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Geachte donateurs
De zon schijnt letterlijk en figuurlijk aan de Sannige Wyk 
in Drachtstercompagnie. De katten genieten, na een lange 
koude winter, eindelijk weer van een beetje zomerweer. 
De langharen: Prins, Deli en Ivar hebben hun winterjas 
uitgetrokken en voelen zich heerlijk. We huisvesten 
momenteel ruim honderddertig volwassen katten en al weer 
meer dan vijftig kittens. Ook in andere opzichten schijnt 
de zon. Onze nieuwbouw is in volle gang. Een geweldige 
uitbreiding van onze opvang, waar we waanzinnig trots op 
zijn. Verderop in dit Zwervertje zullen we u hier meer over  
vertellen en laten zien.  

Vol goede moed zijn we dit jaar ingegaan. Het is toch weer gelukt om voor 
alle kittens, die we vorig jaar hebben opgevangen, een fijne eigen plek 
te vinden. Net op tijd, want eind april kwamen de eersten van dit jaar 
al weer binnen. Veel kleintjes die met de fles moesten worden gevoed. 
Gelukkig kregen we ook twee hele lieve moeders, die bereid waren de 
zorg voor een aantal pleegkinderen op zich te nemen. Ze komen via 
allerlei wegen bij ons. Wij vinden de hulp aan deze kleintjes van groot 
belang, omdat zij weer aan de basis staan van het kattenoverschot in 
Nederland. Om ze meer en beter onder de aandacht te brengen hebben 
wij naast onze eigen site een speciale website in de lucht gebracht. Op 
‘www.kitteninnood.nl’ kan iedereen ons aanbod bekijken. Uiteraard wordt 
er op deze site ook weer aandacht besteed aan de sterilisatie.

De sterilisatiewerkzaamheden gaan dan ook in een hoog tempo door. 
We weten een steeds grotere groep mensen te bereiken en opereren 
standaard eens in de twee weken. De situaties die we door dit werk 
tegenkomen zijn vaak heel erg schrijnend. Wij merken dagelijks de 
gevolgen die de crisis in Nederland met zich mee brengt. Mensen die, 
door schulden, met hun dieren op straat komen te staan. Gezinnen die 
van nog geen dertig euro in de week moeten rondkomen. Ze zijn blij dat 
ze hun dieren eten kunnen geven. Maar het geld voor een dure sterilisatie 
kunnen zij niet opbrengen, met alle gevolgen van dien. Het is enorm 
dankbaar om deze groep mensen en dieren te kunnen helpen.

In Den Haag wil het nog niet erg vlotten met het in gebruik nemen van de 
Obrechtstraat. In het verleden is nooit de juiste vergunning aangevraagd 
om een kattenopvang te exploiteren. 

Hoofdvestiging - Drachtstercompagnie
Nevenvestiging- Den Haag

Internet
www.katinnood.nl
info@katinnood.nl

Telefoon
Bereikbaar maandag tot en met 
zaterdag; 10.00 - 15.00 op (0512)300664

Postadres
Sannige wyk 5a
9222 LE Drachstercomapgnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting 
kunt u een afspraak maken.
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Ilse van der Meer,  Ineke van Dam
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Rixt Jellesma, Michiel Schrier 
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C O L O F O N

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Voor... 
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De gemeente is echter bereid om mee te werken 
aan het veranderen van de vergunning, maar dit 
is een moeizaam traject. De gemeente was onder 
andere ‘vergeten’ om een groot aantal vergunningen, 
waaronder die van ons, openbaar te maken. Hierdoor 
is de inspraakprocedure niet helemaal goed verlopen, 
een geschil tussen een buurtbewoner en de gemeente 
was het gevolg. Daarnaast is het in Den Haag zo, dat een 
pand niet zomaar mag veranderen van woonbestemming 
in bedrijfsbestemming, zonder dit te compenseren. 
Waarschijnlijk wordt dit geregeld door een vergoeding 
te betalen aan de gemeente. Als laatste ‘gijzelt’ een ex-
bestuurslid nog steeds één van de twee panden. Via de 
rechter proberen we ook deze ruimte weer beschikbaar 
te krijgen voor de stichting. Jammer genoeg zijn het 
allemaal trajecten die veel tijd kosten. Wij verwachten 
dan ook niet dat we dit jaar al aan de slag kunnen in 
Den Haag. Helaas, maar ook wij kunnen geen ijzer met 
handen breken. Gelukkig hebben we toch een aantal 
katten uit de regio Den Haag kunnen helpen. Verderop 
leest u hier meer over. 

In mei hebben we weer een geweldige bloemenactie 
gehad. Er is door verschillende mensen besteld en 
iedereen was zeer tevreden over de kwaliteit van de 
planten. Het heeft de stichting weer een leuk bedrag 
opgeleverd. Margreet Homan, wederom bedankt voor 
jouw fantastische hulp bij deze actie!

In het voorjaar hebben onze katten geweldige 
krabmeubels van natuurlijk materiaal gekregen, gemaakt 
van boomstammen en takken uit de omgeving. Ze zien 
er ontzettend leuk uit en de katten maken er dankbaar 
gebruik van. De meubels zijn gemaakt door Klaas 
Jellesma, waar wij hem uiteraard zeer dankbaar voor 
zijn.

Eind vorig jaar konden wij eindelijk een nieuwe bus 
aanschaffen. De oude Mitsubishi-bus was helemaal aan 
zijn eind. Sinds enkele weken hebben we belettering 
op de nieuwe bus, wat het totaalplaatje verzorgd en 
professioneel maakt. Het is ook een goede manier van 
reclame merken wij aan de reacties die wij krijgen.

Velen van u weten het al, maar de Facebook-pagina van 
Kat in Nood is heel erg up-to-date. Meerdere mensen 
kunnen makkelijk en snel berichten en foto’s plaatsen. 
Dus als u tussentijds op de hoogte wilt blijven kunnen wij 
u de site van harte aanbevelen. U hoeft zelf geen lid te 
zijn van Facebook om de laatste nieuwtjes te lezen. Op 
onze eigen site vindt u de link.

Wij krijgen een drukke zomer en een druk najaar, 
maar zijn er van overtuigd dat het eindresultaat van 
de nieuwbouw naar onze volle tevredenheid zal zijn. Ik 
hoop u allen in grote getalen te mogen ontvangen bij de 
feestelijke opening.

Ik wens u een hele fijne zomer!

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Helaas is voor katten, op de meeste boerenerven, de tijd 
stil blijven staan. Men heeft altijd een romantisch idee bij 
een kat op de boerderij, de waarheid ligt iets anders. Ze 
worden gezien als muizenvangers, die vooral niet te veel 
overlast moeten geven. Ze hebben hun eigen functie en 
daar moet het bij blijven. Voor hen telt de wet van de 
sterkste. Wie ziek wordt of gewond raakt, is op zichzelf 
aangewezen. De aantallen worden met de ouderwetse 
‘emmer met lauw water’-manier in de hand gehouden. 
Dat plaatje hoeven wij niet voor u te schetsen...

Sinds het programma ‘Boer zoekt Vrouw’ op de buis is, 
merken zelfs wij daar de voordelen van. Eind mei werden 
we voor de derde keer door een nieuwbakken boerin 
gebeld. Ditmaal kregen we het verzoek de vijftien katten 
op een boerderij, in het mooie Drenthe, te neutraliseren. 

De boer hield de kattenpopulatie nog op ouderwetse 
wijze in de hand. Tot hij zijn huidige vrouw ontmoette. 
Inmiddels boerin maar voorheen een stadse uit het 
midden van het land. Zij kon zich niet neerleggen bij de 
manier waarop haar nieuwe echtgenoot te werk ging als 
het om de jong geboren katjes ging. Op dit erf is dankzij 
haar een heleboel toekomstig dierenleed voorkomen.

Helaas heeft de boer dit voorjaar nog wel ongeveer 
twintig kittens in het hooi gevonden, waar hij zich op 
de welbekende methode vanaf heeft gemaakt. Een 
drietal kittens, dat al ruim twee weken oud was, is de 
dans ontsprongen. Zij groeien hier op en krijgen een fijn 
goed tehuis zodra ze daar oud genoeg voor zijn. Tijdens 
het steriliseren en castreren van deze groep, kwamen 
we er achter dat bijna alle poezen ook alweer drachtig 
waren. Gelukkig nog in een heel vroeg stadium. Eén poes 
was al zover heen, dat zij haar kleintjes hier ter wereld 
heeft gebracht. Ook voor hen zoeken we over een paar 
weekjes een fijn thuis. Als wij niet geholpen hadden 
en het spul was op de boerderij in leven gebleven, dan 
waren ze nu vijfendertig katten ‘rijker’. In één seizoen 
tijd! Begrijpelijk dat zulke situaties uit de hand lopen als 
daar niets aan gedaan wordt.

Veel mensen denken dat het niet meer zo gaat als 
vroeger. Helaas weten wij uit ervaring dat de tijd voor 
katten op een boerderij echt heeft stil gestaan.

Kitty

Het boerenbedrijf wordt steeds moderner, 
niks is nog vergelijkbaar met hoe het ‘vroeger’ 
was. De stallen worden groter, soms zelfs 
comfortabeler voor de koeien. Voor de dames 
in kwestie is het soms zelfs mogelijk om zich 
automatisch te laten melken, wanneer zij daar 
zelf aan toe zijn.

Boer zoekt vrouw
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Op 16 januari werd, in het Groningse plaatsje 
Lukaswolde, de nachtmerrie van elke opvang 
werkelijkheid. Stichting Kattenbos, die al 
negentien jaar kansarme katten opvangt, werd 
getroffen door brand. 

Binnen enkele seconden stonden huis en opvang 
in lichte laaien. Lenischka Roozendaal, beheerder 
van deze stichting, heeft meteen zoveel mogelijk 
katten naar buiten gejaagd om ze een vreselijk 
einde te kunnen besparen. Uiteindelijk zijn er toch 
nog tien katten omgekomen in de vuurzee. Een 
vreselijke gedachte die Lenischka en de mensen 
om haar heen nooit kwijt zullen raken. Maar door 
haar snelle handelen heeft ze ook veel levens 
kunnen redden. 

Gevolg hiervan was wel dat er een grote 
hoeveelheid katten los op het terrein liep die 
nergens meer konden worden opgevangen.

Kitty kent de mensen van Stichting Kattenbos al 
vele jaren en is meteen in de bewuste nacht gaan 
helpen. Nog diezelfde nacht zijn er veertien katten 
naar ons verhuisd. Ook de eerste dagen na de 
vreselijke brand hebben wij geholpen waar we 
konden. Ondanks je eigen drukte hoor je op zo’n 
moment als opvang voor elkaar klaar te staan.

Na ruim vier maanden was het terrein van 
Stichting Kattenbos dusdanig opgeknapt en 
aangepast, dat de katten weer terug konden. Wij 
wensen de stichting veel sterkte en succes toe 
voor de resterende opbouwfase.

Brand 
Kattenbos

Eén van onze stokpaardjes is het zoveel mogelijk 
terugdringen van het kattenoverschot. Hiervoor 
steriliseren en castreren we regelmatig groepen 
katten van boerderijen, industrieterreinen en 
campings. Sinds ruim een jaar doen we dit ook 
voor mensen met een minimum inkomen, omdat 
we er van overtuigd zijn dat daar een groot deel 
van het probleem ontstaat.

 Zoals u vast niet is ontgaan: Nederland zit in een 
crisis. Dit treft niet alleen de mens, maar ook zeker 
de dieren. Wie in het gelukkige bezit is van een 
poes, mag op een rekening van tussen de 100 en 
150 euro rekenen voor de sterilisatie. Wanneer je 
op bijstandsniveau leeft, is dit een enorme hap 
uit je toch al krappe budget. Daarnaast groeit 
de groep mensen die te maken heeft met een 
schuldsanering of bewindvoering. Met weekgeld 
van minder dan 40 euro voor het hele huishouden, 
is dit bijna onmogelijk.

Maar de natuur houd je niet tegen en zeker een 
krolse poes niet! Dus komen er kittens. Deze 
worden gratis aangeboden aan familie, buren 
en andere geïnteresseerden. Geef toe, wie valt 
er nu niet voor zo’n lief pluizenbolletje? Maar 
kleine poesjes worden groot en helaas is men op 
dat moment even blind voor de realiteit voor wat 
betreft de kosten die het met zich mee brengt.

Zoals je vroeger in de supermarkt een briefje op 
het prikbord hing, doe je dat nu via internet op 
marktplaats. Honderden advertenties met gratis 
af te halen jonge poesjes. Een prima manier 
voor ons om onze doelgroep te bereiken en 
ervoor te zorgen dat er iets gedaan wordt aan 
de hoeveelheid  katten die ieder jaar ter wereld 
komt! 

Natuurlijk krijgen we hele flauwe reacties, maar 
vooral ook veel dankbare. Op een gegeven 
moment raken de mensen de jaarlijkse stroom 
kittens niet meer kwijt. Vrienden, kennissen, buren 
en familie zijn allemaal al voorzien. Men grijpt dan 
de kans om het probleem op een goede manier 
aan te pakken.

Naast onze speurtocht op marktplaats, werken 
we ook samen met inspecteurs van de 
dierenbescherming en instanties die gezinnen 
met financiële en andere problemen begeleiden. 
We zijn nog terughoudend met de publiciteit, 
omdat we verwachten dat we dan overspoeld 
worden met aanvragen. Zodra onze nieuwbouw 
klaar is, inclusief  de nieuwe en ruimere 
operatiekamer, kunnen we echt los en gaan we het 
op grotere schaal aanpakken.

Kat in Nood op MARKTPLAATS?
Helaas blijven er altijd katten zonder 
portemonnee, waarbij het echt van groot belang 
is dat ze worden ‘geholpen’. Hierdoor voorkomen 
wij dat het probleem op andere manieren wordt 
opgelost. We kunnen een sterilisatie doen voor 
ongeveer een derde van de prijs in een kliniek 
en een castratie voor de helft. Dit betekent 45,00 
euro voor een poes en 22,50 euro voor een kater. 
Dankzij uw steun kunnen wij ook helpen als deze 
drempel nog te hoog is. Dit is namelijk enorm in 
het belang van de dieren en daar doen wij het 
voor.
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Biesje
Dit poesje van ongeveer veertien jaar oud heeft vrijwel 
haar hele leven in Den Haag op straat geleefd. Een stel 
met een groot kattenhart zag haar een paar portieken 
verderop zitten. Het was net alsof ze daar zat te wachten. 
Zou ze zijn achtergelaten? Omdat ze schuw was zijn ze 
voorzichtig begonnen met haar te voeren. Zo verschoof 
Biesje langzaam van de ene portiek naar de andere. Hier 
is ze tien jaar door deze mensen verzorgd.

Maar de jaren gingen tellen en Biesje haar gezondheid 
ging achteruit. Ook de straat waarin ze leefde 
veranderde. Honden, kinderen en de vele auto’s 
maakten het geheel er niet veiliger op. Haar verzorgers 
begonnen zich zorgen te maken. Ze wilden haar graag in 
huis nemen, maar daar was hun eigen kat absoluut niet 
van gediend. Na lang piekeren en rondvragen besloten ze 
dat het beter was om voor Biesje een ander onderkomen 
te zoeken.

Biesje woont inmiddels in een groep bij ons en geniet 
van haar onbezorgde leventje. Ze kan naar binnen en 
naar buiten zonder bang te zijn dat haar iets overkomt. 
Wij hopen haar nog een lange periode bij ons te mogen 
houden.

Regio Den Haag

Elly
Eind januari hebben wij poesje Elly opgenomen, 
vernoemd naar de dame die haar jarenlang in Den 
Haag heeft verzorgd. Waar Elly oorspronkelijk vandaan 
komt zullen we wel nooit komen te weten. In 2008 is ze 
met haar drie kittens door het Haagse Dierencentrum 
gevangen. Haar kittens konden gesocialiseerd en 
herplaatst worden, maar Elly was te schuw en ging na 
haar sterilisatie retour naar de vindplaats. Hier werd 
ze dagelijks met veel liefde verzorgd door een oudere 
dame. 

Ze bleef altijd op afstand, maar was duidelijk gesteld op 
de dagelijkse bezoekjes en hapjes van haar verzorgster. 
Elly is geschat op ongeveer acht jaar oud en haar 
verzorgster begon zich hierover ook zorgen te maken. 
Ze was zelf op leeftijd en slecht ter been. Wat als haar 
iets zou overkomen? Dan zou de zorg voor het kleine 
poesje door niemand worden overgenomen en was ze 
weer overgeleverd aan wat ze op straat kon vinden. Een 
onverdraaglijke gedachte. 

Daarom ging ze op zoek naar een andere oplossing 
en vond die bij Kat in Nood. Elly heeft zich uitstekend 
aangepast in de groep. Ook bij ons heeft ze haar 
gewoontes al weer ontwikkeld. Zo staat ze elke avond, 
samen met een paar andere katten, al te wachten op een 
hapje. Wij hopen nog lang voor Elly te mogen zorgen.

Daniel
In vele steden worden verwilderde katten gevangen, 
gesteriliseerd of gecastreerd en weer retour gezet. Dit 
laatste wordt gedaan omdat er weinig tot geen opvangen 
zijn voor deze categorie dieren. Zo ook in de plaats 
Delft. Kater Daniel werd gevangen op een heel druk 
verkeersplein in Delft. Hij werd gecastreerd en zou in 
principe retour gaan. Maar bij het uitzetten bleef Daniel 
stijf in zijn mandje zitten. Hoe men ook probeerde hem 
er uit te krijgen, hij verroerde zich niet. Ook ontstond 
het vermoeden dat hij doof was omdat hij buiten 
gedesoriënteerd overkwam. Er werd besloten dat Daniel 
niet retour kon. 

Maar in het reguliere asiel was geen plek voor hem. 
Toen het woord ‘euthanasie’ genoemd werd raakte de 
persoon die hem gevangen had in paniek. Een gezonde 
kater hoeft toch niet dood omdat hij mogelijk doof en 
bang is?

Hier waren wij het uiteraard mee eens en hebben 
besloten hem op te nemen. Daniel is nog steeds erg 
gedrukt, maar wij zijn er van overtuigd dat hij zijn draai 
bij ons zeker zal vinden. Wij hopen dat hij snel ‘besmet’ 
wordt door de ontspannen sfeer in onze verblijven. Het 
zal hem goed doen!
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Elke avond, tussen half tien en half elf, loop ik nog even langs 
alle verblijven. Ik heb dan standaard een heel erg lekker hapje 
bij me, maar wie hier iets van wil hebben zal toch echt bij me 
moeten komen.  Deze keer met Tinus.

Het avondrondje

Tinus kwam ooit bij ons binnen met de bijnaam 
‘Terror Tinus’. En daarvan was geen woord 
teveel gezegd. Tinus was in het begin amper te 
verzorgen. Kwam letterlijk luid spetterend en 
spugend uit zijn mandje knallen met maar één 
doel.. aanvallen!!

Tinus verhuisde al snel naar een verblijf waar hij 
op een hele ongebruikelijke manier probeerde 
zo hoog mogelijk in de groep te komen. Hij dook 
bovenop elke kat die hij tegen kwam. Wat een 
drama’s hebben we in het begin met hem gehad. 
Hij moest vaak even vast in een bench, omdat 
de katten in zijn groep anders geen rust kregen. 
Tinus leek heel wat, maar eigenlijk was het een 
klein onzeker mannetje. En hoe harder hij zijn best 
deed om hoog in de groep te komen, hoe meer hij 
op zijn donder kreeg van de katers en poezen die 
al hoog stonden.

Het grappige in deze tijd was dat Tinus echt naar 
ons leerde luisteren. Natuurlijk konden wij niks 
met hem, maar hij luisterde wel naar zijn naam. 
Als wij zagen dat hij weer narigheid ging uithalen, 
dan zeiden we streng ‘Tinus!’. Hij keek ons dan 
aan met zijn Droopy-ogen en hield op.

Zo was het mijn taak hem ‘s avonds in zijn bench 
te krijgen. Voor zijn eigen rust en de rust in het 
verblijf. Ik deed de deur open en riep ‘Tinus!.. in 
je bench!’. En na een paar tellen verscheen Tinus 
om de hoek en liep in één rechte lijn door naar 
zijn nachtverblijf. Hoe makkelijk kan een wilde kat 
het je  maken?

Enkele weken geleden begon Tinus wat moeilijk 
te doen met ons avondritueel. Hij kwam wel 
aanlopen, maar bleef wat voor me staan draaien 
en wilde niet echt zijn bench in. Lastig...totdat ik 
hoorde dat hij, op zijn eigen onhandige manier, 
voor me stond te spinnen. Het leek wel alsof hij 
geaaid wilde worden. Nou...ik heb het geweten. 
De eerste keer dat ik dat probeerde kreeg ik er 
flink van langs!

Maar aangezien Tinus doorging met zijn 
pogingen aandacht te krijgen, deed ik dat ook 
met mijn pogingen hem te aaien. En op een 
avond kreeg ik het voor elkaar. Toen Tinus met 
zijn dikke achterwerk naar mij toe gedraaid 
stond, liet hij zich aaien. En hoe! Spinnen, kwijlen, 
melktrappelen...het was eigenlijk geen gezicht...
die dikke bolle Tinus. Maar hij vond het heerlijk.

Tinus is heel erg bijgedraaid, eigenlijk in alle 
opzichten. Hij gedraagt zich veel beter binnen zijn 
groep en zijn contact naar mij toe wordt steeds 
leuker. Zodra ik zijn naam roep komt hij zo hard 
hij kan aanrennen. Halverwege gaat zijn ‘motor’ al 
aan, zodat hij luid spinnend bij mij aankomt. Dan 
hebben we een uitgebreide knuffelsessie die ook 
steeds meer ontspannen wordt. Heel enkel is hij 
zich nog weer even bewust van mijn hand en krijg 
ik een klap, maar dat is sporadisch.

Eigenlijk zouden we nog heel graag een eigen 
plekje voor hem vinden. Als iemand even lekker 
één op één met hem aan de slag zou gaan zal hij 
nog veel gezelliger gaan worden. Wie weet…

Tinus is weer een typisch voorbeeld van een wilde 
kat, die na vele maanden toch heel leuk blijkt te 
zijn. Ons werk is en blijft enorm dankbaar.

Rixt
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De uitbreiding van de opvang verloopt volgens planning. 
In oktober verwachten wij dat de aannemer de 
nieuwbouw kan opleveren. 

Omdat we van de gemeente boven de grond een beperkt 
aantal vierkante meters bij mogen bouwen, komen er 
onder de gebouwen kelders. Hierin komen onder andere 
de ziekenboeg, quarantaine, tijdelijke groepsopvang, 
opslag en wasserette. Beide kelders zijn verbonden door 
een tunnel en voorzien van natuurlijke inval van daglicht. 
Het worden dan ook geen donkere spelonken, maar zeer 
aangename verblijfs- en werkruimten.

Door de aanwezigheid van een lift kunnen ook onze 
vrijwilligers in rolstoel naar beneden en kunnen pallets 
voer en kattengrit makkelijk naar de opslag worden 
getransporteerd. Om het energieverbruik laag te houden 
zijn de kelders aan de buitenkant geïsoleerd.

Helaas zal al het werk dat in de fotoreportage hiernaast 
zichtbaar is, straks helemaal onder de grond zijn 
verdwenen. Als de kelders klaar zijn, zal er begonnen 
worden met de hout-skelet-bouw en het dak van sedum. 
Is het gebouw eenmaal wind- en waterdicht, dan kan 
ook het water uit de kelders worden gepompt. Door de 
overvloedige regenval van de laatste weken lijken ze nu 
meer op een zwembad.

Michiel

Uitbreid
Drachtstercompagnie
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Gelukkig mag ik u ook weer even 
vertellen hoe het met ons allemaal 
gaat. Want wij katten weten dat van 
elkaar en ons personeel kan er alleen 
maar naar raden. 
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Het heeft wel lang geduurd hoor voor ik mijn pootjes weer 
in de tuin durfde te zetten. Want lag het nu aan mij of is 
het wel heel erg lang koud geweest?! Bah...elke dag dat 
wij naar buiten keken zagen we weer die witte deken in 
de tuin liggen. En dat is geen warme deken hoor! Hij is 
hartstikke koud. Als hij er net is vind ik het altijd wel even 
leuk om in te spelen. Maar niet te lang hoor. Geef mij maar 
de warmte.

En gelukkig is die er weer een beetje. We genieten er 
heerlijk van. Er komt hier af en toe een man de tuin in met 
een raar lang ding in zijn handen. Als hij dat aanzet gaat 
het hard brommen, net als een boze collega. Mijn bange 
collega’s rennen dan snel naar binnen. Ik heb de laatste 
keren eens vanaf de tafel bekeken wat hij nou eigenlijk 
doet. Hij zwaait dat ding voor zich uit over de grond en dan 
zijn die lekkere sprietjes waar wij altijd in liggen plots weg! 
Ik snap er helemaal niks van. 

Meestal loopt er ook nog een ander personeelslid voor 
hem in de grond te prikken. Er is wel eens een bange 
collega die helemaal plat gaat liggen. Die jaagt ze dan weg. 
Ik moet er toch ook niet aan denken dat die plots zijn oren 
kwijt is!

Wij vinden het maar raar dat die lekkere sprietjes weg 
moeten. We kunnen ons er zo lekker in verstoppen. Maar 
ons personeel wil ons denk ik liever een beetje kunnen 
zien. Ik snap natuurlijk dat ze mij willen zien. Ik ga dan ook 
altijd hoog zitten en mooi kijken. Maar mijn bange collega’s 
mogen zich toch wel verstoppen? Wij bedenken dan ook 
wel eens een plannetje om die man met dat rare bromding 
snel weg te hebben. Wij moeten natuurlijk wel eens wat 
meer dan alleen een plasje... Dat doen we dan stiekem in 
de sprietjes in plaats van in de hoek met zand. En dan kunt 
u wel bedenken wat er gebeurt als hij er met dat rare ding 
overheen gaat! Miauw, miauw…dat moeten wij heel hard 
miauwen. Maar hij gaat gewoon door hoor. Ik snap daar 
niks van.

Toen ik op een ochtend in het zonnetje mijn mooie 
vacht aan het poetsen was, schrok ik even heel erg. Er 
kwam ineens een heel groot monster boven ons langs! 
Sommige collega’s gingen meteen naar binnen, anderen 
bleven kijken wat het monster ging doen. Ik heb een 
harde miauw gegeven naar mijn vriendin Babbels die los 
mag lopen. Zij kwam mij vertellen dat dit monster naast 
ons huis bezig is. En dát lieve mensen....is een verhaal 
apart.

Grote dingen die in de grond aan het graven zijn. Elke 
dag mensen die van alles en nog wat doen. Ik snap er 
niks van. Babbels miauwt dat er een huis naast ons komt. 
Voor meer collega’s die nergens anders naar toe kunnen. 
Dat is toch eigenlijk best wel heel fijn. Want ik mopper 
wel eens op mijn personeel, maar wij hebben het 
hier wel heel erg fijn hoor. Elke dag een lekker schoon 
mandje, een hapje op zijn tijd en heel veel knuffels.

Er komt ook af en toe een vrouw die Arna heet bij ons 
langs met hele gekke dingen. Ze probeert met stokjes 
met veertjes eraan en andere dingen mijn boze of bange 
collega’s te aaien. Ik miauw ook altijd tegen hen dat 
knuffelen met ons personeel heel fijn is, maar ze geloven 
me niet. Deze vrouw doet het dan met zo’n stokje en een 
zacht veertje. En dan hoor ik ze wel brommen hoor, maar 
zie ook dat ze het stiekem heel lekker vinden. Ik vind het 
natuurlijk ook heerlijk!! Als ze mij komt knuffelen doet 
ze dat heel gek. Dan gaat ze met twee vingers langs mijn 
oren en mijn bek. En ik weet niet wat er dan gebeurt 
hoor...maar dat is lékker!! Ik val er altijd bijna van in 
slaap. Mijn vriendinnetje Deli is altijd nog een beetje 
bang. Maar zij vindt het zó lekker dat ze gewoon bij Arna 
op schoot springt.
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Een collega-opvang kreeg ‘buurman boer’ eindelijk zover om de twee katten op het erf te laten helpen. 
Een rood katertje en zijn schildpad zusje, die later Misha zou gaan heten. Twee weken na de ingreep was 
‘buurman boer’ niet tevreden. De poes was niet in orde en had een rare bult op de zijkant van haar buik.

Haartjes van goud

We vonden dit een heel vreemd verhaal omdat 
ze allang genezen zou moeten zijn. Daarnaast 
opereert onze dierenarts niet op de zijkant van 
de buik. Toch voelden wij ons verantwoordelijk 
en zijn met Misha naar de praktijk gegaan. 
Daar bleek dat ze een gat in haar buikvlies had, 
waardoor haar darmen uitpuilden. Onmogelijk van 
de sterilisatie. Misha moest opnieuw geopereerd 
worden, dus zo geschiedde. Al snel bleek dat 
een hond hier de boosdoener was geweest. Het 
was ook al even geleden gebeurd, waardoor haar 
buikvlies niet op een normale manier gehecht kon 
worden. Het werd op goed geluk aan de buikwand 
vastgehecht. Gevolg was een enorme winkelhaak 
op haar buikje. 

Misha liet zich door dit alles niet kisten en 
ontpopte zich tot een vreselijk lief en vrolijk 
poesje. Iedereen was lief en alles was leuk. Tot ze 
een buikvliesontsteking kreeg en ruim veertig 
graden koorts. Het arme ding deed haar best 
vrolijk te blijven maar was toch echt doodziek. 
De dierenarts gaf haar vijftig procent kans. Tot 
overmaat van ramp sprongen de hechtingen open 
en was het nu een gapend gat met viezigheid 
geworden. Wij dachten dat het nooit meer goed 
zou komen, maar de dierenarts adviseerde een 
stevige antibioticakuur en antibioticazalf die we 
meermalen per dag helemaal in de wond moesten 
spuiten. Geen aangenaam klusje! Misha kon het 
niets schelen, die liet alles prima toe en ze voelde 
zich al snel veel beter. We stonden er versteld 
van hoe snel de smerige wond genas en Misha’s 
sterke karakter zal daar ongetwijfeld een rol in 
heeft gespeeld.

Ondertussen had de boer allang afstand van haar 
gedaan. De rekening liep zo hoog op dat hij vond 
dat ze maar moest inslapen. Dat vonden wij niet 
eerlijk voor zo’n jonge, geweldige leuke poes. We 
zijn helemaal voor haar gegaan, met uiteindelijk 
een geweldig resultaat!

Inmiddels woont Misha al een paar maanden in 
Drenthe. Ze heeft het daar enorm naar haar zin, 
vooral in het bos achter haar huis! En haar nieuwe 
eigenaren zijn, net als wij, ontzettend gek met 
haar.

Kitty

Ik houd niet alleen van knuffelen, maar mag ook nog wel 
graag even lekker spelen. Gewoon lekker rennen buiten 
of achter een balletje aan. Weet u wat ik helemaal 
geweldig vind? Een hele grote veer waar mijn personeel 
wel eens mee komt. Ik geloof dat zij het een pauwenveer 
noemen. Het maakt mij niet uit hoe hij heet. Ik vind hem 
geweldig. Kan er heerlijk mee spelen.

Nog één dingetje. Het schijnt dat wij ook in de gaten 
worden gehouden! Af en toe staat er bij ons in het 
verblijf een doos, waar je heerlijk kopjes tegenaan kan 
geven. Als wij allemaal ons best hebben gedaan om onze 
geur af te zetten, dan komen ze om hem weer op te 
poetsen. Anders kunnen ze ons niet goed zien (?!), zegt 
die meneer dan. Ook de personeelsleden Liz en Jolanda 
hoor ik vaak praten dat zij ons regelmatig bekijken als ze 
thuis zijn. Dat kan toch helemaal niet?!

Gelukkig gaat alles verder heel erg goed bij ons. Ik hoop 
dat we net zo lang van het warme weer mogen genieten 
dan van het koude! Komt u me nog eens opzoeken?

Tot gauw!

Kopje van Dino

Dankzij donateur Nicole Mommertz beschikken wij 
over een webcam. Daarnaast sponsort Webcam.nl 
(Peter Austin) de streaming van de beelden en de 
hulp bij de installatie van de camera. Nicole en Peter 
ontzettend bedankt voor deze leuke en waardevolle 
aanvulling om de stichting te laten zien!

Helaas kunnen wij de beelden niet in de hoogste 
kwaliteit tonen en hapert het beeld soms. De reden 
hiervoor is de slechte internetverbinding op de 
stichting.
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Teplak
Hazeltje

Kent u haar nog? Het kleine witte kitten dat doof 
is geboren en één oogje moest missen? Ze is 
veranderd in een schitterend prinsesje en heeft 
haar troon gevonden bij Carmen en Jessica 
in Nieuwegein. Zoals u kunt zien doet ze het 
fantastisch!

*Fries voor: op de plaats van bestemming

Hallo allemaal,

Dit wilden wij jullie niet onthouden. Sinds 
vandaag liggen ze met z´n drieën op de bank. 
Het heeft lang geduurd, nu gaat het goed.

Bettie blaast nog wel als ze te dichtbij komen, 
maar er is nooit oorlog. Als het weer beter wordt 
en wijzelf ook in de tuin bezig zijn, gaan we het 
kattenluikje ook open doen en dan kunnen ze 
naar buiten. Als ze dat willen. Wessel heeft wel 
al een paar keer in het open raampje van de 
badkamer gezeten.

We zijn dol op ze, ze zijn alle twee erg lief.

Met hartelijke groet,

Katja en Catrien, Wessel, Rossi en Bettie

In vele opzichten zijn wij trots op onze organisatie. Trots 
op wat we bereiken, de katten die we kunnen helpen, 
de nieuwbouw. Maar ook op ons team. Een geweldige 
groep mensen die geheel vrijwillig en in hun vrije tijd 
komt helpen. Het is dan ook een grote klap als er iemand 
wegvalt uit deze hechte groep mensen.

Op 5 mei hebben wij afscheid moeten nemen van Aaf 
van der Vinne. Aaf heeft bijna drie jaar bij ons gewerkt. 
Ze hielp iedere zaterdag op de werkvloer mee, maar 
deed daarnaast nog veel meer. Misschien heeft u 
haar wel eens getroffen bij onze stand. Zij zorgde voor 
de aankleding en inrichting van de stand en draaide 
uiteraard ook op de showdagen zelf mee. Tijdens open 
dagen of andere festiviteiten bij de stichting verzorgde 
Aaf de catering. Tot in de puntjes werd alles verzorgd. 
Velen van u hebben één van haar prachtige kerststukken 
gekocht op onze kerstmarkt.

Aaf heeft een enorme strijd gevoerd tegen een vreselijke 
ziekte. Uiteindelijk mocht zij het niet winnen. Haar 
warmte, gezelligheid, lekkere eten en creativiteit wordt 
nog dagelijks gemist .  

In memoriam Aaf van der Vinne
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Hallo Rixt,

Even een kleine Heidi update. Ze doet het heel 
erg goed. Eigenlijk een beetje te goed, want heb 
haar net even op de weegschaal gehad en schrok 
er een beetje van want ‘kleine’ Heidi is precies 
vier kilogram!!! Best veel voor zo’n klein poesje 
en dan is het ook nog in de zomer. 

Maar ze speelt, klimt in de bomen enzovoort, dus 
genoeg lichaamsbeweging. Gelukkig blijft ze 
steeds achter het huis en komt ze niet voor dus 
geen gevaar voor auto’s.(weliswaar een 30km 
zone en éénrichtingsverkeer, maar toch). Hoe ze 
zo zwaar komt.....? Ze krijgt totaal per dag twee 
derde maaltijdzakje en er staan de hele dag door 
Hills brokjes. Maar daarnaast vindt ze echt alles 
lekker. Brood, toetjes, kaas en......viooltjes!

Groetjes Ingrid Schuur en Heidi

Hallo beste kat in nood!

Afgelopen woensdag en vandaag zijn Patsy en 
Ginger voor het eerst even buiten geweest!
Bijzonder spannend, zon, sneeuw, muizen, 
vogels en andere katten.Maar ze lijken het erg 
leuk te hebben in de tuin. We hebben het in 
ieder geval erg gezellig hier!

Dikke aai voor de andere katers & poezen! 

Vriendelijke groet!

Siepie en Moorke kwamen bij ons na het 
overlijden van hun baasje. Wat gunden wij deze 
moeder en dochter op leeftijd nog een paar 
heerlijke jaren op een fijn eigen adres. Gelukkig 
dachten Wim en Christine uit Leeuwarden 
hier net zo over. De dames genieten van hun 
welverdiende oude dag!

Wij werden op een avond gebeld dat Tika met 
haar kinderen onder een struik in de stromende 
regen lag. Wij hoefden niet lang na te denken 
en besloten Tika en haar kittens op te nemen. 
We kregen vier kleine blaaskaken (ze hadden 
duidelijk nog geen mensen gezien/geroken) en 
een vreselijke lieve moederpoes. Ontzettend 
knuffelig en heel erg zorgzaam voor de kleintjes. 
Toen er een kitten zonder moeder binnen kwam 
werd die dan ook zonder protest door haar 
geadopteerd.

De kittens van Tika zullen snel weer een fijne 
nieuwe plek krijgen. Mama Tika heeft het in dit 
opzicht een stuk moeilijker. Daarom zetten wij 
haar hier even extra in het zonnetje. Heeft u 
geen zin in zo’n kleine druktemaker in huis maar 
wel behoefte aan een lieve knuffelige viervoeter 
om u heen? Dan bent u bij Tika absoluut aan het 
juiste adres!

Ik zoek 
nog een 
plekje!
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Naam

Adres

Postcode/woonplaats

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

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

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

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

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

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

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

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

Over Kat in Nood

Goedemorgen,

Bij deze willen we jullie laten weten dat het erg 
goed gaat met Joey! Hij is nu dik vier weken 
bij ons. De eerste twee dagen heeft hij onder 
de bank gezeten en langzaam aan ging hij de 
kamer verder verkennen.

Nu vier weken later loopt hij overal rond, zit op 
tafel, bank, aanrecht enzovoort. Het contact met 
de twee hondjes gaat goed. Onze andere poes 
is alleen nog niet erg gecharmeerd van Joey, 
maar misschien gaat dat nog komen. Hij loopt 
de hele dag achter zijn nieuwe baasje aan.

Over twee weken gaan we proberen of Joey 
naar buiten wil en hoe dat gaat -> spannend!

Mvg en bedankt voor deze geweldige kater:

Ed & Dieuwke

Hallo,

Hierbij weer wat fotootjes van Fina en Werner.
Fina is nog steeds een eigenwijze dame die 
natuurlijk dol is op aandacht en die ook heerlijk 
naar zich toe kan trekken ;) af en toe komt ze 
ook al even op schoot liggen.

Werner is echt uitgegroeid tot een dikke 
knuffelkont. Hij gaat dan expres voor je voeten 
liggen zo van, kriebel me dan! Hij kan zo 
geweldig onnozel zijn wat de grappigste acties 
oplevert.

Hij kan uren met zijn lievelingsspeeltjes bezig 
zijn. Daarnaast is graven een andere hobby van 
hem en dan vervolgens met heerlijke zwarte 
modderpoten binnen komen... haha

Groetjes Joyce



INbeeld

Geen archeologische vondsten, wel een prachtige structuur aan grondlagen: leem, zand en mysterie.
Graafwerkzaamheden aan de kelders van onze nieuwbouw


