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Geachte donateurs
December is voor onze organisatie één van de drukste, maar zeker de gezelligste maand. De
aanloop naar onze jaarlijkse open dag en kerstmarkt vraagt een forse investering in tijd, maar
de dag zelf is dit meer dan waard. We kijken er naar uit, maar zoals u zult begrijpen hebben
wij dit geweldige feest het tweede jaar op rij, wegens de coronapandemie, moeten annuleren.
Dit is ontzettend jammer, want het is een dag waarbij wij aan onze donateurs kunnen laten
zien dat hun donatie goed terecht komt. Het betekent daarnaast ook het wegvallen van een
stuk inkomsten. Ik hoop u daarom met de inhoud van dit Zwervertje hetzelfde warme gevoel
te kunnen geven en kan alleen maar hopen op betere tijden waarin wij elkaar weer persoonlijk
kunnen treffen.
Het afgelopen jaar is weer behoorlijk druk geweest.
Ook wij als stichting hebben last van de problemen
waar wereldwijd tegen gestreden wordt. Ik hoef u niet
te vertellen hoe de maatschappij veranderd is sinds de
komst van dit virus. In de eerste golf merkten wij vooral
de gevolgen bij huisdierenbezitters. Sommige mensen
verloren hun baan of zagen hun inkomsten gehalveerd
worden. De ‘gewone’ dierenarts werd onbetaalbaar,
waardoor men bij ons kwam. Soms om afstand te doen
van hun dier, maar vaak met een medische hulpvraag.
We stuitten op aanzienlijk meer probleemsituaties
waar mensen in terecht waren gekomen. Huizen
met grote hoeveelheden katten of andere dieren
die al te lang met medische problemen rondliepen.
We zijn blij dat men ons om hulp vraagt. Onze
organisatie is veel laagdrempeliger dan bijvoorbeeld
de Dierenbescherming. Mensen zijn vaak bang dat ze
een boete krijgen wegens verwaarlozing of door het
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hebben van teveel katten. Wij proberen niet teveel in het
oordeel te stappen en bieden vooral hulp. We doen dit in
de eerste plaats voor de dieren, maar door onze hulp zijn
ook de eigenaren iets beter in staat hun leven weer op
de rails te krijgen.
Mensen zaten thuis en zochten gezelschap en dit dreef
de vraag naar huisdieren enorm op Helaas kennen dit
soort periodes altijd een keerzijde. Afgelopen zomer
stroomden de asielen weer vol met honden en katten
die te impulsief waren aangeschaft. Ook de hoeveelheid
gedumpte dieren was dit jaar erg groot.
Toen corona kwam bleven veel van onze vrijwilligers
weg. Uit angst voor het virus of omdat het simpelweg
niet te combineren was met ander werk en/of
thuiszittende kinderen. Door de aanhoudende pandemie
blijft dit een probleem, ook in perioden dat het virus
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wat op de achtergrond komt. Voor het eerst in de elf
jaar dat wij op onze nieuwe locatie zitten, maak ik mij
dan ook zorgen over de terugloop in vrijwilligers. Er is
heel veel betaald werk te krijgen en dat is weliswaar
goed voor de mensen, maar dit zorgt er ook voor dat
wij mensen verliezen. Daarnaast lijkt vrijwilligerswerk
minder in trek te zijn. Zeker bij de jongere generatie. Wij
horen dat andere organisaties dit ook zo ervaren. De
maatschappij verandert in vele opzichten. Wij zijn dan
ook voor het eerst in jaren weer actief vrijwilligers aan
het werven en richten ons hierbij wat meer op mensen
die wegens diverse problematiek hun eerste stappen
terug in de maatschappij moeten zetten. Uiteraard is en
blijft iedereen welkom bij ons. De vrijwilligers die nog
steeds bij ons helpen zijn gelukkig erg trouw en daardoor
zeer waardevol. Zo helpt vrijwilliger José ons met het
inrichten van het terrein. Hoe ze dat doet kunt u in dit
blad lezen.
Nog een probleem dat ontstaan is als gevolg van
de coronacrisis, is het verkrijgen van medicatie
en vaccinaties voor onze katten. Er waren/zijn
grondstoftekorten en leveringsproblemen. Hierdoor
kunnen we niet altijd de behandeling inzetten die we
graag zouden willen en werken we met entstof die niet
onze eerste keus is. Samen met onze dierenarts proberen
we hier zo goed mogelijk oplossingen voor te bedenken.
Minder mensen die op vakantie gaan is ook minder
katten in ons pension. In 2020 zagen wij een sterke
daling.. Gelukkig was dit afgelopen jaar niet het geval en
hebben wij in het hoogseizoen naar volle tevredenheid
van hun baasjes weer de nodige katten mogen
opvangen. Deze bron van inkomsten is van groot belang
voor onze exploitatiebegroting.
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Een ander wereldwijd probleem is de klimaatcrisis. Ook
hier merken wij gek genoeg de gevolgen van. Vroeger
kreeg een poes twee nesten per jaar. Zodra het kouder
werd stopte de vruchtbaarheidscyclus en waren er
een paar maanden van rust. De zachte kwakkelwinters
hebben hier een verandering in gebracht. Een paar jaar
geleden keken we nog raar op van kittens die in januari
geboren werden. Tegenwoordig weten we dat poezen

gewoon het hele jaar nestjes krijgen. Op het lichaam
van de poes is dit een forse aanslag en wij krijgen steeds
vaker poezen onder ogen die hun derde nest hebben
gekregen en helemaal op zijn, zowel lichamelijk als
geestelijk. Hun kittens zijn vrijwel altijd ondervoed en
hebben veel aandacht nodig.
Onze eeuwige strijd om elke kat gesteriliseerd of
gecastreerd te krijgen gaat dan ook in volle vaart verder.
Dit deel van ons werk is enorm gegroeid en als wij alle
aanvragen zouden honoreren, zouden wij dagelijks
moeten opereren. Dit gaat helaas niet, in praktische,
maar nog meer in financiële zin. Bij heel veel aanvragen
horen wij: ‘dit zijn niet onze katten’. ‘Ze zijn aan komen
lopen en hebben zich vermeerderd’. Als we op dat
moment een discussie over de financiën moeten
voeren kunnen we rechtsomkeert maken. Wij kunnen/
mogen vrijwel altijd alleen maar helpen als we niks in
rekening brengen. Naast de groepen zwerfkatten ‘zonder
eigenaar’, helpen we mensen waar het totaal aantal
katten enorm uit de hand is gelopen.
Deze mensen staan vaak onder bewind of hebben
dusdanig weinig te besteden dat ze niet in staat zijn de

ingreep te betalen. Gelukkig hebben wij een dierenarts
die tegen een speciaal tarief voor ons werkt, kunnen we
onze materialen goedkoop inkopen en hoeven we er
zelf niks aan te verdienen, maar dan nog. Het zijn vaak
schrijnende situaties met het oog op dierenwelzijn. In
iedere groep zitten één of meerdere katten die medisch
iets mankeren. Wij doen met grote regelmaat een
beroep op ons Otje Potje maar de inkomsten van dit
potje dekken onze uitgaven niet. Daarom hebben wij
besloten het komende jaar onder andere meer fondsen
te benaderen om ons Otje Potje zodanig gevuld te
krijgen dat wij onze ‘gratis’ werkzaamheden hiermee
helemaal kunnen opvangen. Hoe we dit willen gaan doen
kunt u verderop in dit blad lezen.
Naast de toename in katten en terugloop in vrijwilligers,
maken we gelukkig ook nog steeds heel veel mooie
dingen mee en zijn we omringd door veel lieve donateurs
en mensen die regelmatig hun waardering uitspreken
voor het werk dat we doen. Dit hebben we nodig!
We hebben het afgelopen jaar weer erg veel kittens
binnen gekregen, waarbij opvallend veel bijzondere
gevallen zaten. U kunt verderop in dit blad de nodige
verhalen over deze kleintjes lezen. Zo kwamen er
meerdere nesten in uiterst slechte conditie binnen en
hebben we, tot onze grote frustratie, niet alles in leven
weten te houden. Hiernaast werden wij getroffen door
een paar hele gemene en zelfs dodelijke virussen. Onze
gebouwen, hygiëneprotocollen en medische kennis
hebben er gelukkig voor gezorgd dat de besmettingen
beperkt bleven maar het is een tijd van grote zorgen
geweest.

Met onze vaste bewoners gaat het uitstekend. Er komen
jaarlijks een aantal bij en helaas nemen we ook altijd
afscheid van een paar vaste bewoners. Dit blijven voor
ons hele team moeilijke momenten, zeker als het om
katten gaat die lang bij ons hebben gewoond en erg
geliefd waren. We zien veel bewoners oud worden.
Hun aandoenlijke gezichtjes met gepigmenteerde
ogen laten de harten van menig vrijwilliger smelten. Ze
worden verwend met extra hapjes en ondersteund met
medicatie als dit nodig en haalbaar is. Ondanks dat we
er dagelijks wel vijf op kunnen, nemen proberen we
het bewonersaantal stabiel, rond de 250, te houden
om zo de kwaliteit van verzorging en aandacht voor de
bewoners te kunnen garanderen.
Binnen ons vaste team hebben ook wat wijzigingen
plaatsgevonden. Ingrid Hoekstra is gestopt met werken
na de geboorte van haar tweede kindje. Haar functie is
overgenomen door Fieke Receveur. De werkvloer heeft
ondersteuning gekregen van Renate Baron. Met deze
twee kanjers erbij doen wij, samen met ons geweldige
team vrijwilligers, ons uiterste best onze organisatie in
alle opzichten overeind te houden.
We lopen nog maar niet teveel vooruit op wat het jaar
2022 ons gaat brengen. Daarvoor leven we in een te
onzekere tijd. Ik wens u wel hele fijne feestdagen en
vooral een gezond en gelukkig 2022. Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groeten,
Rixt Jellesma
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Als warme broodjes?
Elk jaar zien we er als een berg tegen op, smelten we als de eersten binnen komen, hebben
we slapeloze nachten als ze ziek zijn en steken we de vlag uit als ze verhuizen naar hun eigen
mandje. Kittens! De vraag naar de jongste versie van onze geliefde viervoeter is nog steeds
enorm groot. In het vroege voorjaar is het de dagelijkse vraag aan de telefoon: ‘hebben jullie
al kittens’? Wat zijn we blij dat we dan nog ‘NEE’ kunnen zeggen, wetende dat we er een maand
later weer in omkomen. Als de vraag zo groot is en de kleintjes als warme broodjes over de
toonbank gaan zou je misschien denken dat dit een leuke bijverdienste is. Wij zien dit toch wat
anders. Er komt nogal wat bij kijken om de zorg voor alle binnengekomen kittens goed te doen.
Althans, dat vinden wij.
Wij krijgen veel verwaarloosde kittens binnen. Deze
worden bij binnenkomst uitgebreid nagekeken,
behandeld tegen vlooien/wormen (als dit qua leeftijd
kan) en vrijwel allemaal hebben ze meteen extra zorg
nodig. Oogjes zalven, oortjes behandelen tegen oormijt,
infusen geven omdat ze vaak wat uitgedroogd zijn en
het eten op gang zien te krijgen want zelfs dat is niet
altijd een vanzelfsprekendheid. Dan volgen de dagen
van diarree omdat veel kittens dit bij binnenkomst al
hebben. Soms is het puur van het eten dat ze voorheen
kregen, maar ook vaak door de aanwezigheid van een
darmparasiet. Hier krijgen ze een behandeling voor. Wij
geven kittens het beste voer dat ze kunnen wensen en
zijn enorm blij met de sponsoring van Carnibest (vers
vlees) en Royal Canin (kittenbrok). Je ziet de kleintjes
hierdoor per dag sterker worden. Dat is het lichamelijke
gedeelte.
De meesten hebben psychisch ook al een tik gekregen.
Komen van straat of uit overvolle huizen waar, wat
betreft de socialisatie nog niet veel aan gedaan is. Zodra
ze lichamelijk enigszins stabiel zijn plaatsen wij ze dan
ook in gastgezinnen. Onze geweldige gastgezinnen zijn
goud waard! Zij zorgen voor de verdere socialisatie die
van levensbelang is voor de toekomst van de kleintjes.
We houden korte lijntjes met al deze gastgezinnen en
staan paraat als er iets niet goed gaat.
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Uiteraard komen er ook veel kittens van amper een paar
dagen oud binnen die de fles nodig hebben. Deze kittens
worden meestal door ons vaste team opgevangen en
grootgebracht. Dit betekent om de twee uur een flesje,

zowel overdag als ’s nachts. Laten plassen, poepen, warm
houden.. Sommige kleintjes zijn zelfs zo slecht dat ze de
eerste dagen met een sonde gevoed moeten worden.
Het is echt een hele zorg waarbij je alles doet om te
voorkomen dat de kwetsbare kleintjes niet iets oplopen.
We hebben tenslotte allemaal katten in huis en weten
nooit wat er aan virussen rond waart.

Wij proberen op onze website al zoveel mogelijk
voorlichting te geven ten aanzien van de opvoeding.
Wij zijn een opvang voor moeilijk tot niet-herplaatsbare
katten en weten daardoor veel van kattengedrag. We
krijgen dagelijks veel katten met gedragsproblemen
aangeboden en huisvesten er ook de nodige. Zo weten
we dat veel ongewenst gedrag ontstaat als een kitten
alleen opgroeit. Op onze website hebben we hier een
uitgebreid stuk over geschreven, waar we mensen naar
kunnen doorverwijzen. Wij plaatsen kittens dan ook niet
alleen als er geen andere katten op het adres aanwezig
zijn die, qua leeftijd en energie aansluiten bij de
nieuwkomer. Wij vinden het tevens van groot belang dat
mensen de kittens tot aan de sterilisatie/castratie binnen
houden. Niet alleen met het oog op de vruchtbaarheid,
maar vooral omdat onderzocht is dat de helft van de
kittens die geboren wordt het eerste levensjaar niet eens
haalt. Ze sneuvelen vaak eerder door onder andere het
verkeer. Kittens zijn naïef en zien geen gevaar.
Een plaatsingsgesprek duurt dan ook altijd wel even. Los
van de voorlichting die wij geven moet alles goed voelen.
De categorie beller die persé een bepaalde kleur wil,
ons probeert te overtuigen dat één kitten heus wel kan
of niet naar ons verhaal luistert valt al snel af. Als alles
echter goed voelt, vindt er een kennismaking plaats bij
het gastgezin en wordt er een afspraak gemaakt voor
de plaatsing. Met een pakket aan voorlichting, eten en
kattenbakkorrels verhuizen de kleintjes eindelijk naar
hun nieuwe adres. Is het dan klaar? Alles behalve dat…

Als de kleintjes minimaal acht weken oud zijn en
conditioneel goed genoeg, komen de gastgezinnen langs
als onze dierenarts er is. De kittens worden nagekeken,
gevaccineerd en krijgen een chip. Ze komen daarna op
de foto en vervolgens op de website. En eigenlijk begint
dan het moeilijkste gedeelte. Sommige kittens zijn al
weken onder de hoede van hun verzorgers. Er is geknokt
om ze in leven te houden en gevierd dat dit gelukt is. Het
zijn allemaal stukjes goud waarvan we willen dat ze goed
terecht komen. En dan niet alleen dat ze lieve baasjes
krijgen, maar ook dat ze op een veilige plek wonen en
dat het hun in de zorg (zowel lichamelijk als geestelijk)
aan niets ontbreekt.

Ons lijntje blijft kort. We bellen hoe het gaat en staan
klaar om te helpen als er iets niet goed gaat. Soms
hebben de kleintjes een kleine terugval door de
verhuizing, krijgen diarree of beginnen een beetje te
niezen. Dan krijgen ze, indien nodig, speciaal voedsel en/
of medicatie. Ze komen allemaal nog een keer terug voor
hun tweede vaccinatie. De laatste, en in onze ogen de
belangrijkste stap is hun sterilisatie/castratie. Alle nieuwe
eigenaren krijgen een afspraak mee voor deze ingreep.
Als ze niet komen op de dag dat ze ingepland staan
worden ze gebeld en maken we een nieuwe afspraak.
Soms wonen mensen ver weg en geven aan de ingreep
bij hun eigen dierenarts te laten doen. Dit mag uiteraard
maar wij willen dan wel graag een bewijs zien dat het
daadwerkelijk gedaan is. Het laatste dat wij willen is dat
‘onze kittens’ opnieuw meedoen aan de vermeerdering
van hun soort. Pas als deze laatste stap dan ook gedaan
is, kunnen wij ze echt loslaten.
Wij plaatsen onze kittens voor een bijdrage van 125,euro. Hiervoor worden ze dus 2x ingeënt, gechipt,
behandeld tegen vlooien/wormen en gesteriliseerd/
gecastreerd als ze daar de leeftijd voor hebben. Soms
schrikken mensen van deze bijdrage, anderen denken
‘dat is een leuke handel’. Maar niemand ziet hoeveel
tijd, liefde, zorg en energie er in elk van deze wezentjes
gestoken is. Dat is vaak ook amper uit te leggen. In onze
ogen en in die van onze gastgezinnen zijn ze eigenlijk
stuk voor stuk onbetaalbaar.
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De tuin van Kat in Nood
Na verbouw en nieuwbouw van de kattenverblijven, is nu de tuin aan de beurt voor aanpassing
en verdere verfraaiing. Voor de grond vóór en achter de nieuwe kattenverblijven en naast de
buitenverblijven van het ‘oude’ gebouw is er een leuk plan gemaakt om vaste planten, struiken en
bomen te planten en op diverse plaatsen verwildering toe te staan.
Dit natuurlijke tuinplan sluit goed aan bij de visie en het
beleid van kat in nood. Er is veel oog voor het milieu
en de natuur. Naast het liefdevol opvangen, ‘helpen’ en
(terug)plaatsen van katten, worden er zoveel mogelijk
biologisch afbreekbare schoonmaak- en wasmiddelen
gebruikt. En buiten wordt veel gedaan om de natuur
te helpen met bijvoorbeeld nestkasten voor vogels,
schuilkasten voor vleermuizen, een insectenhotel
is in de maak, veel vlinderstruiken, een vijver met
natuurlijke oevers en boomstammen waar veel klein
leven zoals salamanders een plek vinden. Kat in nood
wil de zorg voor de natuur nog meer uitstralen door o.a.
dit tuinplan te realiseren. Het wordt mijns inziens een
tuin om doorheen te wandelen, hier en daar wat fruit
te proeven, te genieten van het gezoem van de bijen
en het gefladder van de vlinders, te verwonderen over
zoveel wilde eetbare planten. Een tuin waar katten zich
ongestoord kunnen opkrullen en een dutje kunnen
doen. En een tuin waar minibosjes ontstaan en het minijungle-leven kan floreren.
Vorig jaar september ben ik (José) als vrijwilliger bij
kat in nood komen werken. Heerlijk tussen de katten
vertoeven en nuttig bezig zijn. En wat een prachtig

groot terrein om over te banjeren. Door mijn liefde voor
de natuur en mijn permacultuur-achtergrond begon ik
te dromen over wat er nog allemaal meer kon groeien,
bloeien en leven op dit terrein. Bij kat in nood draagt
men naast de liefde voor de kat ook de natuur een
warm hart toe. Dus dat was voor mij kat in het bakkie
en heb een voorstel gemaakt voor verdere invulling
van het terrein. In overleg met Rixt, Willy en Meindert
(tuinman), hebben we dit verder uitgewerkt en zijn
we met de voorbereidingen begonnen. In november
komen de bomen en struiken, die we volgens het plan
zullen planten.
Permacultuur
Permacultuur is een levensvisie en een
ontwerpsysteem, waarbij de natuur model staat.
Denk hierbij aan kringlopen, energiebesparing,
samenwerken, verbinden & netwerken, plantengilden
en overvloed. Volgens de visie van de permacultuur
is het belangrijk te zorgen voor meerdere functies in
het geheel en zorgen dat alles wat je wilt inzetten (een
bank, een vijver, muurtjes) of planten (een boom, een
struik, bloemenveld) verschillende doeleinden heeft.
Dit komt de sterkte en de diversiteit van het geheel ten
goede.
Voorbeelden van meerdere functies brengen in de tuin,
zijn: schaduw creëren, bijen en vlinders aantrekken,
eetbare vruchten/noten kunnen oogsten, heerlijk
kunnen rondwandelen en ergens kunnen zitten aan
een picknicktafel. En voorbeelden van dat één element
meerdere doeleinden heeft zijn: een boom planten
omdat je dat mooi vindt, je er noten van kunt plukken,
omdat deze schaduw geeft, deze boom bepaalde
insecten aantrekt.
Een ander idee van de permacultuur is, ook de ‘wilde’
natuur de ruimte geven. Dat wil zeggen, dat je er op
bepaalde stukken niet doorheen loopt, niet maait, niet
wiedt. De bedoeling hiervan is om de biodiversiteit te
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bevorderen, door het zoveel mogelijk ongemoeid te
laten. Het leuke is, naast dat er wellicht verrassende
planten opkomen en ‘wilde’ dieren een veilige,
rustige plek en kraamkamer hebben, er ook eetbare
wilde planten kunnen groeien. Wilde eetbare planten
zijn de voorlopers van onze groenten die we bij de
groenteboer kopen of zelf op de moestuin verbouwen.
Bovendien zijn wilde planten de helende krachten van
de aarde, die vaak verstoord, vervuild en verarmd is.
Vele wilde planten geven aan wat er aan de hand is met
de aarde!
Het tuinplan
In de tuin van kat in nood zul je straks bossages vinden,
waar gestreefd wordt naar een balans tussen cultuur
(aanplant) en natuur (verwildering). Plekken waar je in
de schaduw kunt zijn, of juist in de zon, vruchten kunt
plukken, naar insecten kunt kijken en luisteren, waar
katten opgekruld liggen of juist geweerd worden om de
vogels te laten nestelen of te laten eten.

In dit tuinplan staan planten niet of nauwelijks op
zichzelf. Ze worden gegroepeerd in zogenaamde
plantengilden, zodanig dat ze elkaar versterken en
dus goed kunnen gedijen. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met zon, wind, grond en grondwaterstand.
Binnen dat gilde horen o.a. ook dieren, insecten,
bacteriën en schimmels. Deze komen als het goed
is vanzelf, of zijn al aanwezig, na het planten van de
bomen, struiken en vaste planten. De reden waarom
diverse bomen, struiken en planten ook bij elkaar
geplant worden is, om (insecten-)plagen te voorkomen.
Een variëteit aan planten qua vorm en kleur, brengt
plaaginsecten in de war, waardoor de kans kleiner
wordt dat er schade wordt aangericht. En ziekten
hebben zo minder kans. Hierdoor is bestrijding met
middelen die schadelijk zijn voor het milieu niet nodig.
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Bijzondere kittens

Een leuk extraatje in dit plan is de walnootgilde,
die voor de nieuwe kattenverblijven naast de
parkeerplaats komt. Een walnootboom kan niet alle
planten om zich heen hebben i.v.m. de gifstof juglone
die de walnootboom bevat. Een goede neutralist is
de moerbei! En bepaalde plantenfamilies kunnen
heel goed bij de walnoot geplant worden zoals de
nachtschadefamilie en de schermbloemigen. Ook de
olijfwilg schijnt goed in de buurt van de walnoot te
kunnen leven. We gaan het uitproberen!
De bodem en het bodemleven is een cruciaal element
voor een weldadige tuin. In plaats van zelf heel hard aan
het werk te gaan of met machines aan de slag te gaan,
weet de natuur zelf heel goed hoe de bodem zich kan
herstellen. Hierbij doen de vele kleine dieren, bacteriën
en schimmels (het bodemleven) het belangrijke werk.
Wij kunnen een handje helpen door de bodem een
beetje losser te maken en vooral te mulchen. Dat
betekent de bodem zoveel mogelijk bedekken met
organisch materiaal. Dus geen zwarte aarde zichtbaar
laten, maar de bodem bedekken met blad en/of ander
organisch materiaal. Als de aarde bedekt is, droogt
het niet uit, waaien de belangrijke nutriënten niet weg
en zullen er minder pioniersplanten, die we liever niet
hebben, opkomen.
Maar let op, die pioniersplanten, wat in de volksmond
onkruid wordt genoemd, zijn nuttige planten voor het
herstel en gezond maken van de bodem, de aarde.
Zoals eerder gezegd zijn de meeste van deze planten
voorlopers van de groenten die wij kennen, dus eetbaar.
Deze pioniersplanten zoals weegbree, hondsdraf,
paardenbloem, zuring, wilgenroosje en melde, zul je
wellicht wat vaker tegenkomen op het terrein van kat
in nood, bij de plantengilden, aan bosranden en op het
grasveld tussen de kattenverblijven. Van een bepaald
stuk van dit grote grasveld wordt het gras weggehaald,
de grond wat losser gemaakt en ingezaaid met een
bloemenmengsel voor bijen en vlinders. Dat is een
mooie aanvulling op de vele vlinderstruiken die op het
hele terrein staan.
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Twee maal Tuiny Forest van het IVN
Een Tuiny Forest is een inheems bos op tuinformaat.
IVN heeft in samenwerking met plantenwebshop
Sprinklr en ondersteuning door ASN Bank een pakket
samengesteld vol gifvrij gekweekte planten. Binnen een
halve dag leg je daarmee een inheems minibosje van

Het was, zoals wij al eerder vermelden, een zomer met een overvloed aan kittens. Het jaar 2021
was een bijzonder jaar, want naast de grote hoeveelheid hadden wij te maken met opvallend veel
ziekte en afwijkingen onder de kittens. Het verhaal van Ruby & Rosie en Friemel & Tony kunt u
verderop in dit blad lezen maar naast dit duo waren er nog een aantal bijzondere kittens.

6m2 vol bomen, struiken en kruiden in je tuin aan. Het
Tuiny Forest pakket bestaat uit een speciale mix van
inheemse bomen (5x), heesters (5x) en een zadenmix
met 27 soorten inheemse kruidenplanten.
Waarom doet de IVN dit en werken wij eraan mee?
Als je alle tuinen in Nederland bij elkaar optelt, heb je
het grootste natuurpark van Nederland. Groter dan de
Veluwe! Uit recente cijfers blijkt echter dat ruim een
derde van de Nederlandse tuinen uit tegels bestaat.
Dat zorgt niet alleen voor hittestress en overbelasting
van het riool bij hevige buien, ook het leefgebied van
dieren en planten slinkt. Stel je voor dat we al die tuinen
wat groener kunnen maken met een kant-en-klaar
pakket vol gifvrij gekweekte, inheemse planten. Met de
Tuiny Forest buurtaanpak laten we hele buurten weer
bruisen van het leven!
Veel verwondering en plezier
Ik hoop met dit plan voor kat in nood bij te kunnen
dragen aan het verhogen van de biodiversiteit, aan het
bodemherstel, aan de schoonheid van een groene en
gezonde omgeving voor mens, plant en dier. Ik hoop
dat jullie je, net als ik, zullen verwonderen over alles wat
je ziet en veel plezier zult beleven als je door deze tuin
wandelt of onder een boom de schaduw opzoekt.

Tilly
Tilly kwam binnen zonder moeder en tot onze schrik
miste ze ook nog eens haar staartje. De open wond had
veel zorg nodig maar kleine Tilly was in goede handen.
Inmiddels is ze een grote dame en geniet met volle
teugen van haar (staartloze) leventje.

Pata
Pata kwam binnen en miste een deel van haar linker
achterpootje. Dit was erg pijnlijk en wij waren dan ook
blij dat ze onder onze zorg kwam. Ze is eerst behandeld
om de ergste ontsteking weg te krijgen en daarna
geopereerd waarbij het stompje verwijderd is. Gelukkig
kan een kat prima op drie poten lopen en dat bewijst
onze Pata maar weer.

Henk
Henk kwam binnen met een enorm aangetast oog dat
niet meer te redden viel. Wat moet dit kereltje een pijn
hebben gehad. Hij is geopereerd, behandeld en gaat nu
als éénoog door het leven. Meteen na de operatie was
Henk al een ander katje. Hij was zichtbaar opgelucht om
van de pijn af te zijn.

Lappie
Lappie kwam binnen met een forse anusprolaps. Dit is
iets dat we bij veel kittens zien als gevolg van langdurige
diarree. Meestal trekt het uit zichzelf weg als de darm
weer tot rust komt en de ontlasting normaliseert. Lappie
ging in gastgezin in de hoop dat het ook bij haar uit
zichzelf goed zou komen. Helaas was dit niet het geval.
Na een lange behandeling is de prolaps uiteindelijk
middels een operatie gecorrigeerd.

Informatie en meehelpen
Meer informatie over permacultuur, eetbare wilde
planten of het tuinplan? Of meehelpen in de tuin? Via
kat in nood kun je contact met mij opnemen.
José Pappot
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Het werk geeft mij rust

Happy & Sneezy
Deze twee dametjes kwamen binnen met een heftige
niesinfectie. Als gevolg hiervan gaan ze nu beide als
éénoog door het leven maar doen niet onder voor de
andere katten.

Deze keer met Estelle Arnaud (41), al een decenium een vaste waarde op de zaterdag en daarnaast ook nog
bestuurslid van de stichting.

Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Volgens mij ben ik in 2011, dus 10 jaar geleden
begonnen als vrijwilliger bij Kat in Nood. Dat doe ik
naast mijn voltijdbaan als werktuigbouwkundige en
daarom ben ik voornamelijk op zaterdag aanwezig.

Ricky, Maggie en Edje
Dit trio kwam met nog twee broertjes uit een woning
waar wij 37 katten hebben opgehaald. Ze waren bijna
vier weken oud en wogen nog geen 150 gram. Ze waren
zo wit als papier door de hoeveelheid vlooien die zich
aan hun lijfjes tegoed deden en hadden geen kracht
meer om zelf te drinken. Ze stonden op het punt om
dood te gaan. Helaas gebeurde dit ook bij twee katertjes.
De andere drie hebben maar liefst twee weken lang
voeding met de sonde gekregen omdat ze het zelf nog
steeds niet konden. Ze konden hun temperatuur niet
vasthouden en de zorgen waren dagelijks groot. Poesje
Maggie had een zorgwekkende open wond aan haar
hakje en katertje Ed stond twee keer op het punt te
stoppen met zijn leventje. De dagen kropen voorbij. Het
kantelpunt kwam toen ze rond de zes weken oud waren.

Ze wogen nog steeds ruim 300 gram minder dan ze voor
hun leeftijd zouden moeten wegen, maar begonnen
eindelijk zelf te eten. Daarna begon de inhaalslag die
zelfs nu nog gaande is.
Niet alle kittens redden het
Helaas zijn we ook veel kittens verloren. Meer dan vorige
jaren. Zoals een kitten met een open gehemelte, een
kitten met een verlamde anus en een aantal nestjes die
bij binnenkomst al te lang zonder warmte en voeding
zaten.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in
Nood?
Ik woonde al drie jaar in Nederland te Drachten en
ik was op zoek naar een nieuwe hobby. Ik hoorde
dat er een speciale stichting voor katten was niet ver
weg van waar ik woonde. Bij de kennismaking en
rondleiding werd het voor mij direct duidelijk dat het
een plek was waar katten en mensen gelukkig waren.
De vreedzaamheid bij de katten in de verschillende
verblijven was echt bijzonder om te ervaren! Dat had
ik niet verwacht met alle ‘wilde’ katten. Ik was helemaal
om!
Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Daar werken voelt eigenlijk niet als ‘werken’. Het
geeft me eigenlijk rust. Wat Harryt noemde tijdens
zijn interview in de vorige editie van het Zwervertje
herken ik ook: je wordt hier als vrijwilliger gehoord
en gewaardeerd. Daarnaast krijgen de dieren altijd de
zorg die ze nodig hebben. Ik mag bijvoorbeeld altijd in
mijn favoriete verblijf werken. Ook ben ik vrij om extra
tijd te spenderen om met de katten te spelen en als de
kat het toelaat voor hem te zorgen (denk aan knuffelen,
kammen, klitten verwijderen en soms wassen).
Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
Mijn hoofdtaak is het schoonmaken van mijn verblijf
binnen en buiten. Af en toe, deel ik de Carnibest uit.
Daar smullen ze van! Daarnaast ben ik ook algemeen
lid in het bestuur. Daar bespreken we de belangrijke
zaken rondom de stichting.
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Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Op dit moment heb ik twee katten, een kater en een
poes. Beide katten werden door hun oorspronkelijke
eigenaar (of familie van) afgedankt. De poes heb ik via
de stichting mogen adopteren.
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Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja,
waarom?
Mijn favoriet kat is voor mij vanzelfsprekend: Dino!!!
Wat een geweldige lieve oude kater. Hij was er al toen
ik begon bij Kat in Nood. Het verblijf heette toen “de
oudjes”. Sindsdien heeft het mijn voorkeur om in het
verblijf te werken waar hij is. Hij ziet er altijd zo blij uit
als ik binnenkom. Hij groet me direct met geluidjes
en hij spint hard! Het is altijd een feest als ik naar de
stichting ga. Maar, er is ook iets anders over hem dat ik
niet echt kan uitleggen en dat hem zo bijzonder maakt,
een soort wijsheid of oude ziel….
Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden
die je nu nog mist en waarom?
Helaas, ja. Omdat ik al zo lang voor de stichting werk
heb ik al veel zielen zien vertrekken. De laatste was
Kenzo. Een heel lieve en zoete jongen… Bij elk verlies
blijft het ontzettend lastig.

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het
meeste is bij gebleven?
Ha ha, ja. Één situatie ga ik nooit vergeten. Toen ik bij
de stichting begon waren de buiten kattenbakken een
onbedekte grote bak zand. Het schoonmaken daarvan
viel echt tegen. In de winter was het zand keihard, bij
regen was het zompig en als het warm was dan was
de geur niet zo aangenaam als ik het zo kan zeggen.
Tegenwoordig is het voor de katten en de vrijwilligers
duizend keer beter, gelukkig!
Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik heb de gelegenheid gehad om de stichting te
zien groeien in een (letterlijk en figuurlijk) prachtige
stichting. Het is niet altijd gemakkelijk geweest maar
dankzij het doorzettingsvermogen van Rixt en andere
collega’s en vrijwilligers, is het hen gelukt! Ik ben heel
blij en trots om daar te mogen werken.
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Lieve kleine dappere
ventjes
De laatste jaren horen we het met regelmaat om ons heen: asielen die op slot gaan in verband
met kattenziekte. Kattenziekte: een echt ‘killer-virus’ onder de ongevaccineerde kwetsbare
katten en kittens. Dit jaar waren ook wij aan de beurt, gelukkig niet in onze gebouwen, helaas
wel bij mij in gastgezin, bij mijn eigen gastkittens.
Ik ben inmiddels alweer bijna tien jaar werkzaam bij de
stichting en heb al net zo lang een huis vol kittens tijdens
de hoogseizoenen. En ondanks dat we ieder jaar weer als
een berg tegen het kittenseizoen opzien, we ons stinkende
best doen er zoveel mogelijk te voorkomen, smelt je toch
weer als je die hummeltjes in handen hebt. Aangeleverd op
de meest bijzondere manieren, of zelf gevangen tijdens een
actie kruipend door de bosjes. Soms zo slecht dat we ons
afvragen of we er eigenlijk nog wel aan moeten beginnen.
Iets ‘laten’ kunnen we eigenlijk niet en zo wordt iedere keer
weer altijd alles uit de kast getrokken. Flesjes, infuusjes,
sondes, warmtematjes, medicatie, gebroken nachten, drie
rimpels rijker en wallen tot aan de knieën. Je ontkomt
er niet aan dat iedereen het, ondanks alle inspanningen
overleefd. Dit zijn enorme baalmomenten, maar je leert er
mee omgaan. Het hoort er helaas ook bij.
Ik had een nestje van aanvankelijk drie kittens. Twee van
een particulier en één flessenbaby van een boerderij. Ze
hadden alle drie dezelfde leeftijd van drie weken dus dit was
een leuke match. Twee weken later kwam Anna erbij. Zij

kwam van dezelfde boerderij als de flessenbaby en er werd
gedacht dat ze wel eens broer en zus konden zijn. Anna
kwam erbij, werd snel opgenomen door de drie musketiers
en al vrij snel braken ze met zijn vieren het huis af. Tot een
kleine week later...
Eén van de particuliere kittens ging van ‘niks-aan-de-hand’
naar braken, niet willen eten en plotselinge hoge koorts.
Binnen zes uren was hij overleden en in diezelfde nacht
ging ook Anna. Nog geen halve dag later de flessenbaby.
Ik kan met geen pen beschrijven hoe machteloos je je op
zo’n moment voelt. Geen enkele behandeling sloeg aan en
ik kon enkel kijken naar kittens die met het uur achteruit
gingen, zich uit elkaar kotsten en je ergens al wel wist
dat ze het niet gingen redden. Wat werd ik hier vreselijk
verdrietig van. Het waren kerngezonde kittens die enorme
hilarische capriolen uithaalden in huis en binnen een
halve dag waren ze bijna allemaal overleden. We hadden
meteen al een vermoeden dat kattenziekte hier mogelijk
een rol in speelde. Hoe kwam het in dit nest? Had Anna het
meegenomen? Geen idee…
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Regels, regels, regels…
Samenwerking zorgt er normaal genomen voor dat meerdere personen en/of organisaties zich
inzetten om een bepaald doel te bereiken. Dit zou toch altijd meerwaarde moeten hebben. Helaas
is dit, tot onze grote frustratie, in onze sector vaak niet het geval.

We hebben voor de zekerheid sectie laten verrichten en
hier kwam al vrij snel een uitslag van: Parvo. Het stond
onomstotelijk vast.
Friemel hield zich heel goed staande. Hij toonde dagenlang
geen enkele symptomen, behalve plotselinge eenzaamheid.
Ook liep Tony van ongeveer een half jaar oud nog in mijn
groep rond. Hij kwam uit een verwaarloosde situatie
waarbij hij flinke niesziekte had opgelopen. Hij was al ver
voor de komst van de vier kleintjes bij mij in gastgezin
gekomen om aan te sterken. Hij was conditioneel echt een
klein dikkertje geworden, stond op het punt gevaccineerd te
worden, maar was dit nog niet!
En toen was daar die ochtend, Friemel begon met kotsen.
‘Neeeeeeeeeeee!’ Alles op alles om het kleine ventje die
inmiddels ‘s nachts bij mij in bed sliep er doorheen te
krijgen. Wonder boven wonder lukte dit! Toen hij na drie
dagen nog niet overleden was, durfde ik voorzichtig hoopvol
te zijn. Na vijf dagen begon hij weer een klein beetje met
eten en sindsdien is hij weer net het kleine boefje dat hij
hiervoor was. Na Friemel dacht ik eindelijk van de ellende
af te zijn..
Maar daar dacht het virus anders over. Het kreeg Tony in
zijn greep. De gevolgen hiervan vond ik echt heel heftig.
Tony ging van het dikkertje die hij was naar volledig
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uitgemergeld, zowaar nog slechter dan hoe hij binnen
kwam. De diarree en braaksel lagen overal, en hij leefde
volledig op infuus. Eerlijk gezegd had ik nooit durven hopen
dat hij er doorheen zou komen. Gelukkig deed hij dit wel,
na een heel lang en intensief traject. Het heeft ruim twee
weken geduurd voor Tony eindelijk een beetje vooruitgang
liet zien. Het heeft echter een hele tijd geduurd voor hij
eindelijk weer de oude werd, zo’n impact had het virus op
zijn lichaampje. Al met al heeft deze periode voor behoorlijk
wat slapeloze nachten gezorgd en hoop ik dit oprecht nooit
meer mee te maken.
Friemel en Tony maken het inmiddels weer goed. Ze zijn
echte maatjes geworden en Friemel is ondanks zijn jonge
leeftijd goed opgewassen tegen Tony. Ze slapen ‘s nachts
ieder aan een kant van mijn hoofdkussen, zo enorm schattig
en mijn kamerplanten zijn al een tijdje niet meer veilig.
De rest van de kattengroep ziet ze ook echt als hun kleine
kornuiten.
Tegen de tijd dat dit zwervertje op de mat valt, zijn ze beide
op zoek naar een eigen thuis. We houden ze met grote
voorkeur samen, op een plek waar ze niet naar buiten gaan
of in het bezit zijn van een goed afgesloten kattenren.
Jolanda

Eind juli: Otje
Een bewoner in het buitengebied zag een zichtbaar zieke kat
op haar erf lopen. Hij was een beetje schuw, maar omdat
hij duidelijk hulp nodig had zette ze alles op alles om hem te
vangen. Dit lukte na een aantal pogingen. Vervolgens belde
ze met de desbetreffende dierenambulance of hij opgehaald
kon worden. Het antwoord was ‘Nee’… het was namelijk
zondag… Ze wilden een dag later wel komen. De melder gaf
aan dat ze de kat niet in huis kon nemen gezien haar eigen
dieren. Vervolgens kreeg ze het advies de kat maar weer
los te laten. ‘Hij zou zich de volgende dag vast wel weer
opnieuw laten vangen’. De melder was zeer ontdaan door
dit advies en zocht elders hulp. Ze kwam uit bij een andere
dierenambulance die het arme dier wel wilde ophalen en
daarna contact met ons zocht. Kater Otje, zoals wij hem
noemden, had dringend hulp nodig. Wegens een heftige
niesinfectie had hij al een tijd niet gegeten en was daardoor
conditioneel erg slecht. Gelukkig sloeg zijn behandeling aan.
Otje werd door niemand gemist waardoor wij na enkele
weken een fijn nieuw huis voor hem hebben gevonden.
Medio september: Opa
Midden in de nacht zag iemand op een tachtigweg, een
rood-witte kater versuft in elkaar zitten. Het was koud en
ieder mens met een hart voor dieren was op zo’n moment
gestopt. De man nam de kat mee naar huis en belde de

volgende ochtend met de instanties die hiervoor zijn om
hulp. Er volgde een draaimolen van regeltjes. De man
meldde de kat aan vanaf een plaats die niet onder de
verantwoordelijkheid van het asiel viel. Dat de kat was
gevonden op een plaats waarbij dit wel het geval was,
werd amper gehoord. De kater was via andere kanalen al
wel bij het asiel aangekomen, maar men wilde hem niet
opnemen. De aanwezige dierenarts wierp op afstand een
blik en zei dat hij wel terug gezet kon worden: ‘het was
een lieve kat die vast wel weer terug liep naar zijn eigen
huis’. Toen wij de vraag tot opname kregen hoefden we
niet lang na te denken. Hij kwam bij ons op een dag dat
onze dierenarts er was die hem meteen even nakeek. Hij
bleek al wat ouder te zijn en zijn conditie hield niet over.
Opa, zoals wij hem noemden, moest eerst maar eens lekker
aansterken. Ook wij deden nog een poging zijn eigenaar te
vinden, maar helaas zonder resultaat. Opa bleek naast een
slechte algemene conditie ook wat medische probleempjes
te hebben, maar daar konden we hem gelukkig in
ondersteunen. Opa is na enkele weken bij ons herplaatst en
doet het ontzettend goed bij zijn nieuwe baasje. Hij geniet
van zijn warme mandje, zijn hapjes en knuffels. Hij speelt
zelfs weer en is gewoon een andere kat geworden. Wij
blijven garant staan voor zijn medische problematiek. Het
gaat ons om het geluk van de kat. Daar doen wij het voor en
niet voor iets anders.
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Medio oktober: Sia en Flek
Een man die eind van de week op straat stond wegens forse
huurachterstand en overige schulden. Hij had twee poezen
waar hij onderdak voor zocht. Hij was de hele dag al aan
het bellen maar kreeg overal hetzelfde te horen: ‘U mag ze
brengen voor zoveel euro per kat aan afstandgeld’. Niemand
week af van het beleid, ondanks dat de grote financiële
nood van deze man de reden was dat hij afstand van zijn
poezen moest doen. Wij weten als geen ander dat je als
opvang altijd keihard moet werken om het hoofd boven
water te houden. Ook wij kunnen niet alles gratis doen
hoe graag we dit ook zouden willen. Maar wij proberen
wel te filteren. Wat zijn de echte probleemsituaties?
Waar moet, hoe dan ook geholpen worden. Veel reguliere

belde met alle dierenambulances die in de buurt zaten maar
niemand wilde komen. Waarom niet? ‘Deze kat was vast
van iemand’… ‘Gewoon laten lopen’ was het advies.
De wandelaar besloot daarop de kat te vangen en met
behulp van een beetje eten was dit zo klaar. Ze zocht
vervolgens contact met ons. Wij hebben hem opgenomen
en gezien het tempo waarmee hij zijn eerste bak brokjes
naar binnen werkte was het wel duidelijk dat hij al een
tijd zonder eten zat. Uiteraard hebben we hem aangemeld
als gevonden en gewacht tot zich iemand melde. Ook in
het gebied waar hij gevonden werd, is nog aandacht aan
hem besteed in de hoop op het vinden van een eigenaar.
Zonder resultaat. André, zoals wij deze knappe kerel hebben
genoemd, is bij ons gecastreerd en klaargemaakt voor

Een dag in de administratie
Vanaf 10.00 uur is het dagelijks raak: de telefoon begint te rinkelen en gaat vaak door tot 15.00 uur. Vragen
beantwoorden, afspraken inplannen, problemen proberen op te lossen, er lijkt geen eind aan te komen. En dan
komt er op zo’n dag een telefoontje van de dierenambulance: er is een kitten gevonden op het industrieterrein.
Deze is gevangen, maar de melder heeft nóg een kitten gezien. Of wij kunnen helpen. Tja, als er ergens kittens zijn,
dan is er ook een mama die nog meer kittens kan krijgen. De dierenambulance vroeg of wij dit verder op konden
pakken en zo begon de actie op het industrieterrein.
De eerste avond ben ik er naar toe gereden om de
omgeving te verkennen. Ik zag meteen al meerdere
katten rondlopen, dus maakte ik voerplekken om de
volgende dag te kijken of er ook van gegeten was. Dit
was zo. We zagen volwassen katten, maar er was nog
steeds geen kitten te bekennen. Zo hebben we een
aantal avonden rond gelopen en geobserveerd om de
situatie goed in kaart te brengen. Het was duidelijk dat
er meerdere katten rondliepen en deze zagen er niet
allemaal even goed uit. Hier gingen we een actie van
maken.
De volgende avond, tegen de schemering zijn we met
vangkooien op pad gegaan. Omdat alle bedrijven al
gesloten waren was het behoorlijk sjouwen en klauteren
om een goede plek te vinden. Eénmaal de vangkooien
geïnstalleerd duurde het niet lang: maar liefst drie
katten tegelijk erin! Deze hebben we meteen naar de
stichting gebracht waar ze zich heerlijk te buiten gingen
aan het lekkere voer.

collega-organisaties zien in hun zwart-wit-beleid deze grijze
gebieden niet meer en dat is heel erg jammer. Deze twee
poezen waren nog niet gesteriliseerd en waren zonder
onze hulp op straat gekomen met alle gevolgen van dien.
Inmiddels zijn Sia en Flek, zoals deze schoonheden heten,
gesteriliseerd en hebben ze een fantastisch nieuw huisje
gekregen waar het ze aan niets ontbreekt.
Medio november: André
Een wandelaar zag midden in de bossen van Appelscha
een jonge kater zitten. Ze keek om zich heen, zocht op
Google Maps maar alles om haar heen bestond uit bos
en heidegebied. Hooguit een camping op twee kilometer
afstand, maar die was gezien het seizoen vrijwel leeg. Ze
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herplaatsing. Begin december lukte dit en slaapt André met
kerst niet in het bos maar in zijn eigen warme mandje.
Wij kunnen wel een boekwerk schrijven over dit soort
situaties. Ze komen helaas heel erg vaak voor. Het is
ongetwijfeld makkelijker voor een particuliere opvang als
die van ons, die haar eigen beleid bepaalt, dan voor een
opvang die zich aan opgelegde regels moet houden maar
toch… Het zou zo fijn zijn als het dier wat vaker centraal zou
komen te staan en de samenwerking wat vaker opgepakt
werd. Want met elkaar kun je uiteindelijk zoveel meer dan
alleen.

Eén kater viel meteen op. Een ontzettend bange, wat
oudere, magere en verwilderde kat. Blazend, spugend/
spetterend vloog hij bij de deur van zijn kooi omhoog
zodra hij ook maar iets van beweging zag. Hij werd
al gauw Spuug/Spetter genoemd. Hij zag er slecht
uit. Door de vele vlooien en luizen was hij erg kaal
geworden. Hij moest langer onder behandeling blijven,
wat een behoorlijke uitdaging werd in de verzorging.

Maar Spuug/Spetter… die zat al een beetje in ons hart.
Omdat hij er zo slecht uit zag durfden we het niet aan
om hem weer terug te zetten. Dus hij mocht blijven!
Spetter (inmiddels zijn naam) werd geïntroduceerd in
een rustige groep. Dit vond hij natuurlijk maar niks en
verstopte zich vooral. Totdat hij ontdekte dat er ook
lekkere hapjes te krijgen waren. Met het verstrijken
van de weken werd Spetter steeds meer gezien. Ook
durfde hij bij het avondrondje steeds dichterbij te
komen voor een lekker hapje. En sinds kort heeft hij
zelfs een vriendinnetje, Ruth, waar hij heerlijk mee loopt
te knuffelen.
Zo zie je maar weer dat je als administratief
medewerker niet de hele dag alleen maar op kantoor zit
en aan het bellen bent. Eén telefoontje kan veel teweeg
brengen. En met een mooi resultaat. We verwachten dat
Spetter nog wel meer vooruitgang gaat boeken, maar
het hoeft niet. Hij mag zijn wie hij is en iedereen die
hem kent is al dol op hem.
Willy

Ondertussen ging de vangactie door en werden er nog
vier katten gevangen. Helaas hebben we het kitten nooit
meer kunnen vinden. We kwamen er wel achter dat de
katten toch welkom waren bij een bedrijf die ze ook
voerde. Dus nadat ze allemaal geneutraliseerd waren
mochten ze gelukkig terug. Een feest van herkenning
voor de katten, die meteen weer vertrouwd op eigen
terrein waren.
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Het avondrondje
Eén van de lastigste beslissingen: welke kat kies ik
voor het avondrondje? Er zijn zoveel die op hun eigen,
bijzondere manier het contact beginnen te zoeken tijdens
de afsluitronde. Ze zijn allemaal uniek. De keus valt dit
keer op kater Cor en eigenlijk zou deze column niet het
Avondrondje maar het Ochtendrondje moeten heten.

Cor was de eerste kat die wij binnen kregen als gevolg
van de coronacrisis, vandaar ook zijn naam. Hij zorgde
als schuwe ongecastreerde kater voor overlast in een
woonwijk. Iedereen klaagde over zijn gesproei en
uiteraard waren er bewoners die begonnen te dreigen
hem iets aan te doen. Dit gebeurde echter in de eerste
lockdownfase waarbij veel organisaties ‘op slot’ gingen.
Zo ook het plaatselijke asiel en de bijbehorende
dierenambulance. Gelukkig zijn er ‘andere wegen die
naar Kat in Nood leiden’.
Cor kwam bij ons, werd gecastreerd en behandeld zoals
we dat met alle nieuwe bewoners doen. In de eerste
zorgperiode waarbij een kat in quarantaine zit, was
Cor dramatisch. Je moest niet te dichtbij komen, want
dan haalde hij uit en niet zo’n klein beetje ook. Omdat
terugplaatsen geen optie was verhuisde Cor na drie
weken naar één van onze verblijven. Hier ‘verdween’
hij zoals de meeste nieuwe bewoners de eerste weken
in hun nieuwe leefomgeving doen. Alles was nog te
spannend. Na enkele weken zagen we hem af en toe
maar Cor bleef vooral op veilige afstand.
Ik heb privé ook een aantal honden en deze laat ik
’s ochtends vroeg uit voordat alle mensen arriveren.
We lopen een stuk en lopen via de achterkant van ons
terrein weer naar mijn woning. We passeren dan de
buitenrennen van een paar verblijven waaronder ook
de ren van Cor. Het was mij al eerder opgevallen dat
Cor hier elke ochtend naar mijn honden zat te kijken.
Heel ontspannen. Ik liet dit eerst gebeuren maar
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besloot toen om eens wat vaker dicht langs de ren langs
te lopen. Cor vond dit prachtig. Hij trok erg naar mijn
honden maar begon ook interesse in mij te krijgen. Hij
wandelde gezellig mee, sprong op huisjes en begon
kopjes te geven tegen het net. Als ik mijn vinger door
het net stak kreeg ik meteen een oplawaai dus ik moest
geduld hebben.
Dit rondje werd een ritueel. Cor stond iedere ochtend
klaar en liep gezellig mee tijdens mijn loopje langs zijn
ren. Het slaan op mijn vinger veranderde in snuffelen en
werd vervolgd met een kopje. Uiteindelijk werd het een
volledige knuffelpartij door het net heen.
Cor veranderde in de groep ook. Hij stond meer op de
voorgrond en durfde met steeds meer mensen contact
te zoeken. Hij liet zich steeds vaker aaien maar gaf
daarin nog wel altijd zijn eigen grens aan.
Tijdens het afsluiten in de avond kijkt Cor mij altijd aan
met zo’n blik van: ‘ben jij diezelfde als in de ochtend?’
Vervolgens eet hij zijn hapje en mag ik hem kort aaien.
Niet zo lang als we vervolgens 12 uur later bij het net
doen. Dat is en blijft ons speciale momentje.
Rixt
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Wachten wordt beloond
Op een zaterdagochtend in april kregen wij een telefoontje. Een aanlooppoes was bevallen
van drie kittens maar keek er niet naar om. Eén kitten was al overleden. De melder was met
de andere twee naar een dierenarts gegaan, waar hij met een zak kittenmelk, een flesje, een
sonde, een zak kittenbrokjes en een hoge rekening weer vandaan kwam. De kleintjes wilden niet
drinken en gingen hard achteruit… of wij misschien konden helpen.
Uiteraard helpen wij, maar niet voordat afgesproken is
dat we de moederpoes mogen steriliseren. Dit was geen
probleem. Sterker nog, de poes was een buitenkat en men
wilde haar eigenlijk helemaal niet houden. In de buurt was
navraag gedaan en niemand wist van wie ze was. Ze stond
ook nergens als vermist aangemeld. Het gezin kwam bij ons
en al snel werd duidelijk dat moeders inderdaad niets om
haar kroost gaf. Ze was nog jong en zichtbaar onervaren. Of
was er misschien iets mis met de kleintjes? Zolang dit niet
duidelijk was namen wij de zorg over. Ik besloot dit duo zelf
in huis te nemen. Mijn oudste dochter Marrit stond al klaar
met melk en flesjes, is minstens zo fanatiek als haar moeder
en dus een hele fijne hulp. Nog geen paar uur later lag het
duo met verzadigde buikjes lekker te slapen. Het waren
twee poesjes, we noemden ze Ruby en Rosie. Ze dronken,
plasten, poepten en deden het ogenschijnlijk prima.
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Er begonnen echter dingen op te vallen. Zo hadden beide
kittens gekke krulstaartjes en een uitpuilende anus. Toch
hadden ze geen enkele moeite met het kwijtraken van hun
ontlasting en groeiden ze goed. Het was een beetje vreemd,
maar niet levensbedreigend, dus gingen we door.
Toen hun oogjes open gingen merkten we dat ze wat
wiebelende kopjes hadden. We weten dat als een moeder
een virusinfectie tijdens de dracht doormaakt haar kittens
dergelijke neurologische afwijkingen kunnen krijgen. Het
was dan misschien weer niet ‘normaal’ maar zeker geen
reden voor dit duo om zich niet te kunnen voortbewegen.
Ze groeiden, begonnen te spelen, konden al spinnen als
grote katten dus wat doe je dan? We gingen door.

Na twee-drie weken kwamen er serieuze zorgen. Ze
begonnen meer te bewegen en hierdoor werd duidelijk
dat de achterpootjes van Rosie in een kruisstand stonden.
Kon ze hier ooit normaal mee leren lopen? We vroegen
het ons voortdurend af. Moeten we stoppen? We lieten
zelfs een röntgenfoto maken, waarop we zagen dat haar
knietjes in aanleg volledig verdraaid stonden. Wat een
dilemma! Maar elke keer als we nadachten over stoppen
zagen we dat dappere kleine meisje, die zich op haar eigen
manier wist voort te bewegen en daarbij niet onderdeed
voor haar zusje. Ze werd hierbij geweldig geholpen door
mijn dochter Marrit die een heus fitnessparcours met een
stroeve ondergrond voor haar had gemaakt. Zo kon ze haar
pootjes op de meest gunstige manier neerzetten. Ze wilde
zo ontzettend graag en had zichtbaar plezier in haar leventje
en dus…, soms met een diepe zucht, gingen we door.
De dametjes werden groter en deden ons bijna dagelijks
versteld staan. De kleine Rosie ging haar pootjes steeds
rechter neer zetten. Haar lijfje leek naar een oplossing te
zoeken voor de verdraaide stand. In eerste instantie stond
ze heel erg wijdbeens, maar na enkele weken was ook
deze abnormale stand verdwenen. Ze liep als de beste, kon
springen en minstens zo snel rennen als haar zusje Ruby.

Ruby had, naast een idioot gekrulde staart, het meest ‘last’
van haar wiebelige hoofdje. Ze kon als kitten soms wat
moeilijk focussen en motorisch ging alles wat onhandig.
Maar ook Ruby ontwikkelde zich prachtig. Ze werd sterker
en wist steeds beter met haar handicap om te gaan.
Wat begon als een klein rampje werd een daverend succes.
Ruby en Rosie zijn twee prachtige grote dames geworden
die nog altijd stapelgek op elkaar zijn. Uiteraard waren dit
geen kittens die op negen weken geplaatst konden worden.
Het waren zorgenkindjes en pas toen ze een maand of vier
waren durfden we eindelijk te zeggen dat ze het gingen
redden. Toen kwam het probleem dat de dames al zodanig
in ons hart zaten dat wij er niet aan moesten denken dat ze
weg gingen. We hebben dan ook besloten om dit bijzondere
duo te houden. Ze zijn van mijn dochter en als zij binnenkort
op zichzelf gaat wonen zullen ze met haar mee gaan. Ruby
en Rosie zijn enorm mensgericht en gedragen zich meer
als honden dan als katten. Ze komen onmiddellijk als je ze
roept, zijn altijd in de buurt van mijn dochter (gaan zelfs
met haar mee onder de douche) en genieten zichtbaar met
volle teugen van het leven. Soms vraagt het leven wat meer
geduld. En voor dit duo geldt absoluut dat wachten wordt
beloond.
Rixt
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Voor het steriliseren en castreren van TNR katten
Vrijwel alle groepen buitenkatten helpen wij kosteloos.
Ervaring heeft geleerd dat het anders niet lukt. Men
geeft standaard aan dat het niet zijn/haar katten zijn
maar dat ze aan zijn komen lopen. ‘Daar gaan wij niet
voor betalen’. Omdat wij er van overtuigd zijn dat we
alleen met de sterilisatie/castratie iets kunnen bereiken

Het avondrondje

tegen het kattenoverschot gaan we de discussie niet aan.
Wij willen maar één ding en dat is dat deze dieren zich
niet meer verder voort kunnen planten.
Bij katten van particulieren is het niet veel anders. Zo
vroeg een vrouw ons een tijdje geleden om hulp bij haar
37 katten. Ze had aan haar dierenarts gevraagd wat het
ging kosten om de dieren te laten helpen. Het antwoord
was: 2500,- euro. Het was absoluut een feit dat er veel
eerder ingegrepen had moeten worden, maar daar
konden wij niks meer aan veranderen. De eigenaresse
had totaal geen financiële middelen en dit was één van
de redenen dat de groep zo groot was geworden.
Bij alle TNR-acties proberen wij de basiskosten vergoed
te krijgen. Via een regeling met de bewindvoerder of
desnoods met een afbetalingsregeling. Dit lukt gelukkig
af en toe, maar niet altijd. In het laatste geval gebruiken
wij dan ons Otje Potje omdat de dieren wel geholpen
moeten worden.
Wij willen de mensen die ons Potje steunen enorm
bedanken! Zonder deze extra ondersteuning kunnen wij
niet helpen. Helaas moeten we ook eerlijk bekennen dat
de bodem van het Potje vaker wel dan niet zichtbaar is.
Wij krijgen dit deel van ons werk niet financieel gedekt
en dat willen we graag veranderen.

Waar zouden wij zijn zonder ons Otje Potje! De
hoeveelheid katten met medische problemen die wij
aangeboden krijgen wordt elk jaar groter. Het is een
deel van ons werk waar wij veel voldoening uit halen en
hierdoor nemen we ze ook vrijwel altijd op. Naar ons
idee krijgen veel, zeker schuwe katten vaak niet eens een
kans. ‘Waarom in een kat investeren als je er daarna toch
niets mee kan’. Wij denken daar anders over want elke
kat heeft recht op leven en verdient een kans. Met deze
insteek hebben wij al veel katten kunnen helpen.
Wij gebruiken het Otje Potje voor twee dingen:
Voor de medische hulp aan nieuwe katten
Denk hierbij aan langdurig gebruik van (speciale)
medicatie, het maken van een röntgenfoto, het
onderzoeken van een biopt of een operatieve ingreep.
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•

In 2022 zullen wij actief fondsen gaan aanschrijven
voor de ondersteuning van dit deel van ons werk. Op
onze website kunnen mensen naast een gewone gift
ook een gift speciaal voor het Otje Potje doen.

•

Via de diverse social media kanalen zullen wij vaker
aandacht besteden aan ons Otje Potje. Met behulp
van een betaalverzoek kan men tegenwoordig heel
makkelijk een bijdrage naar keuze overmaken.

•

Daarnaast gaan we daadwerkelijke Otje Potje’s
verspreiden. We gaan winkels en bedrijven vragen of
er een Otje Potje op de toonbank mag staan. Er zijn
al een paar ondernemers die dit voor ons doen en
met hun opbrengst kunnen wij weer heel veel katten
helpen.
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Om u een idee te geven:
Wij steriliseren een poes voor 50,- euro. Dit bedrag
bestaat uit de materiaalkosten, afschrijving van
apparatuur, medicatie en een stukje loon voor onze
arts. Deze 50,- euro is tevens de prijs die wij vragen aan
particulieren met een kleine beurs. Wij willen het bedrag
voor deze belangrijke ingreep zo laag mogelijk houden
om zo’n groot mogelijke groep te bereiken. Het is echter
de absolute basis waar wij geen cent aan overhouden.
We castreren een kater voor 10,- euro. Ook dit bedrag
bestaat uit de materiaalkosten, afschrijving van
apparatuur, medicatie en een stukje loon voor onze
arts. Voor de castratie vragen wij 25,- euro. Het bedrag
dat we overhouden bij de castratie van de kater wordt
vaak weer bijgelegd bij de sterilisatie van de poes. Zo
proberen we de balans te houden.
Tijdens de ingreep constateren we echter nog regelmatig
andere problemen. Katten die last hebben van vlooien
en/of oormijt, oogproblemen of gebitsproblemen.
Als het makkelijk verholpen kan worden doen we dit,
wetende dat het zonder onze hulp niet gaat gebeuren.
Het bedrag voor de ingreep wordt meestal nog betaald,
maar er is geen ruimte voor extra behandelingen.
TNR-katten worden naast hun ingreep ook standaard
behandeld tegen vlooien, wormen (10,-) of andere
problemen en krijgen allemaal een chip (7,50).
Al met al zult u begrijpen dat er best veel door de
stichting zelf betaald wordt. Wij willen echter niet
afwijken van onze werkwijze omdat we er van overtuigd
zijn dat met deze insteek zowel mens als dier het meest
geholpen is. Wij gaan in 2022 echter proberen om
zoveel mogelijk kosten die wij betalen uit ons Otje Potje
dekkend te krijgen. Als u meer wilt weten, interesse
heeft in een Otje Potje of andere ideeën heeft dan horen
wij dat graag!
Uiteraard hebben wij ook het afgelopen half
jaar weer een fors aantal katten met medische
problemen geholpen.
Nibbit kwam binnen als futloze, magere oude kater.
Onderzoek wees uit dat hij suikerziekte had en dat is
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worden (zoals bij onze Gangster). Ben je te laat dan zijn
de uitzaaiingen al te ver doorgegaan richting schedel. Dat
was helaas het geval bij de kater op de foto. Deze arme
zwerver was niet meer te redden. Gelukkig konden wij
hem een nare dood buiten besparen.

gelukkig goed te behandelen. Nibbit gedraagt zich weer
als een jonge puber en is zo fit als een hoentje.
De dag dat onze Gabber binnen kwam vergeten we
niet snel. Iemand had deze doodzieke kater zien
rondstrompelen en de dierenambulance gebeld.
Gabber kwam bij ons en om eerlijk te bekennen
schrokken wij ons rot. Deze arme kater had enorm
gezwollen poten en overal waar je keek zaten gaten waar
pus uit stroomde. Wat was er met deze kat gebeurd?
Wij zijn wekenlang zeer intensief bezig geweest met
zijn behandeling. De ontstekingen hadden we snel
onder controle en zijn algehele conditie verbeterde
door de dagelijkse zorg die hij kreeg. Maar de gaten en
verdikkingen in zijn huid trokken niet weg. Sterker nog…
soms kwamen er zelfs nieuwe bij. Uiteindelijk hebben
we er voor gekozen om biopten te laten nemen om beter
te weten waar we mee te maken hadden. De uitslag
hiervan was niet goed. We hadden met een agressieve
woekering van zijn weefsel te maken en dit zou nooit
meer beter worden. Hierdoor moesten we Gabber met
pijn in ons hart laten inslapen. We hadden hem zoveel
meer gegund.

Deze oude man werd door meerdere mensen gezien. Hij
scharrelde wat rond en zag er zichtbaar ziek uit. Hij is bij
ons gekomen en het werd al snel duidelijk dat er meer
speelde dan alleen een slechte conditie. Bloedonderzoek
wees uit dat hij een leverprobleem had, bij een kat op
leeftijd vaak geen goed teken. Terwijl we een zoektocht
naar zijn eigenaar begonnen, starten we tevens met
een behandeling. Met goed resultaat. Hij begon weer
beter te eten en knapte zichtbaar op. In de tussentijd
werd zijn eigenaar gevonden die enorm dankbaar was
dat wij zijn kat onder onze hoede hadden genomen.
Helaas waren de financiële middelen van de man niet
zodanig dat hij de medicatie en voeding via de reguliere
weg kon kopen. Daarom blijft hij in contact en krijgt de
meest noodzakelijke spullen via ons. De oude kater was
blij om weer thuis te zijn en blijft vanaf nu lekker binnen.
Hopelijk nog voor een hele tijd!
Kanker aan oren wordt meestal op tijd maar helaas ook
vaak te laat ontdekt en dat is ontzettend jammer. Als er
op tijd ingegrepen wordt kunnen de oren geamputeerd

Kleine Eddy kwam binnen met een vangactie en al snel
werd besloten de kleintjes te houden omdat we ze
waarschijnlijk nog wel konden herplaatsen. Eddy ging in
gastgezin en hier werd na een tijdje duidelijk dat hij vrij
moeilijk liep met zijn linker achterpoot. We besloten om
een röntgenfoto te laten maken. Hiermee was meteen
duidelijk wat er aan de hand was. Eddy had waarschijnlijk
een ongeluk gehad waardoor de kop van zijn achterpoot
uit de kom was geschoten en grotendeels beschadigd
was geraakt. Hier was weinig meer aan de doen behalve
de kop van het bot te verwijderen, een zogenaamde
heupkopresectie. Meestal is dit voldoende om de poot
weer goed te laten werken.
Al deze hulp was mogelijk dankzij het Optje Potje.
Nogmaals uit de grond van ons hart: Bedankt voor uw
steun!!
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een kijkje in het magazijn te nemen. Eigenlijk mogen
wij daar niet komen. Er liggen zakken eten die wij wel
eens kapot trekken en u weet dat Darcy wel eens een
ongelukje heeft. Ook niet zo fijn voor het personeel die
daarna weer spullen moet pakken. Maar goed… er staat
wel eens per ongeluk een deur open. En ja hoor… Berber
heeft hele goede ogen en Darcy niet zulke slimme oren.
Die staken namelijk boven het kratje uit waar ze zich in
verstopt had. Helemaal hoog op een zolder. Die meid is
toch zo handig!
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.

Miauw, miauw lieve mensen. Had u dat gedacht?! Ik
miauw nog steeds!
Ja, ja… Ik heb een pittige tijd achter de rug zoals u de
laatste keer heeft kunnen lezen maar ik kan u miauwen…
Ik voel me hartstikke goed. Weet u wat ik mijn personeel
laatst hoorde zeggen? Dat ik al bijna 19 jaar oud wordt.
Nu weet ik niet of dat echt heel oud is maar aan de
reacties van mijn personeel te zien is dat best heel knap.
Ik ben natuurlijk ook niet voor niets de verhalenverteller
hier. Daarvoor moet je toch even wat meer in huis
hebben. Ik weet dat er veel van mijn personeelsleden
zijn die erg dol op mij zijn en één van mijn eigen
favorieten is Estelle. Wij vertellen deze keer allebei wat
in het Zwervertje en stiekem heb ik al even gekeken wat
ze over mij zegt. Ik begon gewoon een beetje harder te
spinnen toen ik haar woorden hoorde. Ze noemt mij wijs.
Die ‘oude ziel’ snap ik niet helemaal maar ik denk dat dit
betekent dat ik veel weet en de andere collega’s daarom
vaak bij mij komen om raad.
Nu ik elke dag mijn ronde mag maken miauw ik ook met
veel meer collega’s dan eerst. Zo maak ik elke dag een
praatje met Darcy en miauw, miauw… wat moet ik toch
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Er loopt ook een vrouwelijke collega op het terrein
waar ik u geloof ik al eens eerder iets over heb verteld.
Haar naam is Cruella. Toen zij bij ons kwam wonen
was ze altijd verschrikkelijk boos. Ze sloeg en beet, en
mijn personeel kon haar maar niet duidelijk maken dat
ze lief voor haar waren. Ze vond ons als collega’s ook
om die gekke meid lachen. Zo miauwde ze me een tijdje
geleden dat ons personeel haar kwijt was. Het was aan
het eind van de dag en dan willen ze graag dat Darcy
binnen is. Het is ’s nachts best wel koud en dan vinden
ze het niet fijn als ze buiten loopt. Ze hadden werkelijk
overal gezocht, waren aan het roepen maar nergens
geen Darcy. Darcy zelf miauwde mij dat ze haar naam
al 100x gehoord had maar het allerbeste verstopplekje
had gevonden. Ze was niet van plan tevoorschijn te
komen. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ons personeel
toch ook wel slim is hoor. Berber bedacht namelijk eens
verschrikkelijk daarom kon ze ook niet in een verblijf
wonen. Ze maakte met iedereen ruzie. Mijn personeel
heeft mij verteld dat dit gedrag bij haar ontstaan is
omdat ze, toen ze nog heel klein was, bij iemand alleen
is gaan wonen. Die man kreeg bijna geen bezoek en
woonde ook nog eens boven in een flat. Ze zag dus ook
nog eens niks als ze naar buiten keek. Daarom begrijpt
ze ons gewoon niet meer. Ik heb heel vaak een poging
gedaan even met haar te miauwen maar ze begint al van
een afstandje te roepen dat ik weg moet gaan. Nou ja…
dat doe ik dan maar. Gelukkig gaat het nu een stuk beter
met haar. Ze vindt het steeds fijner als ons personeel met
haar knuffelt maar kan nog steeds plots even bijten of

slaan. Cruella mag van ons personeel los op het terrein
lopen en daar is ze wel heel erg blij mee. Maar…. als het
kouder wordt, willen ze toch wel graag dat ze ergens
naar binnen kan. Dus ons personeel bedenkt van alles
om het fijn voor Cruella te maken maar wat denkt u… die
meid moet er helemaal niks van weten. Ze wil altijd weer
naar buiten. Toen ik jong was ging ik ook heel graag naar
buiten maar als het zo koud werd lag ik toch liever in een
warm mandje. Maar Cruella niet… die is liever buiten. Ze
kan gelukkig overal naar binnen. Met dat idee kan ons
personeel tenminste ook weer lekker slapen.
Ik kan het ook erg goed vinden met mijn collega’s uit
het andere gebouw. Vooral met de oudjes. Tja… wij
oudjes onder elkaar zou ik bijna zeggen. Noah, Frummel
en Borre. Frummel is zelfs nog ouder dan ik. Zij wordt
volgend jaar zomer 20 jaar oud! We kunnen heerlijk
miauwen over het weer en waar we last van hebben.
Frummel heeft een beetje een stramme voorpoot, ik
heb af en toe wat last van mijn rug en Borre moet vaak
hoesten. Hier krijgen we allemaal een prik of pillen voor
van ons personeel. Noah heeft al een tijdje last van
suikerziekte waar hij elke dag een prikje voor krijgt. Hij
voelt zich daar gelukkig ook heel goed door. Deze drie
zijn net als ik dol op hapjes en hoe oud ze ook zijn… ze
weten precies wanneer de lekkere hapjesrond is. Ze
komen eerst met z’n drieën naar mijn gebouw lopen om
ons personeel te laten weten dat ze op moeten schieten.
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We zwaaien dan even naar elkaar. Dan lopen ze mee
naar hun eigen gebouw waar ze geduldig wachten op
hun lekkers. Elke avond opnieuw.
Die Borre heeft toch ook wat meegemaakt! Een paar
weken geleden reed ons personeelslid Jolanda op een
ochtend langs een weg richting onze stichting. Plots
stond ze op de rem omdat ze in een tuin een kat zag
zitten die als twee druppels water op onze Borre leek.
Hoe kon dit?! Ze belde meteen naar de stichting of
iemand Borre al had gezien. Iedereen ging zoeken maar
nergens een Borre te bekennen. In de tussentijd was
Jolanda uitgestapt en probeerde de kat te roepen. Die
zat best op een afstandje en kwam eerst niet.

Ik vind het echt heerlijk dat ik tegenwoordig een beetje
rond mag lopen en met al mijn collega’s kan miauwen.
Dan zeg ik nu wel maar ik mocht ook een tijdje weer NIET
rondlopen. Ik snapte er helemaal niks van. Eerst wel, dan
weer niet. Ik zag mijn personeel met gekke jassen lopen
en rare dingen om hun schoenen. Het personeel dat
bij ons kwam schoonmaken mocht niet ergens anders
poetsen… ze waren plots heel streng. Ik dacht nog dat
het misschien met al die gekke doekjes te maken had die
iedereen voor hun mond had. Later begreep ik dat we
zelf enge ziektes hadden en ons personeel niet wilde dat
wij ziek werden. Dit is gelukkig ook niet gebeurd.
Mijn personeel vertelde mij ook dat het leuke feest
met de lampjes weer niet doorgaat. Dat vond ik
verschrikkelijk jammer. Ik vind het altijd heel erg gezellig.
Die rare ziekte is er blijkbaar nog steeds en daarom mag
u niet allemaal op één dag bij ons komen. Ik hoop heel
erg dat mijn oude lijf het nog een tijdje volhoudt en ik u
volgend jaar weer kan ontmoeten. Ik mis de knuffels!

Te Plak

Hoi medewerkers Kat in nood.
Het gaat heel erg goed met Apy en Motorel,
Ze zijn ontzettend lief. Motorel vindt het soms nog
wel spannend. Die heeft de eerste dag onder de
bank gezeten, maar ligt nu op de bank bij ons.
Apy ging snel op onderzoek en is nu al helemaal
gewend. Ook het samen spelen is heerlijk om te
zien.
We zijn heel blij met de katten!
En volgens mij genieten zij ook.
Groetjes David en Rosanne

Hallo Willy,
Hierbij wil ik je even een korte update geven over DJ Grey, onze Roemeense
asielzoeker 😉

Maar…. na een paar minuten herkende hij haar en kwam
luid brullend op haar af schommelen. Zo was hij een
half uur later weer op de stichting. Niemand weet wat
er precies gebeurd is, maar man… wat was iedereen
blij dat hij er weer was. Ik heb hem natuurlijk die avond
meteen gevraagd wat er nou precies gebeurd was, maar
Borre was nog helemaal overstuur. Hij wist het gewoon
niet meer. Mijn personeel denkt dat hij misschien wel bij
iemand die bij ons op bezoek was in de auto gesprongen
is. Het was een wonder dat Jolanda hem zag toen ze
langs die tuin reed.
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Ze is nu helemaal geïntegreerd. Ze is graag buiten (dakterras), waarna ze met vieze
natte voeten de kamer in komt lopen, zo’n 20 x per dag. Joeri vindt er niks aan om in
de regen te zijn, maar zij is graag buiten, onder de tuintafel op een krukje.
Verder eet ze goed, heeft ook intussen al een beetje vlees op de botten gekregen.
Het probleem van dat ze elkaars voerbak leegeten (Joeri heeft seniorvoer, DJ niet) heb
ik ook opgelost door 2 Surefeed-voerbakken met microchip aan te schaffen, die elk
alleen op hun chip reageren. Wat een opluchting, want je voelt je toch steeds politieagentje. Nu is er niks meer te jatten, het klepje gaat alleen open als de goeie kat er
staat.
Maar het allerbeste nieuws is wel bijgaande foto! Dit is wat ik bedoelde toen ik tegen
jou zei “samen op een stoel liggen”. Jij geloofde er niet zo in, en het zal ook zeker niet
altijd gebeuren, want onze eerdere 3 dames hielden Joeri allemaal op armlengte. Maar
dit is super en ik ben er dolblij mee!

Kopje van Dino

Dus, al met al is het een geslaagde operatie geworden.
Het jammere is dat Joeri beginnende staar heeft, we hebben hem afgelopen week
laten nakijken. Maar ja, dat gaat gelukkig maar heel langzaam en het is uiteindelijk
nog te verhelpen.
Onze hartelijke groeten,
Yvonne, Marc, Joeri en DJ van der Meulen, Leeuwarden
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Hoi,

Beste,

Hier wat foto’s van Fiep (ik heb haar
hernoemd; mijn oma heet Hillie, en
dat vond ik toch een beetje raar haha).
Ze heeft het volgens mij erg naar d’r
zin en kan hier goed ontspannen. Erg
fijn dat jullie zo betrokken zijn, dat
waardeer ik erg.

Michel hier met een kleine update over Oak en
Oly (Misty,miss,mevrouw,juf). Het is al enige tijd
geleden dat ik Oak & Oly uit jullie asiel opgehaald
heb. Ik wou jullie graag even een kleine update
geven over hoe het met de doerakken gaat.
Vanaf thuiskomst was Oak al direct aan het
verkennen en redelijk “stoer” Oly hierin tegen heeft
nog een half uurtje in haar reismandje gelegen en
gewacht tot Oak de boel een beetje afgetast had.
Oly was erg schuw en is dat nog steeds wel een
beetje. Als ik bijvoorbeeld naar haar toe loop om
haar even te aaien rent ze vaak gauw angstig weg.
Toch achtervolgt ze je overal waar je gaat en wil
ze het liefst toch wel bij je zijn. Samen met mij of
Charlotte op de bank vind ze toch stiekem heel
fijn. Oly laat Oak alles eerst doen voordat ze het
zelf gaat proberen, heel soms trekt ze de stoute
schoenen aan en begint ze zelf iets. Ze vindt ons
ondanks alles toch erg lief en dat laat ze merken
door bij ons op de bank te komen liggen voor een
aai over de bol en als je je vingers stil houdt wat
kattenkusjes.
Oak was erg snel op zijn gemak in het huis en
om mij heen, wat ik erg fijn vond. Omdat Oly zo
ontzettend schuw was de eerste 2 weken was het
contrast met Oak wel grappig om te zien. Oak is
een sloper, een boef en een aandacht meneertje
maar wat een ontzettend lieven een! Spelen met
zijn zus of met mij vindt hij allemaal prachtig.
Vragen om aandacht is ook zijn top kwaliteit. Aaien,
spelen, eten, aandacht hij laat het allemaal aan je
weten door zijn gedrag of gemekker. Ook liggen
ze graag samen bij mij. Of dit tijdens het gamen,
Tv kijken, Douchen, eten, slapen of wat dan ook is
het liefst staan of liggen ze naast mij. Ik heb zelfs
de reismand met een dekentje op de hal boven
staan zodat ze daar lekker kunnen slapen als ik ook
boven ben ( en hier liggen ze nog verrekte vaak
ook!)
Ik ben ontzettend blij met deze twee gekken en kan
me geen leukere ondeugendere katten bedenken!
Ik dank jullie voor het toen destijds in januari laten
zien van deze twee leukerds!
Dit was voor nu mijn verhaaltje, bijgevoegd vind je
nog een paar foto’s.
Mvg,
Michel van Riet
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Groeten,
Naud

Goedemiddag!

Hallo allemaal,

In juli hebben wij 2 zusjes (Faby en Jenny) bij jullie geadopteerd,
Momo en Vesemir hebben we ze genoemd. Het gaat heel goed
met ze en ze zaten binnen een week al helemaal op hun plek :) We
wouden laten weten dat we het heel leuk vinden dat ze bij ons wonen,
het zijn echt knuffeltjes! Inmiddels gaan ze ook naar buiten en zijn ze
bevriend met wat buurtkatten.
Hoe gaat het met hun andere broertjes/zusjes? Zijn die al wat meer
gesocialiseerd?
Groetjes Falk en Eike
Lieve medewerkers van Kat in nood,
Het gaat heel goed met onze katjes. Ze
hoefden niet lang te wennen en ze worden
steeds vrijer. Ze laten zich inmiddels allebei
goed aaien. Soms vragen ze echt om aandacht.
Ze spinnen heel snel, gezellig. Dit was een
hele goede keus, ik ben erg blij en de katten
hopelijk ook. Ze heten inmiddels Rikus en Irifi.
Inderdaad, Rikus (Gray) maakt heel veel
geluid (prrrr) en dat vind ik echt hartstikke
leuk. Hij praat soms ook echt met zn ‘zus’
volgens mij.
Minimaal 8 weken (of toch 10) binnen houden
gaat wel lukken, maar ik ga ze dan wel in die
tijd het hele huis laten ontdekken.
Hartelijk dank allemaal voor jullie goede
zorgen en jullie hulp,
Groetjes Maaike

Twee weken geleden heb ik Sisi bij jullie opgehaald en ik wou toch even een
update geven. Al vanaf de eerste minuut dat ze bij Corey (mijn ex-kater van 2 en
een half jaar) en mij is, voelt ze zich helemaal thuis. Ze ging gelijk op onderzoek
uit en had de kattenbak al gevonden voor ik de door jullie mee gegeven
kattenbakkorrels kon mengen met mijn eigen. Corey was gelijk erg nieuwsgierig
naar haar en de kennismaking tussen Sisi en hem viel me dan ook reuze mee
(niet dat ik had verwacht dat Corey haar niet zou accepteren). De eerste 3 dagen
liep ie haar overal achterna, maar als Sisi dan iets te dicht bij kwam, blies ie even.
Niet dat Sisi zich daar veel van aan trok, haha. Inmiddels spelen ze heel wat af. Af
en toe moeten ze ff kijken wie van hun de baas is, maar vechten doen ze niet. Sisi
is ook absoluut niet bang en probeert Corey af en toe de baas te zijn. Sisi is nog
steeds een echte knuffel die lekker op mijn arm blijft zitten als ik met haar door
het huis loop en ze komt ook regelmatig op schoot liggen. Ook is ze helemaal
dol op de vele balletjes en muizen die hier op de vloer liggen en kan ze zo tijden
spelen. En als ik thuis kom, staan er 2 katten voor de deur om mij te begroeten.
Als ik in mijn ochtendjas zit, gaat Sisi daar aan sabbelen terwijl ze met haar
pootjes ‘melkt’. Ik straf haar hier niet voor en vind het stiekem wel schattig.
Ik ben Sisi nog wel aan het leren wat nee betekent, want mevrouw denkt dat alles
kan en mag. Als ik bijvoorbeeld bezig ben met eten koken, springt ze zo op het
fornuis als ze de kans krijgt. Natuurlijk wil ik niet dat ze zich brandt, dus ik houdt
haar constant in de gaten en grijp in voor er wat kan gebeuren. Langzaam aan
begint ze het inmiddels wel te leren, ik hoef al niet meer zo vaak nee te zeggen
als aan het begin.
Als ik ‘’s morgens beide katten vlees geef, is ze wel erg ongeduldig. Ze springt op
het aanrecht en begint al te eten terwijl ik nog bezig ben met de bakjes te vullen.
Dit krijg ik er nog niet uit, maar vind het ook niet heel erg.
Als bijlage heb ik nog enkele foto’s bijgevoegd.
Groetjes Liana, Corey en Sisi
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Over Kat in Nood
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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

Ik geef mij op (aankruisen):
als donateur voor minimaal € 25,- per jaar. Stuur mij een machtiging voor de betaling.
voor financiële adoptie van
machtiging voor de betaling.

kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Datum

Handtekening

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

Als de kikkers zwijgen is de zomer voorbij.

