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Geachte donateurs
Voor u ligt de zomeruitgave van het Zwervertje. We zitten al weer in jaargang 36! De tijd vliegt.
Onze Open Dag, naar aanleiding van het 35-jarig bestaan in december, was een groot succes. 
De dag was door een enthousiast team geweldig georganiseerd. Het weer was goed, de opkomst 
geweldig en de dag werd afgesloten met een fantastische opbrengst van bijna 2000,- euro. De 
bewoners ‘ondergingen’ de dag, zoals we van ze gewend zijn: prima, maar ook blij dat de rust 
weer kwam aan het einde van de dag. Kortom een groot succes! De volgende mijlpaal wordt ons 
40-jarig bestaan. We hebben er nu al zin in.

Wat betreft de organisatie draait de stichting prima. We 
hebben een actief bestuur dat zorgt voor continuïteit: 
voor nu, maar ook voor de toekomst. Personeel, 
exploitatie, communicatie, verantwoordelijkheden 
en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s waarover 
nagedacht en gesproken wordt. Wat zou het 
bijvoorbeeld mooi zijn als we de maandelijkse 
energierekening kunnen verlagen, of zelfs naar nul 
brengen, door zelf duurzaam stroom op te wekken. De 
stichtingsgebouwen zijn al grotendeels elektrisch en 
hiermee bouwen we verder aan duurzaamheid.

Er hebben wat veranderingen plaats gevonden op de 
werkvloer. Zo werkt Kitty niet meer bij ons en is ons 
vaste team versterkt met de komst van Ingrid. Op de 
dierenartsdagen is Anja een vast gezicht geworden. 
Naast Jolanda, mijzelf en een geweldig trouw team van 
ruim dertig vrijwilligers ontbreekt het onze bewoners 
aan niets.

De ‘bloemendag’ afgelopen mei verliep ook weer 
naar wens, met dank aan Margreet Homan. Helaas 
hadden we wat minder bestellingen dan de voorgaande 
jaren. Dit jaar hebben we, naast een aankondiging in 
het Zwervertje van december, de actie alleen via de 
mail en social media bekend hebben gemaakt. Voor 
ons een flinke besparing in druk- en verzendkosten, 
maar mogelijk wel de reden voor de terugloop. De 
uiteindelijke opbrengst was toch weer ruim 1000,- euro, 
maar nog belangrijker blijven de vele leuke contacten 
met nieuwe en oude bekenden. We gaan dan ook door 
met deze methode en vragen mensen die de actie 
dit jaar gemist hebben onze website en Facebooksite 
volgend jaar goed in de gaten te houden.  

In de eerste helft van 2016 hebben we al weer ruim 
honderd katten opgenomen. Veel ‘langzitters’ vanuit 
andere opvangen, een aantal van particulieren en een 
fors aantal katten die daadwerkelijk in nood verkeerden. 

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Colofon Zwervertje uit? Geef het aan iemand anders!
Internet
www.katinnood.nlinfo@katinnood.nl

Telefoon
0512 300 664Dagelijks van 10.00 tot 15.00, behalve donderdag en zondag.
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Sannige wyk 5a9222 LE Drachtstercompagnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting kunt u een afspraak maken.
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Kat in Nood gaat richting de 

zesduizend likes op Facebook. 

Volgt u mee?

Keer op keer trieste situaties. Schuwe zwerfkatten die 
duidelijk hulpbehoevend zijn, maar waarbij het vangen 
net even wat meer moeite kost dan anders. Poezen die 
ergens hun kittens krijgen en waarbij niemand weet 
van wie ze zijn. Verzorgers of eigenaren die overlijden 
en de katten achter laten. Sommigen (soms al fors op 
leeftijd) belanden op straat, anderen worden tijdelijk 
opgenomen. Het is een triest gegeven dat deze situaties 
vrijwel altijd stuk lopen op het geld. Gelukkig zijn er 
uitzonderingen, maar helaas zijn bepaalde asielen erg 
zwart-wit in hun opnamebeleid. Een kat wordt alleen 
opgenomen met een afstandsbijdrage. Kan deze niet 
betaald worden door omstandigheden, dan wordt er 
niet geholpen. Van dit gesteggel is uiteindelijk maar 
één de dupe en dat is de kat. Voor dit dier zwichten wij 
wel, met het gevolg dat we regelmatig leuke, gezellige, 
herplaatsbare katten opnemen. En dat terwijl wij een 
opvang voor moeilijk tot niet-herplaatsbare katten zijn. 
Helaas zullen dergelijke situaties altijd blijven bestaan.

Vanaf mei zitten we weer volop in de kittens. 
Gevonden en/of gedumpte kittens komen veelal bij de 
reguliere asielen terecht. Onze hulp betreft vooral de 
particulieren. We proberen te voorkomen dat er nestje 
na nestje geboren wordt die, als ze niet geplaatst kunnen 
worden, op straat worden gezet. Ook dit jaar rollen we 
van de ene schrijnende situatie in de andere. Mensen die 
zwaar in de schulden zitten, soms op straat staan, maar 
vaak ook dieren hebben. Van de katten is vrijwel nooit 
één geholpen waardoor er altijd nesten zijn. Wij helpen 
door de volwassen dieren te steriliseren/castreren en 
de kittens op te nemen. Ons werkt blijft dubbel. Zo 
steriliseren we bijvoorbeeld op een donderdag twintig 
poezen en krijgen een dag later weer twee nestjes 
binnen. Toch blijven we geloven in deze werkmethode. 

De nestjes die bij ons komen belanden niet op straat 
en een door ons geplaatst, en geholpen, kitten zal niet 
bijdragen aan het kattenoverschot.

Ondanks deze extra drukte gaan we voor een lange en 
fijne zomer. Het is heerlijk om onze bewoners te zien 
genieten van het mooie weer. Katten zijn nu eenmaal gek 
op de zon. Ik wens u ook een hele fijne zomer toe. Bent 
u toevallig bij ons in de buurt, kom dan gerust een kijkje 
nemen. U bent altijd welkom.

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Gastgezinnen bedankt!

Hoe mooi onze opvang ook is, toch is deze niet geschikt 
voor het opvangen van kittens. De kleintjes krijgen 
in de quarantaines te weinig prikkels. Schuwheid ligt 
dan op de loer. Ook is het voor de verspreiding van 
ziektes niet ideaal. Veel kittens bij elkaar geeft een 
hoge infectiedruk en wordt er één ziek?...dan worden 
ze allemaal ziek.

Daarom zijn wij ontzettend blij met onze gastgezinnen!! 
Mensen die hun huis openstellen voor kittens van alle 
leeftijden, tam of schuw, moeders met kleintjes en 
ga zo maar door. Deze hulp is ontzettend waardevol. 
De kleintjes krijgen veel huiselijke prikkels mee (tv, 
stofzuiger, etc) en vaak zijn er in de woning nog andere 
dieren aanwezig. Ze krijgen de hele dag door knuffels, 
kortom de ideale basis voor een gezellig en sociaal 
kitten.

Via deze weg willen wij al onze gastgezinnen dan ook 
enorm bedanken! Zonder jullie hulp zouden wij niet de 
hulp kunnen bieden die nodig is.

Gastgezinnen bedankt!
Ook al zien we ze liever niet komen, toch weten we dat we elk jaar opnieuw overspoeld worden met 
kittens. Een drukke tijd! Toch willen wij deze hulp blijven bieden omdat de kleintjes weer aan de basis 
staan van het kattenoverschot. Als kittens via ons herplaatst worden zijn ze ingeënt, gechipt, behandeld 
tegen wormen en vlooien en komen ze rond zes maanden terug voor hun sterilisatie/castratie.
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Een kat met karakter
In de zomer van 2013 kwam Spikey, samen met zijn zus Nikki, op 15-jarige leeftijd bij ons 
binnen. Ze hadden allebei vreselijke diarree, last van braken en waren hier flink ziek van. Er 
werd door onze dierenarts een ontlastingsonderzoek gedaan en zo kwamen wij er al snel achter 
dat ze besmet waren met Salmonella. Er werd een intensieve behandeling gestart die helaas voor 
Nikki niet meer mocht baten.

Spikey heeft het gered en dat vooral op karakter. Iedere 
ochtend als wij onze ziekenboeg binnenstapten was het 
spannend om te zien hoe we hem zouden aantreffen. 
Zou hij er nog zijn? Ja hoor. Spikey stond knedend 
in zijn kleedje, hard te miauwen om aandacht en op 
het moment dat hij je een kopje gaf, zat de ontlasting 
letterlijk om je oren...en ik? Ik was meteen verkocht.
Na lange tijd ging het eindelijk de goede kant op en 
we waren dolblij toen Spikey genezen werd verklaard! 
Langzaam hebben we hem geïntroduceerd in één van 
onze verblijven maar het werd al snel duidelijk dat Spikey 
het absoluut niet prettig vond om samen te leven in een 
ruimte met veel soortgenootjes.

Het duurde dan ook niet lang of Spikey verhuisde 
met mij mee naar huis onder het mom van ‘eeuwig-
gastgezin’.  Hij bleef onder de stichting vallen, alleen 
woonde hij daar niet meer.
Zodra het deurtje van de vervoersbox openging, was 
Spikey meteen thuis en leek het als woonde hij hier al 
zijn hele leven. Het duurde dan ook niet lang voordat 
hij mijn bed ingepikt had. Met zijn chronische snotneus 
kreeg ik ‘s nachts letterlijk de snotklodders in mijn oren. 
Want ‘hallo!...we zijn hier niet om te slapen!’. ‘Knuffelen 
zul je’. En als Spikey iets wou, dan gebeurde het ook. Dus 
als hij je een kopje kwam geven, eindigde dat met een 
bloedneus. En als we dan toch eindelijk gingen slapen, 
lag hij heerlijk opgerold op mijn (ja mijn) kussen.

Maar dat gaf niet, want oh wat een verschrikkelijk 
leuke kat was Spikey. Hij had een gezicht waar je 
zelf de verhalen bij kon bedenken. Als hij het ergens 
zichtbaar niet mee eens was, trok hij een gezicht dat 
enorm lachwekkend was. Verder was Spikey ook nog 
eens verschrikkelijk lief. Dat hij het niet zo nauw nam 
met de kattenbakregels, namen we dan ook maar voor 
lief. Kittens die ik mee naar huis nam, kregen eerst een 
‘welkomst-besprenkeling’ en onder de jas, die bezoek 
over een stoel hing, lagen binnen een paar tellen 
urinedruppeltjes.

Ik heb ook nog nooit een kat meegemaakt die zo dol 
op douchen was. Zodra de kraan open werd gedraaid, 
kwam Spikey luid miauwend aanrennen (waag het eens 
de deur dicht te doen!) en dan stonden we samen te 
douchen. Vervolgens lag hij zich kleddernat, lekker 
droog te poetsen in mijn bed (we hadden inmiddels 
een overeenkomst dat we ieder een kant van het bed 
hadden).

Tot groot verdriet staat dit allemaal in de verleden tijd 
geschreven. In het begin van dit jaar vond ik dat Spikey 
iets af begon te vallen en stonk hij een beetje uit zijn 
bekje. Meteen werd er een uitgebreid bloedonderzoek 
gedaan, maar hieruit bleek dat Spikey het bloedbeeld 
had van een jonge kater. Zou hij dan een rot kiesje 
hebben? Nee, ook zijn bekje zag er nog keurig uit. 
Mafkees…had hij me weer even mooi voor de gek.
Tot twee maanden later ik weer het idee had dat hij 
verder af begon te vallen. Spikey werd ook een dagje 
ouder, maar voor de zekerheid deden we toch weer even 
een bloedonderzoek. Ook hieruit bleek weer dat er niets 
aan de hand was. Gelukkig!

Na een heerlijke gezamenlijke douchebeurt begin mei, 
maakten we een deal. Spikey zou sowieso nog vijf jaar 
mee gaan. Dit was een mooi voornemen. Tot in juni het 
noodlot toesloeg.

Toen ik de woonkamer binnenstapte kwam Spikey 
enthousiast als altijd uit zijn favoriete krabton 
gesprongen om mij te begroeten. ‘Zag ik dit nu goed? 

Wankelde hij? Ja verhip...’ Spikey deed een paar stappen 
en viel. En zijn miauwtje was absoluut geen Spikey 
miauwtje. Meteen zijn we in de auto gestapt en naar 
onze dierenarts gereden. Hier is onder andere weer 
een bloedonderzoek gedaan. Spikey zijn lever leek er 
plotseling mee te stoppen.

Dit was een shock. Het was moeilijk om te zien dat zijn 
lichaam niet meer wilde terwijl in Spikey zijn hoofd alles 
nog kon. Weer het trappelen op het kleedje, keiharde 
kopjes geven en voor het eerst deed Spike een plas op de 
kattenbak. Onze dierenarts heeft werkelijk alles op alles 
gezet, want het ging wel om Spikey! Het kon alle kanten 
opgaan. Helaas sloeg de behandeling niet aan en gleed 
Spikey langzaam weg. Om lijden te voorkomen hebben 
we hem met groot verdriet moeten laten gaan.

Vergeten doe ik je nooit, ouwe stinkerd! ;)

Jolanda 
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De buren wisten van de mishandelde Minoes en voelden 
zich verplicht een andere plek voor haar te vinden. Na 
een lange zoektocht kwamen ze bij ons. Toen we haar 
voor het eerst zagen schrokken we. Ze was kaal en deed 
dit duidelijk zelf. Ze had een vreemde uitdrukking in haar 
gezicht en dat kwam omdat haar ogen niet helemaal 
recht stonden. Ze knipperde amper met één oog en als 
ze sliep hield ze deze halfopen. Ze had blijvend letsel 
opgelopen op haar eerste woonadres. Heel erg triest om 
te zien. Hoe goed wij ons best ook deden, Minoes kon bij 
ons niet ontspannen. Ze bleef zichzelf maar kaal likken 
en oogde verre van ontspannen. Wij konden verder ook 
slecht contact met haar krijgen. De aanval vond Minoes 
veiliger. 

Jolanda besloot haar in gastgezin te nemen. Nog 
dezelfde avond stuurde ze een filmpje van een 
voorzichtige Minoes die haar eerste toenadering zocht. 
Een mooi groeiproces volgde. Minoes werd zichzelf en 
met de dag aanhankelijker. Helaas merkte Jolanda dat 
ze niet zo dol op de andere katten was. Een eigen huisje, 
hooguit met één andere kat, zou het mooiste zijn. Na 
een lange zoektocht met veel oproepen is dit uiteindelijk 
gelukt. Minoes heeft eindelijk haar lang gezochte en 
verdiende eigen plekje. Met het liefste baasje die ze 
zich kan wensen. Minoes ziet er weer prachtig uit en wij 
zijn ontzettend blij dat we deze dame in nood hebben 
kunnen helpen.

Het leven voor een persoon met zelfmoordneigingen 
moet loodzwaar zijn. Hoe zou het voor een dier zijn die 
zijn/haar leven met een dergelijk persoon deelt. Dieren 
pikken emoties op en veranderen hierdoor. Dat maken 
wij heel veel mee. Het moment dat wij een compleet 
‘geflipte’ Mombar binnen kregen was hier één van. 
Mombar zijn baasje had zelfmoord gepleegd en dit werd 
pas na enkele dagen ontdekt. Uiteraard is een dergelijke 
situatie voor nabestaanden erg heftig. Wat komt er op 
je af, wat moet je allemaal regelen? De kat moet ergens 
naar toe. Je belt het asiel en denkt hem nog dezelfde dag 
te kunnen brengen. Maar het asiel zegt: ‘Nee... dit is een 
afstandskat en wij zijn niet verplicht die op te nemen’. 

Begrip voor de situatie was er niet. Mombar kwam 
uiteindelijk bij ons en was de eerste dagen helemaal ‘van 
de wereld’. Wilde aandacht maar vloog je vervolgens 
aan. Rust, tijd, liefde en geduld. Inmiddels woont hij in 
een verblijf en doet het erg goed. Hij is ontspannen en 
laat zich aaien. Geeft duidelijk zijn grens aan en deze 
wordt door ons gerespecteerd. Kleine stapjes vooruit.

Een paar voorbeelden van het afgelopen half jaar
Social Media is binnen ons werk een sterk item. Nieuws 
verspreidt zich snel wat geweldig werkt bij bijvoorbeeld 
de vermissing van een huisdier. Vraag om hulp op diverse 
fronten wordt razendsnel gedeeld met vaak een positief 
eindresultaat. Helaas komen er ook heel veel nare 
berichten voorbij.  Situaties waarbij wij niets kunnen 
doen omdat het bijvoorbeeld veel te ver weg is. En toch 
bereiken je soms berichten waarvan je niet weg kunt 
kijken. Zoals de situatie van Harley.

Deze kater zwierf al maanden op straat in Harlingen. Zijn 
baasje kwam te overlijden en de kat zou naar het asiel. 
Helaas ontsnapte hij via het balkon. De hulpverlenende 
instanties deden vervolgens niks meer. Harley werd 
buiten steeds schuwer en kwam alleen tevoorschijn als 
er eten was. De laatste weken werd duidelijk dat hij iets 
met zijn bek had. Omwonenden die hem nog steeds 
voerden zetten foto’s op Facebook. Een dikke bek met 
veel pus en kwijl. Tientallen reacties, maar niemand die 
iets deed. Toen wij dit bericht zagen, konden we niet 
wegkijken. Jolanda nam contact op en heeft nog dezelfde 
dag een vangkooi gebracht. Harley was een dag later al 
gevangen. Hoe moeilijk kan het zijn. 

Harley bleek een schat van een (oude) kater te zijn! 
Grote zorgen hadden wij wel om zijn bekje. Toen Harley 
een paar dagen later onder narcose ging kon onze 
dierenarts de situatie pas echt goed beoordelen. Door 
de medicatie die hij kreeg was de meeste viezigheid weg 
en werd goed zichtbaar wat er speelde. Dit was helaas 
een zeer agressieve tumor die Harley zijn onderkaak en 
gebit compleet scheef liet groeien. Bij dit soort tumoren 
is geen genezing mogelijk. Wij hebben Harley daarom 
niet meer wakker laten worden. We troosten ons met 
de gedachte dat hem een heel naar einde bespaard is 
gebleven en zijn blij met de dagen waarin we hem nog 
hebben mogen vertroetelen.

Dierenmishandeling, we gaan er allemaal van over onze 
nek. Waarom? Wat heeft een dier jou aangedaan om er 
zo mee om te gaan. Het zegt vaak veel over een dader.
Minoes is een poes die geschopt en geslagen is. Als 
stuiterbal werd ze als kitten van de trap gegooid. Leuk 
hoor…een kat komt dus niet altijd op zijn pootjes terecht. 
Minoes werd gered door een dierenliefhebster en ging 
bij haar wonen. Het duurde lang, maar ze wist haar 
vertrouwen weer te winnen. Maar alsof het Minoes niet 
gegund was kwam haar nieuwe baasje onverwachts te 
overlijden. 

Katten in nood
Een paar voorbeelden van het afgelopen half jaar. Harley een zwerver uit Harlingen, Minoes die 
wel een hele slechte start had en Mombar die tragisch zijn baasje verloor.
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Voor haar opleiding fotografie had Michelle de Vries 
een stageplek nodig. Michelle had haar wens om dit bij 
ons te doen op school uitgesproken en school keurde 
dit goed. Ze heeft met succes een aantal weken stage 
bij ons gelopen, waarbij ze ons hielp in de verzorging 
en daarnaast aan haar foto’s werkte. Ze kreeg hierbij 
wat hulp van onze eigen fotograaf en dit resulteerde 
in prachtige foto’s die wij weer voor vele doeleinden 
kunnen gebruiken. Ook de foto’s van de collage op 
de achterkant van dit Zwervertje zijn door Michelle 
gemaakt. Ze is geslaagd voor haar opleiding.

Bedankt Michelle! Voor alle foto’s en hulp bij de video-
opname, maar vooral omdat je ons blijft helpen als 
vrijwilliger.

Een bijzondere stage
Als erkend stagebedrijf krijgen wij jaarlijks vele stagiaires. Vrijwel altijd afkomstig vanaf de 
Mbo-opleiding Dierverzorging/Paraveterinaire ondersteuning. Dit jaar kregen wij een bijzonder 
verzoek.

Medisch
Help mee tegen het kattenoverschot en laat ook uw kat ‘helpen’.

Onze dierenarts komt regelmatig bij ons op de stichting 

opereren. Vaak is er nog ruimte in het programma. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn 

kater of poes laat castreren of steriliseren, opereert 

onze dierenarts ook dieren van particulieren met een 

inkomen boven het minimum.  Daarnaast is het ook 

mogelijk uw huisdier bij ons te chippen en in te enten.  De tarieven zijn te vinden op onze website (www. 
katinnood.nl). Ook kunt u een mailtje sturen naar info@

katinnood.nl

Gastgezinnen bedankt!

Toen we net begonnen met dit werk hadden we de tijd 
en de ruimte om iedereen te helpen. Dit is veranderd. 
De kat is voor ons het belangrijkste en de sterilisatie/
castratie heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast doen 
we afspraken en helpen daarbij ook vooral dieren van 
mensen die een minimuminkomen hebben en niet naar 
een ‘normale’ kliniek kunnen gaan.

Gemiddeld steriliseren we op een dag 20 tot 25 poezen 
en castreren we 15 tot 20 katers. Nog wat afspraken 
en eigen patiënten en de dag is weer voorbij. De 
samenwerking met dierenarts Ilse verloopt heel 
erg prettig, vooral omdat we allemaal met dezelfde 
overtuiging ons werk doen. We eindigen de dag dan 
ook standaard met zere voeten, maar zijn ook keer op 
keer meer dan voldaan.

We werken met veel instanties samen en zien hierin ook 
nog veel groeien en veranderen in de toekomst. Mooie 
en nuttige ontwikkelingen waarvan we u uiteraard op de 
hoogte zullen houden.

De dierenarts
Dit onderdeel van ons werkt groeit nog steeds. Mensen weten ons steeds beter te vinden en onze 
dierenartsdagen staan dan ook bomvol gepland. Zodanig dat we soms keuzes moeten maken
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Otje Potje We gebruiken het potje ook regelmatig voor de 
behandeling van katten die door anderen niet gevangen/
geholpen worden. Vaak schuwe dieren die zich niet zo 
makkelijk laten pakken. Kortom: ‘Lang leve ons Otje 
Potje’ en heel veel dank aan de mensen die hier af en 
toe wat aan geven.

Momenteel werken twee studenten van het Nordwin-
college in Leeuwarden aan een daadwerkelijk Otje Potje. 
Zodat we ook echte collectebussen hebben die we 
gericht voor dit deel van ons werk kunnen gebruiken.

Kortom: ‘Lang leve het Otje Potje’ en heel veel dank aan 
de mensen die hier af en toe wat meer voor geven.

Medische zorg voor katten 

zonder ‘portemonnee aan de 

staart’
Het ‘Otje Potje’ is ontstaan na een actie op onze 

Facebook-pagina om geld in te zamelen voor Otje. Door 

een ongeluk moest hij een operatie ondergaan, maar 

zijn eigenaar had hier geen geld voor over. Ondanks 

een zware operatie is het toen niet gelukt om het leven 

van Otje te redden. Ter nagedachtenis aan hem is een 

speciaal fonds opgezet waarmee dieren die medische 

hulp nodig hebben, maar geen ‘portemonnee aan hun 

staart hebben hangen’ geholpen kunnen worden. Helaas 

komen we dit te vaak tegen. 

Wilt u ook bijdragen aan het ‘Otje Potje’ dan kunt u een 

gift storten op onze rekening: NL75 INGB 0003 8843 93 

Vermeld dan bij uw gift duidelijk ‘Otje Potje’. Wij zullen 

uw bijdrage dan ook uitsluitend hier voor gebruiken. 

De bodem van het Otje Potje is helaas te vaak in zicht. 
Er komen erg veel situaties op ons pad waarbij katten 
hulp nodig hebben. Vaak betreft dit medische hulp en 
het Otje Potje is dan het eerste waar wij naar grijpen.

Het Potje helpt standaard bij de bekende ‘uit de hand 
gelopen’ situaties. Adressen waar makkelijk tien tot 
vijftien katten lopen en waar echt geen geld is voor de 
sterilisatie/castratie. Zo hebben we de eerste helft van 
dit jaar al bij tientallen situaties kunnen helpen. De 
discussie rondom deze hulp blijft altijd gaande. ‘Het 
is toch hun eigen verantwoordelijkheid?’ krijgen wij 
vaak te horen. Dat is absoluut waar, maar daar is de 
situatie op dat moment niet mee geholpen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we met deze hulp onderstaande 
berichten en heel veel leed kunnen voorkomen.

40 verwaarloosde katten in beslag genomen in 
Zaandam

In een huis in Zaandam nam de dierenpolitie 
afgelopen woensdag veertig katten in beslag 
vanwege verwaarlozing. De dieren waren ziek, 
hadden honger en leefden in vieze omstandigheden. 
Buren klaagden over stankoverlast waarna de politie 
een kijkje ging nemen en de katten aantrof.
De drieëndertig volwassen katten en zeven kittens 
zijn door de Dierenambulance meegenomen naar een 
opvangadres. Of tegen de eigenaresse proces-verbaal 
is opgemaakt is nog niet bekend: dierenverwaarlozing 
is strafbaar.

Bron: RTV Noord-Holland & Telegraaf.nl
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Als alle medewerkers naar huis zijn, loop ik aan het begin 
van de avond nog even langs alle verblijven. Ik heb dan 
standaard een heel erg lekker hapje bij me, maar wie 
hier iets van wil hebben zal toch echt bij me moeten 
komen.  De aanhouder wint, zo ook bij Farouche.

Het avondrondje

Een zwarte kat brengt ongeluk. Zwarte katten hebben 
het in het verleden altijd moeilijk gehad. Bepaalde 
volkeren geloofden dat de zwarte kat het symbool 
was van het vleesgeworden kwaad. Duivels en heksen 
konden de gedaante aannemen van een zwarte kat. 
Over de vraag hoe de dieren soms aan hun eind 
kwamen moeten we maar niet te lang nadenken. 
Gelukkig ligt deze tijd ver achter ons. Tegenwoordig 
heeft de zwarte kat het zwaar om zijn uiterlijk. Zwart is 
niet populair en zelfs de vertederende kleine zwarte 
kittens worden pas als laatste uit een nestje gekozen.   

Voor mij is een zwarte kat de mooiste die er is. De 
nadruk ligt niet meer op kleurpatronen, maar op de 
vorm van het lichaam met als opvallend onderdeel de 
vaak prachtige doordringende ogen. Groen, geel het 
maakt niet uit welke kleur ze hebben. Vanuit de zwarte 
kop kijken ze je altijd even doordringend aan. Geen 
wonder dat ik meteen verkocht was van de prachtige 
zwarte kater Farouche toen deze in het najaar van 2012 
bij ons binnen kwam.

Wij kregen van het RTL4 programma ‘Een huis vol 
dieren’ de vraag of we konden helpen met een 
probleem in Hellevoetsluis. Het betrof een uit de hand 
gelopen situatie. Naast de aanwezigheid van een 
aantal honden, achttien katten en een hoeveelheid 
konijnen, zat de eigenaresse ook nog eens zodanig in 
de schulden dat ze haar woning uitgezet ging worden. 

Een enorm trieste situatie. Gezien de leefsituatie van 
de katten en de gedachte dat we de meeste katten 
waarschijnlijk weer konden herplaatsen, hebben wij 
uiteindelijk besloten om te helpen.

Farouche woont nog steeds bij ons. Overdag blijft deze 
zwarte schoonheid op afstand en laat zich vrijwel door 
niemand aanraken. Gelukkig is hij één van de katten 
die gevallen is voor de kracht van mijn avondrondje. ‘s 
Avonds staat hij voor de deur te wachten. Mijn benen 
krijgen eerst een uitgebreide kopjes-behandeling en 
als ik door mijn knieën ga, is mijn gezicht als tweede 
aan de beurt. Dat is mijn dagelijkse moment met 
Farouche. Puur genieten.

Overdag moet ik mensen met woorden overtuigen van 
het feit dat hij zo lief is. Waarom eigenlijk? Wil ik zo 
graag dat deze elfjarige kanjer nog herplaatst wordt? 
Hij voelt zich zichtbaar gelukkig bij ons. Uiteraard weet 
ik het antwoord wel. Als er bezoek komt en Farouche 
schiet naar buiten, betrap ik mezelf op een glimlach. 
Door het raam hebben we even oogcontact. ‘Tot 
vanavond kanjer’.

Rixt
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Dunja (Duo) lekker met Mikki in de mand. Het is 
een heerlijk meisje, wel erg ondeugend. We vinden 
haar regelmatig ondersteboven in de vuilnisbak
En ze zit op schoot! Ze is een geweldige kat, knuffelt 
graag en kwijlt als je haar achter haar oren krabt! Ik 
ben blij dat ze mij heeft uitgekozen!

 Guus, Sammy, Zowie en Joppe 

Hallo,

Herkennen jullie Mikey Olivier nog? Die bij jullie 
als kitten groot is gebracht tot Mikey Olivier bij mij 
mocht wonen.... deze boef van mij word nog eens 
beroemd! De foto is gebruikt door Felix brokken, 
Mikey met een lieveheersbeesje op zijn neus? 

Gr Aleida  

Hallo,

leila is alweer een jaar bij ons vandaag. Ze is 
veranderd van een bange gespannen poes naar 
een lieve knuffelpoes. We zijn nog elke dag blij met 
onze lieve poes!!! 

Vriendelijke groet Ellen Alserda

Teplak

*Fries voor: op de plaats van bestemming

Nu een weekje bij ons in huis en al heerlijk op z’n 
gemakje: Buurman (aka duke) 

Beste mensen van kat in nood,

Een tijdje geleden hebben wij Asraël 
meegenomen. Kennen jullie de kat nog: schuw, 
bang, stil en op zichzelf? Wij niet meer, Asraël heeft 
het hier uitstekend naar zijn zin en houdt ontzettend 
van aandacht en knuffelen. 

Het heeft vele weken geduurd voor hij in de 
huiskamer durfde te komen en nog langer voor we 
hem mochten aanraken.Nu is zijn favoriete plaats 
echter de leuning van de bank en we brengen veel 
tijd met zijn drieën op de bank door.

Ook is hij erg speels geworden, al zijn belletjes en 
andere geluidjes eng voor hem. ‘s Ochtends zit hij 
voor zijn deur te wachten op eten en aandacht en 
hij maakt de mooiste geluidjes.

Hij is achter glas zeer geïnteresseerd in andere 
katten en vogels en in huis jaagt hij graag op 
spinnen om ze vervolgens zonder omhaal te 
verorberen, maar openstaande deuren vindt hij 
spannend. Misschien durft hij binnenkort eens naar 
buiten, maar we zien wel wat hij zelf wil.

We zijn blij dat we Asraël hebben meegenomen en 
dat we zijn vertrouwen hebben kunnen winnen!

Groeten,
Paul Wigchert en Anouk de Waard
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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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Toen ik u de vorige keer mijn verhaal miauwde was het 
koud en nat. Gelukkig lig ik nu weer heerlijk buiten in 
de zon. Ik geniet daar enorm van. Want weet u dat ik 
al weer dertien jaar oud word dit jaar! Ik heb weleens 
gehoord dat ze onze leeftijd vergelijken met jullie rare 
tweepoters. En dan ben ik al 68 jaar oud. Volgens mij 
hoeven jullie niet meer te werken als je zo oud bent, dus 
ik vind ook dat ik best een beetje rustig aan kan doen. Ik 
merk stiekem ook wel dat alles wat moeilijker gaat. Gek 
is dat hoor. Als ik ‘s ochtends wakker word ben ik een 
beetje stijf. Ik slaap ook steeds zo lekker. Ik zie mijn jonge 
collega’s gek doen, spelen en rennen en denk dan ‘zal ik 
even meedoen?’. Maar...mijn bedje ligt dan nog heerlijk 
en dan blijf ik lekker liggen.  Buiten in de warme zon voel 
ik me het fijnst.

Weet u eigenlijk wel hoe mooi het bij ons is? Overal 
waar je kijkt zie je gras, bomen en struiken. Vooral 
mijn bange collega’s vinden dat heel erg fijn. We horen 
veel vogels (beetje jammer dat we daar niet achteraan 

kunnen...) en er kruipt en vliegt van alles door onze ren. 
Een tijdje geleden stond ik wel even heel raar te kijken. 
Er lopen hier overdag ook altijd een paar honden maar 
die kennen we allemaal wel. Toen ik dus een groot 
bruin beest zag staan moest ik echt even heel goed 
kijken of ik die kende. Het was zeker weten geen hond. 
Ze maakte hele mooie sprongen (ik denk dat het een 
meisje was, want ze had hele mooie grote ogen) Ik zag 
al mijn andere collega’s ook wel kijken. Later hoorde ik 
van ons personeel dat er steeds reeën bij ons lopen met 
reekalfjes. Ik weet nu in ieder geval dat reeën slim zijn. 
Ze hebben toch maar mooi zelf bedacht dat het goed en 
veilig bij ons is.

Wat hadden we een mooi feestje hé! Zoveel mensen 
en zoveel knuffels, ik heb er echt van genoten. Was 
behoorlijk moe aan het eind van de dag. Maar dat was 
het wel waard. Het was alleen wat jammer dat ik niet zo 
goed op de hoogte gehouden werd van alles. Omdat ik in 
een verblijf woon, heb ik soms wat hulp nodig om goed 

op de hoogte te blijven van alles. Het heeft lang geduurd, 
maar die grote rode dikke Savas had besloten om mij 
af en toe weleens wat te vertellen. Maar op een dag 
kwam hij niet meer. Eerst schrok ik en was bang dat er 
misschien iets met hem gebeurd was, maar later hoorde 
ik dat hij met Jolanda meegegaan was. Hij had steeds 
ruzie met een andere collega die ook losloopt en Savas 
werd daar niet blij van. Ik had wel gezien dat hij niet zo 

dik meer was en ook nog een keer gemiauwd dat hem 
dat goed stond. Maar ons personeel vond dit blijkbaar 
niet zo goed. Dus ging Savas mee met Jolanda. Soms 
begrijp ik ons personeel niet hoor. Savas kon soms heel 
gemeen doen. En toch mag hij met iemand mee naar 
huis waar hij allemaal lekkere hapjes krijgt omdat hij te 
mager wordt. Ik moet toch eens gaan werken aan een 
plan om in ieder geval meer hapjes te krijgen.
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Pension Lekker op vakantie, 

goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

Hoe mooi kan het zijn? U gaat heerlijk op vakantie, uw 

kat krijgt een uitstekende verzorging en u steunt tevens 

een goed doel!

Het is mogelijk om uw kat tijdens uw afwezigheid 

onder te brengen in ons pensiongedeelte. Doel is om 

de Stichting een financieel steuntje in de rug te geven. 

Net als de verblijven voor de stichtingskatten heeft 

ons pensiondeel een mooi ingericht binnenverblijf 

met voldoende individuele ligplekjes en een ruime 

buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima verzorging waardoor 

u met een gerust hart weg kunt gaan. Door ons kundige 

personeel en de wekelijkse aanwezigheid van onze 

dierenarts zijn alle katten bij ons welkom. Zowel wat 

betreft hun gedrag als medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen kijk op onze 

website www.katinnood.nl

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 25,- per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de betaling.

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

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

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

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

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

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

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

Over Kat in Nood

Later hoorde ik dat het toch nog steeds niet goed met 
hem ging. Hij had wat akeligs in zijn buik waar hij niet 
meer beter van kon worden. Ik werd daar weer wat 
verdrietig van...

Maar nu heb ik een nieuwe nieuwsbrenger nodig en die 
heb ik nog niet gevonden. Die andere boze kater wil niet 
met mij miauwen. En dat kleine rare ventje waar ik u de 
vorige keer over vertelde steekt me alleen maar de gek 
aan. Dus ik ben nog op zoek! Hoop dat ik u de volgende 
keer kan vertellen dat ik er één gevonden heb.
Dan ga ik nu eerst maar weer verder met mijn slaapje. 
Want die heb ik hard nodig om al die jonge collega’s bij 
te kunnen houden.

Misschien komt u mij nog eens een knuffel brengen als u 
in de buurt bent, dus tot gauw!

Kopje van Dino



Michelle de Vries
ROC Friese Poort

Fotografie Niveau 2

Vele handen maken licht werk!

INbeeld


