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Geachte donateurs
Dat de tijd niet stilstaat bewijst ons Zwervertje maar weer. Voor ons gevoel is de laatste uitgave 
nog maar net de deur uit, maar in werkelijkheid zit 2017 alweer op de helft. Hoog tijd voor deze 
extra dikke zomeruitgave. 

Gelukkig kan ik u melden dat alles prima is bij ons. 
Uiteraard is en blijft het druk en hebben we de ene 
situatie nog niet opgelost of de volgende dient zich 
al weer aan. Ook het afgelopen half jaar hebben we 
weer enorm veel katten kunnen helpen. Door opname, 
sterilisatie/castratie of herplaatsing. U kunt er weer van 
alles over lezen in deze uitgave.
Vanuit ons bestuur komt ook erg goed nieuws. Zoals 
u misschien weet bestaat bij ons de wens om nog een 
uitbreiding te realiseren. We lopen in de huidige situatie 
tegen een aantal praktische zaken aan, maar willen 
ook dolgraag nog een aantal permanente verblijven 
realiseren. Onze opvang is en blijft nodig. Ook met een 
extra gebouw zullen wij de vraag niet aan kunnen, maar 
het biedt toch weer meer mogelijkheden. 

Wij zouden graag in het verlengde van de twee 
bestaande gebouwen, nog twee dezelfde gebouwen 
plaatsen. Ditmaal zonder kelder. Eén gebouw zal 
een kopie worden van het reeds bestaande en ook 
vier kamers bevatten met ruimte voor maximaal 100 
katten. Het andere gebouw zal voor de helft als opslag 

gebruikt gaan worden, aangezien we hier nu te weinig 
ruimte voor hebben. In de andere helft zal een apart 
pensiondeel en twee kleine ruimtes voor moeilijke katten 
gerealiseerd worden. Ons pensiondeel is nu geïntegreerd 
in het hoofdgebouw en dit is qua gezondheid niet ideaal.

Deze wens is echter niet zomaar gerealiseerd. We 
zitten binnen onze huidige vergunning op de top wat 
betreft het aantal vierkante meters waarop gebouwd 
mag worden. Dit betekent dat er een wijziging van het 
bestemmingsplan moet komen. Een zware procedure, 
die ook meer tijd gaat kosten. Gelukkig staat de 
gemeente Smallingerland positief tegenover onze 
plannen. Wij zijn ze nu verder aan het uitwerken en 
zullen het plan dan officieel gaan indienen. Uiteraard 
houden wij u hiervan op de hoogte. 

De kerstmarkt eind vorig jaar was weer een groot succes. 
We gaan echt merken dat mensen rekening houden met 
deze dag waardoor de opkomst groeit. We hadden prima 
weer, prachtige kerststukken (die rond de middag vrijwel 
allemaal al verkocht waren!), origineel wintervoedsel 
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voor de vogels, een loterij en heerlijke oliebollen en 
cupcakes. Het was vooral een hele gezellige dag waarbij 
iedereen welkom was. Als u vorig jaar niet geweest bent, 
nodig ik u bij deze alvast uit voor december. Het is echt 
de moeite waard.

Naast de kerstmarkt was ook de bloemenactie van het 
afgelopen voorjaar wederom een groot succes! Veel 
bestellingen (sommige mensen kwamen ze zelfs met een 
paardentrailer ophalen), enthousiaste mensen en een 
overdaad aan bloemen. We hadden een hoeveelheid 
planten voor de losse verkoop besteld in de hoop dat 
we ze kwijt zouden raken. De hanging baskets waren na 
twee uur allemaal al verkocht, dus hier zullen we volgend 
jaar nog meer van aanschaffen. Het is, dankzij Margreet 
Homan, een eenvoudig te organiseren actie met een 
geweldig resultaat. 

De opvang loopt verder uitstekend. Het basisaantal 
bewoners schommelt rond de 225. Natuurlijk sterven 
ook bij ons katten, maar ik ben nog steeds trots op de 
manier waarop wij werken. We kennen alle katten en 
signaleren, hoe schuw ze ook zijn, altijd op tijd als er iets 
is. Natuurlijk is dit niet altijd even eenvoudig omdat veel 
van hen zich niet altijd laten zien, maar als het nodig 
is vangen we ze. Zo treffen we af en toe trieste dingen 
aan. Op de foto is onze oude Susie te zien. Wij konden 
merken dat ze magerder werd. Wel stond ze vooraan 
bij het eten, maar op het moment dat ze ging eten leek 
alles heel moeizaam te gaan. We hebben haar gevangen 
en toen onze arts er was, is ze onder narcose gegaan. 
Susie bleek een agressieve tumor achterin haar keel te 
hebben. Hierdoor was er bijna geen opening meer naar 
haar slokdarm. Ze kon vrijwel niet meer eten. Op dat 
moment ben je blij dat je een keus kan maken, waardoor 
haar een lijdensweg bespaard blijft. 

Naast de opvang gaat ons dierenartswerk in hoog 
tempo door. Ondanks de ruim 1000 katten die we 
vorig jaar hebben gesteriliseerd/gecastreerd rennen 
er overal al weer kittens rond. En toch gaan we door, 
want uiteindelijk is deze ingreep de enige die iets kan 
betekenen in het terugdringen van het kattenoverschot 
in Nederland. Zo hebben we recent nog, samen met 

de Dierenbescherming, gesproken met mensen van 
de provincie Fryslân. Men wilde voorlichting rondom 
de TNR-methode (trap-neuter-return). Dit naar 
aanleiding van een motie van de Partij van de Dieren 
om het afschieten van verwilderde katten in Friesland 
uiteindelijk te verbieden. Het blijft een moeizaam 
verhaal omdat je door wet- en regelgeving deels 
gebonden bent, maar we zullen toch gezamenlijk die 
kant op moeten. Naast de TNR-actie’s die wij op eigen 
titel doen, werken we op dit gebied veel samen met de 
Dierenbescherming. Ook zijn we aangesloten bij het 
Stray Animal Foundation Platform en dan met name 
rondom hun project ‘Zwerfkatten Nederland’. In theorie 
ligt een geweldig plan klaar dat ervoor kan zorgen dat 
Nederland zwerfkatarm wordt. Nu de praktijk nog! Als 
u hier belangstelling voor heeft is hun site meer dan 
de moeite waard. Kijk hiervoor op www.zwerfkatten-
nederland.nl

Ik wens u allemaal een hele fijne zomer. Bent u in de 
buurt kom, dan rustig een kijkje nemen. U bent altijd 
welkom.

Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma

Gastgezinnen bedankt!Zorgen voor morgen
Over de ouderenzorg in Nederland hoeven we niet lang te praten. De toenemende cijfers rondom 
(extreme) eenzaamheid zijn ronduit schrijnend. Ook wij krijgen hier mee te maken. Veel van deze 
eenzame ouderen hebben nog een huisdier en in veel gevallen is dit een kat. Kunt u zich hun zorgen 
voorstellen? ‘Wat gebeurt er met mijn lieverd als er plots iets met mij gebeurt’? De kat is hun 
levensgezel en een deel van hun eenzaamheid wordt opgevangen door de aanwezigheid van deze 
trouwe viervoeter.

Als iemand ons benadert wat de mogelijkheden tot 
opname bij ons zijn, brengen wij tegenwoordig bij 
voorkeur een bezoek aan de persoon in kwestie. Het 
is fijn om de kat in zijn/haar eigen omgeving te zien, 
te praten over de verzorging, gewoontes en ga zo 
maar door. Deze bezoeken kunnen behoorlijk binnen 
komen. De vriendschap tussen mens en dier kan heel 
speciaal zijn en in veel van deze gevallen is hij zelfs van 
levensbelang. 

Wij proberen een zo goed mogelijk beeld van de 
kat(ten) te krijgen. Meestal heeft een eigenaar al een 
heel schrijven klaar en uiteraard wordt dit aangevuld 
met de nodige verhalen. Als wij afscheid nemen 
zeggen we standaard: ‘We hopen dat onze hulp niet 
nodig zal zijn’. Deels omdat we de eigenaar nog een 
fors aantal jaren in goede gezondheid gunnen, maar 
vooral ook voor de kat zelf. Want hoe goed wij ook 
voor onze bewoners zorgen, het is en blijft een enorme 
overgang. Jarenlang alleen met je baasje in alle rust. Je 
dagelijkse hapje op de momenten dat ook je baasje eet. 
Lekker op het bed slapen en de hele dag ‘gesprekjes’ 
met datzelfde vertrouwde gezicht. In de opvang 
zijn het plots allemaal andere katten. Verschillende 
verzorgers en een hele andere dagelijkse routine. 
Zeker als katten al wat ouder zijn zien we dat ze flinke 
aanpassingsproblemen kunnen hebben. 

Daarom nemen we alle tijd voor ze. Eerst rustig in een 
quarantaineruimte wennen aan elkaar. Eet je goed, 
voel je je oké? Pas dan maken we de volgende stap. 
Soms gaat het in een grote groep goed, soms is een 
klein groepje beter. Ook hebben we het geluk mensen 
te hebben die hun huis (en hart) openstellen voor een 
dergelijke kat. We zoeken hoe dan ook net zo lang door 
tot we de juiste match hebben gevonden. Zeker als wij 
met eigen ogen hebben gezien hoe het leven van de kat 
bij hun oude baasje was. 

De boodschap die wij iedereen mee willen geven is: 
Zorg dat je wat regelt voor je geliefde huisdier. Nog té 
vaak zien of horen wij de verhalen van katten die na 
het overlijden van hun baasje op straat terecht komen, 
door de familie naar de dierenarts worden gebracht 
voor euthanasie of in de eerste de beste opvang terecht 
komen waar ze wegkwijnen. Dit is te voorkomen door 
vooraf dingen te regelen. Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden bij ons, neem dan rustig contact op.
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Driemaal is scheepsrecht
In ons werk raken wij af en toe persoonlijk zodanig bij een kat betrokken dat we besluiten deze 
zelf te nemen. Het zijn vaak niet de makkelijkste katten in hun gedrag of gezondheid, maar daar 
zijn we gelukkig bekend mee. En toch word je af en toe volledig verrast. Zo ook bij kater Douwe. 
Zijn verhaal is zo bijzonder dat ik het graag met u deel.

In het najaar van 2016 kregen wij meldingen dat er een 
kat was gedumpt bij de carpoolplaats langs de snelweg. 
Nog op dezelfde dag vingen wij een lieve kater die we 
ook snel weer wisten te herplaatsen. Wij dachten dat 
het ‘probleem’ opgelost was, maar zagen bij dezelfde 
carpoolplaats toch nog een kat lopen. We maakten 
een voerplek en plaatsten meerdere vangkooien in de 
hoop de duidelijk wat schuwe kat te vangen. En op een 
maandag aan het eind van de middag lukte dat eindelijk! 
Mijn collega Ingrid appte dat de kat in de kooi zat en 
ze onderweg naar de stichting was. De zwarte kat zat 
wat gedrukt in de kooi, maar toen ik hem zag kreeg ik 
een ‘onderbuikgevoel’. Hij was magerder maar toch… ik 
haalde de reader over hem heen en ja! hij was gechipt. 
Nog de laatste check bij de database om die één procent 
overtuiging die ik nog niet had weg te nemen en ja hoor. 
Daar verscheen zijn naam: Douwe. Opnieuw het gevoel 
van ongeloof. Nog geen kilometer bij ons vandaan! Ruim 
anderhalf jaar later! Hoe was dit mogelijk. En uiteraard 
waren we allemaal dolgelukkig. 

Douwe kwam meteen weer bij ons in huis en het leek 
wel alsof hij nog blijer was dan de eerste keer. Hij kon 
niet ophouden met knuffelen. Op schoot, praatjes 
maken, lekker eten, knuffelen, dikke vrienden met mijn 
zoontje en lief met de andere katten. Kortom, ons geluk 
kon niet op. De gedachte aan buiten was nog ver weg. 
Douwe moest nu nog langer in huis blijven en de eerste 
stapjes naar buiten moesten in ons bijzijn gemaakt 
worden. Het grappige was dat hij, in tegenstelling tot de 
vorige keer, niet naar buiten taalde. Hij liep langs het luik, 
maar het was net alsof hij niet durfde. Snel weer terug 
naar de kamer. Zo gingen er wederom weken voorbij 
waarbij alles geweldig ging. In mijn hoofd dacht ik na om 
toch voorzichtig eens te kijken hoe hij zou reageren als 
de deur open stond. Ik hield me vast aan de gedachte 
dat er bij zijn vorige ‘ontsnapping’ bouwwerkzaamheden 
bezig waren en hij misschien daarvan geschrokken 
was. Ik geef toe dat we allemaal wat makkelijker in huis 
werden omdat hij al ruim vier maanden bij ons woonde 
en ver uit de buurt van het kattenluik bleef. Mijn hart 
stond dan ook even stil toen ik op een dag de kamer 
binnen liep en Douwe nergens zag. 

In februari 2015 werden er bij onze buren (boerderij) 
plots een aantal onbekende katten op het erf 
gesignaleerd. Het werd al snel duidelijk dat deze hier 
waren gedumpt, misschien met het idee dat er een 
kattenopvang in de buurt zat. Uiteraard konden we 
deze katten niet laten lopen en hebben we vangkooien 
geplaatst om ze te vangen. In totaal vingen we vijf katten 
waarvan al snel duidelijk werd dat vier elkaar kenden. 
Deze katten waren, toen ze eenmaal gevangen waren, 
lief en zijn na behandeling allemaal herplaatst. Nummer 
vijf was een al wat oudere zwarte ongecastreerde kater 
met een gehavende kop. Waarschijnlijk was hij een 
toevallige passant. 

Hij was in het begin erg schuw, maar ik kreeg al snel 
contact met hem tijdens de verzorging. Ik heb een zwak 
voor zwarte katten en als ze zo introvert zijn smelt mijn 
hart als sneeuw voor de zon. Maar met een privé-
kattenaantal van dertien was mijn eerste insteek toch 
om hem in een verblijf te plaatsen. Dit gebeurde en even 
leek het goed te gaan. Totdat wij op een zaterdagochtend 
tegen een drama aanliepen. Voor de eerste (en hopelijk 
de laatste) keer had een kat zich volledig vastgedraaid 
in het net dat wij gebruiken in de buitenrennen. Douwe 
hing er levenloos, bij wat een afschuwelijk gezicht was 
voor onze vrijwilligers. 

Binnen een paar tellen en met behulp van een schaar 
hadden wij hem bevrijd. Zijn schouder was uit de kom 
en er zat een flinke wond aan zijn poot. Hij verhuisde 
meteen naar de ziekenboeg waar hij een herstelperiode 
kreeg. Deze kat was de vrijheid gewend en accepteerde 
de beperkte ruimte duidelijk niet. Voor mij was dit 
het moment waarop ik besloot hem zelf te nemen. Bij 
mij kon hij uiteindelijk lekker naar buiten en was hij 
ook verzekerd van een dak boven zijn hoofd, liefde en 
aandacht. Douwe deed het geweldig bij ons in huis. Hij 
werd enorm knuffelig, lag heerlijk op de bank, was dol 
op mijn kinderen en deed het prima met mijn andere 
katten en honden. Na ruim twee maanden werd het 
voorzichtig tijd om eens te kijken hoe het buiten ging. Ik 
ging wat minder op de deuren letten en het kattenluik 
stond op in en uitgaan. Douwe stapte na een paar dagen 
naar buiten en… kwam niet meer terug. Onvoorstelbaar! 
Zo relaxed als hij was. Dagen, weken hebben we gezocht 
maar hij leek van de aardbodem verdwenen. Koos deze 
kater dan echt het zwerversbestaan boven een liefdevol 
en fijn thuis? Moeilijk te accepteren, maar we hadden 
uiteindelijk geen keus.

Links Douwe gevangen in 2015 en rechts opnieuw in 2016
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Katten zijn geslachtsrijp op de leeftijd van 5 á 6 
maanden. In het voorjaar zal hun gedrag dan ook 
volkomen overgenomen worden door hun hormonen. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we maken in de 
praktijk te vaak situaties mee, die met deze simpele 
ingreep voorkomen hadden kunnen worden.

Veel katers gaan de deur uit zodra de blaadjes groen 
worden. Ze blijven soms nachten weg, wat voor een 
baasje op een gegeven moment al een beetje als 
normaal ervaren wordt. Wanneer hij na een x-aantal 
weken toch niet thuiskomt, gaan er pas alarm bellen 
rinkelen. Maar wat doet deze kater nou eigenlijk 
buiten? 

Allereerst is hij druk bezig met het afbakenen van zijn 
territorium. Hierin worden de grenzen steeds verder 
verlegd. Denk maar eens aan die ‘buurman’ die iedere 
keer laaiend wordt, omdat er ‘weer’ een kat tegen 
zijn achterdeur heeft gepiest. Hij vecht met andere 
katers om deze vooral uit zijn territorium te houden en 
daarnaast is hij druk bezig om zichzelf voort te planten. 
Hij loopt met gemak een aantal kilometers in de wijde 
omtrek. Een tekort aan voedsel laat hem niet terug naar 
huis keren. Er zijn altijd mensen die voer buiten hebben 
staan en vaak is hij zo brutaal om bij iemand door een 
kattenluik naar binnen te glippen. Bij een plaatselijke 
boerderij kan ook een hapje meegegeten worden, dus 
geen haar op zijn hoofd die nog aan ‘thuis’ denkt.
Maar er kan ook een heleboel misgaan... 

‘De kater komt altijd later’
Onze programma’s voor het castreren en steriliseren puilen iedere keer enorm uit. Dit is prachtig en 
voorkomt een heleboel ‘oeps en pretnestjes’. Toch valt het ons op dat we tijdens deze programma’s 
maar een minimaal aantal katers krijgen. Als mensen wel met hun kater(s) komen is dit vaak omdat hij 
sproeigedrag vertoont. Katers krijgen weliswaar geen nestjes, maar ook voor hen is het zo belangrijk om 
ze te castreren. Waarom?

Was hij nu dan toch door het luik gegaan?? Alles 
afgezocht maar nergens een teken van hem. Ik dacht 
dat ik gek werd. Het ‘feest’ begon opnieuw. Avond na 
avond zoeken, briefjes rondbrengen en rondvragen. 
Onze pijlen waren gericht op het gebied tussen ons 
en de carpoolplaats. Dat bleek juist want na ruim een 
week zag ik hem in het weiland voor de carpoolplaats 
lopen. Auto aan de kant, uitstappen en roepen. Maar 
zoals ik had verwacht dook hij in elkaar en schoot weg. 
Een kat buiten is zomaar weer één met de natuur. 

Maar we gaven niet op. We maakten voerplekken en 
controleerden deze twee keer per dag. Toen we op één 
plek steeds lege bakjes aantroffen hebben we onze 
wildcamera geplaatst. Een geweldige en bijna onmisbare 
aanvulling tijdens vangacties. De camera maakt een 
foto als er beweging rondom de plek is. Deze mailt hij 
vervolgens naar één of meerder mailadressen. Het 
nadeel van de camera is dat hij niet goed voor je hart 
is :-) Je schrikt elke keer weer als je een mailtje binnen 
krijgt. Soms maakt hij een foto omdat er door de wind 
een tak valt of er scharrelt een muis of een egeltje rond. 
Maar…de blijdschap die je voelt bij dat ene plaatje 
is met geen pen te omschrijven. Daar was hij, onze 
Douwe. Hij at rustig het bakje leeg en vertrok weer. 
Vanaf dat moment zijn we de vangkooi gaan plaatsen. 
Hij verscheen eigenlijk alleen in de avond waardoor 
het een paar lange dagen en nachten werden. Maar op 
zaterdagavond 18 maart lukte het dan eindelijk. 

Hij scharrelde eerst rond de kooi, liep er even in (en er 
weer uit!), maar toen eindelijk de foto waarop het luik 
dichtgeklapt was. De foto van Douwe in de vangkooi 
werd gevolgd door een gil van mijn gezin en collega’s op 
afstand (zij kregen de foto’s ook binnen). Snel in de auto 
en ernaartoe! In het donker, eerst door een weiland en 
daarna nog door een deel met bomen en struiken. Mijn 
angst voor spinnen was plots erg ver weg. Ik hoorde 
hem in de vangkooi heen en weer schieten. Hij was 
duidelijk bang. Ik plofte neer bij de vangkooi en begon 
meteen tegen hem te praten. Hoe zijn hoofd werkt snap 
ik nog steeds niet helemaal, maar zijn paniekgedrag 
stopte acuut bij het horen van mijn stem en veranderde 
in hard miauwen en spinnen. Mijn hand werd meteen 
overladen met likjes en kopjes. Ook toen hij thuiskwam 
was hij meteen weer de oude. Het is en blijft een heel 
groot raadsel hoe het hoofd van deze kater werkt. Onze 
achtertuin is inmiddels zodanig afgezet dat hij er niet zo 
makkelijk meer uit kan. Hij mag alleen naar buiten als 
ik erbij ben en tot nu toe gaat dit meer dan uitstekend. 
Toch blijven al mijn zintuigen op scherp staan als meneer 
zijn rondje gaat maken. Ik geloof dat mijn hart een derde 
ontsnapping niet meer aan kan.

Rixt
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We beginnen deze rubriek met u te vertellen dat we 
eindelijk een echt Otje Potje hebben! In samenwerking 
met het Nordwin College uit Leeuwarden hebben vier 
studenten in het kader van regioleren als opdracht 
een Otje Potje gerealiseerd. Naast het potje is er een 
folder gekomen zodat wij het potje inclusief informatie 
daadwerkelijk kunnen gaan verspreiden. Wij zijn zeer 
tevreden met het eindresultaat en danken Grethanna, 
Jessica, Lisa en Edwin hier nogmaals voor. 
Ook danken wij de mensen die op structurele basis of 
incidenteel een bijdrage doen voor dit potje. We hebben 
er inmiddels al zoveel katten mee kunnen helpen. Dit is 
onbeschrijfelijk waardevol. 

Deze oude kater had last van glaucoom. Door een 
verhoogde druk in de oogbol wordt deze bijna naar 
buiten geperst. Een enorm pijnlijk proces voor de kat. De 
enige oplossing is het verwijderen van de oogbol. Mede 
dankzij het Otje Potje is deze arme kater door onze arts 
geholpen en doet hij het weer uitstekend. 

Otje Potje Medische zorg voor katten 

zonder ‘portemonnee aan de 

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

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

een ongeluk moest hij een operatie ondergaan, maar 

zijn eigenaar had hier geen geld voor over. Ondanks 

een zware operatie is het toen niet gelukt om het leven 

van Otje te redden. Ter nagedachtenis aan hem is een 

speciaal fonds opgezet waarmee dieren die medische 

hulp nodig hebben, maar geen ‘portemonnee aan hun 

staart hebben hangen’ geholpen kunnen worden. Helaas 

komen we dit te vaak tegen. 

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

gift storten op onze rekening: NL75 INGB 0003 8843 93 

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

uw bijdrage dan ook uitsluitend hier voor gebruiken. 

Deze ‘buurman’ is er nu namelijk echt zat van en hij 
legt een overheerlijk balletje gehakt neer met wat gif 
korrels. De kat overlijdt op een verschrikkelijke manier 
en met een beetje pech belandt hij in de GFT bak, dus 
geen eigenaar die zijn lieveling ooit nog zal vinden. 
Mocht dit niet het geval zijn, kan er van alles gebeuren 
tijdens zijn trektocht. De grootste kans is dat hij wordt 
aangereden. Daarnaast kan het zijn dat hij om wat voor 
reden dan ook gedesoriënteerd raakt en verdwaalt. 
Hij gaat zwerven en voegt zich bij een groep katten 
die elders leven. Wij maken vaak mee dat we een 
castratie-actie houden op een boerderij of camping, 
waarbij we te horen krijgen dat er ieder jaar wel weer 
een aantal katers stranden. Deze hebben eigenlijk altijd 
een sociale basis en hebben ook ooit een huisje gehad. 
Eenmaal in gevangenschap komt hun ware (sociale) 
karakter weer tevoorschijn. Zo zijn er ook op ons eigen 
terrein in de afgelopen jaren al flink wat ongecastreerde 
heren voorbijgekomen. We hebben ze gevangen 
(uiteraard aangemeld als gevonden) en gecastreerd. 
Allemaal bleken een sociale basis te hebben en zijn 
weer herplaatst. 

En dan zijn er nog de katers die na weken, vaak 
vermagerd en zeer vermoeid, weer thuiskomen. Ze eten 
hun buikje vol en liggen daarna dagenlang te slapen. 
Dit is een mooi scenario. Toch gebeurt het ook vaak dat 
wij bezorgde baasjes aan de telefoon krijgen, omdat 
de kater die op stap geweest is ziek thuiskomt. Om een 
lang verhaal kort te maken, wij krijgen verschrikkelijk 
veel katers onder ogen die besmet zijn met kattenaids 
of leukose. Dit heeft, als de ziekte zich openbaart, altijd 
de dood tot gevolg. Vre-se-lijk!, en ondanks dat we 
altijd begaan zijn met het verdriet van het baasje, is er 
toch een stem in ons hoofd die kwaad klinkt: het kan zo 
makkelijk voorkomen worden! 

Een gecastreerde kater sproeit niet in huis, wordt 
huiselijker en heeft geen reden om te vechten. 
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar het 
merendeel van de ongecastreerde katers die buiten 
lopen worden niet oud. 
Dus zeg het voort! Want hoe meer mensen weten van 
de voor- en nadelen van de castratie hoe meer katers 
geholpen worden. Uiteindelijk zorgt de castratie voor 
de kater en het baasje voor een win-winsituatie!
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Deze kater liep al tijden met een afschuwelijke wond in 
zijn hals. Zijn behandeling duurde lang, maar was zonder 
de hulp van het Otje Potje niet mogelijk geweest. 

NONNA - Deze dame op hoge leeftijd was broodmager, 
stikte van de oormijt en had diarree. Haar eigenaar 
kon niet meer voor haar zorgen en zag als enige uitweg 
euthanasie. Wij hebben haar opgenomen en kwamen er 
al snel achter dat ze een veel te snelwerkende schildklier 
had. Eenvoudig op te lossen met medicatie, waardoor 
ze nu ongestoord (in gastgezin bij Pietsje) van haar oude 
dag mag genieten. 

SJAPPIE - Deze vreselijke lieve kater is door een collega 
van ons bij zijn eigenaar ‘losgepraat’. Het was duidelijk 
dat deze mensen hem niet de zorg konden geven die hij 
nodig had. Hij had een enorm aangetaste huid. Hij kon 
niet ophouden met krabben en likken. Zelfs nu is zijn 
behandeling nog gaande. Een lange weg die we graag 
maken met deze enorme lieverd. 

OPA - Er werd afstand van Opa gedaan omdat hij zich 
zoveel likte en plukte. Zijn eigenaar kon hier niet tegen, 
werd er ‘helemaal gek’ van. Omdat hij af en toe pijnlijk 
leek, hebben wij eerst verder onderzoek bij hem laten 
doen. De röntgenfoto liet een afschuwelijk beeld zien. 
Hij had op diverse plaatsen oude breuken en moest 
enorm veel pijn hebben. Opa staat nu standaard op de 
pijnstilling en doet het uitstekend. 

EDIN - Edin is een van de kittens die wij hebben 
gehouden na een vangactie bij een boerderij. Een aantal 
kittens waren te socialiseren en daardoor herplaatsbaar. 
Edin had een enorm beschadigd oog als gevolg van een 
verwaarloosde niesinfectie. Dit oogje is verwijderd. Edin 
is samen met haar zusje herplaatst en doet het geweldig 

JOHNNY - Deze arme kater liep al weken op straat en 
werd gevoerd door een kattenliefhebber. De plaatselijke 
opvang wilde hem niet ophalen omdat meneer hem 
was gaan voeren. Dan wordt er al snel gezegd: ‘Nu is het 
uw verantwoording’. Deze kater had echter dringend 
medische hulp nodig. Wij hebben hem opgenomen en 
zijn een behandeling gestart. Het letsel aan zijn kop 
herstelde, maar helaas bleek hij zulke slechte nieren te 
hebben waardoor we hem alsnog hebben moeten laten 
inslapen. Gelukkig heeft hij wel de hulp gekregen die hij 
nodig had. 
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood? 
Dit is nu bijna 30 jaar. Ik was er al voordat Rixt Jellesma, 
die nu beheerder van de stichting is, er als vrijwilligster 
ging werken.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in 
Nood?
Ik was destijds vrijwilliger bij het asiel in Groningen. Daar 
deed ik de nazorg van de geplaatste katten en kittens. 
Ik kwam bij Selwerd vaak in de dierenwinkel en de 
medewerkster daar gaf mij de tip. Ze zochten vrijwilligers 
en zij vond dat net wat voor mij. Zo ben ik bij Kat in Nood 
gekomen. 

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in nood?
Ik maak voornamelijk schoon. De verblijven worden 
dagelijks schoongemaakt, hygiëne is belangrijk. Het lijkt 
me ook wel leuk om nog andere taken te doen, maar daar 
ben ik er helaas tegenwoordig te weinig voor. 

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
De katten! Ze zijn de hele dag om je heen en je hebt 
voortdurend contact met ze. Heerlijk!  

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Ik heb nu nog twee katten. Ik heb er wel veel meer gehad, 
acht in totaal. Afgelopen jaar zijn er drie overleden. Dat 
was wel erg verdrietig. Er mogen van mij wel weer wat 
katten bij nu. 

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, 
waarom?
Ja, meerdere! In verblijf 5 waar ik vaak schoon maak zit 
Karel de Grote, hij komt graag naar me toe voor een 
knuffel. Dan heb je nog Moetie, zij kwam ooit met kittens, 
was wat schuw  en is gebleven. Zij komt ook altijd naar me 
toe. In de keuken van het hoofdgebouw zitten Ginger en 
JarJar, daar knuffel ik ook altijd even mee als ik een hapje 
kom geven. 

Altijd wat lekkers...
We beginnen met een nieuwe rubriek in het Zwervertje, namelijk een interview met een vrijwilliger. 
Zonder deze mensen kan onze organisatie niet blijven bestaan, dus het leek ons een goed idee ze eens 
aan u voor te stellen. Jenny Sikkema (66) mag de spits afbijten. Zij is ooit begonnen op de oude locatie 
in Lauwerzijl en dus het langst vrijwilligster bij Kat in Nood. Jenny heeft één afdeling waar ze het liefst 
werkt. De meeste katten zijn erg wijs met haar. Als Jenny komt, heeft ze altijd wat lekkers bij zich en dat 
weten ze!  

Een bijzondere jongen
Soms zijn er van die momenten dat je het gevoel hebt dat er iets achter je staat, maar op het 
moment dat je omdraait is het weg. Dit gevoel had ik een aantal weken in mijn woning. Dat ik een 
stiekeme mee-eter in huis had, daar had ik echter niet op gerekend. 

Zo had ik plots Yassar in huis. Hij was erg schuw, at snel 
een aantal brokjes (sproeide hier en daar wat) en schoot 
dan als een bezetene door het kattenluik weer naar 
buiten. Het was me opgevallen dat hij kale plekken in 
zijn vacht had, dus ik zou hem graag van iets dichterbij 
bekijken. Alleen zijn richting opkijken was voor hem 
echter al voldoende om er direct weer vandoor te 
gaan. Deze kater raakte mij. Hij had een zeer vermoeide 
uitstraling en leek zijn laatste restje energie te gebruiken 
om van mij weg te rennen.  Waar zou deze arme ziel toch 
vandaan komen? 

Dus moesten we eerst maar aan het vertrouwen werken. 
Dit heeft een aantal weken geduurd met de meest 
heerlijke hapjes rond dezelfde tijdstippen. Dat ik meer 
katten in huis heb die zijn ongecastreerde aanwezigheid 
zeer zeker niet konden waarderen, hielp niet echt mee. 
Maar na een tijdje zat hij steevast ‘s avonds rond een uur 
of 20.00 aan de andere kant van de deur heel zachtjes 
te miauwen, honger! Niet lang daarna kon ik hem aaien 
en zo zijn we eerst een tijdje doorgegaan. Hij voelde 
zich meer thuis, lag lekker tegen de kachel aan en kwam 
steeds meer en langer in huis. Inmiddels had ik hem op 
alle mogelijke websites aangemeld als een gevonden kat, 
maar tot op de dag van vandaag is daar nooit gehoor aan 
gegeven.

Het viel me op dat hij bloedspoortjes achter liet tijdens 
het lopen. Ook werd hij boos op zijn eten en gilde het 
dan soms uit. Dus ik besloot zijn vertrouwen te schaden 
en hem mee te nemen naar de stichting. Hij moest 
immers ook gecastreerd worden! Eenmaal onder narcose 
viel te zien dat zijn voetzooltjes tot bloedens toe open 
lagen. Ook was het een raadsel hoe hij überhaupt nog 
kon eten, zo aangetast was zijn bekje. Oh, wat moet 
dit dier een pijn hebben gehad. Er werd een uitgebreid 

bloedonderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren dat 
Yassar een auto-immuun ziekte had. In eerste instantie 
zagen we dit allemaal een beetje als uitzichtloos. Hij 
was geen makkelijke kat en moest levenslang behandeld 
worden. Op het moment moest hij vergaan van de 
pijn. Was het wel eerlijk tegenover hem om door te 
gaan? Deze gedachte duurde niet lang. We wilden hem 
allemaal een kans op een mooi leven geven, dus gingen 
ervoor!
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Bezoek ook eens onze website:

katinnood.nl 

Hij werd gecastreerd en ook zijn tanden/kiezen werden 
grotendeels getrokken. Zijn leeftijd werd geschat 
op ongeveer 10 jaar. Hij bleef eerst op de stichting, 
omdat we hier fulltime toezicht op hem hadden. Zijn 
behandeling ging goed! Na een aantal weken was er 
zichtbaar resultaat en conditioneel ging hij vooruit. 
Wel was hij op geen enkele manier meer te benaderen. 
Hij was bang en had duidelijk veel stress. Omdat zijn 
weerstand al laag was, kreeg hij als cadeautje ook nog 
een portie niesziekte voor de kiezen. Toen dit ook weer 
achter de rug was, was hij klaar om te verhuizen naar 
een groepsverblijf. Een aantal weken na zijn integratie 
in het verblijf werd hij wéér ziek en kwam terug in de 
quarantaine voor een nieuwe behandeling. Toen deze 
aansloeg, hebben we ons hardop afgevraagd ‘wat nu te 
doen?’. Hem behandelen in een groep was geen doen. 
Yassar was te argwanend, dus kwam het erop neer dat 
we hem iedere keer opnieuw zouden moeten vangen... 
wat een stress. Na lang piekeren heb ik besloten de gok 
te wagen en hem weer mee naar huis genomen. 

Hoe gaat het nu? Het duurde even voor er weer 
vertrouwen was, maar inmiddels is Yassar volgens mij 
de gelukkigste kater op de wereld. Zijn aandoening 
blijft stabiel, de voetzooltjes zijn geheeld en zijn bekje is 
rustig. Zijn vacht zal nooit meer mooi aangroeien, maar 
dat geeft niks. Hij speelt (!) alsof hij dit nog nooit eerder 
heeft gedaan, steelt mijn eten uit mijn bord en heeft 
momenten waarop hij ontzettend kan knuffelen (wel op 
zijn initiatief uiteraard anders krijg ik een lel). Hij zit soms 
even in het zonnetje, maar in tegenstelling tot voorheen 
weet hij niet hoe snel hij naar binnen moet schieten op 
het moment dat hij iets hoort. 

Zijn geschiedenis zal altijd een raadsel blijven, maar 
Yassar heeft zijn plek gevonden en mag zijn oude dag bij 
mij slijten.

Jolanda

De dierenarts
Ons dierenartswerk is vreselijk dankbaar en frustrerend tegelijk. Maandelijks steriliseren/
castreren we gemiddeld zo’n 100 katten. Als we na een lange operatiedag eens uitrekenen 
hoeveel kittens we weer hebben voorkomen, geeft dat een enorm gevoel van voldoening. De 
frustratie zit hem in de (grote) groep mensen die het simpelweg niet nodig vinden hun kat te 
laten helpen. 

Katten van boeren die gratis geholpen kunnen worden, 
maar waarbij de boer niet mee wil werken. Het is zo 
ontzettend jammer dat mensen alleen naar hun eigen 
stukje kijken. ‘Wij raken de kittens wel kwijt hoor’ is 
steevast het antwoord dat wij krijgen. Zelfs binnen 
onze eigen sector verschillen de meningen van de 
verschillende opvangen soms zodanig dat je er weleens 
moedeloos van wordt.

Er zal alleen iets gaan veranderen als alle neuzen 
allemaal dezelfde kant op gaan staan. 

We houden ons dan maar weer vast aan de stelling dat 
de aanhouder wint. Dankzij het Otje Potje helpen we 
ook regelmatig mensen gratis. De inkomstensituatie van 
mensen kan zodanig schrijnend zijn dat er werkelijk geen 
cent beschikbaar is voor de ingreep. Bewindvoerders 
adviseren vaak aan de baasjes om hun dieren weg te 
doen, maar dat gebeurt vrijwel nooit. Ze zijn op hun 
dieren gesteld en hebben vaak het nodige meegemaakt 
waardoor de kat/hond als vervanging voor kind of 
partner wordt gezien. Wegdoen klinkt zo simpel, 
maar gaat niet gebeuren. Daarnaast vragen asielen 
afstandsgeld en ook dit is er niet. Wat kan dan nog wel 
gedaan worden? Ervoor zorgen dat het er niet meer 
worden. Zo hebben wij inmiddels in onvoorstelbaar veel 
situaties kunnen helpen. 

Ook de TNR-acties blijven goed doorgaan. Erg blij zijn 
wij met een aantal nieuwe vangkooien. Een bijzonder 
initiatief van poezenpension Luxor uit Jubbega. Er is 
een ontwerp, maar het daadwerkelijk maken van deze 
vangkooien is tijdrovend en precisiewerk. Vind maar 
eens een groep mensen die zoiets kan. Uiteindelijk is dit 
gelukt met een groep gedetineerden. De productie werd 
gerealiseerd door penitentiaire productiebedrijven ‘In-
Made’, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
Wij hebben al weer de nodige katten met de nieuwe 
kooien gevangen, dus zijn er erg blij mee. Wij hopen 
op regionaal gebied nog meer bekendheid te krijgen 
rondom het TNR-werk. Want ook de verwilderde katten 
die buiten leven moeten gecastreerd/gesteriliseerd 
worden om vermeerdering te voorkomen. 

Kortom: wordt vervolgd!
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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 Fred.

Het avondrondje

Als het nieuwe Zwervertje zich aankondigt, denk ik bij 
een van de eerste teksten aan het avondrondje. ‘Wie zal 
ik kiezen?’. Er zijn veel bewoners waar ik bijzondere 
dingen mee beleef. Soms gaat hun aanpassing 
razendsnel, soms gaat het moeizaam. De moeizame 
types, waarbij ik zie dat ze wel willen maar nog niet 
durven, zijn mijn uitdaging. Zo laat ik met regelmaat 
mijn collega’s weten weer ‘verliefd’ te zijn. En sinds een 
aantal weken ben ik als een blok gevallen voor Fred. 
Een prachtige cyperse oude kater met opvallend ronde 
oortjes en indringende gele ogen.  

Fred kwam bij ons vanuit een andere opvang. Hij was 
hier binnengekomen omdat zijn baasje was overleden 
en er niemand was die voor hem kon of wilde zorgen. 
Fred was ooit op dit adres komen aanlopen en altijd 
wat schuw gebleven. Eenmaal in een opvang was hij 
uiteraard weer heel erg bang. Deze opvang had geen 
insteek katten voor lange tijd op te vangen, waardoor 
ze aan ons vroegen of wij hem wilden opvangen. Fred 
kwam als groot vraagteken binnen. Naam, leeftijd en 
geslacht was niet bekend. Hij is bij ons onder narcose 
gegaan waarbij we erachter kwamen dat hij een oudere 
kater was. Fred had ook een dramatische oormijt-
infectie. 

Toen hij aangesterkt, behandeld en gezond verklaard 
was ging hij naar een verblijf. De eerste weken 
zagen we hem amper. En toch… als ik ‘s avonds de 
ren aftuurde zag ik altijd ergens die grote gele ogen 
naar me staren. Als ik tegen hem ging praten kreeg 
ik een knipoog en knipoogde ik terug. Prachtig dat 
beginnende contact op afstand. Fred kwam elke avond 
wat dichterbij. In zijn verblijf zijn een paar oudjes die 
een extra hapje van mij krijgen. Uiteraard heeft ook 
Fred dit in de gaten gekregen. Als ik bij oude Roos, 
Noortje en Frummel zit, zie ik in mijn ooghoek hoe hij 
zijn nek zo lang mogelijk probeert te maken en zijn 
neusgaten maximaal opent om die heerlijke lucht op 
te vangen. De aanblik van zijn kop op dat moment is 
met geen pen te beschrijven. Als ik me terugtrek weet 
hij niet hoe snel hij moet komen om de restjes uit de 
schaaltjes te likken. Kijk ik om, dan stapt hij bedeesd 
terug naar de standaard twee meter afstand die hij nog 
tot mij houdt. Maar elke dag merk ik dat de afstand 
kleiner wordt. En ik ben er 200% van overtuigd dat het 
moment gaat komen dat Fred naast mij zit en ik hem 
mag aanraken. Ik kan niet wachten. Ik weet zeker dat er 
nog zoveel uit deze kat te halen is. Net als bij de meeste 
van onze bewoners. Dit is en blijft een van de mooiste 
en dankbaarste onderdelen van ons werk.
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Wij werden begin maart gebeld door een regulier 
asiel. De dierenambulance had een aangereden kat 
opgehaald en deze naar een dierenarts gebracht. 
Het werd al snel duidelijk dat hij, naast in shock te 
zijn, een botbreuk had. Er werd een foto genomen en 
hieruit bleek dat zijn linker achterpoot uit de kom 
en zijn bekken gebroken was. Er werd besloten niets 
te doen in de hoop, dat hij zich er na een periode van 
rust weer mee zou kunnen redden. Wietse verhuisde 
naar het asiel en kwam in een kooi terecht.

Toen hij een beetje van zijn trauma bijgekomen was, 
besloot hij het niet helemaal eens te zijn met zijn 
nieuwe woning. Hij werd voor de mensen van het 
asiel onmogelijk in de verzorging. Slaan, spugen, 
en als hij de kans kreeg bijten. Wietse kreeg het 
stempel verwilderd. Normaal worden verwilderde 
katten geneutraliseerd en weer teruggezet op de 
plaats waar ze gevonden zijn. Bij Wietse kon dit 
echter niet in verband met zijn letsel. Het asiel 
zat met de handen in het haar en overwoog zelfs 
euthanasie.

Over de grote lijn zijn wij nogal gecharmeerd van 
dit soort spetterende heren. Onze ervaring is dan 
ook: hoe erger ze tekeergaan, hoe groter de kans dat 

er toch een sociale basis in zit. Toen wij Wietse zijn 
verhaal hoorden en het verzoek tot opname kregen, 
hoefden we dan ook niet lang na te denken. 

Wietse was absoluut pittig. Bromde en sloeg er 
op los tijdens de verzorging. En toch… de mensen 
die katten als Wietse een uitdaging vinden kregen 
voorzichtig contact met hem. Voorzichtig aaien met 
een pauwenveer, een beetje spelen, een snoepje... 
Langzaam leek hij zich te gaan ontspannen. Een 
overwinning voor Jolanda die hem als eerste kon 
aaien. En Wietse genoot voorzichtig. 

Omdat een beetje beweging toch wel goed was 
voor zijn herstel, mocht hij los gaan lopen in de 
quarantaineruimte. Uiteraard was deze verandering 
weer even spannend, maar als je rustig bij hem ging 
zitten was het snel goed. 

Wietse zijn herstel ging langzaam. Wij maakten 
ons het meest zorgen om de poot die uit de kom 
lag. Eigenlijk had deze meteen na de aanrijding 
gezet moeten worden. Na een aantal dagen heeft de 
bespiering zich al zodanig aangepast dat dit niet 
meer lukt. Er is dan operatief nog het een en ander 
mogelijk, maar dat is een lange weg. 

Een geluk bij een ongeluk
Dat een kat soms iets vreselijks moet overkomen voordat zijn/haar leven eindelijk eens gaat verbeteren, 
bewijst onze mooie Wietse. 

Bij een schuwe kat extra moeizaam. Er wordt 
echter niet voor niets gezegd: een kat heeft negen 
levens. Hun lichaam is werkelijk in staat de meest 
verschrikkelijke trauma’s te overwinnen. Zo weten 
we ook dat de kop van het bot, door de beweging 
die de kat maakt, als het ware een nieuwe kom in 
het bekken kan creëren. Lopen is dan dus goed. 
Het ging best goed met Wietse, maar konden wij 
iemand overtuigen dat het met zijn gedrag ook echt 
wel goed ging komen? Hij zou bij iemand thuis (en 
uiteindelijk naar buiten) een betere plek krijgen 
dan bij ons in een verblijf. 

Wij hebben gelukkig in onze kennissenkring 
een aantal mensen die een dergelijk avontuur 
aandurven. Eén van hen is familie van Rixt. Dit 
echtpaar woont in het Friese Zandhuizen op een 
prachtige, rustige en landelijke plek. Vier katten 
hebben het geluk hier te mogen wonen. Als er één 
komt te overlijden (wat uiteraard niet vaak gebeurt) 
is er plek voor een nieuwe. De katten mogen 
zichzelf zijn. De meesten zie je dan ook veranderen 
van moeilijke, niet aan te vatten katten tot lieve 
aanhankelijke dieren. Toen wij onze hersenen aan 
het kraken waren rondom een plek voor Wietse, 
kregen we het verdrietige bericht uit Zandhuizen 
dat hun lieve oude kater (ook ooit een ‘monster’!) 
was overleden. Na een korte periode van verdriet 
en acceptatie kwam de vraag of wij een ‘nieuwe’ 
geschikte kandidaat hadden. 

Wietse verhuisde en was uiteraard de eerste dagen 
weer even terug bij af. Je kunt ze ten slotte niet 
uitleggen dat hun leven er alleen maar op vooruit 
zal gaan. Hij zat (weer) in een vreemde omgeving, 
dus koos hij voor zijn bekende verdedigingstactiek, 
de aanval. Hij spetterde en hakte er op los. Gelukkig 
was dit gedrag bekend bij zijn nieuwe baasjes en 
werden zij er niet warm of koud van. Vandaar dat 
Wietse er na een paar dagen ook mee besloot te 
stoppen. Langzaam kreeg hij weer vertrouwen. 
We zijn inmiddels vele weken verder. Wietse gaat 
heerlijk naar buiten en loopt met de dag beter. Hij 
doet het super met de aanwezige andere katten en 
hond en geniet van de aandacht die hij krijgt. Van 
de boze, verwilderde kat die ooit gevangen werd is 
niets meer over. Wietse is werkelijk van de hel in de 
hemel gekomen en het is hem meer dan gegund! 
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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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Ik heb u weer heel wat te miauwen lieve mensen want 
de dagen bij ons zijn nooit saai. We hebben weer leuke 
feestjes gehad en zoals u weet ben ik dol op feestjes. Als 
het nog koud en donker is buiten, hebben we hier een 
heel gezellig feest. Er komen dan veel mensen en ik word 
de hele dag geknuffeld. Daar geniet ik enorm van. Mijn 
bange collega’s vinden dat bezoek soms wat spannend. 
Ik leg ze dan uit dat ze niet bang hoeven te zijn omdat 
dit bezoek juist voor ons komt, maar dat geloven ze nog 
niet echt. Ik doe ook niet heel erg mijn best hoor om dat 
aan ze uit te miauwen want straks moet ik die knuffels en 
snoepjes nog delen!! Zo heb ik sinds een paar maanden 
een nieuwe collega uit Amsterdam. Hij heet Pablo en is … 
lastig om toe te geven… best wel mooi. Hij is, natuurlijk 
net als mij, pikzwart maar ook nog eens heel erg groot. 
En mijn personeel zegt dat hij mooie ogen heeft. Dat 
vind ik dan weer een beetje overdreven, maar goed… 
Pablo was, net als veel nieuwe collega’s, in het begin 
erg bang. Dus heb ik hem uitgelegd dat dit niet hoeft. 
Gemiauwd dat als je lief bent tegen ons personeel je juist 
veel knuffels en lekkers krijgt. Nou…. Dat had ik dus best 
wat minder duidelijk tegen Pablo mogen zeggen, want 

meneer drukt mij nu ’s avonds gewoon aan de kant! Als 
Rixt binnen komt is hij als eerste bij haar en als ik dan 
kom, krijg ik zo’n harde kopstoot van hem dat ik soms 
bijna omval. Ik heb natuurlijk de oudste rechten, dus 
gelukkig krijg ik altijd mijn hapje wel, maar ik ben toch 
wat voorzichtiger geworden met mijn bange collega’s. 
Straks worden ze allemaal net als Pablo!!

Hoi Jolanda,

Hier weer een berichtje van mij, 
Bandit! Jouw piraat, weet je nog?
Het gaat heel goed met mij. 
We hebben 19 mei mijn eerste 
verjaardag gevierd, met lekkere 
brokjes, kattengras, slingers en 
spelletjes. Ik heb het reuze naar 
mijn zin met meneer en mevrouw 
Stout en grote broer Berlioz, die 
net zo ondeugend is als ik.  
Soms breken we bijna de tent af, 
maar zolang er niets stuk gaat is 
het vrouwtje best blij met ons.
Ik ben dus heel gelukkig 
(teplak).

Groetjes, 
Alie

Teplak
Hallo, 

Wij hebben begin januari onze nieuwe 
huisgenoot bij jullie opgehaald: voor 
jullie heet hij Gijs, voor ons Willem. 
We zijn erg blij met hem en hij, zo te zien 
ook met ons. 

Langzaamaan is hij zich steeds meer 
thuis gaan voelen, eerst in huis, later 
om het huis. Zijn vacht glanst, hij ‘praat’, 
spint, geeft kopjes, wil aangehaald 
worden, komt op schoot en erbij zitten. 
Reuzegezellig. 

Hij is soms ook langere tijd op pad, een 
dagdeel of zo. In het begin kwam hij thuis 
met muizen, die hij in huis op at. Een 
enkele keer lag er één als cadeautje. De 
laatste maanden zien we geen resten van 
prooi in huis. Buiten is hij nog wel wat 
schrikachtig. Maar sinds kort ligt hij ook 
wel opgerold in de struiken te slapen. 

Kortom, steeds meer op zijn gemak. Hij 
is hier natuurlijk meer in beweging dan 
hij bij jullie kon zijn en is daardoor wat 
slanker geworden. 

Hartelijke groet, 
Marjan

Hoi Rixt, 

Het gaat heel goed met Indy! Af en toe nog een botsing met Cleo, maar dat 
gaat steeds beter. Lucas begint ook steeds meer aan haar te wennen en af 
en toe zijn grenzen aan te geven, dus ook dat gaat goed komen. 

Spelen met de veter is nog steeds haar favoriete bezigheid en dat laat ze 
duidelijk merken. Ze is een knuffeltje en een stuiterbal. Heel aandoenlijk 
en heel grappig. We genieten enorm van haar! 

Ze is inmiddels ook een paar keer naar buiten geweest. Wij vinden het 
heel spannend, zij duidelijk heel leuk!  En ook wel indrukwekkend. Dus we 
bouwen het een beetje op. 

Groet, 
Eva en Erik
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Ik heb trouwens tijdens dat ene feest wel heel hard 
moeten miauwen hoor. U weet vast wel dat hier weleens 
een paar honden lopen. Dat is verder niet erg hoor, 
zolang ze ons maar met rust laten. Maar ze kunnen ons 
ook soms de gek aansteken. Dan lopen ze lekker los, 
spelen in het zonnetje en zijn als eerste bij het bezoek. 
Dan zijn wij wel wat jaloers. Maar dat hebben ze weer 
helemaal goedgemaakt tijdens dit feestje! Toen dachten 
ze ook dat ze de hele dag als eerste het bezoek mochten 
verwelkomen en alle aandacht kregen. Dat was ook wel 
zo, maar ons personeel had ze speciaal voor deze dag 
iets aangetrokken!! Miauw, miauw, miauw wat hebben 
wij met elkaar hard lopen miauwen toen we ze zagen. 

Dat maakte veel goed :-)

We hebben al weer veel dagen gehad met een heerlijk 
zonnetje. Daar hou ik zo vreselijk van. Lekker buiten op 
de vlonders liggen of in het gras. Het gras…daar moet ik 
u iets over miauwen. Want daar is ook iets in veranderd 
waar we erg blij mee zijn. Dat gras wordt snel erg hoog. 
Wij vinden dat wel fijn hoor, maar ons personeel kan dan 
niks meer vinden in onze tuin. En niet al mijn collega’s 
gebruiken de kattenbak zo netjes als ik dat doe, dus ik 
snap dat ons personeel het dan graag uit de tuin haalt. 
Vorig jaar kwam er, om het gras kort te maken, dan een 
ding in de ren die vreselijk veel herrie maakte. Eng!! 
Al mijn bange collega’s verstopten zich dan. Het moest 
gebeuren, maar leuk vonden wij het niet. Dus toen Ingrid 
onze tuin in kwam met een ding dat we niet kenden 
schrokken we even. 

We knepen allemaal onze ogen dicht en waren klaar voor 
dat vreselijke geluid…maar…dat kwam niet! Ik weet niet 
hoe ze dat doet, maar ze loopt door de tuin met dat ding 
en je hoort bijna niks! Het gras is kort als ze klaar is en 
alles ziet er heel netjes uit. Mijn collega’s en ik zijn er erg 
blij mee want hoeven niet meer bang te zijn. Er zijn er 
zelfs bij die gewoon op dat nieuwe ding gaan zitten! Een 
hele handige tweepoter die Ingrid. 

Zo heeft ze ook nieuwe huisjes in onze tuinen gezet. Daar 
zijn wij, maar de mensen die ons elke dag verzorgen, 
ook al weer zo blij mee. De huisjes die we eerst hadden 
gingen erg snel kapot. Ons personeel kon ze ook niet 
zo goed schoonmaken. Maar nu hebben we huisjes 
die heel mooi en stevig zijn. En ons personeel kan het 
dak gewoon even omhoog zetten om een nieuw, lekker 
schoon en zacht dekentje voor ons erin te leggen. 

Weet u dat ik soms weleens spijt heb dat ik altijd zo 
aardig doe tegen mijn collega’s en ons personeel? Van 
die kleffe Pablo heb ik u al gemiauwd, maar tot mijn 
grote verbazing heeft een andere collega het ook weer 
voor elkaar gekregen dat hij los mag lopen! En dan hoor 
ik ons personeel ook nog zeggen dat hij zo mooi is…
Nou!..ik snap best dat hij wat meer beweging nodig 
heeft want hij is ronduit vet. En mooi?...pfff…hij is niet 
zwart dus dat valt ook best wel tegen. Ik snap er niks 
van. Ons personeel zegt dat hij het in een grote groep 
met veel collega’s niet zo goed zal doen. Daarom woont 
hij met Tipsy en Tommie in het andere gebouw. Mag hij 
op kantoor wonen, in de hal en ook nog lekker buiten 
rondlopen! Ik was daar eerst best een beetje boos om 
maar…hij is eigenlijk best aardig. Hij heet Noah en komt 
elke dag even langs mij. Dan vertelt hij even hoe het 
met iedereen aan de andere kant gaat en dat vind ik 
natuurlijk wel weer leuk om te horen. Tipsy en Tommie 
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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 Noodzijn van die echte poezen. De ene keer vertellen ze me 
wel wat, de andere keer niet. Dus stiekem ben ik wel blij 
met Noah. Wij katers doen niet zo moeilijk en vertellen 
die dingen gewoon aan elkaar.

Ik heb al weer aardig wat nieuwtjes gemiauwd en vind 
het hoog tijd worden voor een dutje. Lekker buiten in de 
zon. Heerlijk!

Komt u nog eens bij mij langs deze zomer? Ik moet nog 
niet aan de kou denken, maar als het u nu niet lukt, dan 
misschien wel met dat leuke feest aan het eind van het 
jaar. Hopelijk tot gauw iedereen!

Kopje van Dino



De wekker van onze buren: mooi van vorm, maar met veel volume!

INbeeld


