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Geachte donateurs
Voor u ligt een speciale uitgave van het Zwervertje. Wat zijn we trots op het feit dat onze prachtige 
organisatie dit jaar 40 jaar bestaat! Wat ooit begon op een bovenverdieping in Arnhem, groeide 
uit tot een grote professionele organisatie waarbij de doelstelling nooit is gewijzigd. De opvang 
van de ‘kat in nood’ was en is nog steeds hard nodig. In dit blad blikken wij op verschillende 
manieren terug op de afgelopen 40 jaar. 

De kerstmarkt 2019 was een groot succes en de plannen 
voor een nog groter evenement in 2020 waren in volle 
gang. Zeker omdat dit samen zou gaan met ons 40-jarig 
bestaan. De teleurstelling was dan ook groot toen wij ons 
realiseerden dat we dit feest niet konden gaan vieren. 
De anderhalve meter afstand is tijdens zo’n drukke 
dag simpelweg niet te realiseren en binnen de huidige 
regelgeving is het samenzijn van zoveel mensen tevens 
niet toegestaan. Het wegvallen van deze dag valt ons 
zwaar. We leven er als team naar toe en de dag bezorgt 
ons elk jaar een soort boost voor het nieuwe jaar. De 
waardering van donateurs en algemeen bezoek doet ons 
enorm goed. De opbrengst van de dag maakt het feest 
helemaal compleet. Het zorgt ervoor dat we weer een 
aantal wensen kunnen vervullen. Na de kerstmarkt/open 
dag hebben wij al jaren een etentje met ons team en ook 
dit kan helaas niet doorgaan. Iedereen begrijpt waarom, 
maar het is wel een enorme tegenvaller.

De dag levert ons ook elk jaar weer een flink aantal 
nieuwe donateurs op. We hebben gezocht naar 

alternatieven om de aandacht hierop te vestigen en een 
leuke actie bedacht. Wij hopen met uw steun alsnog 
nieuwe donateurs aan te trekken. Mensen die zich via de 
speciale bon in dit Zwervertje aanmelden als donateur 
ontvangen in ieder geval een gratis Kat in Nood-kalender. 
Daarnaast verloten we een aantal (gesponsorde) 
prijzen onder nieuwe en bestaande donateurs die een 
donatiebijdrage of extra gift van minimaal 40 euro,- 
overmaken. Meer hierover kunt u verderop in het blad 
lezen. Wij vragen nog nadrukkelijker dan anders om ons 
blad, nadat u het zelf gelezen heeft door te geven. U kunt 
ons ook bellen of mailen als u meerdere exemplaren 
wilt ontvangen voor een balie of wachtkamer. Hoe meer 
mensen van ons bestaan weten hoe groter de kans op 
nieuwe donateurs. Deze hebben we nu harder nodig dan 
ooit. 

De dierenwereld, met de kat in het bijzonder, staat 
niet stil door de corona. We zagen de laatste jaren een 
dalende lijn in het aantal kittens dat binnen kwam, maar 
breken dit jaar helaas weer alle records. Het is december 
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en tot nu toe hebben we 163 kittens opgenomen. Ze 
komen werkelijk overal vandaan. Ze worden gevonden, 
komen tevoorschijn tijdens onze vangacties, zijn van 
particulieren die ze via de gebruikelijke wegen niet 
kwijtraken of worden doodziek bij ons gebracht in de 
hoop dat wij ze nog kunnen helpen. Deze laatste groep 
groeit en gek genoeg zijn wij hier ‘blij’ mee. We horen 
zo vaak dat asielen zwerfkatten bij binnenkomst laten 
inslapen omdat ze ‘niet meer te redden waren’ en zetten 
hier regelmatig vraagtekens bij. Wij hebben een flinke 
dosis medische kennis in huis en een zeer kort lijntje 
met onze dierenarts. Ook beschikken we over veel 
apparatuur waardoor we in overleg met onze arts snel 
en adequaat kunnen handelen. Zo weten steeds vaker 
dierenambulances en particulieren de weg naar ons te 
vinden bij noodgevallen. Een mooi voorbeeld van een 
dergelijke situatie is poes Lily waar u verderop in het blad 
meer over kunt lezen. 

Onze vangacties lopen als een trein en Jolanda, die dit 
deel van ons werk grotendeels op zich neemt, kan de 
aanvragen soms amper aan. De ene keer gaat het om 
een groepje van vijf katten, maar we hebben in het 
afgelopen jaar meerdere boerderijen van 40+ katten 
geholpen. Het is in beide gevallen nuttig en dankbaar 
werk, zeker als de medewerking van de eigenaar/melder 

goed is. Dit klinkt als een vanzelfsprekendheid maar dat 
is helaas niet altijd het geval. Veel hulpvragen beginnen 
met een omschrijving van de situatie, het aantal en dan 
de mededeling: ‘Ze kunnen niet terug’. Want: ‘ze zijn 
niet van ons’, ‘wij hebben hier niet om gevraagd’ en ga 
zo maar door. Mensen geven ons soms bijna het gevoel 
dat het onze schuld is dat dit ‘probleem’ ontstaan is en 
wij het dus ook maar op moeten lossen. Wij willen graag 
helpen maar kunnen onmogelijk alle katten opnemen. 
Dan zit onze opvang in no-time stampvol en kunnen wij 
op andere probleemlocaties niets meer doen. 

Om dit probleem aan te pakken zullen we moeten 
samenwerken. Als verwilderde katten een goed 
leefgebied hebben (voorzien van schuilplekjes en voer) 
moeten ze terug nadat ze geholpen zijn. Wij doen alles 
gratis en mensen kunnen vrijwillig een bijdrage in de 
kosten geven. Het gaat dan om vervoer, de ingreep 
en de tijdelijke opname. Het enige dat wij vragen is 
medewerking rondom hun terugkeer. Na deze uitleg 
stemmen de meeste mensen toe, maar helaas komen 
ze soms ook weer terug op die belofte. Op het moment 
van terugbrengen kan het niet meer wegens diverse 
plots ontstane redenen. Nog erger is als de katten 
gehaald worden om even later in een natuurgebied 
vijftig kilometer verder weer uitgezet te worden. Omdat 

wij de katten chippen en er toevallig één gevangen werd 
kwamen wij hierachter. De rest van deze groep liep 
op dezelfde locatie. Al met al zijn hierdoor de laatste 
weken zestien katten bij ons gebleven, die prima terug 
hadden gekund naar hun oorspronkelijke leefgebied. 
Daar waren ze gelukkig en deden ze het prima, maar 
mensen kijken vaak alleen maar naar hun eigen situatie. 
Is deze opgelost dan zijn ze tevreden, maar zonder dat 
de katten teruggaan kunnen wij niet blijven helpen. 
Dit probleem lossen we alleen op als iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt. 

Naast de 163 kittens hebben we in 2020 ook 131 
volwassen katten opgevangen. Hier zijn gelukkig weer 
een flink aantal van herplaatst. Onze opvang vangt nog 
steeds gemiddeld 250-260 katten permanent op en dit 
proberen wij zo te houden. Wij hebben geen zorgen 
dat het er minder zullen worden, maar moeten waken 
dat het er niet meer worden. Onze kracht is en blijft 
de individuele leefruimte die elke bewoner heeft. Er is 
weinig tot geen stress waardoor de weerstand optimaal 
is en wij zo goed als nooit ziektes hebben. Dit bereik je 
puur door de verblijven niet te vol te proppen. Meer 
dan vijfentwintig katten binnen een groep is dan ook 
uitgesloten. Met een bescheiden groep is er tevens goed 
zicht op elk individu. Wij zien op tijd als een kat niet fit is, 

magerder wordt, afwijkend eet, braakt of diarree heeft. 
Hierdoor kunnen we ze behandelen en hun kwaliteit van 
leven goed houden. 

Er lopen dan ook veel oudjes bij ons rond. Katten met 
hart-, nier- en/of schildklierproblemen krijgen medicatie 
en indien nodig aangepaste voeding. We zien veel 
gebitsproblemen bij katten en er wordt dan ook vrijwel 
elke week wel een bewoner behandeld. Witte katten zijn 
gevoelig voor verbranding door de zon. Het veelvuldig 
verbranden van de oorpunten zorgt voor een verhoogde 
kans op huidkanker. Bij een makkelijke kat kun je de 
oren insmeren met zonnebrandcrème, maar bij onze 
schuwe bewoners is dit geen optie. We houden ze in 
de gaten en als we zien dat de huidkanker toeslaat is er 
maar één oplossing en dat is de oorpunten amputeren. 
Afgelopen jaar hebben we weer twee bewoners gehad 
die deze ingreep met goed gevolg hebben doorstaan. 
Pijnklachten als gevolg van ouderdom worden bij katten 
erg onderschat. Een kat die pijn heeft is minder actief en 
dat wordt al snel als gevolg van de leeftijd gezien. Slijtage 
van het bewegingsapparaat als gevolg van ouderdom 
komt bij alle diersoorten voor. Wij zien het schrikbarend 
veel. Katten worden magerder, trekken zich terug en 
verzorgen zich minder. Pijnstilling geeft ze weer een 
tweede leven en ook daar zijn ze bij ons van verzekerd. 
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Pittige dame zoekt stoere man
Onze Cruella heeft al vaker in het Zwervertje gestaan. Zij is een poes met gedragsproblemen die 
ontstaan zijn als gevolg van het feit dat ze alleen opgegroeid is. Als klein kruimeltje van zeven week 
oud belandde ze bij een eenzaam persoon die in een flat op zeven hoog woonde. Ze zag amper andere 
mensen en al helemaal geen soortgenoten. Ze heeft niet geleerd hoe ze moet spelen en hoe ze de taal 
van een soortgenoot kan lezen. Haar spelgedrag is na de eerste zeven weken nooit meer gecorrigeerd 
door nestgenootjes of moeder en is een eigen leven gaan leiden. Bij Cruella heeft zich spelagressie 
ontwikkeld. Ze voelt geen rem meer. Nog erger is dat soortgenoten haar gedrag ook niet begrijpen en 
haar daardoor vaak als mikpunt pakken. 

Cruella heeft met andere katten om zich heen inmiddels 
een heel kort lontje. Ze blaast bij voorbaat al en slaat 
in het wilde weg om haar heen. Ben je haar iets te lang 
aan het aaien dan slaat ze pittig van zich af. Ook kan ze 
op je enkels slaan als je voorbij loopt en tegen je hand 
meppen als die langs wappert op een manier die haar 
niet aanstaat. 

Cruella woont in onze kleine groep buitenkatten. Zij 
leeft in de hal en ons kantoor en mag buiten gaan en 
staan waar ze wil. Met mooi weer is ze op haar best 
omdat ze lekker haar eigen plek kan kiezen. Kom je 
dan bij haar is ze maximaal ontspannen en superlief. Nu 
het weer slechter wordt is ze meer binnen en gaat ze 
gedragsmatig ook weer achteruit.

Het grappige is dat Cruella dol is op mannen! Misschien 
omdat ze in haar eerste twee levensjaren bij een man 
gewoond heeft en hier vrij veel vrouwen werken, maar 
zodra een man haar aandacht geeft is ze verkocht. Hoe 
stoerder de man, hoe verliefder Cruella wordt.  

Aangezien wij hier geen gelukkige Cruella zien en ze 
nog geen vijf jaar oud is doen wij een poging om haar 
te herplaatsen. We zoeken voor Cruella een rustige 
woonomgeving waar ze als enige kat mag wonen. Ze 
zou zielsgelukkig zijn bij een man die haar accepteert 
zoals ze is. Wij verwachten dat haar scherpe kantje 
in de loop van de tijd dan als sneeuw voor de zon zal 
verdwijnen. 

Ondanks deze persoonlijke zorg verliezen wij elk jaar 
een aantal bewoners. In 2020 zijn 24 katten overleden 
waaronder een paar kopstukken. Over twee van hen 
kunt u verderop in ons blad meer lezen. 

De stichting is van de 40 jaar inmiddels ruim tien jaar 
gevestigd in Drachtstercompagnie en heeft met name in 
deze laatste periode een enorme professionaliseringslag 
gemaakt. Ik doe het beheer vanaf 2009 en ben enorm 
trots op alles dat we in de afgelopen elf jaar bereikt 
hebben. Toch wil ik benadrukken dat ik hier niet als 
enige verantwoordelijk voor ben. Wij werken met een 
geweldig team. Een vast team, betrokken bestuursleden 
en een fantastische groep vrijwilligers. Met elkaar zijn wij 
de motor die de organisatie draaiende houdt. Ons vaste 
team is in september uitgebreid met de komst van Willy. 
De telefoon staat bij ons geen seconde stil, er komen 
tientallen mailtjes binnen en er gaat (zonder corona) 
geen dag voorbij zonder bezoek. Deze werkzaamheden 
bij elkaar waren een dagtaak die onder de vaste mensen 
vrijwel niet meer te verdelen was. Willy was al jaren 
vrijwilliger bij ons, heeft op dit vlak veel werkervaring en 
geeft de aanvulling die we nodig hadden. 

Ik eindig het winter-Zwervertje altijd met u uit te nodigen 
voor onze open dag/kerstmarkt maar dat schuiven we 
door. Dat feest komt uiteraard alsnog en zodra we daar 
meer duidelijkheid over hebben laten wij u dat weten. 

Ik wens u allen vooral een gezond maar ook gelukkig 
2021. Ik hoop oprecht dat dit een jaar gaat worden 
waarbij alles weer wat normaliseert en wij elkaar weer 
kunnen zien en spreken.  

Hartelijke groeten,

Rixt Jellesma
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Lily: vier maanden en drie 
kilo verder
Onze organisatie heeft een goede verstandhouding met een aantal dierenambulances uit de 
omgeving. Zo weten ze allemaal hoe belangrijk wij het steriliseren en castreren vinden en sturen 
ze regelmatig mensen door naar onze operatiedagen. Nog belangrijker is dat ze weten hoe wij 
alles op alles zetten voor alle katten die onze deur passeren. De echte noodgevallen brengen ze 
dan ook vaak bij ons.  Zo werden wij in augustus gebeld. De ambulance had een broodmager 
katje uit een tuin gehaald en had o.a. gezien dat ze wat ‘raars’ bij haar bekje had. Over de vraag 
of ze bij ons langs mochten komen hoefden wij niet lang na te denken.

Er wordt vaker gezegd dat een kat mager is, maar toen 
Lily binnen kwam schrokken wij enorm. Ze was letterlijk 
vel over been. Zwaar uitgedroogd, kaal, vol ongedierte 
en woog nog geen anderhalve kilo. Toen wij een blik in 
haar bekje wierpen was ons eerste gevoel: ‘naar onze 
dierenarts en zo snel mogelijk waardig laten inslapen’. Ze 
had de meest afschuwelijke weefselbulten onder haar 
tong groeien en kon simpelweg niet meer eten. Geen 
wonder dat ze zo mager was. Bij een verdere inspectie 
begonnen we te twijfelen. De bulten zaten allemaal 
relatief los en waren misschien nog wel te verwijderen. 
Onze arts draait haar hand niet om voor dit soort 
klusjes. We gingen ervoor en kregen van alle kanten 
medewerking. De belangrijkste in deze was de patiënt 
zelf. Lily liet zich helpen bij het eten, we mochten haar 
wassen, infusen en medicatie geven. Ze genoot van de 
aandacht en het volle gevoel in haar lege maagje. Het 
was een genot om haar te zien liggen in uiteraard het 
zachtste mandje dat we konden vinden. 

Een paar dagen later moesten we de gok nemen en haar 
onder narcose brengen. Onze dierenarts wist de rare 
knollen vrijwel allemaal te verwijderen en de narcose 
ging wonderbaarlijk goed. Wat een vechtertje was dit 
meisje. We hadden geen idee hoe haar bekje zou gaan 
herstellen. Bleven de woekeringen weg, kwamen ze 
terug? En zouden we haar dan met medicatie kunnen 
ondersteunen? Alles om vooral voor Lily het leven 
weer waardig te kunnen maken. De weken die volgden 
stonden vooral in het teken van aansterken. Het was een 
genot om haar weer te zien eten. Lily werd langzaam 

dikker, kreeg weer haar en haar hangende oortjes gingen 
weer mooi rechtop staan. 

De intensieve zorg voor Lily werd in deze periode 
vooral door onze stagiaire Gerike gedaan. Prikjes, pillen 
maar ook hapjes en knuffels. Er ontstond een band en 
Gerike werd ernstig verliefd op Lily. Toen zij in augustus 
eindelijk de sleutel van haar eigen huisje kreeg was er 
geen twijfel. Lily mocht bij Gerike en haar vriend wonen. 
Het fijne is dat Gerike dicht bij de stichting woont en 

nog steeds veel bij ons komt. Zo is er een kort lijntje en 
kunnen wij Lily blijven ondersteunen waar nodig. 

Lily geniet van haar nieuwe leventje en is bijna niet meer 
te herkennen. We zijn bijna vier maanden en ruim 3 kilo 
verder. Haar vacht glimt als een spiegeltje en ze oogt 
zichtbaar gelukkig. Wij zijn dankbaar dat katten als Lily 
op ons pad komen. Het was een lange weg maar meer 
dan de moeite waard!
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Het is niet altijd wat het lijkt...
Onze stichting maakt jaarlijks wel het een en ander mee in situaties die voorbij komen waaien. De ene 
maakt wat meer indruk dan de andere, en het één is niet altijd met het ander te vergelijken. Allemaal 
hebben ze één ding met elkaar gemeen en dat is dat er altijd een verhaal achter de situatie zit. Mogelijk 
is dit het meest interessante deel van ‘katten helpen’. Je kunt ze namelijk niet helpen zonder de persoon 
in de situatie óók te helpen. 

En interessant is het zeker. Ik zou geen voldaan gevoel 
in mijn werk kunnen hebben wanneer dit alleen 
katgericht zou zijn. Wanneer ik links en rechts enkel een 
paar katten wegtrek zonder vragen te stellen, zonder 
de personen erachter te kunnen begrijpen. Waar ik wel 
een voldaan gevoel uit haal is om samen te werken. Een 
dragelijke situatie te creëren voor zowel kat als baas. 
Veelal helpen we door katten te castreren. Uit de hand 

gelopen situaties waarbij het gebrek aan financiën door 
uiteenlopende redenen een probleem is. Een eigenaar 
zich vaak schaamt door de aantallen, door vooroordelen 
via andere kanalen en het hierdoor maar op zijn beloop 
laat. De katten zijn veelal gelukkig op hun plek, hun 
thuis, zij hebben geen idee van de bankrekening van 
hun baasje.  Het is niet de bedoeling om onze opvang 
te vullen met katten die tevreden zijn met de plek waar 
ze wonen en waar de tranen vaak al over de baasjes 
hun gezichten rollen alleen al bij de gedachte dat er 
‘kinderen’ weg moeten. Dus helpen we in deze situaties 
vaak in voervoorziening, de grootste kostenpost. En 
natuurlijk met medische problemen. Baasjes blij, 
poesjes blij; YES!  Vooroordelen hebben vaak een grote 
impact.. en dit is zo zonde.

Zo kregen we ergens in juni de vraag of we Anneke 
wilden helpen. Anneke had circa veertig raskatten. Ooit 
begonnen als iets hobby-matigs, inmiddels flink over 
de schoenen gelopen. Natuurlijk wilden we helpen. Ons 
eerste telefoongesprek verliep soepeltjes, een fijne 
vrouw in de communicatie die open stond voor hulp 
maar die ook zeker een portie wantrouwigheid had. 
Logisch, ze hoort ‘Kat in Nood’ en heeft er geen gezicht 
bij. Anneke zag ongetwijfeld een grote bus voor zich 
die haar al haar katten in een dag kwam afnemen. Ik 
wil niet dat mensen met een dergelijk gevoel in een 
‘samenwerking’ stappen, dit lijkt me afschuwelijk. Dus 
ben ik op een zaterdagmiddag eerst even bij Anneke 
op de koffie gegaan zodat zij mij zou leren kennen en 
tegelijkertijd een gezicht bij de organisatie zou krijgen. 
Ik kon de situatie bekijken en het verhaal van Anneke 
aanhoren. Geen dwang, geen verplichtingen. 

Ik was onder de indruk. Een nette vrouw, een leuk 
huis en ja, veel katten. Anneke had een fulltimebaan, 
besteedde vrijwel al haar vrije tijd aan huishouden en 
de verzorging van haar langharige katten, en dit was 
goed te zien. Maar op de lange termijn niet houdbaar. 
Zo was er natuurlijk heel veel werk en maar heel weinig 
tijd om echt te genieten van al haar harige vriendjes. 
Ik gunde het zowel de katten als Anneke enorm om wat 
meer van elkaar te kunnen genieten. Totaal verrast was 
ik toen Anneke me vlak voor ik wegging vroeg of ik 
direct vier katten mee zou willen nemen. Ons gesprek 
had blijkbaar goed gedaan en het vertrouwen was aan 
het groeien. Toch zag ik ook dat dit haar zwaar viel. 
Vreselijk.

De weken gingen voorbij, er was een mooie 
samenwerking tot stand gekomen en een stukje 
wederzijds vertrouwen. Anneke kreeg alle tijd haar 
verliesjes te verwerken en ik kwam enkel katten 
ophalen wanneer zij mij dit vroeg. Ik wist dat ze dit 
ging doen als ze er klaar voor was.  Dat vertrouwen 
is overigens vaak heel fragiel. Het is niet niks om 
iemand in je leven en je huis toe te laten. Zo hebben 
we dan bijvoorbeeld social media. Vaak een geweldig 
medium maar in sommige situaties kunnen ze enorm 
tegenwerken, zelfs iets stuk maken. Zo was er blijkbaar 
iemand die iets ter ore was gekomen over deze 
situatie. Een half verhaal, zoals zo vaak. Dit werd op 

een Facebook-pagina gedeeld en de reacties erop 
waren niet mals. Ondanks dat niemand wist dat dit 
over Anneke ging, kreeg Anneke het wel onder ogen 
en appte ze mij dit door. Ik voelde door haar bericht 
heen hoezeer ze gekwetst was, dit verdiende ze zeer 
zeker niet. Intern hebben we de plaatser van het 
bericht benaderd om dit – niet kloppende- verhaal te 
verwijderen. Dit heeft de plaatser gedaan. 

Zou ik nu nog een ingang hebben bij Anneke, of zou 
de schaamte en het wantrouwen de overhand hebben 
genomen? Gelukkig was deze er nog. Inmiddels zijn 
we weer een x aantal katten verder en helpen we bij 
het castreren van de katten die overblijven. De meeste 
katten hebben weer een fijn eigen thuis gevonden, en 
hiervan houden we Anneke op de hoogte. Zo is ze er 
ook bij betrokken en weet ze dat ze allen goed zitten, 
dit geeft haar een goed gevoel en mij ook. 

Ik ben trots op Anneke dat ze het belang van haar 
dieren voor haar eigen durfde te zetten. De dieren die 
ze nog heeft genieten dubbel en dwars van de extra tijd 
die ze voor ze heeft. Ze hebben het verdiend. 

Jolanda
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www.katinnood.nl 

Een alternatief in tijden 
van corona
Omdat de kerstmarkt niet door kan gaan en omdat 
wij 40 jaar bestaan verloten we tien gesponsorde 
prijzen (zie hiernaast) onder onze donateurs. 

Als u in december of januari uw donatiebijdrage of 
extra gift overmaakt van minimaal 40,- euro loot u 
automatisch mee. 

Een extraatje voor nieuwe 
donateurs
Alle nieuwe donateurs die zich in december en 
januari opgeven via de bon achter in dit blad, of 
zich via onze website opgeven krijgen een gratis Kat 
in Nood-verjaardagskalender.

Uiteraard dingen zij ook mee naar één van de tien 
prijzen. 

Misschien kent u nog iemand die u donateur kunt 
maken?

Leuke actie op Facebook!
Hou de komende maand onze Facebooksite ook 
in de gaten. Wij hebben nog een geweldige prijs 
gekregen die we online gaan verloten. 2x

2x

Onze kerstloterij, maar 
dan anders
De loterij is één van de grote knallers tijdens onze jaarlijkse kerstmarkt. Het enthousiasme 
waarmee particulieren en bedrijven prijzen schenken is hartverwarmend. Het staat bijna gelijk 
aan het succes van de loterij op de dag zelf. Vrijwel alle bezoekers kopen loten en de prijzen, 
zowel de grote als de kleine, worden dankbaar mee naar huis genomen. De opbrengst van de 
loterij is ook elk jaar weer meer dan geweldig.
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Als werkdag klaar is sluit één van de medewerkers af. 
Eind van de middag of begin van de avond lopen we nog 
even langs alle verblijven. Een lekker hapje in de aanslag 
om ook verlegen bewoners te paaien. Deze keer met 
medewerker Jolanda en bewoner Ramon.

Het avondrondje

Al jaren leefden Roos en Ramon, moeder en zoon, op 
een terrein waar zij dag in dag uit liefdevol verzorgd 
werden door een stel die zich het lot van deze katten 
aantrok. De jaren gingen voorbij en toen Roos de 
leeftijd van 14 behaalde en Ramon op dat moment 12 
jaar was, werd het toch tijd een plekje voor ze te zoeken 
waar ze zichzelf mochten zijn maar wel medische hulp 
zouden ontvangen wanneer hen iets zou overkomen. 
Een fijn pensioen. 

Zo verhuisden ze in de zomer van 2016 naar onze 
opvang. Roos was toegankelijker dan Ramon maar 
beide bleven op hun hoede. Ze waren erg close met 
elkaar, zo lief om te zien. Al vanaf het allereerste 
moment had ik een ‘crush’ op vooral Ramon. Grote 
gifzwarte katers, zeker op leeftijd, daar gaat mijn 
hart echt sneller van kloppen. Eenmaal in onze 
groepsverblijven woonden ze voornamelijk buiten, 
altijd samen en leken erg tevreden. Helaas is Roos een 
poos geleden overleden. Overdag zie je Ramon vrijwel 
niet, hij heeft zijn eigen plekjes en komt eigenlijk enkel 
tevoorschijn wanneer het rustig is. In de avonden dus...

Katten zijn enorme gewoontedieren, dus toen wij binnen 
ons team een verandering hadden gemaakt betreft onze 
avondrondjes, was dit voor Ramon een enorme shock 
om te verwerken. Zijn ogen waren zo groot als schotels. 
Hier klopte iets helemaal niet! Het was bijna een beetje 
lachwekkend. Half onder zijn struik kwam hij dan snel 
een hapje mee stelen maar wanneer hij er niet met zijn 
pootjes bij kon om te ‘hengelen’ dan zag je hem denken: 
‘laat maar’.

Inmiddels zijn we alweer een tijdje verder en is Ramon 
gewend aan de verandering. ‘s Avonds zit hij al klaar, 
wachtend met zijn vragende, steeds ouder wordende 
oogjes: ‘Of hij misschien ook wel een klein beetje mag’. 
Hij is zo’n bescheiden kereltje en iedere keer smelt ik 
weer een klein beetje meer voor hem. 

Lang heb ik geprobeerd om tijdens ‘onze’ avond contact 
met Ramon te maken maar zodra hij zijn lekkernijtje 
op had wist hij niet hoe snel hij er weer vandoor moest 
gaan. Ook tijdens het eten bleef hij erg op zijn hoede 
en om hem ontspannen te laten eten bewoog ik vooral 
ook niet. Zo sneu als ze het eten zo snel naar binnen 
schrokken maar .. stel je voor!  Op een zeker moment 
viel het me op dat hij bleef zitten terwijl ik door de ren 
liep en hij duidelijk even aan het genieten was van zijn 
vleeshapje. Ik deed nog maar een poging… ik kon hem 
aaien, kontje de lucht in… wel duidelijk veel spanning 
door het lijfje, hij schrok ervan! Wegwezen! Sindsdien 
is dit ons standaard kriebeltje. Hij eet en ik mag hem 
even kriebelen, waar hij op dat moment ook duidelijk 
van geniet. Na zijn hapje vertrekt hij weer, kijkt dan 
drie keer om .. en ligt me dan van een afstandje te 
observeren. Knapperd. =) 

Inmiddels is Ramon bijna 17 jaar oud en ik heb niet de 
verwachting dat ons contact ooit meer zal worden dan 
dit. Maar om op het einde van een doorgaans drukke 
dag heel even een fijn contact met je grote ‘crush’ te 
hebben, dat tovert dan toch weer een lach op je gezicht.

Jolanda
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Misschien uw kinderen of kleinkinderen? Of moet 
het gaan over een geliefd familielid of lieve vriend of 
vriendin? Zij krijgen allemaal een rol in een sprookje of 
kort verhaaltje vol fantasie en avontuur. U krijgt vrolijke 
korte stukjes vol hoop, liefde en vooral humor die u kan 
voorlezen of weggeven. Een unieke kans dus! 

Fleur de Vries is schrijver van kinderboeken en columns. 
Ze is de kleindochter van Theun de Vries. Hij schreef 
onder andere de roman ‘Het Meisje met het Rode 
Haar’. Fleur houdt het allemaal wat luchtiger en vooral 
aandoenlijk. U kunt een verhaal kopen vanaf 15,- euro 
(afhankelijk van de lengte en wat u wilt). 

De gehele opbrengst gaat naar Kat in Nood. Reserveer 
dus nu uw unieke en persoonlijke dierenavontuur via: 
katverhaal@gmail.com

Koop een verhaal
Kat in Nood biedt u een unieke kans om uw huisdier te laten schijnen in een uniek en op maat 
gemaakt verhaal of sprookje. U vertelt aan de schrijver hoe uw huisdier is, of er nog meer dieren 
bij u thuis zijn en wie u in het verhaal wil laten verwerken. 

Cat rescue down under
Sinds kort ben ik verslaafd geraakt aan de serie Dierenkliniek Down Under. Hier worden diverse 
dierenartsen en andere experts gevolgd in hun werk. Het schijnt nu al lang op TV te zijn, maar ik zappte 
altijd weg. Geen tijd, geen zin.. en misschien een stukje vermijding. Maar nu ben ik om. 

Iedere zondagavond zit ik met een dekentje op de 
bank, wat Nederlandse versies van Tasmaanse Duivels 
om me heen (mijn vier katten) en klaar voor een 
hartverwarmende avond. Die dierenartsen, assistenten 
en medewerkers in de serie zijn vol passie aan het 
werk. Een verzwakte zwarte zwaan zorgt ervoor dat 
dierenarts Chris heel erg bezorgd is. De trainer van de 
42-jarige dolfijn die drie jaar daarvoor behandeld was 
voor keelkanker is doodsbang dat zijn grote vriend 
weer ziek is. Een koalabeer heeft rare pukkels op zijn 
neusje en de stoere Australische mannen zijn zichtbaar 

geraakt als het acne blijkt en niets ernstigs is. De koala 
wordt vervolgens liefdevol ingesmeerd met vocht 
inbrengende crème. Maar de echte reden waarom ik 
de halve avond met tranen in mijn ogen zit te kijken 
is dat al die dieren zo wijs, zo rustig en zo begripvol 
zijn. Ze leggen vol vertrouwen hun lot in de handen 
van mensen, ook al heeft een ander mens ze soms alle 
reden gegeven om iedereen te wantrouwen. Maar het is 
alsof ze wéten dat die handen van dierenhulpverleners 
hen met liefde en respect proberen een beter leven te 
geven. 
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Reiny Vogel woonde midden jaren zeventig in Arnhem. 
De dierenbescherming zocht collectanten en zij meldde 
zich aan. Door langs de deuren in gesprek te gaan met 
mensen raakte zij enthousiast en bood ze haar diensten 
aan bij de Dierenbescherming. Ze was verpleegkundige 
en richtte zich vooral op de opvang van zieke en 
gewonde katten. Reiny kreeg steeds meer katten onder 
haar beheer en werd gevraagd zitting te nemen in het 
bestuur van de plaatselijke afdeling. Dit deed ze, maar ze 
kwam er al snel achter dat haar eigen ideeën en die van 
de Dierenbescherming niet op één lijn lagen. Na twee 
jaar verbrak ze de samenwerking en besloot zelfstandig 

verder te gaan. Stichting Kat in Nood werd geboren. De 
statutaire oprichting vond plaats op 9 december 1980.

De stichting bleef in eerste instantie in Arnhem. Reiny 
en haar man hadden een dubbel herenhuis gekocht 
waar de bovenste verdieping werd omgebouwd voor de 
stichting. Er kwam een behandelkamer, een ziekenboeg 
en een speelren voor de gezonde katten. Helaas kreeg de 
stichting last van omwonenden die niet blij waren met 
de drukte die de stichting aantrok. Veel gedoe volgde en 
het besluit om te vertrekken werd genomen. Naar een 
plek waar het goedkoop, ruimtelijk en rustig was. Deze 

Zo ligt de dolfijn uiterst braaf stil als er bloed geprikt 
moet worden uit zijn vin en kijkt lammetje Lamby 
liefdevol toe als ze een vitamine-injectie krijgt. En zo 
krijg ik weer wat meer vertrouwen in de goedheid van 
de mens. Vooral de laatste tijd is die balans weleens ver 
te zoeken, bedenk ik me dan. Vanavond echter bedacht 
ik me dat ik niet persé naar een Australische dierenarts 
hoef te kijken om geraakt te worden. Of me af te vragen 
of er nog wel iets positiefs gebeurt in de wereld. Want 
even verderop van mijn huis, in Drachtstercompagnie, 
worden dezelfde wonderen gepleegd. Ik zie het 
wekelijks als ik als vrijwilliger aan het werk mag. Iedere 
week is de agenda van de dierenarts bomvol gepland. 
Ze helpt dieren van mensen die geen of weinig 
geld hebben en samen met medewerkers worden 
dozijnen katten, honden en andere dieren geholpen, 
gesteriliseerd en nagekeken. En ieder voorjaar weer 
nemen vrijwilligers vele kittens in huis om ze dag 
en nacht te voorzien van alle behoeftes. Iedere dag 
poetsen gepassioneerde collega’s de afdelingen en 
buitenruimtes schoon. Omdat ze van dieren houden. En 
de dieren houden van hen. Iedere keer weer krijgen 
alle medewerkers er onbetaalbaar veel dankbaarheid 
en onvoorwaardelijke liefde voor terug. Over balans 
gesproken. 

Net als in de hitserie uit Australië zien we ook bij Kat 
in Nood schrijnende gevallen en soms breekt dat mijn 
hart. Maar terugkijken is geen optie. Het doet de dieren 
geen goed en het helpt niet. Vooruitkijken, vol hoop 
en liefde. Dat helpt. Zo kunnen we nog een voorbeeld 
nemen aan de veerkracht van de dieren om ons heen 
en gelukkig krijgen we iedere dag opnieuw de kans 
om dat in te zien. Inzien dat het leven best mooi kan 
zijn als je iets voor een ander over hebt. Of het nou een 
verlaten kat is, een verwaarloosde hond, een gepijnigde 
fret, een gestreste cavia of een ander mens; soms is het 
niet moeilijk om iets te betekenen voor een ander. Dat 
Kat in Nood nu al veertig jaar bestaat is daar het mooie 
bewijs van. Ik ga vanavond nog maar wat afleveringen 
van Dierenkliniek Down Under vooruitkijken. Wat 
heerlijk dat ik met een druk op een knopje nog meer 
liefde en passie kan kijken. Want we kunnen niet 
alles voorspellen, maar ik weet zeker dat liefde altijd 
overwint. En dat is het beste vooruitzicht ooit.

Fleur

N NOOD! 40 JAAR KAT IN NOOD! 40 JAAR KAT IN NOOD!
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In 2013 vond een grote uitbreidingsfase plaats met twee 
prachtige nieuwe gebouwen die tevens onderkelderd 
zijn. Hiermee heeft de stichting een verdubbeling van 
het aantal bewoners kunnen realiseren. De nieuwe 
gebouwen bevatten naast de groepsverblijven tevens 
een operatiekamer met voorbereiding, een kantine, 
een ziekenboeg, vier quarantaineruimtes en een grote 
kantine voor de medewerkers. In 2019 heeft er nogmaals 
een uitbreiding plaatsgevonden met een vierde gebouw.
Stichting Kat in Nood 40 jaar later. Er wordt onderdak 
geboden aan ruim 250 moeilijk- tot niet herplaatsbare 
katten. Tevens maakt de stichting zich sterk voor het 

terugdringen van het kattenoverschot door op grote 
schaal te steriliseren/castreren. Elke week is er een 
dierenarts aanwezig die naast stichtingskatten ook katten 
van particulieren helpt. De nadruk ligt hierbij op mensen 
met een kleine beurs. 

Een vast team van vijf medewerkers, een actief bestuur, 
een geweldige groep vrijwilligers en onze donateurs 
maken het mogelijk om ons belangrijke werk voort te 
zetten. 

Op naar de 50 jaar!

werd gevonden in een voormalige arbeiderswoning in 
Lauwerzijl Groningen. Eind 1981 verhuisden 50 moeilijk 
plaatsbare katten naar het noorden van Nederland.

Er werd enorm aan de weg getimmerd om donateurs 
te werven en de stichting te laten groeien. Kat in Nood 
werd langzaam bekender en uiteindelijk een vertrouwd 
adres in het noorden van Nederland. Er werd een 
ziekenboeg en een behandelruimte bijgebouwd en 
enkele jaren later een tweede groepsopvang. 
Reiny droeg in 1995 het stokje over aan Beleke van 
Ham. Zij heeft Kat in Nood, toen nog altijd gevestigd in 

Lauwerzijl tot 2009 beheerd. Het tweede groepsverblijf 
kreeg een buitenren en er kwam een kantine voor de 
medewerkers. De houtskelet-gebouwen stonden er 
inmiddels bijna dertig jaar en waren op. Er was tevens 
geen mogelijkheid tot uitbreiding op het terrein en de 
afgelegen locatie zorgde voor een eeuwig tekort aan 
vrijwilligers. In 2009 nam Rixt Jellesma het beheer over 
en verhuisde de stichting in juni 2010 met 67 katten naar 
een nieuwe locatie in Drachtstercompagnie. Een oude 
boerenschuur die verbouwd was tot opvang, een groot 
terrein met mogelijkheden om uit te breiden en een 
beheerderswoning.

KAT IN NOOD! 40 JAAR KAT IN NOOD! 40 JAAR KAT IN NOOD! 40 JAAR KAT IN
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Teplak

Sanne

Al een tijdje rondstruinend voor een katje erbij (de onze zijn 18 en 19 jaar oud) 
kwam Sanne (8 jaar) voorbij op de side van Kat in Nood. Soms heb je dat, je ziet 
een kopje…en je denkt dat is ze. Die verdient een nieuw en warm plekje.  De 
kennismaking op een mooie zonnige dag, Sanne lekker buiten, verliep boven 
verwachting erg goed. Er was een klik, ze liet zich aaien en lekker kroelen terwijl 
(volgens Willy van Kat in Nood) ze naar vreemden eerder angstig was. In het 
begin bij ons thuis was het wennen voor Sanne en voor onze twee oudjes Mauz 
en Kedi. Het gaf geregeld momenten van onrust en geblaas van Sanne volgde 
daarop. Sanne is een katje met een geschiedenis waar we ons vanaf het begin 
bewust van waren. Maar ze is zeker ook een lieverd die haar aandacht vraagt en 
geregeld bij ons op schoot ploft. Nu, ongeveer negen weken verder en zonder 
Mauz  (helaas overleden), zijn Sanne en Kedi samen. Sanne heeft haar draai 
aardig gevonden en gaat steeds beter samen met Kedi. Sanne blijf voorzichtig de 
omgeving ontdekken, dingen zich eigen maken en begint steeds meer te spelen. 

Via de Stichting Kat in Nood hebben we een pracht van een beestje met een 
karakter gekregen. En met wat extra tijd en liefde, zeg maar de kat uit de boom 
kijkend, komt alles goed. 

Mensen van Kat in Nood…jullie doen mooi werk, top. En bedankt voor deze 
kanjer. 

Groetjes,
Heerke en Marieke

Goedemiddag,

Met Zara en Mawie gaat het heel goed 
en ze lijken zich inmiddels al goed thuis 
te voelen. Ik ben enorm blij met ze! 

In de bijlage nog een paar foto’s van 
ze en ook van de ren. Er komt nog een 
grote krabpaal in de ren, die kan ieder 
moment bezorgd worden. 

Groetjes Linda 

David en Davina

Graag stuur ik jullie weer een korte update uit het verre Deventer. Mét natuurlijk 
een foto. Het blijft mooi om te zien hoe deze twee totaal verschillende katten zich 
ontwikkelen. En hoe dol ze op elkaar zijn. 

Ze willen het liefste dat ik met hen speel met hengel-met-veertjes (de rest van het 
speelgoed vinden ze wel aardig, maar dit speeltje is echt het einde). Wytze (David) 
holt er het liefste zo hard mogelijk achteraan en laat daarbij imposante slidings 
en sprongen zien. Hij haalt bijna een sprong van een meter hoogte en weet daarin 
ook nog een elegante schroefbeweging te maken. Rinske (Davina) heeft een vaste 
basisplek, vanwaar uit ze haar aanval goed voorbereidt, die dan ook bij voorkeur 
meteen doelgericht en raak is. Daarna moet ze uitkijken dat ze -midden op het tapijt 
aangekomen- niet meteen haar rond stuiterende broertje boven op haar snoetje 
krijgt. Maar ook zij wordt sneller en fanatieker en eist haar buit op voor haar broertje 
dat doet. 

Eigenlijk was hun terrein (studeerkamer, badkamer plus nog een kamertje waar 
wat kasten staan) voor Rinske wel genoeg, maar Wytze zat al dagenlang te azen op 
die vast-wel-boeiende wereld achter de deur waar ik soms door heen kom (en dan 
bovendien met eten). Toen ik daar weer eens doorheen kwam met in mijn handen 
een dienblad, greep hij zijn kans. Hij heeft ook wel ruimte nodig om zijn energie 
kwijt te kunnen. Dus nu hebben ze ook de gang met twee trappen ‘veroverd’ en leer 
ik wat ze daar allemaal tegenkomen, zoals dit stoffen beertje dat je op de foto tussen 
hen in ziet en ze hebben gesleept naar de studeerkamer. Uiteindelijk komen ze 
graag weer terug, want de studeerkamer is toch wel het leukste en warmste. 

Rinske heeft de poef midden in de kamer ontdekt. Ze ligt er nu ook heerlijk op te 
slapen en als ik voer breng stapt ze nog maar een centimeter of 20 naar achteren en 
blaast dan ook niet meer. En dat heb ik dan ‘veroverd’! :-)

Aanraken is nog eng, maar ze komen nu wel regelmatig even bij me snuffelen en 
vooral ook mijn aandacht trekken. Daarbij wil Wytze me vertellen wat hij GRAAG 
wil (met miauwen en nogal duidelijk gedrag: reikhalzen naar de hoge kast waarop 
de hengel-met-veertjes ligt) en Rinske vooral wat ze NIET wil (door me boos aan te 
kijken en eventueel even te blazen). Ze vechten (spelend) en knuffelen geregeld met 
elkaar, waarbij ze om beurten elkaar uitdagen en achterna gezeten worden. 

Groetjes,
Ingeborg

PS Als ik een foto maak van Rinske met mijn mobiel, kijkt ze me aan met een blik 
alsof ze me de privacywetgeving en navenante boetes wil gaan uitleggen. Ze stopt 
dan ook meteen met spelen. Ze ligt nu naast mijn toetsenbord op het bureau naar me 
te kijken, maar ik durf geen foto te maken.

PPS De foto’s zijn van toen ze nog bij de stichting woonden

Hallo lieve mensen van Kat in Nood,

Het leek me leuk om jullie gelijk even te laten weten 
hoe het nu met Janneke gaat. Na een paar uur onder 
de stoel gezeten te hebben, kwam ze met wat aandacht 
eronder vandaan en kwam ze eigenlijk gelijk helemaal 
uit haar schulp. Ze is heel sociaal en wij zijn ontzettend 
blij met haar. 

Jullie bedankt voor alle goede zorgen, dat zorgde 
ervoor dat wij een fantastische start hebben kunnen 
maken, dus bedankt voor alles!

Liefs,
Marit en Anne
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Sinds december 2011 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Ik ben er eerst eens geweest voor het castreren en 
steriliseren van mijn katten. Omdat ik destijds last had van 
sociale angst, was ik met de gemeente aan het kijken voor 
een vrijwilligers plek waar ik hiermee aan de slag kon. Heel 
toevallig stond Kat in Nood ook in hun lijst met potentiële 
plaatsen waar ik naar toe zou kunnen. Omdat ik er al eens 
geweest was voor het castreren en steriliseren van mijn 
katten had ik een beetje een idee en leek het mij een erg 
leuke plek.  

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Ik vind dieren echt geweldig! Ik vind het ook echt heel leuk 
om met de katten bezig te zijn. Het is een uitdaging om het 
vertrouwen te winnen van de katten die angstiger zijn. Ook 
het knuffelen en aandacht geven aan de katten is heerlijk. 
Daarnaast zijn hier erg leuke collega’s

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
Schoonmaken van de verblijven en het voeren van het verse 
hapje in de middag.

Een plek waar ik dankzij de katten 
mezelf kan zijn
Deze keer de goedlachse Rebecca Postma (33), al jaren kind aan huis bij Kat in Nood en met haar lekkere vleesjes 
die zij standaard mee brengt, een favoriete verzorger voor veel van onze bewoners. 

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Ja zeker! Ik heb drie katten Puntje, Noeska en Sjors. Verder 
heb ik nog een hondje Emma en twee papegaaitjes Doerak 
en Joko.

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Eigenlijk heb ik heel veel favoriete katten hahaha! Op 
nummer één staat toch wel Bram, hij is als enige nog over 
van de groep katten waar ik mee startte. Een dikke pop. 
Daarnaast Casper, hij was in het begin heel bang, maar nu 
zijn wij dikke matties
Ook Joekel, hij was in het begin heel chagrijnig, maar nu 
echt een enorme knuffelkont. 
En de drie musketiers, Rikki, Rocco en Remy, zijn zijn enorm 
leuk en wachten mij altijd op in de ochtend. 
Ik vind ze allemaal geweldig, de katten zijn allemaal speciaal 
op hun eigen manier.

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die 
je nu nog mist en waarom?

Donnie, inmiddels overleden. Één van de eerste katten die 
ik hier kende. Hij had suikerziekte en was erg moeilijk met 
eten. Mij was gevraagd om hier wat meer aandacht aan te 

besteden. Ik ging hem dan voeren met brokjes, maakte daar 
iets speciaals van door de brokjes op een rijtje voor hem te 
leggen. 
En Rocky uit de keuken, ook overleden. Destijds deed ik de 
afwas in de keuken en hij was daar standaard om mij dan te 
klieren. Hem vergeet ik ook nooit meer. 

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het 
meeste is bij gebleven?

De start van de nieuwbouw. Ik denk nog vaak terug aan 
de tijd hoe het was toen alleen het hoofdgebouw er nog 
maar stond. Er is zoveel veranderd en de stichting is enorm 
gegroeid. Ik ben erg blij dat ik dit allemaal heb mogen mee 
maken.

Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik ben erg dankbaar dat Kat in Nood op mijn pad is 
gekomen. Het heeft mijn leven met betrekking tot mijn 
sociale angst erg verbeterd. Ik ben er trots op onderdeel te 
zijn van deze organisatie en dankbaar voor het werk wat ik 
daar mag doen, waarmee ik de katten help.  
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Eerbetoon aan twee 
bijzondere dames
Elk jaar overlijden er een aantal bewoners bij ons. Als de beslissing genomen moet worden een 
kat te laten inslapen proberen we vooral naar kwaliteit van leven te kijken. Het is en blijft een 
vreselijk idee ze te moeten missen, maar het raakt ons nog meer om ze te zien veranderen. Een 
kat die zich terug gaat trekken, niet meer komt knuffelen of nog amper van de hapjes geniet 
terwijl dat voorheen het tegenovergestelde was, geeft eigenlijk zelf aan dat het leven niet meer is 
wat het was. 

Toch blijft het een moeilijk besluit. Zeker bij katten die 
zo vreselijk lang bij ons gewoond hebben. Ze maken deel 
uit van je organisatie. Ze verwelkomen bezoek, liggen op 
schoot tijdens de verzorging of pauzes en hebben hun 
vaste routine tijdens hapjestijd. Afgelopen jaar zijn we 
onder andere Tipsy en Trix, twee topstukken verloren. 
Deze dames stonden aan de start van mijn baan als 
beheerder en hebben altijd een speciaal plekje gehad. Ze 
worden dan ook nog dagelijks gemist. Ik vertel u graag 
alsnog hun verhaal want beide verdienen een eerbetoon.

Tipsy
Tipsy was één van de eerste poezen die ik in mijn rol 
als beheerder in 2009 binnenkreeg. Er werd afstand 
van haar gedaan, samen met zus Dipsy. Reden voor de 
afstand was dat de poezen in huis plasten. De eigenaren 
hadden van alles ondernomen maar het gedrag 
veranderde niet.  

Wat mij meteen opviel was dat de dames allebei een 
andere hoek in de quarantainekooi opzochten, ver bij 
elkaar vandaan. Volgens de eigenaar was er niks mis 
in de verstandhouding, maar waarom zochten ze dan 
geen troost bij elkaar op dit spannende moment. In huis 
plassen komt, ook al denken mensen dat alleen katers 
dit doen, best vaak bij poezen voor. Met name als de 
onderlinge verhoudingen niet helemaal goed zijn. We 
zijn nog in overleg gegaan met de eigenaar in hoeverre 
één van beide dames terug mocht komen maar daar 
stond hij niet voor open. Uit het oog uit het hart helaas.

Wij hebben Tipsy en Dipsy uit elkaar gehaald en zagen 
vrijwel meteen rust in hun lijfjes. Dipsy was een hele 
gezellige theemuts. Lief, knuffelig met een heerlijk open 
karakter. Voor haar vonden we snel een nieuw huisje. 
We gaven het advies om deze poes alleen te houden. 
Begin niet aan een tweede, want daar zal ze niet blij van 
worden en de kans op herhaling van de problemen is dan 
vrij groot. 

Tipsy was een tikkie pittiger. Zo’n dame die niet altijd 
gediend was van gedoe aan haar lijf. Graag zelf bepaalde 
wanneer er geknuffeld werd en haar onvrede ook meer 

dan duidelijk kon maken. Heerlijk eigenwijs met een 
eigen willetje. Toch kwamen ook voor haar mensen. 
Haar karakter sprak ze aan en ze wilden maar één poes. 
Binnen drie maanden waren Tipsy en Dipsy allebei weer 
onder dak en deden het super. Geen van beide plaste 
nog ergens anders dan in de kattenbak.

In juni 2010 verhuisde onze organisatie van Lauwerzijl 
naar Drachtstercompagnie en in september hadden 
we de feestelijke opening. Eén dag voor deze opening 
kregen we telefoon. Het was de eigenaar van Tipsy met 
de mededeling dat ze Tipsy weer terug kwamen brengen. 
Reden was dat ze in huis was gaan plassen. Ik heb maar 
één ding gezegd en dat was: ‘dan heeft u er een kat 
bijgenomen’. Dit bleek inderdaad het geval. De moeder 
van Tipsy haar nieuwe baasje was overleden en liet een 
kat achter. Niemand van de familie wilde deze poes 
opnemen waardoor Tipsy haar baasjes de gok hadden 
genomen. Jammer dat ze niet vooraf contact met ons 
hadden gezocht want wij hadden hier zeker waardvolle 
adviezen in kunnen geven. Helaas… Tipsy begon na 
een paar weken weer in huis te plassen en het besluit 
werd genomen haar terug te brengen. Wij kregen op de 
ochtend van de opening een zeer chagrijnige Tipsy terug.

We gingen opnieuw ons best doen om een nieuwe, fijne 
plek voor haar te vinden maar tot die tijd moest ze ook 
ergens verblijven. Tipsy kon niet in een verblijf want hier 
zou ze doodongelukkig worden. En zo werd onze eerste 
‘kantoorkat’ geboren. Tipsy leefde alleen op het kantoor 
en in de bijbehorende kantine. Toen ze goed gewend 
was mocht ze ook naar buiten. Wij zagen na een paar 
weken een hele andere en vooral gelukkige Tipsy. Dit 
veranderde op slag als er belangstellenden voor haar 
kwamen. Ze liet zich niet zien, wilde niet knuffelen en 
degene die een poging tot contact met haar zocht kon 
een flinke mep krijgen. Zo hebben we een kennismaking 
of tien gehad toen ik er klaar mee was. Het was duidelijk 
dat Tipsy haar plek gevonden had. 

Het grappige was dat ze bij ons toch leerde om andere 
katten om zich heen te verdragen. Misschien was het 
door de hoeveelheid of de aanwezigheid van een aantal 
katers, maar Tipsy werd milder. Ze kon nog wel eens 
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ergens plassen maar deed dit niet meer zoals in het 
begin. Hierdoor durfden we nog een paar katten in dit 
groepje te plaatsen. Allemaal katten die het niet goed 
deden in een grote groep. Ze konden elkaar in deze 
kleine groep ontwijken en leefden daardoor acceptabel 
samen.

Zo moesten wij enorm lachen in de tijd dat we Babbels 
hadden. Babbels en Tipsy liepen elkaar voorbij op de trap 
en keken allebei als ‘verwaande dames op stand’ met de 
neus de andere kant op. Tipsy zag andere katten komen 
en gaan. Soms omdat ze toch nog geplaatst werden, een 
andere keer omdat ze kwamen te overlijden. Tipsy werd 
ouder en eigenlijk steeds liever. Soms vond ze dat ze best 
in mijn huis kon wonen en sprong dan gewoon de deuren 
open. Vervolgens stond ze dan oog in oog met één van 
mijn eigen katten wat haar uiteraard niet aanstond. Dit 
liet ze me weten door dan even een flinke plas achter te 
laten. Je zag Tipsy overal. Bezoek werd eerder door Tipsy 
verwelkomd dan door ons. Gekregen hapjes die op de 
kantinetafel stonden werden vakkundig open gemaakt 
en als je haar zocht vond je haar meestal op een idiote 
plek. Ze kroop met haar slanke lijfje overal in. 

De laatste maanden van haar leven woog ze nog maar de 
helft van haar oorspronkelijke gewicht. Ze kreeg speciale 
voeding, medicatie en werd overladen met knuffels, 
snoepjes en andere heerlijke hapjes. Ze was heel erg 
geliefd. Tipsy heeft de geweldige leeftijd van 20 jaar 
behaald en ik ben ervan overtuigd dat ze een heerlijk 
leven heeft gehad. Haar houden was één van de beste 
beslissingen die ik destijds heb genomen. 

Trix
Trix was een hele schuwe poes die begin 2008 in 
Lauwerzijl kwam wonen. Ik was net aangenomen als 
assistent beheerder. Ze kwam van een andere opvang 
waar ze het stempel onplaatsbaar had gekregen. Ik weet 
nog goed dat ze als ongesteriliseerde poes binnenkwam 
waar ik mij toen al enorm over verbaasde. Gelukkig is er 
de laatste jaren veel veranderd. Trix werd in Lauwerzijl 
gesteriliseerd en ging een verblijf in. Wekenlang zagen 
we alleen een schim van deze prachtige dame. Maar 

zoals vrijwel alle katten raakte Trix ook gewend aan de 
dagelijkse routine en dit viel met name op tijdens de 
voermomenten. We begonnen voorzichtig een band met 
haar op te bouwen. 

De verhuizing naar Drachtstercompagnie in juni 2010 
was een flinke onderneming. Ik had alles vooraf zo 
goed mogelijk georganiseerd. Zoveel katten per auto, 
de vervoersmanden stonden klaar en we zouden deze 
dag vroeg beginnen omdat de meeste katten ’s nachts 

binnen waren. De dag verliep boven verwachting goed. 
In een relatief korte periode hadden we vrijwel alle 
katten gevangen en vertrokken de eerste auto’s richting 
Drachtstercompagnie. Op één poes na… Trix was boven 
in de hoogste boom geklommen en niet van plan eruit 
te komen. De rennen waren op de oude locatie niet van 
boven afgeschermd. De bomen konden door blijven 
groeien wat voor de katten een heerlijkheid was. Ten 
aanzien van de veiligheid was het echter niet ideaal want 
er ontsnapte toch nog wel eens een bewoner. Trix zat 

op een hoogte van zeker acht meter en ik kon werkelijk 
niet bedenken hoe ik haar daar weg kon krijgen. Ik heb 
in alle rust gewacht en gewacht. Alle auto’s waren het 
terrein af, maar Trix bleef zitten waar ze zat. Omdat er op 
de nieuwe locatie nog veel werk was ben ik uiteindelijk 
zelf ook vertrokken om de volgende ochtend vroeg terug 
te keren. Wat hoopte ik dat ze inmiddels een ander 
schuilplekje had uitgekozen maar niets bleek minder 
waar. Trix zat nog steeds in de hoogste boom, zelfs nog 
wat hoger dan de dag ervoor.

Ik ben uiteindelijk zelf in een andere boom geklommen 
om te proberen op dezelfde hoogte bij haar te komen. 
Met behulp van een waterpistool van mijn zoontje heb 
ik toen (hoe akelig ik het ook vond) wat straaltjes water 
haar kant opgespoten. Hier was ze niet van gediend en 
begon aan de afdaling. Eénmaal op de grond had ik een 
soort van sluis gecreëerd waardoor ze niet anders kon 
dan naar binnen lopen waar ik haar binnen een paar 
seconden had gevangen. Eindelijk!

Trix veranderde op de Sannige Wyk van een schuwe 
teruggetrokken poes in een enorme knuffel die vooraan 
stond als je het verblijf binnen stapte. Voor mij is zij 
nog steeds hét voorbeeld van een kat die wel een 
sociale basis heeft gehad. Er kunnen jaren voorbijgaan 
waarbij dit soort katten op zichzelf aangewezen zijn en 
verwilderen. In gevangenschap, omringd door mensen 
komt deze basis altijd weer terug. Trix was naast lief ook 
nog ons ‘gezicht’. Haar beeldschone kop is vaak gebruikt 
in het Zwervertje, in folders of ander Pr-materiaal. En 
ook nu ze er niet meer is zien we haar nog dagelijks op 
onze bedrijfsbus. 

Trix is afgelopen najaar gestorven aan de gevolgen van 
longtumoren. Wij hebben haar tot het eind kunnen 
ondersteunen om haar kwaliteit van haar leven 
maximaal te houden. Ze vertrouwde ons voor 1000% 
en liet alles toe. De weg die deze dame in haar leven 
bewandeld heeft was een hele bijzondere. Van angsthaas 
tot knuffelbeer… het kan allemaal gebeuren bij onze 
stichting. 

Rixt
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Het avondrondje

De vraag om dieren ‘zonder portemonnee aan 
hun staart’ te helpen stijgt enorm. Er zijn een paar 
minimapraktijken in Nederland maar daar zouden veel 
meer van moeten komen. De normale veterinaire zorg 
is voor veel mensen niet te betalen. Het gevolg is dat 
een dier soms niet geholpen wordt en met de meest 
afschuwelijke verwondingen en pijn rond blijft lopen. Zo 
ook kater Miep.

Miep zijn baasje heeft het niet breed maar zorgt zo goed 
als hij kan voor zijn geliefde viervoeter. Helaas werd Miep 
aangereden en verbrijzelde daarbij een achterpoot. Zijn 
baasje ging met behulp van de dierenambulance naar 
de dichtstbijzijnde dierenkliniek. Daar kreeg hij twee 
opties voorgesteld. De poot kon met een pin gerepareerd 
worden, de kosten zaten dan rond de 1000,- euro. De 
kliniek vond het onverantwoord om Miep niet te helpen 

Otje Potje 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. 

en bood als alternatief aan hem in te laten slapen. 
Kosten 80,- euro. 

Kunt u zich het afschuwelijke dilemma in het hoofd van 
Miep zijn baasje voorstellen? Hij had geen 1000,- maar 
wilde zijn vriendje ook niet kwijt. Gelukkig wist een 
medewerker van de ambulance van onze werkwijze 
en nam contact op. Toen Miep bij ons kwam waren 
er inmiddels een aantal dagen verstreken en dat had 
de poot geen goed gedaan. De open fractuur was vies 
ontstoken en het verbandje om de wond zat zo strak dat 
zijn poot enorm gezwollen was. Onze dierenarts stelde 

voor om zijn poot te amputeren. Een kat kan goed op 
drie poten lopen en zo kon Miep in ieder geval blijven 
leven. Uiteraard stemde de eigenaar toe. De ingreep 
en de herstelperiode verliepen prima. Miep is als een 
blije gezonde kat weer naar zijn dolgelukkige baasje 
teruggegaan.

Volwassen zwerfkatten en kittens die op afstand 
zichtbaar ziek zijn vinden steeds vaker hun weg naar de 
stichting en naar het Otje Potje. Wij kunnen deze dieren 
niet behandelen als we daar geen financiële steun bij 
krijgen. Gelukkig weten steeds meer mensen van het 
bestaan van het potje en krijgen wij maandelijks van 
een aantal donateurs een structurele bijdrage. Aan het 
eind van het jaar krijgen we potjes terug die bij winkels 
hebben gestaan en dit levert elk jaar weer een prachtig 
bedrag op.

Heeft u ook een winkel of eigen bedrijf waar veel bezoek 
komt? U helpt ons enorm door een Otje Potje op de balie 
te zetten. Bel ons gerust voor meer informatie.

Het hele jaar helpen wij katten met behulp van het Otje 
Potje. Op de foto’s ziet u een aantal voorbeelden. 

Van links naar rechts. Kitten met zwaar aangetaste ogen als gevolg van de niesziekte. Een doodzieke zogende moederpoes met een melkklierontsteking die 
naar binnen geslagen was. Een stokoude zwerfpoes die vier zwaar ontstoken voetzolen had door de ingegroeide nagels.  
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V E E Z K I T T E N S 
T R T I W B R O K J E 

K E J T R E V R E W Z 
R G J F D A R O A N K 

A V K I R O L F O K E 
M A O G A I N I K T R 

T T S E E I S A N A S 
S N E B R N N R T O T 

R L O T E R I J O I D 
E L P P G N A V P O E 

K S T R A N E R E I D 
 
Oplossing: 

                        
 

Woorden: 

BROKJE  KITTENS VOER 
DIERENARTS  LOTERIJ ZWERFKAT 
DONATIE  OLIEBOL ZWERVERTJE 
GIFT   OPVANG 
KAT   PENSION 
KERST   POES 
KERSTMARKT  TNR 
   
 

MAAK DE PUZZEL EN MAIL DE OPLOSSING NAAR: PUZZELKIN@GMAIL.COM 
DE WINNAAR ONTVANGT DEZE GEWELDIGE (GESPONSORDE) KRABTON! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdprijs
De Huisdiersuper is al een aantal jaren een vertrouwd adres voor onze stichting. Ze geven ons 
standaard een aanzienlijke korting op aankopen en sponsoren onze kerstmarkt al enkele jaren.  

Een fantastische prijs...
Dit jaar nemen ze de hoofdprijs van de 
kerstpuzzel op zich! Het betreft een Krabpaal 
Voque ter waarde van maar liefst 199,- euro.

Maak dus snel de puzzel en mail de oplossing 
naar puzzelkin@gmail.com

De winnaar wordt op 15 januari getrokken 
en krijgt de prijs rechtstreeks vanaf de 
Huisdiersuper thuisbezorgd.

...en korting op de website
Als extraatje kunnen onze donateurs en 
volgers tot en met 31 januari 2021 van korting 
profiteren bij de Huisdiersuper.

Bij een besteding vanaf 25,- euro krijgt u een 
korting van 7,50 euro als u bij uw bestelling een 
onderstaande kortingscode toevoegt.

                   KN20HDS
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Wie op Facebook zit wordt dagelijks bedolven onder berichten van vermiste dieren, met name van 
honden en katten. Een deel vindt op wat voor manier dan ook zijn/haar weg terug naar huis maar voor 
velen eindigt een vermissing op een akelige manier. Doordat ze overlijden of nog vaker helemaal nooit 
meer gevonden worden.

Ik denk dat wij voor elke honden- en katteneigenaar 
spreken als we zeggen dat een vermissing van je 
geliefde viervoeter ‘je ergste nachtmerrie’ is. Dat 
geldt voor eigen dieren maar in ons geval ook voor 
stichting- en pensionkatten. Een pensionkat wordt bij 
ons gebracht als zijn/haar baasje op vakantie gaat. Zij 
leggen hun vertrouwen in onze handen en wij zorgen 
ervoor dat dit op geen enkele wijze beschadigd 
raakt. Net als al onze andere werkzaamheden nemen 
wij ook deze taak heel erg serieus. En toch ging het 
afgelopen zomer helemaal mis en begon voor ons een 
nachtmerrie van vijf weken. 

De poezen Guusje en Moorke logeren al jaren bij ons 
in de zomervakantie. Het waren ooit stichtingskatten 
die een fijn warm adres vonden. Het contact met 
hun baasjes bleef vertrouwd en fijn. Moorke is een 
chronische nieskat en had voor de logeerperiode wat 
meer last dan gebruikelijk. Hierdoor vonden wij het 
wat riskant om ze in ons normale pensiongedeelte 
tussen veertien andere katten te plaatsen. Wij stelden 
voor om ze in onze ‘Keet’ te plaatsen. Voor twee katten 
heeft dit vertrek een ruim binnen gedeelte en een 
redelijke buitenren zodat de logés ook nog een frisse 
neus kunnen halen. Dit leek voor alle partijen dé 
oplossing. Op de dag dat de dames kwamen verbleef 
er nog een andere kat in de Keet. Guusje en Moorke 
zouden heel even in een quarantaineruimte verblijven 
en daarna verhuizen naar de Keet. Toen de eerste 
bewoner opgehaald was, konden de dames verplaatst 
worden. De Keet is echt een fijn vertrek voor een kat 
die alleen gehuisvest moet worden. Het heeft maar één 
nadeel en dat is dat er, in tegenstelling tot ons grote 
pensionverblijf, geen sluis aanwezig is. Hoe het precies 
kon gebeuren weten we nog steeds niet, maar poes 
Guusje wist op de één of andere manier een ‘Houdini-
beweging’ te maken en wist tijdens de verplaatsing te 
ontsnappen. 

Als dat nieuws je bereikt staat je hart even stil. Je 
probeert rustig te blijven en te vertrouwen op de kennis 
die je hebt. Wij hebben zo vaak met vermissingen te 
maken dat we steeds beter weten hoe katten zich over 
de grote lijn gedragen. Zelfs als katten de omgeving 
niet kennen blijven ze toch vaak in de buurt. Meestal 
in een cirkel van 500-700 meter vanaf de plek van de 
ontsnapping. We bleven dan ook rustig en vertrouwden 
dat dit gegeven ook voor Guusje zou gelden. Wat 
geen prettige bijkomstigheid was, is dat Guusje een 

Guusje, hoe een nachtmerrie 
werkelijkheid werd

beetje eenkennig is. Vooral als ze buiten loopt komt ze 
niet zomaar bij iedereen, maar loopt eerder weg. Het 
tweede ‘nadeel’ aan Guusje was dat ze helemaal zwart 
is. Beheerder Rixt heeft zelf vijf zwarte katten en op een 
afstand is simpelweg niet te zien welke kat het is. Er 
werden voerplekjes gemaakt en vangkooien geplaatst 
maar alle katten van het terrein liepen de kooien in 
behalve Guusje. Toen na de eerste nacht geen spoor 
van Guusje te bekennen was kwam het loodzware 
moment om het de eigenaar te vertellen. Iedereen zal 
begrijpen hoe dit nieuws aankwam.

Guusje leek niet meer in de buurt van de stichting. We 
maakten flyers en bezorgden deze huis aan huis in een 
straal van een kilometer om onze stichting. ’s Ochtends 
vroeg rond 06.00 uur stapten we op de fiets om in 
alle rust de omgeving te spotten en dit herhaalden 
we ’s avonds tot het moment dat het donker was. Een 
zoektocht naar een zwarte schuwe poes is slopend… 
Dat er veel katten zijn weten we allemaal, maar op zulke 
momenten wordt dat nog duidelijker. Zwart is daarnaast 
één van de meest voorkomende kleuren. We hadden 
geen keus en namen elke melding serieus. We maakten 
voerplekken en als er gegeten werd plaatsten we 

camera’s. Pas als we op de camera zagen dat het om een 
andere kat ging haalden we de voerplek weer weg. Dag 
en nacht waren we er mee bezig. De tijd ging verder 
maar alles wat we zagen, geen Guusje. 

De flyer was inmiddels aangepast met een flinke 
beloning. Helaas weten wij uit ervaring dat er ook 
een groep mensen is die niks met katten heeft. Die zal 
geen actie ondernemen als er plots een onbekende 
kat in de achtertuin zit. Tenzij ze er iets voor krijgen. 
De flyer met een beloning is twee keer door meer 
dan 800 brievenbussen geduwd. Op ontelbaar veel 
lantaarnpalen en bomen was Guusje haar gezichtje 
te zien en vrijwel iedereen in de omgeving herkende 
de auto’s en de mensen die elke avond weer aan het 
zoeken waren. Men zal vast een mening hebben gehad 
over onze zoektocht naar ‘maar een kat’, maar voor ons 
was Guusje veel meer dan gewoon maar een kat. 

De saamhorigheid binnen ons team was bijzonder. 
Mensen die hielpen met flyeren, huis aan huis 
aanbelden om mensen persoonlijk aan te spreken en 
met verrekijkers door de weilanden banjerden in de 
hoop ergens een glimp op te vangen. Zwarte katten 
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werden dagelijks gesignaleerd en tot drie keer toe 
dachten we echt dat we haar hadden. Het ging dan 
om een schuwe en hongerige zwarte kat die nog nooit 
eerder op een bepaalde locatie gezien was. Voor ons 
volgden weer nachten van waken, vangkooien op 
scherp, maar drie keer een teleurstelling.

We waren inmiddels bijna vijf weken verder en steeds 
meer mensen begonnen zich af te vragen of we het niet 
beter op konden geven. ‘Nee’ was ons antwoord. Dat 
konden we echt niet. We voelden ons verantwoordelijk 
en konden de gedachte dat een poes ergens liep 
door onze fout niet verdragen. Guusje was daarnaast 
een sterke poes die thuis ook vaak met een prooi 
thuiskwam. Ze wist zichzelf waarschijnlijk prima in leven 
te houden. Het was wachten op dat ene berichtje of 
telefoontje waarbij iemand zou melden een onbekende 
zwarte kat te hebben gezien. 

Dat gebeurde op zaterdag 29 augustus, een dag die 
we nooit zullen vergeten. Een bedrijf op drie kilometer 
afstand had op hun terrein al ruim twee weken een 
zwarte kat lopen die daar nooit eerder was gezien. De 
kat was schuw maar bleef wel. Op zo’n moment staat je 
hart weer even stil. Zou dit dan misschien de melding 
zijn waar we zo op zaten te wachten? We gingen de 
omgeving verkennen, maakten twee voerplekken 
en plaatsen onze camera’s. De eerste avond en nacht 
kregen we verschillende katten in beeld maar geen 
zwarte. Dit veranderde op zondag. Om 11.48 uur kwam 
de eerste foto binnen van een zwarte kat die op weg 
was naar ons geurende hapje. Ze liep goed in beeld en 
ons hart maakte een sprongetje. Dit was zeker weten 
een poes. Een fijngebouwd vrouwtje, precies zoals 

Guusje. Ze at het eten op en vertrok weer. Voor ons het 
moment om de vangkooi te gaan plaatsen. Deze kat zou 
zeker terugkomen voor een tweede hapje. 

Zelden zijn uren zo traag voorbijgetrokken als op deze 
zondag. Het geluid van de telefoon die aangaf dat de 
wildcamera een foto gemaakt had bezorgde ons keer 
op keer bijna een hartaanval. Na een paar uur kwam de 
zwarte dame opnieuw in beeld. Wij zagen hoe ze één 
poot in de vangkooi zette en sprongen in de auto om 
naar de locatie te scheuren. Aangekomen was het luik 
dicht en de kat gevangen. De zwarte dame miauwde 
hard en liet daarmee weten geen verwilderde kat 
te zijn maar ook niet blij te worden van de ontstane 
situatie. Wij zeiden allemaal: ‘Dit is Guusje!’ maar de 
enige die dit met 100% zekerheid kon aantonen was de 
chipreader. Pas op de stichting in een veilige omgeving 
deden we het luik omhoog om de chip uit te lezen. 
Een schreeuw van blijdschap toen het inderdaad onze 
Guusje was. 

Guusje is nog dezelfde avond teruggebracht naar haar 
baasjes. Deze waren buiten zinnen van blijdschap en 
konden niet stoppen met haar te knuffelen. Guusje was 
iets dunner geworden maar zag er na vijf weken nog 
bijzonder goed uit. Ze stapte haar reismand uit alsof 
ze amper een dag weggeweest was.  Wij plaatsen dit 
verhaal vooral om tegen mensen te zeggen de moed 
nooit op te geven. Blijf flyeren en zorg dat het in de 
omgeving bekend blijft. Katten zijn enorm sterk en 
overlijden niet snel buiten. Voor Guusje en voor ons is 
dit avontuur gelukkig goed afgelopen. Dank nogmaals 
aan iedereen die op wat manier dan ook geholpen 
heeft.

De dierenarts
De beslissing om een huisdier te nemen wordt vaak (te) snel genomen. Er is niets mis met die 
‘strenge ouders’ die ‘Nee’ blijven zeggen tegen hun zeurende kinderen die graag een hond, kat of 
konijn willen hebben. Ze zeggen ‘Nee’ als ze er niet op vertrouwen dat hun zoon/dochter de zorg 
van het dier volledig op zich zal nemen. En mag je daar als ouders überhaupt op vertrouwen? Als 
je het dan zelf ook niet ziet zitten kun je beter ‘Nee’ zeggen.

In de ogen van kinderen zijn de gezinnen waar alles 
mag geweldig! Veel dieren, altijd wel één om mee 
te knuffelen. Regelmatig een nestje met kittens die 
natuurlijk helemaal het einde zijn. Vriendjes zijn jaloers. 
‘Waarom zij wel en wij niet’?!? En toch zijn het juist deze 
gezinnen waar wij zo enorm veel problemen bij zien. 
Niet zozeer in de dagelijkse verzorging. Eten hoeft niet 
extreem duur te zijn, een hond laat je uit, een kat doet 
het ook wel buiten en een konijn zet je met een rennetje 
in het gras en verplaats je af en toe. Toch? Deze zorg gaat 
nog wel. 

De problemen komen als er medische hulp nodig is. Als 
de poes gesteriliseerd moet worden, de hond geënt of 
het konijn gecastreerd. En dan hebben we het nog niet 
eens over de noodsituaties. De aangereden kater, de 
teef met de baarmoederontsteking of het konijn dat 
niet meer kan eten door de lange tanden. Dan zien we 
pas de problemen. Wij krijgen de hele dag telefoon 
van radeloze mensen die om hulp vragen. Onze arts is 
er maar één dag in de week, dus bij acute problemen 
kunnen wij niet helpen. Soms krijgen we dergelijke 
dieren alsnog een aantal dagen later aangeboden omdat 
de eigenaar niet naar een andere arts is gegaan. Over de 
staat waarin het dier op dat moment verkeerd hebben 
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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. 

Ik zal u meteen maar miauwen dat ik heel wat 
losgemaakt heb de vorige keer. U weet allemaal dat ik 
behoorlijk op leeftijd raak en me wel eens wat zorgen 
maak over mijn belangrijke taak. Wie houdt u op de 
hoogte als ik er een keer niet meer ben. De vorige 
keer heb ik u verteld dat ik heel fijn samenwerk met 
Darcy. Darcy heeft zich aan u voorgesteld en volgens 
mij deed ze dat hartstikke goed. Nou… daar waren een 
aantal collega’s het niet mee eens. Die chagrijn Indy 
bijvoorbeeld… die altijd rondloopt alsof alles van hem is. 
Hij miauwt niet zoveel met mij maar nu in één keer wel. 
Hij doet dit dan vaak ’s avonds onder de deur door maar 
omdat ik een beetje doof ben hoor ik maar de helft. 
Heb ik toch Darcy weer nodig om het verhaal compleet 
te miauwen want overdag komt Indy niet. Ik zeg dat 
niet tegen Indy hoor… dat vind ik weer wat zielig. Maar 
goed… Indy wilde net als Darcy heel graag eens wat meer 
over zichzelf miauwen dus dat heb ik beloofd. Hij mag 
straks ook even. 

Eerst ga ik u miauwen hoe het met mij gaat. Gelukkig 
nu weer wat beter maar een tijdje geleden voelde ik me 
niet zo fijn. Ik moest zó vaak naar de kattenbak en kon 
het heel vaak niet ophouden. En dan bedoel ik niet een 
plasje want die kan ik al heel lang niet meer ophouden 

maar dat andere… En het vervelende was dat het vaak 
bij mijn staart en aan mijn poten bleef zitten. Ik voelde 
me dan echt niet fijn. Mijn personeel zag dat wel en 
deed me elke dag weer even onder de warme kraan 
zodat ik weer schoon werd. Ik kreeg opnieuw prikjes 
en inmiddels weet ik dat mijn personeel dat niet doet 
omdat ze me niet lief vinden maar omdat ze me juist wél 
lief vinden. Door de prikjes ging ik me beter voelen en 
inmiddels is het ergste weer voorbij. 

Weet u wel dat ik al bijna 18 jaar oud ben? En… nog veel 
belangrijker… Ik ben de bewoner die het langst bij de 
stichting woont. Ik ben gekomen toen we nog ergens 
anders woonden en heb alles meegemaakt. De eerste 
grote verhuizing en daarna de kleine verhuizing op ons 
eigen terrein. Ik heb veel collega’s zien komen en helaas 
ook zien gaan. Maar ik kan u alles miauwen als u dat zou 
willen. Ik had zo graag even met u bij willen miauwen 
tijdens ons grote feest. Dan had ik u kunnen laten zien 
hoe goed ik er nog steeds uit zie. Maar het gaat niet 
door… Ik snap het nog steeds niet allemaal maar weet 
wel dat het door een ziekte komt en er niet veel mensen 
tegelijk bij ons mogen komen. Tijdens ons feestje komen 
altijd heel veel mensen en dat kan nu dus niet. Ik vind 
het heel erg jammer…

we het maar niet. Soms horen we niets meer en kunnen 
dan alleen maar hopen dat het voor het dier goed 
afgelopen is. Op de foto’s een poes met tumoren in de 
keel waar ze al een hele tijd mee rondliep.

De veterinaire zorg in Nederland maakt een enorme 
ontwikkeling door. Het is ronduit geweldig wat er 
tegenwoordig allemaal mogelijk is. Maar deze hulp is 
niet voor iedereen verkrijgbaar. Sterker nog… deze hulp 
is er maar voor weinig. Want de diereneigenaar die 
onder bewind staat en met 30,- euro in de week rond 
moet komen heeft simpelweg geen geld om zijn/haar 
geliefde viervoeter door een specialist te laten helpen. 
Gelukkig zijn er in Nederland een aantal praktijken voor 

de minima. Naar ons idee nog veel te weinig. Er zou 
zoveel meer kunnen. Waarom niet allemaal twee keer 
per jaar een week tegen gereduceerd tarief steriliseren/
castreren? Waarom niet een moment in de week waarbij 
de dieren van mensen met een kleine beurs tegen 
gereduceerd tarief ook geholpen kunnen worden. Zou 
dat financieel nou zoveel schelen op het jaarinkomen van 
de gemiddelde dierenarts. Het zou zoveel leed schelen… 
En dieren genezen en leed voorkomen is toch waar we 
het voor doen? 
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Dag allemaal, 

Ik ben koning Indy. 

Zoals de vaste lezers wel weten miauw ik niet veel. Dino 
miauwt er iedere keer op los. Zodra hij hoort dat er 
weer een nieuw “Zwervertje” uitkomt zie ik hem druk 
krabbelen en zogenaamd wijs nadenkend uit het raam 
kijken. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Indy. Koning 
Indy. Ja, dié Indy. De Indy waarvan ze zeggen dat dit 
de chagrijn is bij Kat in Nood. De “loner”. Dat individu. 
Die afzijdige intellectueel. Ik zal jullie, op veler verzoek, 
maar even vertellen hoe het zit. Niemand weet hoe ik 
bij Kat in Nood terecht ben gekomen. Ik heb die bladzi-
jde in de geschiedenis vakkundig weggekrabt. Is het 
vermijding? Is het ontkenning?

 Niemand die het weet. Ik was wat rebels toen ik jonger 
was en sommigen noemden me een gangster. Mijn 
favoriete film is The Godfather en ik word graag Don 
Indy genoemd, maar volgens mij nemen de anderen 
het inmiddels niet echt meer serieus. Als er problemen 
komen geef ik ze “an offer they can’t refuse”. Maar 
inmiddels is het niet meer zo belangrijk. Ik ben heer 
en meester hier, maar Don Dino zit veilig in verblijf 7 
en heeft makkelijk miauwen. Toen ik hier kwam was 
Dino er al trouwens. We werden goede vrienden. Dino 
is wijs en kan met iedere kat miauwen. Ik ben er soms 
jaloers op. Ik vind het lastig om sociaal met anderen 
te miauwen. De eerste jaren probeerde ik net als hij te 
connecten met anderen, maar ik miauw anders dan de 
rest of zo. Misschien ben ik gewoon anders. Meer op 
mezelf. Maar ‘s avonds bijt ik Dino alle nieuwtjes door 

nog een keer een hartig woordje met haar kan miauwen 
zodat ze dit nooit weer doet. 

Door die rare ziekte was het rustig bij ons. Er komen 
best vaak onbekende mensen met ons knuffelen als het 
zomer is maar dit jaar niet. Ik heb het wel gemist maar 
het was ook wel even lekker rustig. Kon ik lekker de hele 

dag van de zon genieten. Miauw…. Terwijl ik mijn verhaal 
aan u krabbel hoor ik Indy de hele tijd op de achtergrond 
wanneer hij nu eens mag. Darcy was zo lief om even over 
te slaan dit keer. Zij ligt met het koude weer ook lekker 
warm beneden te slapen en draait zich nog even lekker 
om. Dus lieve mensen…. Ik geef het woord aan mijn 
collega Indy!

We hebben een fijne zomer gehad. Ik geniet altijd heel 
erg van de warme zon. De meeste oudere collega’s 
genieten van de zon. Wij zijn ‘s ochtends wel eens wat 
stijf en dan is die warmte echt heerlijk. In de andere 
verblijven wonen ook nog veel jonge collega’s die de 
hele dag aan het spelen zijn. Ik herinner me die tijd 
nog wel maar moet er niet meer aan denken! Wat een 
druk gedoe… Maar goed… Op een middag lag ik lekker 
te doezelen. Ik lig graag op die hoge palen in onze 
buitenren, dan kan ik nog best veel zien. Niet altijd meer 
even scherp maar dan is er altijd wel een collega die me 
even wil helpen. Maar goed… ik lag dus te doezelen toen 
er duidelijk paniek uitbrak. Ik hoorde Darcy miauwen 
maar kon niet goed horen wat ze me duidelijk probeerde 
te maken. Gelukkig weet Darcy dat en kwam ze heel 
snel naar het hek gerend. Darcy vertelde mij dat er 
een collega ontsnapt was. Eigenlijk was het geen echte 
collega want ze kwam maar kort bij ons en ging daarna 
weer naar haar eigen huisje maar dit deed ze wel elk 
jaar opnieuw. Hierdoor kenden we haar toch een beetje. 
Oh ja…  ze was ook bij ons geboren. Haar moeder werd 
met een hele dikke buik gevangen en kreeg een dag later 
haar kittens. Guusje was daar één van. Guusje is een 
beetje dom soms want die snapt nog steeds niet dat ons 

personeel niet iets doet wat niet goed voor ons is. Ze 
hadden haar in een bakje gedaan omdat ze even ergens 
anders met haar vriendin Moorke mocht wonen. 

Maar Guusje deed helemaal idioot en was in paniek. 
Daardoor lukte het haar om te ontsnappen. Darcy had 
haar gezien en waarschuwde mij. Ik miauwde tegen 
Darcy dat ze moest vragen of Guusje even bij mij kwam. 
Darcy kan best lief zijn maar Guusje rende voor haar 
weg. Toen zag ik haar zelf ook. Ze liep in het weiland 
achter ons. Ik miauwde zo hard ik kon dat ze niet verder 
moest lopen omdat ze dan de weg terug niet meer zou 
vinden maar Guusje liep gewoon door. Miauw, miauw, 
miauw… wat een ramp. Ik wist hoe verschrikkelijk mijn 
personeel dit zou vinden en dat ze alles op alles zouden 
zetten om haar terug te krijgen. En dat gebeurde ook…. 
Elke ochtend en avond zag ik ze zoeken. Iedereen was 
er mee bezig en voelde zich verdrietig. ’s Nachts komen 
hier wel eens katten van onze buren. Die wonen op een 
grote boerderij en lopen best ver. Zij hebben ook weer 
veel vrienden dus ik heb hun gevraagd of ze het nieuws 
wilden verspreiden. Zo hielpen we allemaal een beetje 
mee. Het heeft heel lang geduurd maar gelukkig hebben 
ze die domme Guusje weer gevonden. Ik hoop dat ik 
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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.

Ieder jaar stelt onze accountant De Jong & Laan 
in Meppel de jaarrekening samen. Voor de ANBI 
publiceren wij deze op onze website. Op de website 
kunt u ook het activiteitenverslag en beleidsplan 
vinden. Hiermee voldoen wij aan de door de 
belastingdienst opgelegde eissen omtrent transparantie 
over bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en 
verslaglegging van het bewuste goede doel.

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

Over Kat in Nood

onder de deur. En nog steeds lig ik ‘s nachts aan de ene 
kant en hij aan de andere. Dan ademen we samen de 
nacht in. Als katten ouder worden lijkt het net alsof we 
aan een half woord genoeg hebben. Ik hou heel veel 
van Don Dino. (Ok, dit is ook echt de enige keer dat ik 
emotioneel zal zijn, dus wen er maar niet aan!). 

Ik ben de koning van de gangen, de wasruimte, ik 
flaneer langs de quarantaine, check of al ons person-
eel het wel goed doet, hou zicht op verblijf 5,6,7 én 8. 
Soms ga ik even naar buiten. Dan praat ik met vrouw 
Tommie, prikkelige Cruella, kop en miauw ik even met 
Noah en Frummel. Samen zorgen we ervoor dat alle 
bezoekers positief gefrummeld worden. Maar het liefst 
kijk ik, als de nacht gevallen is en de rust overheerst, 
over het terrein. De sterren aan de hemel schijnen sa-
men met de maan over alle katjes, diep in slaap. Buiten 

of binnen. Ik ben dan de gelukkigste gangster op aarde. 
Ik check of ze allemaal blij zijn en of hun buikjes vol zijn. 
En iedere nacht kan ik weer gerust naar mijn mandje, 
want het is ok. 

En nu heb ik een vriendin! Darcy...pfffffffffff. Darcy. 
Maar ik viel al snel voor haar. Ze is alles wat ik niet ben. 
Ze vult me aan. Ze is nooit bang en een doorzetter. Ze 
is altijd enthousiast en lief. Zij is de enige poes die ik in 
mijn kasteel tolereer. Ik hou van Darcy. (Ok, dit is ook 
echt de enige keer dat ik emotioneel zal zijn, dus wen 
er maar niet aan!). Mijn prinses. Maar goed, daar wil 
ik niet te veel op in gaan hoor. Ben niet verlegen of zo, 
maar ik krab je als je aan mijn liefdesleven komt! 

Ik lig inderdaad graag op die dingen die de kleedjes 
schoonmaken. Maar liever nog help ik met het opvou-
wen van de kleedjes. Van vriendin Fleur krijg ik dan een 
beetje zalmmousse. Ik zwijg verder als het graf als ik 
wat lekkers krijg, trouwens. Vroeger was ik een gang-
ster, nu ben ik een gangmaker. Hoe mooi kan het leven 
lopen hè! 

Don Dino, blijf krabbelen en miauwen, want je bent 
er zo goed in. Mijn zwarte rechterhand. Grote vriend. 
We kennen elkaar al zó lang. Zo goed. Vannacht steek 
ik mijn pootje even onder de deur. Jij ook? Dan kijken 
we samen, poot in poot, naar de sterrenhemel en de 
maan. Want een koning is niks zonder vrienden. Ok ... 
tijd om het stokje… ehhh...pootje weer door te geven. 

Xx van koning/ Don Indy

Nou nou…. Ik denk dat u Indy nu wel een beetje beter 
hebt leren kennen. Malle kat… hij heeft het soms 
een beetje hoog in zijn katerbolletje. We vinden hem 
allemaal maar een beetje apart maar hij bedoelt het best 
goed. Ik moet vaak een beetje om hem miauwen… hij 
denkt namelijk écht dat hij een koning is. Maar iedereen 
weet wie de koning is hier en die is pikzwart.
Ik wilde nog even tegen u miauwen dat ik hoop dat ik u 

volgend jaar allemaal weer een keer zie. En dat u niet 
ziek wordt!  Anders komt u maar hier, ons personeel 
heeft hele goede prikjes.

Tot volgend jaar!

Kopje van Dino
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