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Geachte donateurs

Iedere keer als ik dit voorwoord aan u schrijf denk ik: ‘we zijn al weer een half jaar verder’.
De tijd gaat zo ontzettend snel en de sprongen die wij als organisatie maken zijn gigantisch.
sŽƌŝŐũĂĂƌŚĞĞŌǀŽůůĞĚŝŐŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶŽŶǌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
ŐĞƐƚĂĂŶ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶŚĞĐƟƐĐŚũĂĂƌ͕ŵĂĂƌǁĂƚǁĂƌĞŶǁĞ
ďůŝũĞŶƚƌŽƚƐƚŽĞŶŽŶǌĞďĞǁŽŶĞƌƐĞŝŶĚũĂŶƵĂƌŝŚƵŶŝŶƚƌĞŬ
ŶĂŵĞŶŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞŐĞďŽƵǁ͘ĞĞĞƌƐƚĞǁĞŬĞŶǁĂƌĞŶ
ĞŶŽƌŵǁĞŶŶĞŶ͘tĂƚƐƚĂĂƚǁĂĂƌ͕ŚŽĞĚŽĞŶǁĞĂůůĞƐ͕
ĚŝŶŐĞŶŚĞƌŝŶĚĞůĞŶĞŶŐĂǌŽŵĂĂƌĚŽŽƌ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐůŽŽƉƚ
ĂůůĞƐĂůƐĞĞŶŐĞŽůŝĞĚĞŵĂĐŚŝŶĞ͘
ĞKƉĞŶĂŐĞŶǌŝũŶĞĞŶĚĂǀĞƌĞŶĚƐƵĐĐĞƐŐĞǁĞĞƐƚ͘
>ŽƐǀĂŶŚĞƚŽǀĞƌǁĞůĚŝŐĞŶĚĂĂŶƚĂůĚŽŶĂƚĞƵƌƐĞŶ
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůĞŶĚĞŶ͕ŚĞďďĞŶǁĞǀĞĞůƉŽƐŝƟĞǀĞĂĂŶĚĂĐŚƚ
ŝŶĚĞŵĞĚŝĂŐĞŬƌĞŐĞŶĞŶĂĂŶŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞ
ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ͘ĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞŬƌĂŶƚŬŽƉƚĞǌĞůĨƐ͚͗/ŶĚĞ
ĮůĞǀŽŽƌŚĞƚŬĂƩĞŶƉĂƌĂĚŝũƐ͛͘,ĞƚŝƐŵŽŽŝŽŵƚĞǌŝĞŶ
ĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶǀĞƌďĂĂƐĚĞŶŽŶĚĞƌĚĞŝŶĚƌƵŬŝƐǀĂŶĚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉǁŝũǁĞƌŬĞŶŵĞƚĞĞŶ
ŐƌŽƚĞƉĂƐƐŝĞǀŽŽƌŬĂƩĞŶ͘tĞŵĞƌŬĞŶŽŽŬĚĂƚǁĞŶĂĚĞ
ǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐǀĂŶƵŝƚ'ƌŽŶŝŶŐĞŶĞĞŶďĞŐƌŝƉĂĂŶŚĞƚǁŽƌĚĞŶ
ǌŝũŶŝŶĚĞǁŝũĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
,ĞƚŝƐĚƌƵŬ͕ŵĂĂƌĚĂƚǌĂůŚĞƚŽŽŬĂůƟũĚďůŝũǀĞŶ͘ƌǁŽŶĞŶ
ŵŽŵĞŶƚĞĞůďŝũŶĂƚǁĞĞŚŽŶĚĞƌĚǀŽůǁĂƐƐĞŶŬĂƩĞŶďŝũ
ŽŶƐ͘ĞƌƵŝŵƚĞĚŝĞǁĞŬƌĞŐĞŶĚŽŽƌĚĞŶŝĞƵǁďŽƵǁǁĂƐ
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ƵŝƚĞƌĂĂƌĚǌŽǁĞĞƌŽƉŐĞǀƵůĚ͕ĞĞŶĂĂŶƚĂůŬĂƩĞŶƐƚŽŶĚ
ĂůŵĞĞƌĚĂŶƟĞŶŵĂĂŶĚĞŶŽƉĚĞǁĂĐŚƚůŝũƐƚ͘ůŽŶƐ
ĚĞŶŬǁĞƌŬǀŽŽƌĂĨŚĞĞŌĞƌǀŽŽƌŐĞǌŽƌŐĚĚĂƚǁŝũĞĞŶ
ĂĂŶŐĞŶĂĂŵůĞĞŅůŝŵĂĂƚǀŽŽƌŽŶǌĞďĞǁŽŶĞƌƐŚĞďďĞŶ
ŬƵŶŶĞŶĐƌĞģƌĞŶ͘ŽŽƌĚĞŐĞďƌƵŝŬƚĞĚƵƵƌǌĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
ǌƵůůĞŶŽŶǌĞďĞǁŽŶĞƌƐŚŝĞƌŶŽŐũĂƌĞŶůĂŶŐǀĂŶŬƵŶŶĞŶ
ŐĞŶŝĞƚĞŶ͘ĞŬĂƩĞŶǌŝũŶŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶ
ĚĞǀĞƌďůŝũǀĞŶ͕ǌŽǁĞůďŝŶŶĞŶĂůƐďƵŝƚĞŶ͘'ĞǀŽůŐŝƐĚĂƚǁŝũ
ƐŝŶĚƐŽŶǌĞǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐƵŝƚ>ĂƵǁĞƌǌŝũůŶŽŐŶŽŽŝƚǌŝĞŬƚĞŝŶ
ĠĠŶǀĂŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶŚĞďďĞŶŐĞŚĂĚ͘ŶŵĞƚƚǁĞĞŚŽŶĚĞƌĚ
ŬĂƩĞŶŝƐĚĂƚďĞƐƚďŝũǌŽŶĚĞƌ͘
ĞŬŝƩĞŶƐƐƚƌŽŵĞŶǀĂŶĂĨŚĂůĨũƵŶŝǁĞĞƌďŝŶŶĞŶ͘
^ĐŚƌŝũŶĞŶĚǌŝũŶĚĞƐŝƚƵĂƟĞƐǀĂŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞĂŵƉĞƌŐĞůĚ
ŚĞďďĞŶŽŵǀŽŽƌǌŝĐŚǌĞůĨƚĞǌŽƌŐĞŶ͕ůĂĂƚƐƚĂĂŶǀŽŽƌŚƵŶ
ĚŝĞƌĞŶ͘ŽŽƌŐƌŽƚĞƐĐŚƵůĚĞŶŬŽŵĞŶƐŽŵŵŝŐĞŶǌĞůĨƐŽƉ
ƐƚƌĂĂƚƚĞƐƚĂĂŶ͘ĞĚŝĞƌĞŶǌŝũŶŚŽĞĚĂŶŽŽŬĂůƟũĚŚĞƚ
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌ͘&ƌƵƐƚƌĞƌĞŶĚǀŽŽƌŽŶƐŝƐĚĞƐƚĂƌƌĞŚŽƵĚŝŶŐ
ǀĂŶƐŽŵŵŝŐĞĂŶĚĞƌĞŽƉǀĂŶŐĞŶ͚͘ĨƐƚĂŶĚĚŽĞŶǀĂŶƵǁ
ĚŝĞƌĞŶ͍ĂƚŬĂŶŵĞǀƌŽƵǁ͕ŵĂĂƌǁĞůǀŽŽƌ͙ĞƵƌŽ͛͘ĞǌĞ
ŵĞŶƐĞŶŚĞďďĞŶŐĞĞŶŐĞůĚ͊,ĞƚŐĞǀŽůŐŝƐĚĂƚĚĞĚŝĞƌĞŶ
ŽƉƐƚƌĂĂƚŐĞŐŽŽŝĚǁŽƌĚĞŶĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐǁĞůĚŽŽƌĞĞŶ
ĂƐŝĞůǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ŽŵĚĂƚŚĞƚĚĂŶǌǁĞƌĨĚŝĞƌĞŶ
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,ĞƚǁĞƌǀĞ
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Voor...

Gevangen langs
een drukke
doorgaande weg,
vermoedelijk
gedumpt.

3

ǌŝũŶĞŶĚĞƌĞŬĞŶŝŶŐďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶ
ŶĞĞƌŐĞůĞŐĚ͘DĂĂƌŝŶĚĞƚƵƐƐĞŶůŝŐŐĞŶĚĞĨĂƐĞŚĞĞŌǌŝĐŚĂů
ǀĞĞůƚĞǀĞĞůůĞĞĚǀŽůƚƌŽŬŬĞŶ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐŚĞƚŽŽŬǀŽŽƌ
ŽŶƐŵŽĞŝůŝũŬŽŵĚĞǌĞĚŝĞƌĞŶŽƉƚĞŶĞŵĞŶ͘tŝũŽŶƚǀĂŶŐĞŶ
ƚĞŶƐůŽƩĞŐĞĞŶĞŶŬĞůĞƐƵďƐŝĚŝĞ͘dŽĐŚǌŽĞŬĞŶǁŝũĂůƟũĚĞĞŶ
ŵĂŶŝĞƌŽŵƚĞŚĞůƉĞŶ͘EŽŽŝƚǌƵůůĞŶǁŝũĚĞǌĞĚŝĞƌĞŶŝŶĚĞ
ŬŽƵůĂƚĞŶƐƚĂĂŶ͊sŽůǁĂƐƐĞŶĚŝĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞĐĂƐƚƌĞĞƌĚ
ŽĨŐĞƐƚĞƌŝůŝƐĞĞƌĚĞŶŐĂĂŶ͕ĂůƐŚĞƚŬĂŶǁĞĞƌƚĞƌƵŐŶĂĂƌĚĞ
ĞŝŐĞŶĂĂƌ͘ĞŬŝƩĞŶƐƉůĂĂƚƐĞŶǁŝũŐĞůƵŬŬŝŐĂůƟũĚǁĞĞƌ͘h
ŬƵŶƚĚĞŬůĞŝŶƚũĞƐŽŽŬĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌďĞǁŽŶĚĞƌĞŶŽƉŽŶǌĞ
ƐŝƚĞǁǁǁ͘ŬŝƩĞŶŝŶŶŽŽĚ͘ŶůƵƐŬĞŶƚƵŝĞŵĂŶĚŽĨďĞŶƚƵ
ǌĞůĨŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶƚũĞ͕ĚĞŶŬĚĂŶĂĂŶŽŶƐ͘

sĂŶƟĞŶĚĂŐĞŶ͘͘.
ŶĂĂƌǌĞǀĞŶǁĞŬĞŶ

ůŝũǌŝũŶǁŝũŵĞƚĚĞǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐĞ͕ŵĂĂƌďĞŐŝŶŶĞŶĚĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞŝĞƌĞŶďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͘ŽǁĞůĚĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐ&ƌŝĞƐůĂŶĚĂůƐ'ƌŽŶŝŶŐĞŶŚĞĞŌĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚ
ŽŶƐŐĞǌŽĐŚƚƌŽŶĚŽŵĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞdEZͲĂĐƟĞƐ;dƌĂƉ͕
EĞƵƚĞƌĂŶĚZĞƚƵƌŶͿ͘,ĞƚĂĂŶƚĂůǀĞƌǁŝůĚĞƌĚĞŬĂƩĞŶŐƌŽĞŝƚ
ĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶĚŝĞŶƵŶŽŐŽƉǀĞůĞƉůĂĂƚƐĞŶŐĞŶŽŵĞŶ
ǁŽƌĚĞŶǌŝũŶŽŶĂĐĐĞƉƚĂďĞů͘sĂŶŐĞŶ͕ŶĞƵƚƌĂůŝƐĞƌĞŶĞŶ
ƚĞƌƵŐǌĞƩĞŶŝƐĚĞĞŶŝŐĞũƵŝƐƚĞĂĂŶƉĂŬ͘DĂĂƌŝŶĚĞƉƌĂŬƟũŬ
ďůŝũŬƚĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐůĂƐƟŐĞƌĚĂŶŐĞĚĂĐŚƚ͘tŝũŬƵŶŶĞŶ
ŚĞůƉĞŶŵĞƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĞĞůǀĂŶĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞĂĐƟĞ͘
ĞŽƉǀĂŶŐŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞŶŬĞůĞĚĂŐĞŶ͕ĚĞƐƚĞƌŝůŝƐĂƟĞͬ
ĐĂƐƚƌĂƟĞĞŶĚĞŶĂǌŽƌŐ͘ůůĞŵĂĂůŽƉĠĠŶƉůĞŬǌŽĚĂƚĚĞ
ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚƐƚƌĞƐƐǀŽŽƌĚĞŬĂƩĞŶƚŽƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵ
ďĞƉĞƌŬƚďůŝũŌ͘
/ŬǁĞŶƐƵĂůůĞŶĞĞŶŚĞůĞĮũŶĞǌŽŵĞƌ͘DŽĐŚƚƵŝŶĚĞďƵƵƌƚ
ǌŝũŶ͕ŬŽŵŐĞƌƵƐƚďŝũŽŶƐůĂŶŐƐ͘^ŽŵƐŝƐĞĞŶďĞǌŽĞŬũĞůŽƐ
ǀĂŶĞĞŶĚƌƵŬŬĞKƉĞŶĂŐǁĞůǌŽƉƌĞƫŐ͘tĞĞƚĚĂƚƵĂůƐ
ĚŽŶĂƚĞƵƌĂůƟũĚǁĞůŬŽŵďĞŶƚ͊

Dappere Dotje
Eén van onze trouwe donateurs bezoekt af en toe een oud mannetje, die samen met dertig katten
in een vervuilde woning leeft. Hij laat niemand binnen, dus hoe erg het werkelijk is kan onze
donateur niet zeggen. Af en toe brengt hij er kattenvoer, zodat de katten in elk geval goed te eten
hebben. De katten zijn niet geholpen en de kans dat de kittens die er geboren worden volwassen
worden is klein... Tenzij hun moeder zo slim is ze ergens anders te werpen.
KŽŬĚĂŶŐĂĂƚŚĞƚĂĨĞŶƚŽĞŚĞůĂĂƐŵŝƐ͘ŽǀŽŶĚĚĞ
ďĞǁƵƐƚĞĚŽŶĂƚĞƵƌƟũĚĞŶƐĞĞŶǀĂŶǌŝũŶďĞǌŽĞŬũĞƐĞĞŶ
ŬƌŝũƐĞŶĚŬŝƩĞŶŽƉĚĞŽƉƌŝƚ͘,ŝũŚĞĞŌŚĞƚŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶ
ĞŶŵĞƚĞĞŶƐƉƵŝƚũĞŵĞůŬŐĞŐĞǀĞŶ͘,ĞƚǀƌŽĞŐƚŽĐŚŝĞƚƐ
ŵĞĞƌƟũĚĚĂŶŚŝũǀĞƌǁĂĐŚƩĞĞŶǌŽŬǁĂŵĚĂƉƉĞƌĞŽƚũĞ
ďŝũŽŶƐƚĞƌĞĐŚƚ͘ĞǁĂƐŶĞƚƚǁĞĞǁĞĞŬũĞƐŽƵĚ͕ŚĂĚĞŶŽƌŵ
ǀĞĞůůƵŝǌĞŶ;ǁĂƚĞĞŶŚĞĞůƐůĞĐŚƚƚĞŬĞŶŝƐǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌĞ
ŬĂƩĞŶĚŝĞĞƌǁŽŶĞŶͿ͕ǁĂƐƵŝƚŐĞŚŽŶŐĞƌĚĞŶŚĞƚƉƵŶƚũĞ
ǀĂŶŚĂĂƌƐƚĂĂƌƚŚĂĚĞƌŐĞŶƐŬůĞŵŐĞǌĞƚĞŶ͘/ŶƚƵƐƐĞŶŝƐĚŝƚ
ĂĨŐĞƐƚŽƌǀĞŶĞŶĞƌĂĨŐĞǀĂůůĞŶ͘ĞŚĞĞŌŚŝĞƌŐĞĞŶůĂƐƚǀĂŶ
ĞŶĂůƐǌĞŐƌŽŽƚŝƐǌŝĞũĞĞƌŶŝŬƐŵĞĞƌǀĂŶ͘
ŽƚũĞĂƚŐĞůƵŬŬŝŐĞŶŽƌŵŐŽĞĚ͕ŵĂĂƌŐƌŽĞŝĚĞǁĂƚ
ůĂŶŐǌĂĂŵ͘ĞǁĂƐŽŽŬǁĂƚĂĐŚƚĞƌŝŶŚĂĂƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ
ŬŽŶĚĞŽƵĚĞƌĞƉůĞĞŐďƌŽĞƌƵĐŬŵĂĂƌŵŽĞŝůŝũŬďŝũŚŽƵĚĞŶ͘
/ŶƚƵƐƐĞŶŝƐĚŝƚĚĂƉƉĞƌĞŵĞŝƐũĞŚĂĂƌƉůĞĞŐďƌŽĞƌĚĞďĂĂƐ
ĞŶĞĞƚǌŝũĂůǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐďƌŽŬũĞƐ͘ŝƚŝŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚ
ƵĐŬ͕ĚŝĞƚǁĞĞǁĞŬĞŶŽƵĚĞƌŝƐ͊ŽƚũĞŝƐĚƵŝĚĞůŝũŬĞĞŶ
ǀĞĐŚƚĞƌƚũĞ͕ĚŝĞŚĂĂƌǌŝŶŶĞŶŐĞǌĞƚŚĞĞŌŽƉŽǀĞƌůĞǀĞŶ͘
ŽĂůƐŚĞƚĞĞŶĚƌŝĞŬůĞƵƌƉŽĞƐďĞƚĂĂŵƚŚĞĞŌǌŝũĞĞŶƉŝƫŐ
ŬĂƌĂŬƚĞƌ͕ŵĂĂƌŝƐǌĞŽŽŬŽŶƚǌĞƩĞŶĚůŝĞĨĞŶĂĂŶŚĂŶŬĞůŝũŬ͘
sŽŽƌŽƚũĞǌŽĞŬĞŶǁĞŶŽŐĞĞŶŵĂŶĚũĞŵĞƚĞĞŶŐŽƵĚĞŶ
ƌĂŶĚũĞ͘tŝĞĚƵƌŌŚĞƚĂĂŶŵĞƚĚŝƚĚĂƉƉĞƌĞĚŝŶŐ͍

sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚĞŶ͕

Zŝǆƚ:ĞůůĞƐŵĂ
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/ŶŚĞƚǁĞƌǀĞƌƚũĞǁŝŶƚĞƌϮϬϭϯŝƐĞĞŶŚĞůĞǀĞƌǀĞůĞŶĚĞ
ĨŽƵƚŐĞƐůŽƉĞŶŝŶĚĞǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶŽŶƐ/EͲ
ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌ͘'ĞůƵŬŬŝŐŚĞďďĞŶǀĞĞůŵĞŶƐĞŶĚŝƚǌĞůĨ
ŽŶƚĚĞŬƚĞŶŽŶƐŐĞďĞůĚ͘ĞƐŽŶĚĂŶŬƐŚŝĞƌďŝũĂůƐŶŽŐŚĞƚ
ũƵŝƐƚĞŶƵŵŵĞƌ͗E>ϳϱ/E'ϬϬϬϯϴϴϰϯϵϯ
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Grandioze opening!

Voor...

Eindelijk was het zover, de feestelijke opening van onze
nieuwbouw. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei hielden
wij onze open dagen. De opkomst was overweldigend.
In totaal zijn er meer dan 1300 bezoekers geweest. De
lovende woorden en blijk van waardering van onze
donateurs en belangstellenden waren hartverwarmend.
Helaas hebben wij, door de drukte, veel donateurs niet
persoonlijk kunnen spreken en soms zelfs niet eens

6

ŐĞǌŝĞŶ͘DŽĐŚƚŝĞŵĂŶĚďĞŚŽĞŌĞŚĞďďĞŶŽŵĂůƐŶŽŐŝŶ
alle rust een keer langs te komen dan bent u van harte
ǁĞůŬŽŵ͘KŶĚĂŶŬƐĚĞƐƚƌŽŽŵŵĞŶƐĞŶĚĞĚĞŶĚĞŬĂƩĞŶ
ŚĞƚĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞŶŬŝũŬĞŶǁŝũĂůƐƚĞĂŵƚĞƌƵŐŽƉĞĞŶŵĞĞƌ
dan succesvol weekend. Kijkt u mee?

Gevangen langs
een drukke
doorgaande weg,
vermoedelijk
gedumpt.

7

Levenslessen

sƌŽĞŐĂĂŶŐĞůĞĞƌĚĨŽƵƚŐĞĚƌĂŐŝƐĞƌŵĞĚĞ
ŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶĚĂƚĞƌǌŽǀĞĞůŬĂƩĞŶŝŶŚĞƚ
ĂƐŝĞůďĞůĂŶĚĞŶŽĨŝŶŽƉǀĂŶŐĞŶǌŽĂůƐ
ĚĞŽŶǌĞ͘ĞƐŽĐŝĂůŝƐĂƟĞŝƐĚƵƐĞĞŶĞƌŐ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉĞƌŝŽĚĞǀŽŽƌũŽŶŐĞŬĂƚũĞƐ͘
EĂƚƵƵƌůŝũŬǌŝũŶǌĞŚĞƚƐĐŚĂƫŐƐƚǁĂŶŶĞĞƌ
ǌĞǌŽŬůĞŝŶ͕ǌŝũŶŵĂĂƌŐƵŶǌĞĚŝĞƉĂĂƌ
ǁĞĞŬũĞƐĞǆƚƌĂŵĞƚĂůƐƌĞƐƵůƚĂĂƚĞĞŶ
ƐƚƌĞƐƐǀƌŝũĞŬĂƚŵĞƚĞĞŶƐƚĂďŝĞůĞďĂƐŝƐ͘KƉ
ĚĞůĂŶŐĞĚƵƵƌŝƐĚĂƚŚĞƚďĞƐƚĞǀŽŽƌŵĞŶƐ
ĞŶĚŝĞƌ͘

Het is in ons land verboden om pups en kittens onder de zeven weken van hun moeder te
scheiden. Toch worden ze nog te vaak onder die leeftijd aangeboden en weg gedaan. Hoewel de
katjes zelfstandig eten en misschien al zindelijk zijn, moeten ze nog veel van hun moeder en
nestgenootjes leren om de rest van hun leven zonder problemen door te komen.
ĞďĞƐƚĞůĞĞŌŝũĚǀŽŽƌŚĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐůŝŐƚǁĂƚŽŶƐďĞƚƌĞŌ
ƚƵƐƐĞŶĚĞƟĞŶĞŶĚĞƌƟĞŶǁĞŬĞŶ͘ŝƚŚĂŶŐƚŽŽŬǀĂŶ
ĚĞƐŝƚƵĂƟĞĞŶŚĞƚŬĂƌĂŬƚĞƌǀĂŶŚĞƚŬŝƩĞŶĂĨ͘/ŶĚĞǌĞ
ƉĞƌŝŽĚĞŬƌŝũŐĞŶǌĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞůĞƐƐĞŶŵĞĞĚŝĞǌŽƌŐĞŶ
ǀŽŽƌĞĞŶƐƚĂďŝĞůĞďĂƐŝƐǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞůĂƚĞƌŵŝŶĚĞƌƐŶĞů
ƉƌŽďůĞĞŵŐĞĚƌĂŐŐĂĂŶǀĞƌƚŽŶĞŶǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗
ĚŽŵŝŶĂŶƟĞ͕ĂŐƌĞƐƐŝĞĞŶƉůĂƐƉƌŽďůĞŵĞŶ͘ĞŶŵĞŶƐŬĂŶ
ĞĞŶũŽŶŐĞŬĂƚŶŽŽŝƚǌŽŐŽĞĚĐŽƌƌŝŐĞƌĞŶĂůƐĚĞŵŽĞĚĞƌŽĨ
ŶĞƐƚŐĞŶŽŽƚũĞƐĚĂƚĚŽĞŶ͘
sĂĂŬǁŽƌĚƚƐƉĞĞůŐĞĚƌĂŐĚŽŽƌŽŶƐǀĞƌŬĞĞƌĚ
ŐĞŢŶƚĞƌƉƌĞƚĞĞƌĚĞŶŐĞǌŝĞŶĂůƐƐĐŚĂƫŐ͘ĞŶŬŝƩĞŶĚĂƚ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďŝũũĞďƌŽĞŬƐƉŝũƉĞŶŽŵŚŽŽŐŬůŝŵƚĞŶŝŶũĞ
ĂƌŵĞŶŬƌƵŝƉƚ͕ŝƐŐƌĂƉƉŝŐ͘DĂĂƌŝƐĚĂƚŽŽŬŶŽŐǌŽĂůƐĚĞ

ŬĂƚǀŝũĨŽĨǌĞƐŬŝůŽǁĞĞŐƚ͍sĂŶǌŽ͛ŶŬůĞŝŶƚũĞĚĂƚŬĞĞƌŽƉ
ŬĞĞƌũĞŚĂŶĚŽĨĂƌŵĂĂŶǀĂůƚĞŶƐƚĞǀŝŐŬƌĂďƚĞŶďŝũƚŝƐ
ŶŝĞŵĂŶĚŽŶĚĞƌĚĞŝŶĚƌƵŬ͕ŵĂĂƌďŝũĞĞŶǀŽůǁĂƐƐĞŶŬĂƚĚŝĞ
ĚŝƚŐĞĚƌĂŐǀĞƌƚŽŽŶƚůŝŐƚŚĞƚƚŽĐŚŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐ͊/ĞƚƐĂŇĞƌĞŶ
ŝƐǀĞĞůŵŽĞŝůŝũŬĞƌĚĂŶŝĞƚƐĂĂŶůĞƌĞŶĞŶŐĞĞŌƐƚƌĞƐƐďŝũĚĞ
ŬĂƚŽŵĚĂƚĚĞǌĞŚĞƚŶŝĞƚďĞŐƌŝũƉƚ͕ŝŵŵĞƌƐĞĞƌĚĞƌŝƐŚĞƚ
ĚŝĞƌŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐŐĞůĞĞƌĚ͘<ĂƩĞŶǌŝũŶĞƌŐƐƚƌĞƐƐŐĞǀŽĞůŝŐĞŶ
ŬƵŶŶĞŶĚĂƚƵŝƚĞŶĚŽŽƌŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŝŶŚƵŝƐƚĞƉůĂƐƐĞŶ
ŽĨǌŝĐŚŬĂĂůƚĞůŝŬŬĞŶ͘ĞŚĞďďĞŶŐĞĞŶƌĞŵĞŶŬƵŶŶĞŶ
ƐƉĞĞůŐĞĚƌĂŐŽƉĞĞŶŚĞůĞǀĞƌǀĞůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌƚŽƚƵŝƟŶŐ
ďƌĞŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚĂĂŶŐĞǌŝĞŶǁŽƌĚƚĂůƐĂŐƌĞƐƐŝĞ͘tŝũ
ďĞŐƌŝũƉĞŶĚĞŬĂƚŽƉŽŶǌĞďĞƵƌƚǁĞĞƌǀĞƌŬĞĞƌĚĞŶǌŽŝƐ
ŚĞƚĐŝƌŬĞůƚũĞƌŽŶĚ͘
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Het avondrondje

krijgen’. In dat stadium zitten wij nu nog steeds. Als ik
binnen kom, springt Mick van haar paal. Mijn benen
krijgen kopjes en ze laat zich heerlijk aaien. Zolang ik
maar duidelijk laat zien dat ik wat lekkers bij me heb.
Want zodra dit op is, dan kan ik het vergeten. Dan besta
ik niet meer en kan ik rekenen op een flinke optater
als ik contact met haar probeer te maken. Ik ga haar

uiteraard alleen maar leuker vinden en ga mijn uiterste
best doen om ook dat laatste stukje vertrouwen van
deze vuurbal te winnen. Laten we het houden op: wordt
vervolgd!
Rixt

Als alle medewerkers naar huis zijn, loop ik aan het begin van de
avond nog even langs alle verblijven. Ik heb dan standaard een
heel erg lekker hapje bij me, maar wie hier iets van wil hebben
zal toch echt bij me moeten komen. Deze keer met Mick.

Eind januari hebben onze bewoners hun intrek
genomen in de nieuwbouw. Het was verbazingwekkend
om te zien hoe snel ze hun draai in het nieuwe verblijf
weer hadden gevonden. Genietend van de nieuwe (en
grotere) ruimtes zocht iedereen op eigen wijze weer
veilige plekjes en werden nieuwe rituelen gecreëerd.
Zo ook bij Mick.
Vanaf de dag dat ze hier is (november 2012) heb ik al
een ‘haat-liefde’ relatie met Mick. Wie Mick ziet gelooft
niet snel dat het een poes is. Ze is groot en heeft de
uitstraling van een kater. Ze is met haar moeder Vlekje
verhuisd vanuit Zoetermeer naar Drachtstercompagnie.
Hun (buiten)leefgebied zou verdwijnen en de dames
die het duo al jaren verzorgde wilden voorkomen dat
de dieren op een nare manier weggedreven zouden
worden.
Mick is duidelijk buiten geboren. Ze kent mensen, maar
houdt afstand. Toen ze bij ons kwam was ze des duivels.
Uiteraard niet begrijpend waarom ze gevangen was, zag
Mick ons als groot gevaar en werd levensgevaarlijk als
je te dichtbij kwam. Mick kwam in een groepsverblijf
en deed het hier prima. Ze was veel buiten wat ook
begrijpelijk was gezien haar vorige leefsituatie. Tijdens
mijn avondronde kwam ze naar voren voor wat lekkers,
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maar het lukte mij nooit om contact te maken. Mick is
slim en laat zich niet zo makkelijk paaien. Toen we alle
katten gingen vangen was Mick uiteraard ook de laatste
die we te pakken kregen.
Na een periode van wennen in het nieuwe
binnenverblijf mochten de katten naar buiten. Ik had
verwacht dat Mick één van de eersten zou zijn die weer
naar buiten zou schieten en hier ook weer zou blijven.
Maar niets bleek minder waar. Mick leek het prima
te vinden binnen en had haar intrek genomen op een
grote krabpaal in het verblijf. Ze voelde zich zichtbaar
prettig en ik begon een verandering in haar uitstraling
te merken. Ze was ‘s avonds oprecht geïnteresseerd en
begon haar omgeving fanatiek kopjes te geven als ik
binnen kwam. Ze ging na een tijdje nog een stap verder
door op de grond te springen en de tafel en stoelen te
liefkozen.
Toen ik op een avond zat te wachten tot kater Poekie
zijn hapje met medicijnen op at werden er heftige
kopjes tegen mijn benen aangegeven. Ik zag wel iets
wits, maar ging er van uit dat dit moeder Vlekje was die
wel erg knuffelig is. Maar tot mijn grote verbazing bleek
het Mick te zijn. Ze keek me aan en het was alsof ze zei:
‘Ik begrijp dat ik aardig moet doen om wat lekkers te
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Kikker in je bil
Met de afronding van onze nieuwbouw, is ook eindelijk onze nieuwe operatiekamer in gebruik
genomen. We zijn er maar wat trots op! Zelfs gasnarcose, zuurstof en hartbewaking ontbreken niet.

KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŬƵŶŶĞŶǁĞŽŽŬŬĂƩĞŶŚĞůƉĞŶĚŝĞ
ŶŝĞƚŐŽĞĚƌĞĂŐĞƌĞŶŽƉŶŽƌŵĂůĞŶĂƌĐŽƐĞŵŝĚĚĞůĞŶ͕ŽĨ
ĚŝĞĚĂĂƌǀŽŽƌƚĞǌǁĂŬǌŝũŶ͘ŽĂůƐƵǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬǁĞĞƚ
ƐƚĞƌŝůŝƐĞƌĞŶĞŶĐĂƐƚƌĞƌĞŶǁŝũŵĞƚŶĂŵĞǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚ
ĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵŝŶŬŽŵĞŶƚĞŐĞŶĞĞŶŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚƚĂƌŝĞĨ͘
EĂƚƵƵƌůŝũŬƉƌŽĮƚĞƌĞŶŽŽŬĚĞĞŝŐĞŶďĞǁŽŶĞƌƐ͕ĚŝĞǀĂĂŬ
ŐĞĚƌĂŐƐͲĞŶŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐƉƌŽďůĞŵĞŶŚĞďďĞŶ͕ǀĂŶĚĞǌĞ
ĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͘ŝũŚŽĞǀĞŶŶŝĞƚĚĞƐƚƌĞƐƐƚĞŽŶĚĞƌŐĂĂŶǀĂŶ
ŚĞƚǀĞƌǀŽĞƌŶĂĂƌĚĞĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬ͘
KŵĚĞŽƉĞƌĂƟĞŬĂŵĞƌŽƉĞĞŶƵŶŝĞŬĞŵĂŶŝĞƌƚĞŽƉĞŶĞŶ
ǌŝũŶǁĞĞĞŶĂĐƟĞďĞŐŽŶŶĞŶǁĂĂƌďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞƚǁŝŶƟŐ
ƉŽĞǌĞŶĠŶƚǁŝŶƟŐŬĂƚĞƌƐǀĂŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵ
ŝŶŬŽŵĞŶ͕ŐƌĂƟƐǁĞƌĚĞŶŐĞŽƉĞƌĞĞƌĚ͘sŽŽƌŽŶǌĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ǁĂƐϭĂƉƌŝůĚĂĂƌǀŽŽƌĚĞŵĞĞƐƚŐĞƐĐŚŝŬƚĞĚĂŐ͘KŶĚĂŶŬƐ
ĚĂƚǁŝũĚƵŝĚĞůŝũŬŝŶŽŶƐƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚǀĞƌŵĞůĚŚĂĚĚĞŶĚĂƚ
ŚĞƚƐĞƌŝĞƵƐǁĂƐ͕ĚĞĞůĚĞĚĞ>ĞĞƵǁĂƌĚĞƌŽƵƌĂŶƚŽŶƐŝŶ

DĞĚŝƐĐŚ
Onze diere
narts kom
t wekelijk
opereren.
sb
Vaak is er
nog ruimte ij ons op de stichtin
Omdat wij
g
in het pro
het belan
gramma.
grijk vind
kater of p
en dat ied
oes laat c
ereen zijn
astreren o
onze diere
f sterilisere
na
n, operee
inkomen b rts ook dieren van
rt
particulie
oven het m
ren met e
inimum. D
mogelijk
en
uw huisdie
aarnaast is
r bij ons te
het ook
chippen e
n in te ente
De tarieve
n.
n voor de
verschille
vinden op
nde doelg
onze web
roepen zi
site (www
u een mail
jn te
. katinnoo
tje sturen
d.nl). Ook
naar kitty
kunt
@katinno
od.nl
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ĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞŝŶďŝũĚĞϭĂƉƌŝůͲŐƌĂƉƉĞŶ͘'ĞůƵŬŬŝŐǁĂƐ
ĞƌƚŽĐŚǀĞĞůƌĞƐƉŽŶƐĞŶŵŽĞƐƚĞŶǁĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŵĞŶƐĞŶ
ŐĂĂŶƵŝƚůŽƚĞŶ͘
ŽŽƌĚĞǌĞĂĐƟĞŝƐĞƌǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚĞĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂů
ŬŝƩĞŶƐǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͕ŵĂĂƌǁĞŵĞƌŬĞŶŽŽŬĚĂƚƐƚĞĞĚƐ
ŵĞĞƌŵĞŶƐĞŶĞŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐŽŶƐ
ǁĞƚĞŶƚĞǀŝŶĚĞŶ͘ĞŶŐƌŽŽƚƐƵĐĐĞƐĚƵƐĞŶǌĞŬĞƌŝĞƚƐĚĂƚ
ǁĞǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌǀĂŶƉůĂŶǌŝũŶƚĞŚĞƌŚĂůĞŶ͘DĂĂƌĚĂŶ
ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞĚĂƚƵŵ͊
<ŝƩǇ

Help mee t
egen het
ŬĂƩĞŶŽǀĞƌ
ƐĐŚŽƚĞŶůĂ
Ăƚ
ŽŽŬƵǁŬĂƚ
͚ŚĞůƉĞŶ͛͘
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EŽƵ͘͘͘ŝŬǌĂůŚĞƚƵŐĂĂŶŵŝĂƵǁĞŶ͘dŽĞŶǁĞĞŝŶĚĞůŝũŬŶĂĂƌ
ďƵŝƚĞŶŵŽĐŚƚĞŶǌĂŐĞŶǁĞŝŶĚŝĞŐĂĂƚũĞƐŵĞƚŵŽĚĚĞƌ
ŐĞǁŽŽŶǀĂŶĚŝĞĮũŶĞŐƌŽĞŶĞƐƉƌŝĞƚũĞƐŐƌŽĞŝĞŶ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐ
ǌŝĞũĞĚĞƐƚĞŶĞŶďŝũŶĂŶŝĞƚŵĞĞƌ͊,ĞƚŝƐŚĞĞƌůŝũŬŐƌŽĞŶĞŶ
ǌĂĐŚƚĂĂŶŽŶǌĞƉŽŽƚũĞƐ͘ŶĂůƐŚĞƚŐĞƌĞŐĞŶĚŚĞĞŌŝƐŚĞƚ
ŵĞƚĞĞŶǁĞĞƌĚƌŽŽŐ͊DĂĂƌ͘͘͘ŬĂƉŽƚƐƉŝƩĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞŚĞƚ
ŶŝĞƚŵĞĞƌ͘ĂƚŝƐĚĂŶǁĞůǁĞĞƌũĂŵŵĞƌ͘͘͘

/ŬǁĞĞƚďŝũŶĂŶŝĞƚǁĂĂƌŝŬŵŽĞƚďĞŐŝŶŶĞŶŵĞƚŵŝĂƵǁĞŶ
ůŝĞǀĞŵĞŶƐĞŶ͕ǁĂŶƚǁĂƚŝƐĞƌǀĞĞůŐĞďĞƵƌĚďŝũŽŶƐ͊͊
/ŬŚĂĚƵĚĞǀŽƌŝŐĞŬĞĞƌĂůŐĞŵŝĂƵǁĚĚĂƚǁŝũŐŝŶŐĞŶ
ǀĞƌŚƵŝǌĞŶ͘/ŬŚĂĚĚĂĂƌǀƌĞƐĞůŝũŬǀĞĞůǌŝŶŝŶ͕ŵĂĂƌĞƌǁĂƌĞŶ
ŽŽŬǁĞůĞĞŶƉĂĂƌĐŽůůĞŐĂ͛ƐĚŝĞĞƌĞĞŶďĞĞƚũĞƚĞŐĞŶŽƉ
ŬĞŬĞŶ͘/ŬŚĞďǌĞŵĂĂƌǁĂƚŽƉŚƵŶŐĞŵĂŬŐĞƐƚĞůĚĞŶ
ƵŝƚŐĞůĞŐĚĚĂƚǌĞŶŝĞƚǌŽďĂŶŐŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶĂůƐŽŶƐ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůŽƉĞĞŶĚĂŐŵĞƚǀĂŶĚŝĞŬůĞŝŶĞďĂŬũĞƐďŝŶŶĞŶ
ƐƚĂƉƚǁĂĂƌǁŝũŝŶŵŽĞƚĞŶ͘ĞŚĂĚĚĞŶŵĞďĞůŽŽĨĚƌƵƐƟŐ
ƚĞďůŝũǀĞŶ͕ŵĂĂƌŶĞĞŚŽŽƌ͘͘͘͘ƚŽĞŶĚĞĚĂŐŬǁĂŵ͕ŐŝŶŐĞŶ
ǌĞǌŝĐŚŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůůĞŵĂĂůǀĞƌƐƚŽƉƉĞŶ͘/ŬŶŝĞƚŚŽŽƌ͊/ŬǌĂƚ
ŬůĂĂƌŽƉƚĂĨĞůǁĂŶƚǁŝůĚĞĂůƐĞĞƌƐƚĞĚĞƉŽŽƚũĞƐǌĞƩĞŶŝŶ
ŽŶƐŶŝĞƵǁĞǀĞƌďůŝũĨ͘
tĂƚĞĞŶďĞůĞǀĞŶŝƐǁĂƐĚĂƚ͘/ŬŐŝŶŐĂůƐĞĞƌƐƚĞŵĞƚŵŝũŶ
ǀƌŝĞŶĚ/ǀĂƌ͘tĂƚǁĂƐŚĞƚůĞƵŬŽŵĂůůĞƐƚĞŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͊
,ĞƚŝƐŐƌŽƚĞƌ͕ǁĞŬƵŶŶĞŶǀĞĞůŵĞĞƌǌŝĞŶĞŶǁĞĞƚƵǁĂƚ
ǌŽůĞƵŬŝƐ͍/ŶŚĞƚǀĞƌďůŝũĨƐƚĂĂƚĞĞŶŚŽƵƚĞŶĚŝŶŐ;ŵŝũŶ
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sŽƌŝŐĞŬĞĞƌǀĞƌƚĞůĚĞŝŬƵŽŽŬŽǀĞƌdŝŶƵƐ͕ŽŶǌĞĐŽůůĞŐĂĚŝĞ
ǁĞĞŝŐĞŶůŝũŬĂůůĞŵĂĂůŶŝĞƚǌŽĂĂƌĚŝŐǀŽŶĚĞŶ͘,ŝũǀŽŶĚŽŶƐ
ŽŽŬŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚĂĂƌĚŝŐĞŶĚĂĂƌŽŵŚĂĚŽŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞů
ďĞƐůŽƚĞŶŽŵŚĞŵďŝũŽŶƐǁĞŐƚĞŚĂůĞŶ͘ĞŚĞďďĞŶŚĞĞů
ĞƌŐŚƵŶďĞƐƚǀŽŽƌŚĞŵŐĞĚĂĂŶŽŵĞĞŶĮũŶŶŝĞƵǁďĂĂƐũĞ
ƚĞǀŝŶĚĞŶŵĂĂƌŶŝĞŵĂŶĚǁŝůŚĞŵŚĞďďĞŶ͘ĂƚǀŝŶĚŝŬĚĂŶ
ŽŽŬǁĞůǁĞĞƌĞĞŶďĞĞƚũĞǌŝĞůŝŐ͘ĂĂƌŽŵŵŽĐŚƚdŝŶƵƐŽŽŬ
ŶĂĂƌĚĞŶŝĞƵǁďŽƵǁĞŶůŽŽƉƚŚŝũĚĂĂƌůŽƐ͘^ƟĞŬĞŵďĞŶŝŬ
ĚĂĂƌĞĞŶďĞĞƚũĞũĂůŽĞƌƐŽƉ͘/ŬƉƌŽďĞĞƌĂĨĞŶƚŽĞĂĂŶŚĞŵ
ĚĞŵŝĂƵǁĞŶŚŽĞŚĞƚĚĂĂƌǀĞƌĚĞƌŝƐ͘ĂŶďƌŽŵƚŚŝũĚĂƚ
ŚĞƚŚĞĞůĞƌŐŐƌŽŽƚŝƐĞŶŚŝũĂůůĞŬĂŶƚĞŶŽƉŬĂŶǁĂŶĚĞůĞŶ͘
,ŝũŬĂŶŽŽŬŶĂĂƌďƵŝƚĞŶ͘tĞǌŝĞŶŚĞŵŶŽŐǁĞů͕ŵĂĂƌŚŝũ
ŬĂŶŶŝĞƚďŝũŽŶƐŬŽŵĞŶ͘DŝũŶďĂŶŐĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐǌŝũŶĚĂĂƌǁĞů
ĞƌŐďůŝũŵĞĞ͘

Govert Groenier

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.

sĞƌĚĞƌŝƐŚĞƚďƵŝƚĞŶŶĞƚǌŽĮũŶĂůƐďŝŶŶĞŶ͘dŽĐŚŝƐĞƌŶŽŐ
ŝĞƚƐŐƌĂƉƉŝŐƐǁĂƚŝŬƵŵŽĞƚǀĞƌƚĞůůĞŶŝŶĚĞďƵŝƚĞŶƌĞŶ͘
ƌŝƐĚĂĂƌĞĞŶƉůĞŬũĞǁĂĂƌǁĞŚĞĞůĮũŶŬƵŶŶĞŶůŝŐŐĞŶ͘
,ĞƚŝƐŚŽŽŐĞŶĞƌǌŝƚĞĞŶĚĂŬũĞďŽǀĞŶ͘KƉĞĞŶĚĂŐůĂŐŝŬ
ĚĂĂƌůĞŬŬĞƌƚĞƐůĂƉĞŶƚŽĞŶŝŬǁĂƚŚŽŽƌĚĞ͘ŶĚĂƚŚŽŽƌĚĞ
ŝŬ͘͘͘͘ŽŶĚĞƌŵĞ͊dŽĞŶŝŬŶĂĂƌďĞŶĞĚĞŶŬĞĞŬŬŽŶŝŬŵŝũŶ
ŽŐĞŶŶŝĞƚŐĞůŽǀĞŶ͊/ŬǌĂŐĚĂĂƌ>ŝǌĞŶ:ŽůĂŶĚĂ͊͊/ŬŚĞďƵ
ǁĞůĞĞŶƐŽǀĞƌŚĞŶǀĞƌƚĞůĚ͘,ĞƚǌŝũŶƚǁĞĞŚĞůĞĂĂƌĚŝŐĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůĞĚĞŶĚŝĞŝŶĞĞŶƐƚŽĞůŵĞƚŚĞůĞŐƌŽƚĞǁŝĞůĞŶ
ǌŝƩĞŶ͘ŝũŚĞůƉĞŶĂůƟũĚŽŵŽŶǌĞŬůĞĞĚũĞƐĞŶŬƵƐƐĞŶƐ
ǁĞĞƌƐĐŚŽŽŶƚĞŵĂŬĞŶ͘hǁĞĞƚĚĂƚŝŬŶŽŐǁĞůĞĞŶƐĞĞŶ

ŽŶŐĞůƵŬũĞŚĞď͘͘͘ŬĂŶŝŬŶŝŬƐĂĂŶĚŽĞŶ͕ŵĂĂƌŝŬǀŝŶĚŚĞƚ
ǁĞůĞƌŐĮũŶĚĂƚŝŬĞůŬĞĚĂŐǁĞĞƌĞĞŶĮũŶƐĐŚŽŽŶďĞĚŬƌŝũŐ͘
DĂĂƌŚŽĞĚŝĞƚǁĞĞĚĂĂƌŶŽƵŽŶĚĞƌĚĞŐƌŽŶĚƚĞƌĞĐŚƚ
ŬǁĂŵĞŶ͍͊/ŬƐŶĂƉĞƌŶŽŐƐƚĞĞĚƐŚĞůĞŵĂĂůŶŝŬƐǀĂŶ͙

ƉĞƌƐŽŶĞĞůŶŽĞŵƚŚĞƚŐĞůŽŽĨŝŬĞĞŶƚƌĂƉͿǁĂĂƌŵĞĞǁĞ
ŽƉĞĞŶŚĞĞůĮũŶƉůĞŬũĞŬŽŵĞŶ͘ĂĂƌŬƵŶŶĞŶǁĞǀĂŶŚĞĞů
ŚŽŽŐŶĂĂƌďƵŝƚĞŶĞŶŶĂĂƌďĞŶĞĚĞŶŬŝũŬĞŶ͘DŝũŶďĂŶŐĞ
ĐŽůůĞŐĂ͛ƐǀŝŶĚĞŶĚŝƚĞĞŶŚĞĞůĮũŶƉůĞŬũĞ͘
tĞŵŽĞƐƚĞŶĞĞƌƐƚĞǀĞŶďŝŶŶĞŶďůŝũǀĞŶŽŵĚĂƚŽŶƐ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůďĂŶŐŝƐĚĂƚŵŝũŶďĂŶŐĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐĂŶĚĞƌƐŶŝĞƚ
ŵĞĞƌďŝŶŶĞŶŬŽŵĞŶ͘/ŬŚĂĚŽŶǌĞŶŝĞƵǁĞƚƵŝŶĂůǁĞůŝŶ
ĚĞŐĂƚĞŶĞŶŽŵĞĞƌůŝũŬƚĞǌŝũŶǁŝƐƚŝŬĞǀĞŶŶŝĞƚǁĂƚŝŬ
ĚĂĂƌǀĂŶŵŽĞƐƚĚĞŶŬĞŶ͘/ŬǌĂŐĞĞƌƐƚĞĞŶƐƚƵŬĚŽŶŬĞƌĞ
ƉůĂŶŬĞŶĞŶĚĂĂƌŶĂƐƚĞŶĞŶ͘DĂĂƌƚƵƐƐĞŶĚĞƐƚĞŶĞŶǌĂŐ
ŝŬŽŽŬůĞŬŬĞƌĞĂĂƌĚĞ͕ĚƵƐŝŬƐŶĂƉƚĞĞƌŚĞůĞŵĂĂůŶŝŬƐǀĂŶ͘
/ŬŚĂĚŽŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞůǁĞůŚĞĞůǀĂĂŬŚŽƌĞŶŵŽƉƉĞƌĞŶŝŶ
ŽŶƐŽƵĚĞǀĞƌďůŝũĨ͘tĂŶƚǁĞĞƚƵ͘͘͘ǁŝũǀŝŶĚĞŶŚĞƚǌŽĮũŶ
ŽŵůĞŬŬĞƌŝŶŚĞƚŐƌĂƐƚĞƐƉŝƩĞŶ͘/ŬǌŝĞŽŽŬǁĞůĚĂƚĞƌ
ĚĂŶĂůůĞŵĂĂůŐĂƚĞŶŝŶŬŽŵĞŶĞŶŚĞƚŐƌĂƐǀĞƌĚǁŝũŶƚ͘͘͘
ŵĂĂƌũĂ͘͘͘ŚĞƚŝƐǌŽŵŽĞŝůŝũŬŽŵŶŝĞƚƚĞĚŽĞŶ͊KŽŬǁĂƐŚĞƚ
ĂůƟũĚŚĞĞůĞƌŐŶĂƚŝŶŽŶǌĞŽƵĚĞƚƵŝŶ͕ĚƵƐŝŬǁĂƐĞĐŚƚŚĞĞů
ďĞŶŝĞƵǁĚŚŽĞŚĞƚŶƵǌŽƵǁŽƌĚĞŶ͘
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ŬĂƚ͘ŶǁĞĞƚƵ͘͘͘dŝŶƵƐŝƐĚŝŬ͕ŵĂĂƌĂůƐƵ^ĂǀĂƐǌŝĞƚ͊KŶƐ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůǀŝŶĚƚ;ŚŽĞŬĂŶŚĞƚŽŽŬĂŶĚĞƌƐ͊ͿŚĞŵǁĞůĞƌŐ
ůĞƵŬ͘ĞǁŽƌĚĞŶƐŽŵƐĞǀĞŶďŽŽƐŽƉŚĞŵ͕ŵĂĂƌŵŽĞƚĞŶ
ŽŽŬŚĞĞůǀĂĂŬŽŵŚĞŵůĂĐŚĞŶ͘/ŬƐŶĂƉǌĞǁĞůǀĂŬĞƌŶŝĞƚ͘͘͘
ůƐůĂĂƚƐƚĞŵŽĞƚŝŬŶŽŐǁĂƚŵŝĂƵǁĞŶŽǀĞƌŚĞƚŐĞǁĞůĚŝŐĞ
ĨĞĞƐƚĚĂƚǁĞŚŝĞƌŚĞďďĞŶŐĞŚĂĚ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶďĞŶƚƵ
ǁĞůůĂŶŐƐŐĞǁĞĞƐƚĞŶŚĞďďĞŶǁĞůĞŬŬĞƌŐĞŬŶƵīĞůĚ͕
ŵĂĂƌĂŶĚĞƌƐŵŝĂƵǁŝŬŚĞƚƵŶƵĂůƐŶŽŐ͘tŝũǀŽĞůĚĞŶĂů
ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĂƚǁĞĞĞŶĨĞĞƐƚǌŽƵĚĞŶŬƌŝũŐĞŶ͘KŶƐŵŽŽŝĞ
ŶŝĞƵǁĞǀĞƌďůŝũĨŵŽĞƐƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬǁĞůďĞŬĞŬĞŶǁŽƌĚĞŶ
ĚŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͘dŽĞŶǁŝũŽŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞůǁĞĞƌĚƌƵŬŝŶĚĞ
ǁĞĞƌǌĂŐĞŶŵĞƚŽƉƌƵŝŵĞŶ͕ƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶĞŶǀĂŶĚŝĞ
ǀƌŽůŝũŬĞďĂůůĞŶŽƉŚĂŶŐĞŶǁŝƐƚĞŶǁĞŚĞƚ͘tĞŬƌŝũŐĞŶĞĞŶ
ĨĞĞƐƚũĞ͊/ŬǀŝŶĚĚĂƚŐĞǁĞůĚŝŐ͕ŵĂĂƌŵŝũŶďĂŶŐĞĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ
ǁŽƌĚĞŶǀĂĂŬǁĂƚǌĞŶƵǁĂĐŚƟŐ͘/ŬůĞŐǌĞĚĂŶŵĂĂƌǁĞĞƌ
ƵŝƚĚĂƚǌĞŶŝĞƚďĂŶŐŵŽĞƚĞŶǌŝũŶĞŶĚĂƚŽŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞů
ĞƌĞĐŚƚǁĞůǀŽŽƌǌŽƌŐƚĚĂƚǌĞŵĞƚƌƵƐƚŐĞůĂƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ŶĚĂƚǁĂƐŽŽŬǌŽ͘ůůĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŶĂĂƌŽŶƐŬǁĂŵĞŶ
ŬŝũŬĞŶŵŽĐŚƚĞŶŶŝĞƚŝŶŽŶƐďƵŝƚĞŶǀĞƌďůŝũĨ͘DŝũŶďĂŶŐĞ
ĐŽůůĞŐĂ͛ƐŬŽŶĚĞŶǀĞŝůŝŐŝŶĚĞƚƵŝŶůŝŐŐĞŶ͘ĂƚĚĞĚĞŶǌĞ
ŽŽŬĞŶŝŬŚĂĚǌĞůĨƐŚĞƚŝĚĞĞĚĂƚǌĞŚĞƚǁĞůůĞƵŬǀŽŶĚĞŶ͘
^ŽŵŵŝŐĞŶůĂŐĞŶĞĐŚƚŵŽŽŝƚĞǌŝũŶ͘ĂƚŚĞďďĞŶǌĞŐŽĞĚ
ǀĂŶŵŝũŐĞůĞĞƌĚ͘ŶĚŝĞŵĞŶƐĞŶŵĂĂƌŬůŝŬŬĞŶŵĞƚĚŝĞ
ŐĞŬŬĞĂƉƉĂƌĂĂƚũĞƐǀŽŽƌŚƵŶŽŐĞŶ͘/ŬǀŽŶĚŚĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬ
ŐĞǁĞůĚŝŐďŝŶŶĞŶ͊͊ŶŽŚ͊͘͘͘ǁĂƚǁĂƌĞŶĞƌǀĞĞůŵĞŶƐĞŶ͘
/ŬŬŽŶŶŝĞƚŽƉŚŽƵĚĞŶŵĞƚŬŶƵīĞůĞŶ͘/ŬǌĂůƵĞĞƌůŝũŬ
ďĞŬĞŶŶĞŶĚĂƚŝŬĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶĚĞĚĂŐŚĂƌƚƐƟŬŬĞŵŽĞ
ǁĂƐĞŶŽŽŬďƵŝƚĞŶďĞŶŐĂĂŶůŝŐŐĞŶ͘/ŬŚĂĚŐĞŚŽŽƌĚĚĂƚ
ĞƌŶŽŐǌŽ͛ŶĚĂŐŐŝŶŐŬŽŵĞŶĞŶǁŝůĚĞĚĂĂƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬ
ǁĞĞƌďŝũĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘ŶƵǁŝůƚŚĞƚŶŝĞƚŐĞůŽǀĞŶ͕ŵĂĂƌ
ŚĞƚǁĂƐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĚĂŐŶŽŐĚƌƵŬŬĞƌ͊'ĞůƵŬŬŝŐŐŝŶŐ
ŚĞƚǁĞĞƌŚĞĞůĞƌŐŐŽĞĚ͘tĞǁĂƌĞŶǁĞůǀƌĞƐĞůŝũŬŵŽĞ
ŚŽŽƌĚŝĞĂǀŽŶĚ͘KŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞůŽŽŬ͘DĂĂƌŚĞƚǁĂƐĞĞŶ
ŐĞǁĞůĚŝŐĨĞĞƐƚ͊
DĂĂƌůŝĞǀĞŵĞŶƐĞŶ͘͘͘ǁĂƚĞƌĚĂĂƌŶĂŐĞďĞƵƌĚĞ͍͊͊EĂĂƐƚ
dŝŶƵƐůŝĞƉĞƌŶŽŐƉůŽƚƐǌŽ͛ŶƌĞƵƐƌŽŶĚ͊,ŝũŚĞĞƚ^ĂǀĂƐ
ĞŶŝƐĞĞŶďĞĞƚũĞŶĞƚĂůƐdŝŶƵƐ͘,ŝũďƌŽŵƚǀƌĞƐĞůŝũŬŽƉ
ŽŶƐ͘ZĂĂƌǀŝŶĚŝŬĚĂƚ͘͘͘ŚŝũǁĞĞƚŶŝĞƚĞĞŶƐǁŝĞǁĞǌŝũŶĞŶ
ĚĂƚǁĞŚĂƌƚƐƟŬŬĞĂĂƌĚŝŐǌŝũŶ͘,ŝũĚŽĞƚŽŽŬŐĞŬŵĞƚŽŶƐ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͘,ŝũǁŝůŚĞĞůŐƌĂĂŐŬŶƵīĞůĞŶ͕ŵĂĂƌďĞĚĞŶŬƚ
ĚĂŶŝŶĠĠŶŬĞĞƌĚĂƚŚŝũǌĞǁŝůďŝũƚĞŶ͊/ŬƐŶĂƉŶŝŬƐǀĂŶĚŝĞ
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ĞŶƚƵŶŝĞƚŐĞǁĞĞƐƚ͍<ŽŵĚĂŶŐĞǌĞůůŝŐĚĞǌĞǌŽŵĞƌŶŽŐ
ĞĞŶƐŵĞƚŵŝũŬŶƵīĞůĞŶ͘ĂŶŚĞďŝŬĂůůĞƟũĚǀŽŽƌƵ͊
dŽƚŐĂƵǁ͊
<ŽƉũĞǀĂŶŝŶŽ
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De ‘Smeagols’

ƐŽŽƌƚĚƌĂŵĂ͛ƐǀŽŽƌŬŽŵĞŶǁŽƌĚƚ͘hǌƵůƚďĞŐƌŝũƉĞŶĚĂƚ
ǁŝũŽŽŬŶƵǁĞĞƌĞĞŶďĞƌŽĞƉŵŽĞƐƚĞŶĚŽĞŶŽƉŚĞƚ͚KƚũĞ
WŽƚũĞ͛͘

Eind januari was het hectisch bij onze organisatie. Verhuizen, opruimen, herindelen, verven en
ga zo maar door. Wij liepen op een vrijdag voor de zoveelste keer met mandjes katten van het
hoofdgebouw naar de nieuwbouw toen er een auto de parkeerplaats op kwam rijden. Er stapte
iemand uit met een doosje in zijn handen. Zo’n doosje belooft vaak niet veel goeds...
<ŝƩǇŶĂŵŚĞƚĚŽŽƐũĞŝŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶŚĂĂƌŐĞǌŝĐŚƚ
ŵĂĂŬƚĞĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚĞƌŶŝĞƚǀĞĞůŐŽĞĚƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚǁĂƐ͘
,ĞƚǁĂƌĞŶĚƌŝĞŬŝƩĞŶƐǀĂŶŵĂĂƌůŝĞĨƐƚǀŝĞƌŵĂĂŶĚĞŶ
ŽƵĚ͘ĞŬůĞŝŶƐƚĞǁŽŽŐŶŽŐŐĞĞŶϰϬϬŐƌĂŵ͘ĞǁĂƌĞŶ
ǌǁĂĂƌŽŶĚĞƌǀŽĞĚ͕ǌŝĞŬĞŶůĞŬĞŶŵĞĞƌĚŽŽĚĚĂŶůĞǀĞŶĚ͘
ĞǌĂŐĞŶĞƌǌŽ͚ŵŝƐŵĂĂŬƚ͛Ƶŝƚ͕ĚĂƚǁŝũǌĞĂůƐŶĞůĚĞ
͚^ŵĞĂŐŽůƐ͛ŶŽĞŵĚĞŶ͕ŶĂĂƌŚĞƚĂĨƐƚŽƚĞůŝũŬĞǁĞǌĞŶƵŝƚĚĞ
Įůŵ͚dŚĞ>ŽƌĚŽĨƚŚĞZŝŶŐƐ͛͘
hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐũĞĞĞƌƐƚĞƌĞĂĐƟĞďŽŽƐŚĞŝĚŽƉĚĞƉĞƌƐŽŽŶ
ĚŝĞǌĞĚŝƚŚĂĚĂĂŶŐĞĚĂĂŶ͘DĂĂƌƚŽĐŚ͕ĚĞǌĞŵĞŶƐĞŶ
ŬǁĂŵĞŶǁĞůŽŵŚƵůƉǀƌĂŐĞŶ͘DĞĞƐƚĂůŐĞďĞƵƌƚĚŝƚŶŝĞƚ
ĞŶŬŽŵĞŶǌĞďŝũƚŽĞǀĂůŽƉŽŶƐƉĂĚ͘ĞƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞĚĞǌĞ
ŬĂƚũĞƐďƌĂĐŚƚǁĂƐĞƌŐǀĞƌĚƌŝĞƟŐĚŽŽƌĚĞƐŝƚƵĂƟĞĞŶ
ĚƵƌĨĚĞƵŝƚƐĐŚĂĂŵƚĞĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚĞĞŶƐƚĞŬŽŵĞŶ͘sĞĞů
ŵĞŶƐĞŶǌŝƩĞŶĮŶĂŶĐŝĞĞůĂĂŶĚĞŐƌŽŶĚĞŶŬƌŝũŐĞŶŐĞĞŶ
ŚƵůƉ͕ǌĞŬĞƌŶŝĞƚǀŽŽƌŚƵŶĚŝĞƌĞŶ͘ĂƚǁĂƐŽŽŬŚŝĞƌŚĞƚ
ŐĞǀĂů͕ƚĞƌǁŝũůŵĞŶŚĞĞůŐƌĂĂŐĂŶĚĞƌƐǁŝůĚĞ͘ŽŬǁĂŵ
<ŝƩǇĞƌĂůƉƌĂƚĞŶĚĞĂĐŚƚĞƌĚĂƚĞƌŶŽŐĞĞŶǀŝĞƌĚĞŬŝƩĞŶ
ǁĂƐ͘ĞǌĞďůĞĞŬĞƌŚĞƚĞƌŐƐƚĂĂŶƚŽĞƚĞǌŝũŶ͕ŵĂĂƌŽŵĚĂƚ
ŵĞŶǌŝĐŚŚŝĞƌǌŽǀƌĞƐĞůŝũŬǀŽŽƌƐĐŚĂĂŵĚĞŚĂĚĚĞŶǌĞŚĞƚ
ĂĐŚƚĞƌŐĞŚŽƵĚĞŶ͘,ŝũǌŽƵŚĞƚƚŽĐŚŶŝĞƚŽǀĞƌůĞǀĞŶ͘<ŝƩǇ
ŚĞĞŌǌĞŐĞƐŵĞĞŬƚŽŵŽŽŬĚĂƚŬŝƩĞŶŚŝĞƌƚĞďƌĞŶŐĞŶĞŶ
ĚĂĂƌŚĞďďĞŶǌĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŐĞůƵŬŬŝŐŐĞŚŽŽƌĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
tŝũŚĞďďĞŶŚĞƚǀŝĞƌƚĂůŽƉŐĞŶŽŵĞŶĞŶǌŝũŶŵĞƚĞĞŶ
ďĞŐŽŶŶĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ͕ĚŝĞǀŽŽƌĂůďĞƐƚŽŶĚƵŝƚ
ĞƚĞŶĞŶŵĞĚŝĐĂƟĞ͘>ĂŶŐǌĂĂŵǌĂŐĞŶǁĞǀŝĞƌĨƵƚůŽǌĞ
ǁĞǌĞŶƚũĞƐǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶŝŶĞĐŚƚĞŬĂƚũĞƐ͘ĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌ
ĚĂƚĞƌĞĞŶďĂůůĞƚũĞŽŶƚĚĞŬƚǁĞƌĚŽŵŵĞĞƚĞƐƉĞůĞŶǁĂƐ
ƌŽŶĚƵŝƚǀĞƌƚĞĚĞƌĞŶĚ͘
hŝƚĞƌĂĂƌĚďůĞĞĨĚĞŚƵůƉŶŝĞƚďŝũĚĞŽƉŶĂŵĞǀĂŶĚĞ
ŬůĞŝŶƚũĞƐ͘ĞǀŝĞƌǀŽůǁĂƐƐĞŶŬĂƩĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞǌŝŶǌŝũŶ
ŐĞƐƚĞƌŝůŝƐĞĞƌĚĞŶŐĞĐĂƐƚƌĞĞƌĚǌŽĚĂƚŚĞƌŚĂůŝŶŐǀĂŶĚŝƚ
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,ĞƚǀŝĞƌƚĂůŝƐŝŶŵŝĚĚĞůƐŚĞƌƉůĂĂƚƐƚĞŶĚŽĞƚŚĞƚƐƵƉĞƌ͘
ůůĞĞŶĚĞŬůĞŝŶƐƚĞŚĞĞŌĞƌĞĞŶǀƌĞĞŵĚƵŝƚǌŝĞŶĚŽŽŐũĞ
ĂĂŶŽǀĞƌŐĞŚŽƵĚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌŬĂŶŚŝũƉƌŝŵĂŵĞĞůĞǀĞŶ͘
,ĞƚĞŝŶĚƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶĚĞǌĞĂĐƟĞŝƐĚĂŶŽŽŬŵĞĞƌĚĂŶ
ƐƵĐĐĞƐǀŽů͊
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T
Teplak

Hallo Rixt
Ik ben zo tevreden hoe het gaat met de beide
poezen Ze liggen samen op het bed. Zo lief. Ik er
ook bij en mag ze beiden aaien!!! Soms is Rosita
nog een beetje zo van: ‘ik was hier eerst hè, kalm
aan jij’. Haha.

Mischa…met de gouden ogen!
Hallo allemaal,
Het gaat geweldig met Mischa! Mijn mannen (de
twee ‘er-waren-er-eens-katers’) hebben haar
helemaal geaccepteerd, voor zover katten dat
doen. Af en toe wordt er hier en daar nog een
tikje uitgedeeld, maar ze staat haar vrouwtje!
Ze is erg aanhankelijk en alhoewel ze heel de
dag naar buiten kan en ook gaat blijft ze een
beetje voorzichtig. Niks mis mee natuurlijk. Ik
zie hoe ze van alles leert als ze buiten is, gewoon
mooi om van te genieten!
En cadeautje dit meisje erbij en nog bedankt!
Groetjes Irene

Kareltje is omgedoopt in Robbie! Ik hoop dat je
dat goed vindt. Hij was zo druk aan het spelen en
ik zei he dikke robbedoes en zo ontstond Robbie
en hij kijkt me ook echt zo aan van: ‘ben ik dat?’,
als ik hem roep.

Hallo daar!
Nog even een kort berichtje van Muis. Muis
hebben we vorig jaar in mei opgehaald en
sindsdien heeft ze hier een koninginnenleventje.
Muis wordt steeds aanhankelijker en kruipt nu
zelfs bij de visite op schoot. Ze knort volop en
is helemaal gewend aan alles wat hier gebeurt.
Alleen de stofzuiger is en blijft doodeng.
We vinden het fascinerend om te zien dat ze het
zo goed doet als je weet waar ze vandaan komt.
De dierenarts geeft trouwens ook aan dat ze
helemaal geen hartruisje meer heeft en hij haar
er heel mooi uit vindt zien voor haar leeftijd. Er
werd zelfs even aan getwijfeld of ze wel zo oud
is!
Het leek me leuk om dit even aan jullie te
vertellen, zodat jullie ook wat terug horen van
jullie succesverhalen.
Groet en veel succes!

Hij is best al een heel stuk rustiger. Spelen doet hij
als geen ander hij rent trap op trap af en over de
zolder over de stoelen. Ha ha, helemaal gek is hij
dan.
Eerst miauwde hij veel, maar nu nog alleen als
hij een gekke bui heeft of op Rosita afrent. Ik had
echt het idee dat hij verdrietig was in het begin,
maar nu niet meer. Ze zitten naast elkaar te eten en
wat me opvalt? Rosita komt steeds meer binnen.
Eerder zag je haar met mooi weer soms de hele
dag niet. Dan lag ze lekker te slapen op een stoel,
of onder de heg naast huis. Dus ze zoekt hem echt
op. Het is te gek, hij laat zich zelfs door vreemden
al aanraken. Ik durf hem nog niet naar buiten te
laten gaan, maar hij vindt het zo wel goed geloof
ik.

Jesse zegt hoi!
Ligt hier lekker zijn dekentje te masseren. Wat
een lekkere knuffelkont is het en hij brabbelt
lekker tegen me als ik de bak doe of als ik voer
doe. Poes Lola, zijn beoogde huwelijkskandidate,
zegt nog steeds Mwoah, maar met Bela en Lara
gaat het al veel beter. Ik ben elke dag blij dat ik
hem bij jullie heb opgehaald, mijn kleine rode
prinsje.

Hoi!

Ik zal je later nog wel eens schrijven hoe het
verder gaat met de twee beesies, maar ik ben
heel blij dat we hem hebben genomen. Bedankt!!!!
Lieve groetjes van ons en een pootje van de
poezen,
Daag Marja

Veronie Dekker
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Meer voor minder
Dankzij een aantal erfenissen, legaten en grote giften zijn wij in staat gesteld om een geweldige
nieuwbouw te realiseren. Wij zijn dan ook enorm dankbaar als mensen ons opnemen in hun
testament. De grootste uitdaging blijft echter om ook structureel de stichting gezond te houden.
ƚĞŶ͕ŬĂƩĞŶďĂŬǀƵůůŝŶŐ͕ƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬŵŝĚĚĞůĞŶĞŶĚĞĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐ
ǌŝũŶĞĞŶƉĂĂƌĚĂŐĞůŝũŬƐĞŬŽƐƚĞŶ͘KŽŬŵŽĞƚŽŶƐŐĞďŽƵǁǀŽŽƌǌŝĞŶ
ǁŽƌĚĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌ͕ůŝĐŚƚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚĞŶŵŽĞƚĂůůĞƐƵŝƚĞƌĂĂƌĚ
ĐŽƌƌĞĐƚǀĞƌǌĞŬĞƌĚǌŝũŶ͘KŵĚĂƚǁŝũǀĞĞůďĞǁŽŶĞƌƐŚĞďďĞŶ
ĚŝĞŵĞĚŝƐĐŚĞŽĨŐĞĚƌĂŐƐƉƌŽďůĞŵĞŶŚĞďďĞŶůŝŐŐĞŶǀĞĞůǀĂŶ
ĚĞǌĞŬŽƐƚĞŶŚŽŐĞƌĚĂŶďŝũĞĞŶŐĞǌŽŶĚĞŚƵŝƐŬĂƚ͘KŶĚĂŶŬƐĚĞ
ƚŽŵĞůŽǌĞŝŶǌĞƚǀĂŶŽŶǌĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĞŶƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐŚĞďďĞŶ
ǁĞŽŽŬĞĞŶĂĂŶƚĂůŵĞŶƐĞŶŝŶĚŝĞŶƐƚ͘ĞŶĚĂŐĚĞŬĂƩĞŶŶŝĞƚ
ǀĞƌǌŽƌŐĞŶŝƐŶĂŵĞůŝũŬŐĞĞŶŽƉƟĞ͘

,ĞƚůŝũŬƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞů͕ŵĂĂƌďĞĚĞŶŬǁĞůĚĂƚǁŝũŐĞĞŶ
ƐƵďƐŝĚŝĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶĞŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǌŝũŶǀĂŶƵǁŐŝŌĞŶ͘
'ĞĞĨũĞĂĂŶĞĞŶŐŽĞĚĚŽĞůĚĂŶŚĞĞŌĚŝƚǀĂĂŬŵĞƚĞŵŽƟĞƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘ŽŽƌĚĞŵĞĞƐƚĞŵĞŶƐĞŶǁŽƌĚƚĚĂŶŽŽŬŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚĚĞ
ůŝŶŬŵĞƚĚĞďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚŐĞůĞŐĚ͘DĂĂƌĂůƐĞĞŶŐŽĞĚĚŽĞů
ĞƌŬĞŶĚŝƐĚŽŽƌĚĞďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚĂůƐůŐĞŵĞĞŶEƵƚĞŽŐĞŶĚĞ
/ŶƐƚĞůůŝŶŐ;E/Ϳ͕ĚĂŶŚĞĞŌĚŝƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌƵǁ
ƐĐŚĞŶŬŝŶŐ͘
EŽƌŵĂĂůŝƐŚĞƚǌŽĚĂƚƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶĂůůĞĞŶĂůƐĂŌƌĞŬƉŽƐƚǁŽƌĚĞŶ
ŐĞǌŝĞŶǀŽŽƌǌŽǀĞƌƵũĂĂƌůŝũŬƐŵĞĞƌƐĐŚĞŶŬƚĚĂŶĠĠŶƉƌŽĐĞŶƚǀĂŶ
ƵǁŝŶŬŽŵĞŶ͘sĞĞůŵĞŶƐĞŶǌƵůůĞŶŚŝĞƌŶŝĞƚĂĂŶƚŽĞŬŽŵĞŶ͘/Ŷ
ŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶǁĂƐŚĞƚĂůŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞǌĞƐĐŚĞŶŬŝŶŐǀŽůůĞĚŝŐ
ĂŌƌĞŬďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘,ŝĞƌǀŽŽƌǁĞƌĚĚĂŶĞĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ
ŽƉŐĞƐƚĞůĚǁĂĂƌďŝũǀŽŽƌĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶŵŝŶŝŵĂĂůǀŝũĨũĂĂƌ
ũĂĂƌůŝũŬƐĞĞŶǌĞůĨĚĞďĞĚƌĂŐǁĞƌĚŐĞƐĐŚŽŶŬĞŶ͘,ĞƚŶĂĚĞĞůǁĂƐ
ĚĂƚĚĞǌĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚďŝũĚĞŶŽƚĂƌŝƐŝŶĞĞŶĂŬƚĞŵŽĞƐƚǁŽƌĚĞŶ
ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘ŽŽƌĚĞĞǆƚƌĂŬŽƐƚĞŶǁĂƐĚŝƚĂůůĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚǀŽŽƌ
ŐƌŽƚĞƌĞďĞĚƌĂŐĞŶ͘,ŝĞƌŝƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŝŶŐĞŬŽŵĞŶ͕ǁĂŶƚǀĂŶĂĨ
ũĂŶƵĂƌŝǀĂŶĚŝƚũĂĂƌŝƐĚĞƚƵƐƐĞŶŬŽŵƐƚǀĂŶĞĞŶŶŽƚĂƌŝƐŶŝĞƚŵĞĞƌ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘,ŝĞƌŵĞĞŝƐŚĞƚŽŽŬŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŐĞǁŽƌĚĞŶŽŵǀŽŽƌ
ŬůĞŝŶĞƌĞďĞĚƌĂŐĞŶĞĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĂĂŶƚĞŐĂĂŶ͘

tŝũƐƚĞŬĞŶǀĞĞůƟũĚŝŶĚĞƐƚĞƌŝůŝƐĂƟĞͲĞŶĐĂƐƚƌĂƟĞͲĂĐƟĞƐ͕
ŵĞƚŵŽŽŝĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘ZƵŝŵƚĞŝŶŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀĂŶĚĞ
ĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬƚŽŵŽŽŬŵĞĚŝƐĐŚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ
ƚĞŐĞŶĞĞŶŚŽŐĞƌƚĂƌŝĞĨĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ͘sĞĞůĚŽŶĂƚĞƵƌƐǀƌŽĞŐĞŶ
ŝŶŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶŽĨŚƵŶƉŽĞƐďŝũŽŶƐŝŶƉĞŶƐŝŽŶŬŽŶ͘ŽŽƌĚĞ
ŶŝĞƵǁďŽƵǁŝƐŚŝĞƌƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŐĞŬŽŵĞŶ͘ĞĞǆƚƌĂŝŶŬŽŵƐƚĞŶ
ƵŝƚŚĞƚĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐǁĞƌŬĞŶŽŶƐƉĞŶƐŝŽŶǀůŽĞŝĞŶǀŽůůĞĚŝŐƚĞƌƵŐŝŶ
ĚĞƐƟĐŚƟŶŐ͘KŽŬŚĞƚĚŽŽƌŽŶƐŐĞďƌƵŝŬƚĞĚŝĞƌǀŽĞĚĞƌ;ĂƌŽĐĂƚͿ
ĞŶŬĂƩĞŶŐƌŝƚ;ƌĞĞĚĞƌ^ĞůĞĐƚͿǁŽƌĚƚǀĂŶĂĨĚĞƐƟĐŚƟŶŐǀĞƌŬŽĐŚƚ͘
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DŝƐƐĐŚŝĞŶŚĞůƉƚƵŽŶƐĂůũĂƌĞŶůĂŶŐŵĞƚĞĞŶĚŽŶĂƟĞǀĂŶĚĞƌƟŐ͕
ŚŽŶĚĞƌĚŽĨǀŝũĬŽŶĚĞƌĚĞƵƌŽƉĞƌũĂĂƌ͘tĂŶŶĞĞƌƵĚŝƚƐĂŵĞŶŵĞƚ
ĚĞƐƟĐŚƟŶŐǀŽŽƌĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶŵŝŶŝŵĂĂůǀŝũĨũĂĂƌǀĂƐƚůĞŐƚ
ŝŶĞĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĂůƐĂŌƌĞŬƉŽƐƚ
ŽƉǀŽĞƌĞŶ͕ŽŽŬĂůƐĐŚĞŶŬƚƵŵŝŶĚĞƌĚĂŶŚĞƚĚƌĞŵƉĞůďĞĚƌĂŐ͘
ĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞďĞůĂƐƟŶŐƐĐŚŝũĨŬƵŶƚƵĚĂŶϰϮŽĨϱϮƉƌŽĐĞŶƚ
ǀĂŶĚĞŐŝŌƚĞƌƵŐŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĚĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ͘ĞŶŵŽŽŝǀŽŽƌĚĞĞů
ǀŽŽƌƵ͕ŵĂĂƌƵŬƵŶƚŽŽŬĚĞƐƟĐŚƟŶŐŚŝĞƌǀĂŶůĂƚĞŶƉƌŽĮƚĞƌĞŶ
ĚŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶŚŽŐĞƌďĞĚƌĂŐƚĞƐĐŚĞŶŬĞŶĚĂŶŝŶŚĞƚ
ǀĞƌůĞĚĞŶ͕ǌŽŶĚĞƌĚĂƚƵĚĂƚŵĞƌŬƚŝŶĚĞƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞ͘KƉŽŶǌĞ
ƐŝƚĞŬƵŶƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŝŶĚĞŶ͕ŵĂĂƌƵŵĂŐŽŽŬĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞƐƟĐŚƟŶŐ;ŝŶĨŽΛŬĂƟŶŶŽŽĚ͘ŶůͿ͘/ŬŚĞůƉƵŐƌĂĂŐ
ǀĞƌĚĞƌ͘

Over Kat in Nood
De doelstelling van de stichting is de opvang van
niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft
veelal katten op hoge leeftijd of met een handicap.
Deze katten komen uit het gehele land omdat zij vanuit
veel asielen niet plaatsbaar zijn. Als gevolg daarvan
zouden de dieren -na verloop van tijd- moeten worden
afgemaakt. Ook katten van particulieren die niet meer
thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons welkom. Vaak
neemt een regulier asiel deze dieren niet op. Wij vinden
dit niet juist omdat ook deze katten recht hebben op
een liefdevolle verzorging! Naast de opvang zet de
stichting zich actief in tegen het kattenoverschot in
Nederland.
De inkomsten van de stichting komen voornamelijk
uit donaties, giften van particulieren en legaten of
erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds
waarbij men één of meerdere katten voor een bepaald
bedrag per maand kan adopteren. Stichting Kat in Nood
ontvangt geen subsidies.

Stichting Kat in Nood is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Kat in Nood hoeft daarom geen successierecht
of schenkingsrecht te betalen over de erfenissen en
schenkingen die zij ontvangt. U heeft als donateur van
een ANBI ook een belastingvoordeel: u kunt uw giften
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
binnen de daarvoor geldende regels.
Daarnaast is de stichting in het bezit van het Keurmerk
Goed Besteed (KGB). Wanneer een goed doel het
Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat
er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie.
Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid,
bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van
het bewuste goede doel.
ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!
IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Ik geef mij op (aankruisen):
als donateur voor minimaal € 17,50 per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de
betaling.
ǀŽŽƌĮŶĂŶĐŝģůĞĂĚŽƉƟĞǀĂŶŬĂƚ;ƚĞŶͿăΦϭϭ͕ϱϬƉĞƌŵĂĂŶĚ͘^ƚƵƵƌŵŝũĞĞŶ

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

Handtekening

DŝĐŚŝĞů^ĐŚƌŝĞƌ
WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ

^ƚƵƵƌĚĞďŽŶŶĂĂƌ͗^ƟĐŚƟŶŐ<ĂƚŝŶEŽŽĚ͕^ĂŶŶŝŐĞtǇŬϱĂ͕ϵϮϮϮ>ƌĂĐŚƚƐƚĞƌĐŽŵƉĂŐŶŝĞ
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INbeeld

Dit oude theelepeltje ontvingen wij, bij de opening, als blijk van waardering van een aantal voormalige bestuursleden van
^ƟĐŚƟŶŐ<ĂƚŝŶEŽŽĚƵŝƚĞŶ,ĂĂŐ͘

