraard 
met als gevolg dat ze bij het minste of geringste 
uithaalde. Het jonge stel, dat nadacht over een gezin, 
zag het niet meer zitten met Chloe. Chloe verhuisde 
begin dit najaar naar onze stichting.

Een hele klus om een kat zulk sterk aangeleerd gedrag 
weer af te leren. We zijn inmiddels een heel eind en 

hebben gelukkig vertrouwen in de toekomst. Onze 
handen en voeten zijn inmiddels veilig en ze kan 
rondom de tijd voor haar hapje echt enorm knuffelig 
zijn. We voeren de prikkels per dag een beetje op en 
ondersteunen haar op vele fronten.

Chloe is echt een hele leuke, lieve en grappige poes. Of 
ze ooit nog aan soortgenoten gaat wennen is de vraag, 
maar een herplaatsing moet echt gaan lukken. Als een 
nieuw baasje haar begrijpt en de tijd voor haar neemt, 
gaat het zeker weten goed komen.

Bent u na het lezen van haar verhaal nieuwsgierig 
geworden? Neem gerust contact met ons op. Voor Chloe 
nemen wij alle tijd in de hoop de juiste ‘match’ voor 
haar te vinden.

Wettelijk gezien mag een kitten al met zeven weken bij 
de moeder weg. Op de verschillende sites worden ze dan 
ook al massaal aangeboden. Hoe kleiner hoe schattiger. 
Of het ook goed voor het kitten zelf is, daar wordt niet bij 
nagedacht.

Kittens beginnen vanaf een week of vier met hun 
nestgenootjes te spelen. Zo leren ze hun nageltjes in te 
houden en niet te hard te bijten. ‘Bijt jij mij? Dan bijt ik 
terug’, een waardevolle les. Deze periode van sociaal spel 
begint met vier weken, piekt met negen weken en loopt 
tot ongeveer veertien weken door. Kittens die zonder 
nestgenootjes opgroeien of te vroeg ergens alleen 

geplaatst worden, kunnen later spelagressie (te hard 
bijten of krabben) naar soortgenootjes of naar mensen 
vertonen. Vanaf 14 weken eindigt het spel steeds vaker 
in een gevecht.

Als mensen al een kat hebben is er geen probleem. Deze 
zal het kleintje corrigeren waar nodig en het kitten zal 
op zijn/haar beurt leren hoe ver het kan gaan. Hebben 
mensen geen andere katten en werken ze veel, dan gaat 
een plaatsing vanuit onze opvang niet door. Zijn mensen 
veel thuis, dan gaan we in gesprek. Mensen moeten zich 
realiseren dat als ze een kitten alleen nemen ze de rol 
van moeder en nestgenootjes over nemen. 
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Een nestje kittens is leuk uiteraard, maar zodra ze de 
leeftijd van een week of 10 hebben (vaak nog eerder) 
en het huis afbreken, is het toch wel fijn als ze zo snel 
mogelijk de deur uit gaan. Vaak wordt er dan ook geen 
enkel toezicht gehouden op waar deze dieren uiteindelijk 

terecht komen. Als ze een geweldig nieuw baasje krijgen 
is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar dit geldt 
helaas niet voor alle dieren.

Het overkwam Jacky en Cruella. Twee zussen die er 
uitzagen als tien weken, maar toch al de leeftijd van vier 
maanden waren gepasseerd. Zij waren door iemand in 
huis gehaald, net als nog dertig andere katten en een 
hond. Grotendeels via dezelfde ‘ik geef weg-hoekjes’. En 
ondanks dat er aan liefde geen gebrek was en de dieren 
met de beste bedoelingen in huis waren gehaald, was er 
aan financiële middelen wel degelijk een gebrek. Dieren 
die ziek werden, kregen niet de medische hulp die ze 
nodig hadden en het duurde dan ook niet lang voor bij 
ons de noodkreet binnen viel. Wij hoefden hier niet lang 
over na te denken en zijn direct in de auto gestapt. We 
hebben alle dieren opgenomen en ook voor de hond is 
een geweldig plekje gevonden.

Er zijn altijd van die katjes waar direct je oog op valt, in 
dit geval waren dat Jacky en Cruella. 
Cruella liep erg kreupel en had een beschadigd oog 
waar ze nog minimaal zicht mee heeft. Haar pootje 
is waarschijnlijk in een vroeg stadium al gebroken en 
helaas is hier niks aan gedaan. Doordat ze nog in de groei 
zit, groeit het hele pootje scheef. Zodra ze wat ouder 
is, zal dit er waarschijnlijk af moeten. Jacky haar oog is 
beschadigd door niet behandelde niesziekte. Zij ziet hier 
niks meer mee en heeft er meer last dan lust van. Zodra 
Jacky wat ouder is, zal haar oog verwijderd worden. Zij 
zullen beide met een handicapje door het leven gaan, 
maar dat zal ze allebei een worst zijn. De dames staan vol 
in het leven en ik durf wel te zeggen dat het twee dikke 
draakjes zijn!

Jolanda

Ik geef weg...
Het is een bekend fenomeen op social media, de ‘ik geef weg-hoekjes’. Een uitkomst, immers 
spullen die de één niet meer gebruikt, kunnen soms voor een ander nog erg van pas komen. 
Echter worden dieren ook nog steeds als spullen gezien, en duurt het nooit lang voordat deze 
bekende pagina’s weer vol staan met kitten/katten aanbod. 

Half bellend stap je dan in de auto, snel een adres 
noteren en rijden maar! Eenmaal aangekomen, kreeg 
ik eerst een klap in mijn gezicht van de ammoniakgeur 
toen de deur openging. Daarna kwamen alle drollen 
in het zicht, maar al snel viel mijn oog op de vijf kleine 
baby’s die op elkaar gestapeld in een hoekje bij de trap 
lagen.

Ze waren al minstens zes weken oud, maar de twee 
kleinsten hadden een gewicht van 150 gram(!)
Eentje overleed dan ook dezelfde dag nog. Maar dan 
was daar ook Ukkepuk. Een iel klein katertje, bleek 
van de vlooien en zijn ogen diep in de oogkassen 
weggezakt. Ik vroeg mij ernstig af of dit wel goed 
ging komen. Het karakter van een kitten speelt in dit 
soort situaties een grote rol en wat had dit kereltje 
een vreselijke wil om te leven! Hij stond in een bakje 
met een lekker warm kruikje naast mijn bed en ieder 
uur kreeg hij wat extra voeding. Iedere nacht die hij 
overleefde was er weer één, en als snel had Uk de 
smaak te pakken.

Hij werd weer flink levendig, zodanig dat ik besloot 
hem weer bij zijn moeder, broertjes en zusjes te zetten. 
Hier was Uk het de eerste nachten niet altijd mee eens: 
‘Hallo?! Hoe zit het dan met mijn nachtbediening?’ Ja...
het werd al snel een verwend jongetje en een dikke 
dondersteen. Zodra ik hun kamertje binnenstapte hing 
Uk als eerste in je broekspijpen en klom zichzelf een 
weg naar boven. Hij ontpopte zich tot een heerlijke 
knuffelkont en er was dan ook geen enkele twijfel meer 
dat het niet goed met hem zou komen. 

Inmiddels mogen we hem geen Ukkepuk meer noemen 
en is hij ingeburgerd als een echte Amsterdammer!

Jolanda

Ukkepuk...net op tijd
Wij krijgen op een dag erg veel telefoontjes. Nou is dat niet zo bijzonder, maar van sommige 
telefoongesprekken gaan mijn nekharen direct overeind staan. Zo ook bij dit betreffende telefoontje: ‘Of 
we alsjeblieft een moeder met kittens op wilden halen, want door omstandigheden waren de eigenaren 
al een tijdje uit hun woning vertrokken. In de woning zat nog een poes met kittens. Ze kregen eten van 
de buurvrouw, maar het huis was erg bevuild. Daarnaast vroeg ze zich af of het met de kittens wel goed 
ging, want….  ‘Eentje bewoog al niet meer zoveel.’.
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Otje Potje

Wij gingen ervan uit dat hij snel op zou knappen. Maar 
na twee dagen zat Henk nog steeds met zijn bekje open. 
Wat vreemd...onze dierenarts heeft toen besloten hem 
mee te nemen naar de praktijk voor een röntgenfoto. 
Op de foto waren meerdere oude breuklijnen te zien. 
Zowel in zijn kaak als in de rest van zijn schedel. Blijkbaar 
is er alleen iets aan zijn onderkaak gedaan en heeft deze 
behandeling ook geen vervolg gekregen. Waarom hij op 
dat moment ook niet gecastreerd is (wat mogelijk de 
oorzaak is geweest van zijn zwervende gedrag), is ons 
een raadsel. Henk wordt blijkbaar ook niet gemist...

Aan de oude breuken konden wij niks meer doen. Het 
was nog even spannend. Zou zijn bek, na de lange 
antibioticakuur, voldoende functioneren om normaal te 
kunnen eten? Gelukkig wel. Henk doet het geweldig!! Hij 
woont in onze keukengroep en doet het hier uitstekend. 
Henk is een tevreden en lieve kater die wij dankzij het 
Otje Potje hebben kunnen helpen. En zeg nou zelf: Is hij 
niet prachtig?!?

Ook was er Loesje. Halverwege oktober werden wij 
gebeld door een dierenkliniek met de vraag of wij een 
kat op wilden nemen. Het ging om een verwilderde 
kat die al een tijd bij iemand rondzwierf. De persoon 
in kwestie zette af en toe wat eten voor het dier neer 
omdat hij het toch wel wat sneu vond. De kat werd nu 
echter gezien met een akelige verwonding aan zijn/
haar poot. De dierenambulance kwam helpen met 
vangen, maar mocht de kat niet naar het asiel brengen. 
Het asiel vertelde de meneer namelijk dat het zijn 
verantwoordelijkheid werd vanaf het moment dat hij de 
kat was gaan voeren...

Aangezien de man de kat niet kon behandelen en ook 
nooit een kat wilde, werd er nu aan euthanasie gedacht. 
Gelukkig kende de kliniek onze opvang. Nog dezelfde 
dag werd de kat gebracht.Het ergste aan dit verhaal...
het bleek een schat van een poes te zijn. Al op leeftijd 
en duidelijk een tijd zwervende. Ze was doodmoe en 
deed de eerste dagen niks anders dan slapen en eten. 
Tussendoor tilde ze haar kopje op voor wat aandacht en 
genoot hier intens van. Deze poes moet toch van iemand 
geweest zijn! Loesje, zoals we haar inmiddels noemen, 
herstelt goed. Haar pootje blijft wat een afwijkende 
stand houden maar ze kan zich er goed mee redden. 
Helaas heeft ze ook beginnend nierfalen, dus ook hier 
ondersteunen we haar inmiddels in. Loesje is een 
ontzettend dankbaar poesje die wij ook weer dankzij het 
Otje Potje hebben kunnen helpen.

Wij hebben dankzij het Otje Potje ook in de tweede helft 
van 2016 bij talloze situaties kunnen helpen. Zo hebben 
we 22 zieke katten/kittens uit een vervuilde woning 
opgenomen, behandeld en weten te herplaatsen. Zijn 
er meer dan 100 kittens vanuit het particuliere circuit 
opgenomen op voorwaarde dat de volwassen dieren 
werden geholpen waarbij het Otje Potje vaak moest 
bijspringen. En hebben we tientallen katten kosteloos 
opgenomen en behandeld omdat hun eigenaar op straat 
stond.

Kortom: onze dank is wederom groot!!

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. 

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. 

We beginnen met Henk.Deze schat van een (magere) 
kater liep op straat en werd op afstand gezien met een 
hele vieze bek. Was hij aangereden? Had hij een ander 
probleem met zijn bek? Het was moeilijk te beoordelen. 
Een goede collega van ons wist hem te vangen en vroeg 
of wij hem wilden opnemen. Na het zien van wat foto’s 
hoefden wij hier niet lang over na de denken. Toen onze 
dierenarts er was ging Henk, zoals wij hem inmiddels 
genoemd hadden, onder narcose.

Toen we goed naar zijn bek konden kijken waren 
we allemaal met stomheid geslagen. Henk had een 
chirurgische staaldraad om zijn onderkaak. Dit wordt 
gedaan als de kaak gebroken is. Het is echter wel van 
belang dat de draad er na twee weken weer uit gaat. Bij 
Henk was de draad helemaal ingegroeid en mede reden 
voor zijn vieze ontstoken bek. De draad werd verwijderd 
en Henk werd tevens gecastreerd. 
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Open dag
Informatiestand 
Katten in kerstsfeer :-)
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Ukkepuk...net op tijd

Friesland is één van de twee provincies waar verwilderde 
katten nog mogen worden afgeschoten. Het onderwerp 
is al vaak op tafel gelegd, de politiek is verdeeld. Een 
recente motie van de Partij van de Dieren, gesteund 
door de SP, PvdA, CDA, Groenlinks en 50Plus heeft het 
ditmaal gehaald. Er zal gesproken worden met instanties 
die ervaring hebben met alternatieve diervriendelijke 
methodes. Men doelt hierbij op de bekende TNR-
methode waarbij katten gevangen, geneutraliseerd en 
weer teruggeplaatst worden. 

Een doeltreffende methode waar wij al jaren voorstander 
van zijn. In de aanloop van dit besluit hebben ook wij 
onze ervaring met meerdere partijen gedeeld. Wij 
hopen dat er serieus gekeken gaat worden naar de 
alternatieven en deze uiteindelijk ook gebruikt gaan 
worden om de verwilderde populaties tegen te gaan. In 
samenwerking met onder andere de Dierenbescherming 
kunnen we mooie dingen bereiken.

We kunnen met dit werk tevens veel dierenleed 
voorkomen. Zo stuiten we soms tijdens een dergelijke 
actie op een aandoening bij een kat. Soms kunnen 
we er wat aan doen, soms ook niet. Op de foto een 
verwilderde kater die in principe terug zou gaan. Hij 
bleek echter meerdere kwaadaardige tumoren aan zijn 
lever te hebben. Wat was dit dier akelig aan zijn eind 
gekomen. In vele opzichten is dit deel van ons werk 
enorm nuttig.

T.N.R., T.N. wat?
De donderdagen waarop we opereren zijn drukker dan ooit. Het is echt een hele klus om alle 
aanvragen te verwerken. Mensen die geen haast hebben moeten soms even wachten, maar het 
lukt ons nog steeds. Wel richten we ons vrijwel alleen nog maar op de kat. Hier is dit deel in 
eerste instantie ook voor opgericht en dit vinden wij ook het allerbelangrijkste. We kunnen dan 
ook met trots zeggen dat we in 2016 bijna duizend katten hebben geneutraliseerd en blijven 
ervan overtuigd dat we hier ooit iets van gaan merken.

Zaterdag 17 december | 11:00 uur tot 16:00 uur

Verkoop goede doel:
Oliebollen & Cup cakes                                  
Kerstdecoraties
Wintervoedsel vogels
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Evy
Vanuit een opvang in Helmond kregen wij in september 
2014 twee langzitters. Kater Fieschnie met suikerziekte 
en poes Evy met een oogprobleem en een pittig 
karakter. Evy zat ruim een jaar in deze opvang. Ze was 
ooit als zwervertje van straat gehaald met een enorme 
niesinfectie. Ze is hier uiteraard lang voor behandeld, 
maar hield er een blijvende beschadiging aan haar 
oogje aan over. Naast dit oogprobleem was Evy pittig. 
Zo’n poes die zelf aangeeft wat ze wil. Hou jij je niet 
aan haar regels dan zal je dat voelen. Al met al een 
lastige combinatie voor herplaatsing. Evy hield ook 
niet van grote groepen katten om zich heen waardoor 
ze al maanden in een kleine ruimte verbleef. Door de 
stress ging haar weerstand naar beneden en werd haar 
oogje weer slechter. Ze bleef in deze vicieuze cirkel rond 
draaien.

Wij hebben ons na de opname van Evy vooral gericht 
op de stressfactor. Hoe minder stress hoe beter het 
(hopelijk) zou gaan. Dit betrof eerst een periode 
één-op-één-verzorging in een quarantaine-ruimte en 
daarna naar een relatief kleine groep. In dit verblijf 
kon ze heerlijk genieten in de buitenren en dit deed 
haar absoluut goed. Wij zagen haar oogje langzaam 
verbeteren en qua karakter werd ze steeds milder. Ze kon 
je stevig in je arm pakken, maar deed je nooit zeer. Als 
je je hand stil hield liet ze los en keek verbaasd waarom 
er geen reactie kwam. Ze leerde genieten van aandacht 
en werd met de dag makkelijker. En wat was ze leuk! 
Ze moest zich overal mee bemoeien. Altijd haantje de 
voorste en spelen als een dolle. Ze genoot van haar 
leventje en wij genoten zeker van haar. 

En toch...wat zouden we haar een eigen plekje gunnen. 
Ze stond al langere tijd voor herplaatsing, maar daar 
was nog nooit een reactie op gekomen. We probeerden 
het via Facebook. En daar was de klik! Vanaf het eerste 
contact wisten wij dat dit hét adres voor haar was. Na 
een uitgebreide kennismaking mocht Evy in januari dit 
jaar mee. Na ruim twee jaar in een opvang te hebben 
gezeten lukte het dan toch nog. Hier doen we het voor!

Hier doen wij het voor!
Wij kiezen er als opvang voor om katten die na verloop van tijd herplaatsbaar blijken te zijn 
wel weer te herplaatsen. Natuurlijk raken we gehecht aan ze en moeten we er niet aan denken 
als er iets met ze zou gebeuren. Maar we zijn er van overtuigd dat, hoe goed ze het ook bij ons 
hebben, de meeste katten toch verlangen naar die echte eigen plek. We kijken uiterst kritisch 
naar nieuwe eigenaren en de klik moet meer dan 100% zijn. Als wij niet herplaatsen, kunnen 
we uiteindelijk geen katten meer opnemen. Dus als het goed voelt, dan laten we ze los. Lees de 
verhalen van Sally, Gaby en Evy, want hier doen wij het voor!

Gaby
Vanuit een opvang in Rotterdam kregen wij in juni 2015 
drie moeilijke katten binnen. Twee van hen waren erg 
bang en zaten verstijfd in hun reismandje. Nummer drie 
was een poes en zij was vooral boos. Ze was dan ook erg 
pittig in de verzorging toen ze in de quarantaine-kooi zat. 
Als deze verplichte periode er op zit, schuiven de katten 
bij ons door naar een groep. Maar wij hadden al heel 
snel door dat dit voor de boze Gaby, zoals ze inmiddels 
gedoopt was, niet ging lukken. Als Gaby een glimp van 
een andere kat opving ging ze door het lint. Lastig in een 
opvang als de onze...

Gaby kwam los in de quarantaine-ruimte en dan kon 
je haar soms, als ze ontspannen was, even aaien. Toch 
kon ze ook vanuit het niks je been aanvallen of je arm 
grijpen. Haar emoties schoten alle kanten op. Toch 
weten wij uit ervaring dat je met dergelijke karakters een 
heel eind kunt komen. Rust en geduld...

Omdat haar agressie naar andere katten zo extreem was 
verhuisde Gaby regelmatig. Van de ene quarantaine naar 
de andere, even in het pensiongedeelte, een tijdje op 
kantoor...

Sally
In april kregen wij een vraag om hulp vanuit een 
regulier asiel. Zij wisten niet meer wat ze moesten met 
een poes die zichzelf voortdurend kaal en open krabde. 
Dit probleem was al maanden gaande en het asiel en 
de behandelende dierenarts zagen geen oplossing 
meer. Er werd serieus gesproken over euthanasie. Een 
betrokken medewerker, die enorm dol op de poes was, 
nam contact met ons op.  Uiteraard hoefden wij niet lang 
na te denken en besloten haar op te nemen. 

Wij maakten kennis met een enorm lieve poes die 
snakte naar aandacht. Niet alleen van mensen, maar 
ook van soortgenoten. Omdat wij haar tijdens de 
behandeling niet in een verblijf konden zetten besloot 
ik om haar mee naar huis te nemen. De gedachte dat zij 
zich uit pure eenzaamheid zo toetakelde zou heel goed 
kunnen. Met medicatie, aangepaste voeding en heel 
veel liefde en aandacht ging ik de strijd met haar aan. 
Ze heeft maar heel kort op mijn “kattenkamer” gezeten, 
want wilde niets liever dan mijn groep leren kennen. 
Het gegrom en geblaas van mijn eigen katten maakte 
haar niks uit. Ze genoot van hun aanwezigheid en de 
aandacht die er voor haar was. ‘s Nachts sliep ze samen 
met mijn eigen katten bij mij in bed en op den duur 
ging ze zelfs gezellig mee mijn (afgezette) tuin in. Ze 
was helemaal ingeburgerd. 

Haar wonden heelden langzaam maar verdwenen op 
den duur in zijn geheel. Dit was het moment waar we 
op hadden gewacht. Mijn lieve Sally was klaar voor 
herplaatsing. Natuurlijk mocht ze best bij mij blijven 
wonen, maar als ik iedere lieve poes voor mezelf houd, 
dan kan ik geen anderen meer helpen. 

Uiteraard waren we enorm kritisch naar een nieuwe 
eigenaar, maar als het perfecte baasje voorbij zou 
komen, mocht ze van mij verhuizen. Sally kwam op 
Facebook en het duurde niet lang of er kwam een 
ontzettend fijn bericht vanuit Enschede. Het voelde 
voor alle partijen goed en Sally heeft hier echt een 
prachtig huisje gevonden. Met lieve baasjes en een 
soortgenootje, kortom alles wat ze nodig heeft. Het 
afscheid was mooi, met een lach en een traan want het 
had allemaal zo anders kunnen lopen voor deze lieve 
schat. Een half jaar eerder was men nog van plan haar 
leven te beëindigen! 

Gelukkig hebben wij kunnen helpen! En nu heeft ze een 
ontzettend gelukkig leven bij haar nieuwe baasjes, die 
echt zielsveel van haar houden! 

Pietsje
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Naast Facebook en Twitter heeft Kat in Nood 

sinds kort ook een Instagram account. Heeft u ook 

Instagram? Volg ons dan via @katinnood. U wordt 

dagelijks op de hoogte gehouden over het wel en 

wee van onze katten door middel van mooie en 

grappige foto’s en filmpjes. U kunt deze een “like” 

geven en reageren op de berichten. 

Vertel ook uw vrienden over onze Instagram, zodat 

we nog meer volgers krijgen. Heeft u zelf een leuke, 

grappige of hele mooie foto? Wilt u graag dat wij 

deze op onze social media delen? Dat kan! Stuur een 

e-mail met de foto naar pietsje@katinnood.nl en wie 

weet ziet u uw foto terug op de Instagram van Kat in 

Nood! 

Hèhè...eindelijk rust!
Voor zolang het duurt :)

Groetjes familie Kloosterman

Una is hier nu een week. 
Het gaat goed en ze heet 
inmiddels Diva. Ik weet 
zeker dat de mensen van 
Kat in Nood begrijpen 
waarom. Het gaat prima 
met haar en ik houd jullie 
op de hoogte.

Teplak

Groetjes van Hidde. Het bevalt hem prima bij ons 
en wij zijn zo blij met hem!!

Helemaal blij met onze 
kleine meid!

Ze moest weer weg als de ruimte nodig was voor 
anderen. In deze periode werd Gaby langzaam rustiger. 
Ze liet zich steeds langer aaien, genoot hier ook van en 
had niet meer de behoefte je een mep te verkopen. We 
plaatsten af en toe een oproep op Facebook in de hoop 
iemand te vinden die het met haar aandurfde. Maar 
helaas...

Toen de zomer begon vonden we dat ze ook van de 
buitenlucht mocht genieten en besloten we haar los te 
laten. Ze mocht overal naar binnen en wij hadden de 
hoop dat als het gevoel van opgesloten zitten helemaal 
verdween, dit ook weer goede gevolgen voor haar 
karakter zou hebben. Dit bleek zo te zijn. Gaby genoot! 
Haalde de meest idiote capriolen uit en je zag de stress 
volledig uit haar lijfje verdwijnen. Zelfs met de andere 
katten op het terrein ging het acceptabel. Gaby had een 
instelling van ‘laat jij mij met rust, dan laat ik jou met 
rust’. Ze werd met de dag leuker. Helaas had Gaby voor 
zichzelf besloten om niet meer in de stichting te willen 
wonen. Ze sliep op de zitmaaier in de schuur en was 
overdag overal en nergens. Gaby oogde best gelukkig. 
Toch wilden/konden wij dit niet zo laten gaan. Dus 
opnieuw plaatsten wij een oproep op Facebook. En dit 
keer kwam er een reactie!! 

Gaby kreeg datzelfde weekend bezoek van haar nieuwe 
baasjes en gelukkig klikte het meteen ontzettend 
goed. Deze mensen accepteerden haar zoals ze was en 
besloten er voor 200% voor te gaan.

Het is een lange weg geweest met veel geduld, aandacht 
en improvisatie maar het was het meer dan waard!

*Fries voor: op de plaats van bestemming

Friends forever!! 
Spikey en Tommy
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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 Gimly.

Het avondrondje

Iedereen die bij ons werkt heeft een zwak voor een 
bepaald type kat. De mijne is de bange, gestreste kat 
die verstijfd en in zichzelf gekeerd is. Om hier contact 
mee te krijgen en te kunnen laten ontspannen is elke 
keer weer een uitdaging. Het is voor mij bijna een soort 
van spel dat ik wil winnen.

Kleine Gimly woonde met vier andere katten in de 
plaats Groningen. De dieren waren op straat gekomen 
nadat hun eigenaar uit zijn woning was gezet. De 
buurvrouw had de zorg voor de katten op zich 
genomen, maar aangezien dit een dame op leeftijd was 
kon dit niet lang zo blijven. Het plaatselijke asiel voelde 
er niet veel voor de katten op te nemen omdat ze nogal 
eenkennig waren. Uiteindelijk nam de thuishulp van de 
oude dame contact met ons op.

Wij hebben de vijf katten in april 2016 opgenomen en 
gelukkig vier ervan inmiddels weten te herplaatsen. 
Gimly was de bangste en woont nog bij ons.

De eerste weken was Gimly niet meer dan een schim. 
Klein als hij is schoot hij naar buiten als ik binnen kwam 
en naar binnen als ik de buitenren binnen stapte. Het 
was 0-0. Na deze fase kwam de ‘kijk-fase’. Als ik tussen 
de andere katten buiten zat, zag ik Gimly vanuit het 
binnenverblijf naar mij kijken. Keek ik terug dan viel 
hij van schrik van de vensterbank. En toch…. Hij was 
geïnteresseerd, dus ik stond 1-0 voor. 

Tijdens de volgende fase waren we allebei buiten. 
Gimly achter een struik, maar wel weer kijkend naar 
wat ik deed. Het eerste snoepje wat ik zijn kant op 
gooide was in zijn ogen waarschijnlijk een soort van 
aanval, want hij schoot meteen weer weg. We stonden 
weer gelijk...

Gelukkig hield hij er geen trauma aan over, want op de 
dagen die volgden zat hij weer achter zijn vertrouwde 
struik. Ik gooide wel naar meer katten wat lekkers en 
op een dag viel het kwartje ook bij Gimly. En hebben 
ze eenmaal wat lekkers geproefd, dan zijn ze niet meer 
te houden. Ik wist toen ook zeker dat ik ging winnen. 
Gimly kwam steeds dichterbij tot hij zo goed als naast 
me zat te eten. De eerste aanraking is altijd spannend 
omdat je het soms weer helemaal verknalt, maar in 
Gimly zijn geval ging dit geweldig. Het kleine mannetje 
genoot.

Als ik nu ‘s avonds kom staat hij me binnen op te 
wachten en rent mee naar buiten als ik de ren binnen 
stap. Hij knuffelt en geniet. Het is een verschrikkelijke 
lieverd. Als er bezoek komt zien ze van Gimly niet meer 
dan een schim. Plaatsing zien wij dan ook niet snel 
gebeuren. Maar wie weet...misschien komt er ooit nog 
eens iemand die hetzelfde spel met hem durft te spelen 
als ik.

Rixt
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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. 
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Ik was van plan om voor de eerste keer sinds ik hier 
woon tegen u te gaan miauwen dat ik heel erg boos ben 
op mijn personeel omdat ze me iets vreselijks hebben 
aangedaan. Maar...ik geloof dat ik het toch weer mis 
heb…ik zal het u miauwen:

Ik zag wel dat mijn personeel af en toe wat anders naar 
mij keek dan anders. Ik ging dan even extra mooi zitten 
(wie weet viel er nog wat lekkers te winnen) maar dat 
veranderde niet hoe ze naar mij keken. Ik werd ook 
weleens wakker gemaakt met een hapje. Zomaar! 
midden op de dag. Dan keken ze hoe ik dat op at. En nu 
moet ik u bekennen dat ik dit vroeger al op had voor mijn 
collega’s ook maar iets in de gaten hadden. De laatste 
tijd deed ik er wat langer over en dat kwam ook wel een 
beetje omdat ik wat pijn in mijn bekje had. Vervelend, 
maar uiteraard zorgde ik er wel voor dat niemand anders 
dat lekkers kon afpakken. Wat ik ook zo flauw vond was 
dat als ik even kwam knuffelen met mijn personeel, ze 
dan soms een vies gezicht trokken en zeiden dat ik uit 
mijn bek stonk. Pff...dat zeg je toch niet. Alsof zij altijd zo 
fris ruiken.

En toen op een dag gebeurde het...eerst kwam die lieve 
mevrouw die af en toe naar ons komt kijken. Ze deed 
een gek koud ding tegen mij aan en zei dat ik niet zo 
moest spinnen. ‘Dan kon ze me niet horen’. Nou ja zeg! 
begrijpen zal ik ze nooit...ik laat me toch horen als ik 
spin?! Maar goed...dat was het ergste nog niet. Toen 
kwam Jolanda en die is altijd lief voor mij. Dus ik dacht: 
‘Heerlijk...twee personeelsleden die mij lekker kwamen 
verwennen!’. Ik zocht al naar het hapje. En toen...kreeg 
ik plots een hele gemene prik in mijn bil. Waar had ik dat 
aan verdiend!?! Ik doe altijd lief en nu dit! En wat nog 
veel erger was...ik begon helemaal wiebelig te worden. 
Kon het ook allemaal niet zo goed meer zien en van het 
ene op het andere moment was alles zwart.

Toen ik wakker werd lag ik gewoon weer in mijn eigen 
kamer maar wel in een grote mand. Ik had nog wat een 
gek gevoel in mijn hoofd en ook een rare smaak in mijn 
bek. Maar mensen… wat was ik boos!!! Wat had ik mijn 
personeel aangedaan dat zij plots zo lelijk tegen mij 
moesten doen. Rixt had mij dan wel niks aangedaan, 
maar toen zij na een tijdje met een hapje voor mijn 

neus stond vertrouwde ik het nog helemaal niet. Lastige 
keus maar uiteindelijk won het hapje. Nog steeds boos 
begon ik voorzichtig te likken. Voorzichtig omdat ik 
steeds zo’n pijn in mijn bekje had. Maar...ik voelde niks 
meer. Hoe kon dat nou weer? En toen snapte ik het. 
Mijn personeel had iets bij mij gedaan waardoor ik nu 
geen pijn meer had. Ik vond het ook allemaal al zo raar. 
Ik snap nog steeds niet waarom ik dan zo’n gemene prik 
moest en helemaal raar in mijn kop werd. Ik had best 
mijn bek even open willen doen en dan hadden ze het 
ook kunnen oplossen. Maar goed...mijn personeel dacht 
waarschijnlijk dat ik dat niet kon. Hoe dan ook, mijn bek 
doet niet zeer meer, ik schijn ook weer lekker te ruiken 
en ik voel me weer hartstikke goed.

Ik had u de vorige keer al verteld en laten zien hoe mooi 
wij hier wonen en dat er ook weleens andere dieren 
voorbijkomen. Nou lieve mensen...daar heb ik ook weer 
wat mee beleefd. Op een dag zagen wij namelijk twee 
hele gekke viervoeters voorbijrennen. 

Een grote dikke witte en een kleine zwarte. Het waren 
geen honden want er kwam een heel ander geluid uit. Ik 
hoorde van mijn personeel dat het schapen waren. Wat 
deden die nou bij ons? Tja...hoe kan het ook anders. Die 
dikke witte had iets en zou doodgaan. Ons personeel 
en die lieve mevrouw die naar mij kwam kijken voordat 
ik die nare prik kreeg, vonden dat hij niet dood hoefde. 
Ze gingen iets doen waardoor hij bleef leven. Maar 
schapen zijn heel ongelukkig in hun eentje dus kwam 
die kleine zwarte erbij. Die wilde ook niemand hebben. 
Stiekem moeten wij heel erg om ze miauwen. Ze zijn 
best ondeugend. Vooral die dikke witte. Die loopt zo de 
kantine van ons personeel binnen en steelt dan van alles. 
Ik heb al eens tegen hem gemiauwd dat hij mij ook wat 
moet brengen maar hij snapt me geloof ik niet helemaal. 
Verder hebben wij geen last van ze hoor. Ze eten alleen 
maar gras. Bah...af en toe een sprietje vind ik lekker, 
maar meer hoeven wij niet hoor. Gelukkig is er veel gras 
bij ons dus ze kunnen overal rondlopen. 
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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 NoodIk vind het best lief van ons personeel dat ze deze 
jongens hebben gered.

Terwijl ik mijn verhaal loop te miauwen kijk ik naar 
buiten. Wat hebben we genoten van het zonnetje. 
Helaas voel ik wel dat de koude tijd weer komt. Brrrrr...
blij dat ik lekker warm binnen kan zitten. Wat wel weer 
leuk is van die koude tijd is dat we hier dan ook weer 
een feestje hebben!! Gezellig met lampjes en andere 
glimdingen. En...u komt toch ook weer langs?? Ik ben er 
al weer helemaal klaar voor.  

Dus ik miauw tegen u allemaal: Tot gauw!!

Pootje van Dino
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