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Geachte donateurs
Voor het schrijven van de kopij voor het Zwervertje heb ik een beetje rust nodig. Ik trek mij dan 
ook het liefst even terug in de woning zodat ik ongestoord kan doorwerken. Terwijl ik druk tik 
zie ik auto’s komen en gaan. Het is warm, de ramen staan open dus ik hoor meer dan misschien 
goed is. Ik hoor de telefoon om de vijf minuten. Ik zeg wel eens gekscherend: ‘wij zijn gewoon 
een bedrijf aan het worden’ maar op dit soort dagen voel ik dat ook echt zo.

De telefoon gaat de hele dag. Vroeger konden we 
telefoon en werkvloer nog met elkaar combineren, 
tegenwoordig is dit niet meer haalbaar. Er komt vrijwel 
dagelijks bezoek. De toename hiervan komt onder 
andere door ons pension. Dit draait enorm goed. Veelal 
zijn het onze eigen donateurs die hun katten bij ons 
brengen.  Zowel de baasjes als de dieren zijn tevreden 
over hun ‘vakantie’. Voor de stichting is deze bron van 
inkomsten inmiddels onmisbaar. 

Naast de dagelijkse drukte op het terrein staan de 
werkzaamheden op kantoor ook niet stil. Er komen 
dagelijks zo’n veertig mailtjes binnen waarvan gemiddeld 
vijftien voor ons dierenartswerk. Veel telefoontjes, 
mailtjes zijn snel te beantwoorden maar er zitten helaas 
ook altijd problemen tussen die meer tijd en aandacht 
vragen. Verderop in het blad zult u daar weer genoeg 
over lezen. Soms tijdrovend, maar ook waar we voor zijn! 
Wij zijn er voor ‘de kat in nood’. Het is en blijft constant 
zoeken naar de balans in wat we wel en niet aankunnen. 

Onze bewoners willen naast alle drukte namelijk ook elke 
dag een schoon verblijf met alles erop en eraan. Hulde 
aan alle vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn. 
Toch mogen en kunnen we niet op hun leunen zoals we 
dat bij een betaalde kracht doen. Ze moeten met plezier 
bij ons willen komen en naast de verzorging ook ruimte 
vinden voor het contact met de katten en bijpraten 
met collega’s. We hebben een groep van ruim dertig 
vrijwilligers en die willen we niet kwijt!

De evenementen die we gehad hebben na het laatste 
Zwervertje zijn weer een groot succes geweest. De 
kerstmarkt is daarin de grote uitschieter maar, de 
bloemenmarkt in het voorjaar groeit ook. Het zijn mooie 
bronnen van inkomsten, maar vooral de werving voor 
nieuwe donateurs is zeer waardevol. Daarnaast is het 
altijd leuk om mensen die ons vaak al jaren steunen 
weer te ontmoeten. Wij kunnen het iedereen aanraden!

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.

(Post)adres
Sannige wyk 5a9222 LE Drachtstercompagnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting kunt u een afspraak maken.

Bestuur
Jan Karel Prinsen (V), Michiel Schrier (P), Sigrid Sijtsma (S), Ilse van der Meer, Ineke van Dam en Estelle Arnaud

Redactie
Rixt Jellesma & Michiel Schrier 

Fotografie
Klaas Jellesma
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Het Zwervertje verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2500 exemplaren
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Donateurs die tijdens de bloemenmarkt geweest zijn 
hebben met eigen ogen de vordering van de nieuwbouw 
kunnen zien. De bouw loopt voorspoedig en de 
oplevering zal, zoals het nu staat, in oktober zijn. De 
huidige gebouwen zijn voorzienvan een groen sedum 
dak. Op dit nieuwe gebouw komen zonnepanelen. 
Tijdens de terreinwerkzaamheden is er besloten om een 
vijver aan te leggen. De zomer van 2018 zal wat betreft 
de droogte niet de laatste zijn en hoe mooi is het dan om 
een stuk eigen watervoorraad te hebben. 

Als de nieuwbouw klaar is zullen wij drie groepen uit 
het hoofdgebouw verplaatsen naar de nieuwbouw. Het 
hoofdgebouw komt daardoor tijdelijk even leeg te staan 
en krijgt een opknapbeurt. Binnen zal dit grotendeels 
om de vloer en wat herstelwerkzaamheden gaan. Buiten 
moet meer gebeuren, daar wordt de rietkap vervangen 
door een pannendak. Als het gebouw klaar is, reserveren 
we een deel voor de herplaatsers en zal het overige deel 
als pension dienen. 

In ons bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. Onze 
secretaris Linden Douma is in april voor de tweede keer 
moeder geworden en had al eerder aangegeven naast 
haar werk en jonge gezin wat te weinig tijd te hebben 
voor haar bestuursfunctie. 

Wij danken Linden enorm voor haar bijdrage de 
afgelopen vier jaar en gaan haar input en humor missen. 
Linden wilde gelukkig aanblijven tot we een vervanger 
hadden gevonden en dit is inmiddels gelukt. We zijn 
blij dat we Sigrid Sijtsma bereid hebben gevonden 
toe te willen treden tot ons bestuur. Sigrid heeft ooit 
twee katten van ons geadopteerd en is daarna, net als 
Linden, blijven hangen als vrijwilliger op de zaterdag. 
Sigrid heeft personeel en arbeid gestudeerd en is in die 
hoedanigheid werkzaam binnen een gemeente.  

In dit zwervertje kunt u verder weer de nodige verhalen 
lezen over de gebeurtenissen van het afgelopen half 
jaar. De zomer is inmiddels begonnen en het is altijd een 
verrassing wat deze zal brengen. De eerste kittens zijn er 
weer (zowel met als zonder moeder) en zoals gebruikelijk 
staat de telefoon roodgloeiend door de hoeveelheid 
aangeboden afstandkatten. Druk zal het hoe dan ook 
weer worden. Ondanks dat bent u uiteraard van harte 
welkom bij ons langs te komen mocht u in de buurt zijn. 

Ik wens u allemaal een hele fijne zomer!

Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma

Kater Woes van drie jaar oud is altijd een bijzonder (en 
pittig kitten geweest). Toch was zijn gedrag te handelen 
en hielden zijn eigenaren rekening met ‘gewoon’ een 
pittige kater. Tot hij een jaar geleden plots ‘flipte’. 
Woes wordt getriggerd door geur en geluid. Als dit 
gebeurt gaat er een knop om en valt hij acuut aan. 
En dit aanvallen is meteen gericht op de persoon die 
op dat moment in de buurt is. Hij vliegt je letterlijk 
naar je gezicht. Woes had een zeer gemotiveerd en 
liefdevol baasje die er alles aan heeft gedaan om dit 
gedrag te veranderen. Er is een gedragsdeskundige 
bij gehaald, er zijn aanpassingen in huis gemaakt, maar 
een duidelijke verklaring voor Woes zijn plotselinge 
‘flip-gedrag’ werd niet gevonden. Het was eng met een 
kat als Woes in huis. Zeker als je als jong stel op het 
punt staat een gezin te gaan stichten. Toen zijn baasje 
opnieuw een middag bij de EHBO had gezeten werd 
besloten ons te benaderen. 

Het is vooraf altijd lastig in te schatten of gedrag echt 
zo heftig is als men beweert. Heel vaak vinden wij het 
reuze meevallen, maar in Woes zijn geval was geen 
woord gelogen. Toen Jolanda en Rixt een luidruchtige 
boze poes aan het behandelen waren in de quarantaine-
ruimte waar Woes los liep vloog hij hen letterlijk aan. 
De redding was een kleed die als reflex over hem 
heen gegooid kon worden, want anders was er zeker 
bloed gevloeid. Erg heftig om mee te maken. Rekening 
houdend met dit gedrag is Woes toch naar een verblijf 
verhuisd. De eerste periode hield iedereen tot in het 
extreme rekening met zijn gedrag. Geen irriterende 
geluiden maken, geen muziek aan, rustig werken etc. 
Van een opgefokt kereltje zagen we Woes tot rust 
komen en veranderen in een lieve rustige kat. 

Hij mag graag op het zoldertje liggen. Dit is een bekend 
gegeven bij katten. Hoog liggen zorgt voor een veilig 
gevoel en dit komt het gedrag ten goede. Verder 
denken wij dat hij profiteert van de dagelijkse structuur 
en rust bij ons. Er zijn in de verblijven vrijwel nooit 
onverwachte gebeurtenissen. Elke dag is hetzelfde en 
ook dit creëert rust. Woes staat inmiddels vooraan als 
er geknuffeld wordt en is werkelijk een enorme lieverd. 
We zullen altijd rekening blijven houden met zijn 
triggers maar hebben er inmiddels alle vertrouwen in 
dat hij bij ons op zijn plek is. 

Bijzonder bij Woes is dat zijn baasje hem nog altijd komt 
opzoeken. Ze moet er maar liefst drie uur voor rijden 
maar doet dit met liefde. 

Woes
Het aantal katten met gedragsproblemen neemt naar ons idee enorm toe. Wij krijgen dagelijks 
verzoeken tot opname. Soms zijn de problemen eenvoudig en kunnen we mensen met wat handvaten 
weer op de juiste weg helpen. Er worden echter ook katten aangeboden die daadwerkelijk ernstige 
gedragsproblemen hebben. Wij zijn een opvang voor moeilijk tot niet-herplaatsbare katten en in 
principe is elke kat bij ons welkom. Toch moeten wij wel naar de totale organisatie blijven kijken. Als 
we vooraf horen dat een kat met gedragsproblemen ook nog eens niet met soortgenoten kan, is een 
opname bij ons vaak geen oplossing. Ook wij kunnen dergelijke katten niet gelukkig maken omdat we 
ingericht zijn op groepshuisvesting. Een recente bewoner nam een heftig verhaal met zich mee. Toch 
durfden we het aan omdat hij wel goed met andere katten kon.
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SEROPOSITIEF! Wat nu?
Naar mate wij meer vangacties doen krijgen we steeds vaker te maken met katers die besmet zijn met het FIV-
virus, beter bekend als kattenaids. FIV (Feline Immunodeficiency Virus) is een virus dat voorkomt bij de kat en de 
afweercellen van het lichaam aantast. Hierdoor wordt de algemene afweer van de kat verminderd. 

Naarmate wij meer vangacties doen, krijgen we steeds 
vaker te maken met katers die besmet zijn met het 
FIV-virus, beter bekend als kattenaids. FIV (Feline 
Immunodeficiency Virus) is een virus dat voorkomt bij de 
kat en de afweercellen van het lichaam aantast. Hierdoor 
wordt de algemene afweer van de kat verminderd. 

De besmetting vindt grotendeels plaats door 
vechten/bijten waardoor we het vooral zien onder 
(ongecastreerde) katers. Het is zo makkelijk te 
voorkomen door katers op tijd te laten castreren, maar 
helaas gaat het in de praktijk vaak anders. 

In vrijwel elke groep katten die wij vangen voor 
sterilisatie/castratie zit wel een tamme kat. 
Dieren die zijn gaan zwerven omdat ze de weg 
kwijtraakten, gedumpt of achtergelaten werden. Katten 
verwilderen snel en weten zich goed in leven te houden. 
Velen vinden aansluiting bij populaties die zich ergens 
hebben gevestigd. 

Tussen een grote groep boerderijkatten in Hoogezand 
liep een rode kater die de boer niet kende. Hij was niet 
op het terrein geboren, maar pas later eens opgedoken. 
Hij vocht veel en zorgde voor overlast. 

Maar een kat heb je nu eenmaal niet zo snel van je 
terrein dus men nam het maar voor lief. Toen de katten 
van deze boerderij gevangen werden om gesteriliseerd/
gecastreerd te worden zat ook de rode kater in de 
vangkooi. 

Bij binnenkomst zagen wij een enorm zielig dier. Deze 
jongen had de ergste vorm van entropion (naar binnen 
krullend ooglid) die wij ooit hadden gezien. Hij kon zijn 
ogen amper open houden en ze waren zwaar ontstoken. 
Zo kon hij in ieder geval niet terug. Hij bleef langer bij ons 
om behandeld te worden en gedurende deze periode 
maakten wij kennis met een hele andere kat. 

Rinus, zoals wij hem inmiddels genoemd hadden, begon 
te spinnen, contact te zoeken en werd een enorme 
knuffel. Deze kat had absoluut een sociale basis en 
gelukkig kwam deze weer helemaal terug en werd hij 
herplaatsbaar. Door zijn vechtersverleden namen wij het 
zekere voor het onzekere en deden een bloedtest. De 
teleurstelling was groot toen Rinus seropositief bleek. 
We weten echter dat katten jarenlang en soms tot 
aan hun dood seropositief kunnen blijven zonder ooit 

echt ziek te worden waardoor we toch, met een eerlijk 
verhaal, een poging hebben gedaan hem te herplaatsen. 
Uiteraard moest hij alleen geplaatst worden en mocht hij 
niet los naar buiten dus zijn kansen waren klein maar…
het lukte! Een geweldig gezin viel als een blok voor 
hem en sloten Rinus in hun hart. Wij hopen dat hij nog 
jarenlang mag genieten van zijn welverdiende rust, liefde 
en aandacht.

In het Groningse Vlagtwedde zwierf een groep katten 
op een recreatieterrein. Wij hebben geholpen met het 
steriliseren/castreren. Omdat hun leefgebied niet erg 
veilig was (ze zwierven veel rondom afvalcontainers 
die mechanisch werden aangeperst) keken wij extra 
goed naar de groep in hoeverre er sociale katten tussen 
zaten. Dit bleek bij een poes en twee katers het geval. 
Toen we bij de katers een test deden bleken ze allebei 
seropositief te zijn. Balen! want het maakt een plaatsing 
een stuk lastiger. Gelukkig vonden ook Freddy en Billy 
hun welverdiende eigen mand waar ze hopelijk nog vele 
jaren mogen genieten met hun geweldige baasjes.

Dank aan de mensen die deze kanjers een kans gaven! 
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Ramses, Shaffy & Einstein
Zoals de meesten van u wel bekend is hadden wij sinds de zomer van 2017 ook drie schaapjes. 
Als je dagelijks met dieren werkt komt er van alles op je pad. Onze hart is groot waardoor wij 
vaak helpen maar deze liefde is ook onze valkuil.  

Door ons dierenartswerk weet iedereen ons inmiddels te 
vinden. Zo ook de vorige ‘eigenaren’ van Ramses, Shaffy 
en Einstein. Twee Texelaars en één Ouessant-schaap. 
Deze heren hadden allemaal lichamelijke problematiek 
waardoor ze niet verder mochten leven. Reden? De 
behandeling was te kostbaar. Wij hebben ze een kans 
gegeven en ze met tijd, liefde en aandacht groot 
gekregen. Wat waren ze leuk! 

Een geweldig en onafscheidelijk duo. Toch moesten wij 
toegeven dat er ten aanzien van hun zorg meer kwam 
kijken dan in eerste instantie door ons gedacht. Ons 
terrein is groot maar inmiddels ook behoorlijk bebouwd. 
De ruimte voor drie schapen om voldoende te kunnen 
grazen hield niet over. Het gevolg daarvan was dat onze 
hysterische heren regelmatig uitbraken en een kijkje 
gingen nemen bij de buren (met alle gevolgen van dien). 
Hun stukje land stond in de volle zon en het was op 
warme dagen echt een klus om wat schaduw voor ze te 
creëren. We hebben van alles geprobeerd om hun leven 
zo goed mogelijk te houden maar moesten allemaal 
bekennen dat ze eigenlijk ergens anders beter af zouden 
zijn. 

De zoektocht naar een ander adres waarvan we zeker 
wisten dat het goed was bleek vreselijk moeilijk. Het 
aanbod aan schapen is enorm! Overal worden ze 
aangeboden en helaas zullen negen van de tien niet 
fijn aan hun eind komen. De gedachte aan een slechte 
afloop voor onze mannen was onverdraaglijk dus onze 
zoektocht naar het perfecte adres ging stug door. We 
zochten iemand of een organisatie die er qua gevoel net 
zo in stond als ons. Waar konden we dit vinden? 
We kenden de verhalen over Hanna (Stichting Hanna 
– Dierentehuis de Achtste Hemel). Toch voelden we 
ons bezwaard om contact te zoeken met een andere 
stichting. Wij weten als geen ander hoe je als stichting 
overspoeld wordt met aanvragen tot opname. Je 
probeert de echte noodgevallen eruit te filteren maar 
het is en blijft een zeer moeilijk proces. Onze heren 
hadden geen vreselijk leven. Konden we het dan wel 
maken om Hanna te benaderen? Onder de noemer 
wie niet waagt wie niet wint stuurden wij een mail. 
Dolgelukkig waren we toen we vrij snel een enorm 
enthousiaste mail terugkregen. Ze waren welkom! 

Op dinsdag 14 mei hebben we onze kanjers weg 
gebracht. We kregen een enorm warm onthaal en hun 
nieuwe woonomgeving is werkelijk geweldig. Grote 
weilanden om te grazen, voldoende schaduw van de 
bomen er omheen en in de winter een grote warme stal. 
En…een paar prachtige dames en heer als gezelschap. Ze 
voelden zich dan ook zichtbaar snel op hun gemak. 
Lieve Hanna en andere medewerkers: Nogmaals 
ontzettend bedankt dat jullie onze kanjers een gouden 
toekomst hebben willen geven! Ze hadden het niet beter 
kunnen krijgen. 

http://www.stichtinghanna.nl/

Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood? 
Ik ben zeve jaar geleden vrijwilliger geworden via mijn 
zoon. April 2012.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in 
Nood?
Ik moest van de uitkeringsinstantie op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Via mijn zoon Fokke die al vrijwilliger 
was, kwam ik hier terecht. 

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood? 
De katten! En dat alles schoon wordt voor de katten, de 
collega’s, het is gezellig en het is ontspannen werken. 

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in nood?
Schoonmaken, voeren als dat nodig is en de katten in de 
gaten houden of het nog goed met ze gaat.

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier? 
Ik heb er nu nog één. Ik had er altijd drie. Een oudje met 
wat gebreken is nu nog over gebleven. Maar die doet nog 
netjes alles op de bak. (Fokje kent haar kat heel goed en 
vertelt er vol liefde over.)

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, 
waarom?
Hummer, die vindt mij ook leuk en hij komt goed over 
op mij. Ik kan hem aaien en ik vind het mooi te zien dat 
hij toch regelmatig goed op zijn achterpoten kan staan. 
(Hummer heeft een verlamming aan zijn achterhand)

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden 
die je nu nog mist en waarom? 
Balou, die is overleden. Zij woonde eerst in verblijf 3 en 
later in 6. Zij zou een wilde geweest zijn, maar ik vond 
haar wel kalm.  En de driekleur uit de keuken: JarJar, nu 
ook overleden. Ze lag vaak in de vensterbank en had dan 
haar pootjes over elkaar geslagen. Niet iedereen kon haar 
aaien. 

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou 
het meest is bij gebleven?De eerste Open Dag met 
KDe kerstmarkt! Maar ik win nooit wat! (Fokje doelt op 

de loterij die we ieder jaar met de markt hebben) Ik zeg 
haar dat ze de lootjes moet kopen waar ze altijd prijs mee 
heeft. “Die waren al uitverkocht. Ik had nummers die net 
verkeerd waren. Ik was zelfs boos: haha.” 

Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik hoop hier nog lang te blijven. 
(Dat hopen wij ook Fokje :-) )

Nog lang niet weg
Deze keer een gesprek met Fokje Machiela (64).
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Wij werden benaderd door een buitenlands echtpaar. 
Er was een poes bij hen aan komen lopen en zij had 
achter in de tuin kittens gekregen. Er klopte iets niet 
volgens de mensen en omdat telefonisch niet duidelijk 
werd wat er precies speelde, gingen we er maar naartoe. 
Onder de natte struiken lag een zwart klein moedertje 
met drie pikzwarte kittens. Er kwam echter nog iets 
in beeld en daar werden wij allesbehalve blij van. De 
moeder had een zogenaamde baarmoederprolaps. Een 
deel van de baarmoeder was er, waarschijnlijk door 
het persen tijdens de bevalling, uitgekomen. Ze lag hier 
echter al twee dagen mee en had dringend hulp nodig. 
Het hele gezinnetje is verhuisd naar de stichting en de 
moederpoes is naar onze arts gegaan. We hadden er 
niet aan moeten denken wat er gebeurd was als ze hier 
langer mee gelegen had. Mede dankzij het Otje Potje 
konden wij helpen.

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. 

Wij zijn blij dat hulpinstanties ons steeds beter weten 
te bereiken. Thuishulpen, maatschappelijk werkers, 
bewindvoerders en ga zo maar door. De cijfers zijn 
schrijnend. Nog wekelijks horen wij van huishoudingen 
waar tussen de vijf en twintig katten leven. Vrijwel 
altijd ongeholpen met alle gevolgen van dien. De 
leefomstandigheden in dit soort woningen zijn erg 
wisselend. Ze zijn soms met vijf katten afschuwelijk en 
soms met twintig heel acceptabel. Verklaren kunnen 
we het nooit. Mensen doen soms pogingen katers en 
poezen van elkaar te scheiden om kittens te voorkomen. 
De kwaliteit van leven wordt er vaak voor de dieren niet 
beter op. De foto’s laten de harde waarheid zien. Wij 
proberen niet in het oordeel te stappen, maar vooral de 
helpende hand te bieden. Het gaat ons om de katten. 
Met deze instelling komen wij vrijwel altijd binnen en 
kunnen we helpen waar nodig. Uiteraard met behulp van 
het Otje Potje.

Particulieren benaderen ons ook op het moment dat hun 
eigen (financiële) situatie, door uiteenlopende redenen, 
zorgelijk is en hun katten medisch in nood zijn. Dit is af 
en toe lastig, want het is niet de bedoeling dat we ‘jan 
en alleman’ gratis gaan helpen. Toch kunnen we de echte 
noodgevallen er vaak wel uitfilteren. Katten waarvan we 
weten dat ze dood zullen gaan als ze geen medische hulp 
krijgen. 

Zoals een poes van 15 jaar met een enorme levertumor. 
Haar buik stond op knappen en uiteraard at het arme 
meisje zo goed als niets meer. 
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Bijvangst

Haar eigenaar had haar gekregen toen een familielid 
kwam te overlijden en had absoluut geen financiële 
middelen om naar een dierenarts te gaan. Deze lieve 
poes zou enorm akelig aan haar eind gekomen zijn. 
Of twee Britse kortharen die (tijdelijk) onderdak nodig 
hadden omdat hun baasje op straat stond. Beide dieren 
bleken een ernstig hartgebrek te hebben en de kater 
had een tumor in zijn bek. Dat laatste is niet meer te 
genezen maar het hartprobleem is nog met medicatie te 
ondersteunen. 

Naast de eenlingen hebben we diverse TNR-acties met 
behulp van het Otje Potje kunnen uitvoeren. Naast deze 
voorbeelden hebben we  het afgelopen jaar tientallen 
katten geholpen en dit kon allemaal dankzij het Otje 
Potje. Dit is en blijft een groot succes en wij willen 
wederom iedereen enorm bedanken die hier éénmalig of 
structureel een bijdrage aan heeft gegeven. 

Bijvangst

Van onschatbare waarde tijdens onze vangacties is onze wildcam. Deze installeren we in de richting van 
de vangkooi en op het moment dat er beweging rondom de kooi gesignaleerd wordt maakt hij een foto. 
Deze stuurt hij vervolgens door naar de ingestelde mailadressen. Zo kunnen wij vanaf een andere plek 
in de gaten houden of de kat waar we naar op zoek zijn gevangen wordt. Uiteraard slaat de webcam ook 
wel eens aan op een andere beweging. Vol verwachting klik je de foto dan aan en schiet in de lach bij 
wat je soms ziet. 
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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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Hè hè…eindelijk ben ik aan de beurt. Ik hoor Rixt al 
dagen praten over het Zwervertje’ dus ik zit ook al dagen 
klaar om mijn verhaal te miauwen maar nee hoor…ben 
zeker weer niet belangrijk genoeg. Maar goed… ze is er 
eindelijk dus ik zal u snel al mijn belevenissen miauwen.
 
Ik moet eigenlijk niet ‘mijn belevenissen’ miauwen maar 
‘onze belevenissen’ want lieve mensen, ik kan het niet 
meer alleen. Ik word echt oud en als ik ’s ochtends mijn 
ogen open doe omdat ons personeel binnen komt, lig 
ik meestal zooooooo lekker dat ik me vaak nog even 
omdraai. Ik maak daardoor zelf minder mee dan vroeger. 
Gelukkig ben ik nog wel altijd degene die Rixt onze 
belevenissen miauwt, dus we doen het heel goed met 
elkaar. Mijn collega’s die loslopen komen elke dag even 
langs om de nieuwtjes op het terrein met mij te delen. 
Over deze collega’s gesproken…daar zijn twee hele 
mooie meisjespoezen bij gekomen. Chagrijnige Indy (hij 
wil nooit echt met mij praten) heeft nu een heel mooi 
vriendinnetje. Haar naam is Darcy en ze woont samen 
met Indy beneden ons en komt ook buiten. Ik heb al hele 
gesprekken met haar gehad want wij lijken een beetje 
op elkaar. Ik heb u al vaker verteld dat ik ooit een harde 
klap van zo’n raar ding op wielen heb gekregen. Hierdoor 
deed mijn rug heel erg zeer, kon ik mijn staart niet meer 

bewegen en mijn plas niet meer goed ophouden. Darcy 
heeft ook iets naars meegemaakt. Zij is nog jong en heel 
erg grappig en druk. Ze staat overal vooraan en wil alles 
ontdekken. Bij haar vorige baasje woonde ze in een 
heel hoog huis. Ze had geen tuin maar kon wel uit het 
raam kijken. Toen dit raam op een dag een stukje open 
stond bedacht ze dat ze er wel door kon springen. Ze viel 
toen van heel hoog naar beneden. Ze woonde ook nog 
eens bij een weg waar heel veel van die akelige dingen 
op wielen rijden en daar heeft ze ook nog een klap van 
gekregen. Ik geloof dat niet veel collega’s dit zouden 
overleven. Maar Darcy is een sterke meid en heeft hele 
lieve baasjes. Die hebben alles op alles gezet om haar er 
doorheen te krijgen. Het heeft heel lang geduurd maar 
het is ze bijna gelukt. Op twee dingen na…Darcy kan 
net als ik haar plas niet goed ophouden en verliest ook 
nog vaak wat anders (u weet vast wel wat ik bedoel…). 
Dit konden Darcy haar baasjes niet meer aan in hun 
huis en dat snap ik ook wel een beetje. Ze hebben heel 
lang gezocht en toen vonden ze ons. Er was een slimme 
meneer in zo’n witte jas die dacht dat het misschien nog 
beter met Darcy zou gaan als ze los zou lopen. Nou…. Los 
dat loopt ze! Miauw miauw… wat kan die rennen en gek 
doen. Ik heb nog nooit zo’n snel meisje gezien. Ik geloof 
nog niet dat het heel veel beter gaat want ik hoor ons 

personeel ’s ochtends wel eens een beetje mopperen als 
ze weer ergens in staan. Maar ze zijn zo gek op Darcy dat 
ze dit niet erg vinden. En Darcy is voor mij een perfecte 
hulp. Ze vertelt me alles! 

Zo vertelde ze me het verhaal van collega Jenna die in 
het andere gebouw woont. Jenna is ook weer een hele 
slimme poes. Buiten hebben wij allemaal huisjes en 
klimtoestellen. Sommige zijn zo hoog dat ze tegen het 
dak van draadjes aankomen. Dat zit er zodat wij er niet 
uit kunnen springen. Bij Jenna haar verblijf was er door 
de wind, die dat dak heel hard heen en weer schuurde 
over een huisje, een gat in gekomen. Jenna had dat 
meteen gezien en was ontsnapt. Ze woont al heel lang 
bij ons en wilde heus niet weg hoor… dat heeft ze Darcy 
verteld. Maar ze vond het wel even leuk buiten. Ze was 

ooit met zo’n gekke kooi gevangen dus toen ze die zag 
staan rende ze snel weg. Rixt vond haar natuurlijk zielig 
dus die gaf haar toch wel eten. Jenna stak ons personeel 
mooi de gek aan door lekker op het dak van haar verblijf 
te gaan liggen. Dit zakte dan helemaal door en zag er 
heel erg grappig uit. Uiteindelijk hebben ze haar toch 
weer gevangen want tja… ons personeel is ons toch vaak 
te slim af. 

Het andere nieuwe meisje heet Cruella en ik geloof 
dat zij de vorige keer ook al in het Zwervertje stond. Zij 
woonde eerst in een verblijf maar deed het daar toch 
niet zo goed. Ze vond het niet fijn als andere katten te 
dichtbij kwamen en begon dan heel hard te blazen en te 
grommen. Een paar van mijn jonge collega’s vinden dat 
een leuk spelletje en gaan dan juist een beetje pesten. 
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In mijn eigen verblijf leer ik ze dat snel af! Ik hou daar 
helemaal niet van. Ik had tegen Noah gezegd dat hij ze 
even streng toe moest spreken, maar dat kan Noah niet. 
Die is veel te lief en te zacht. Ons personeel heeft toen 
bedacht dat het voor Cruella fijner was om los te lopen. 
En daar hadden ze gelijk in! Ze vindt het heerlijk. Loopt 
lekker buiten en is niet meer zo zenuwachtig als eerst. Ze 
is al even een keer bij mij geweest maar ik geloof dat ze 
me nog wat beter moet leren kennen. Ze snapt nog niet 
dat ik een hele aardige knappe kater ben. 

Wist u al dat we nog een gebouw erbij krijgen? Prachtig 
wordt het! Elke ochtend kijk ik even uit het raam om 
te kijken hoe het erbij staat. Ik vind het fijn dat ons 
personeel hierdoor nog meer collega’s kan helpen. 
Want ik word toch wel een beetje verdrietig als ik al die 
verhalen soms hoor. Wij hebben het hier maar goed. 

Zo kregen mijn buren in verblijf 8 een heel gek ding in 
hun verblijf. Toen ik dat zag dacht ik wel even: ‘zijn ze 
gèk geworden?!?’ Ons personeel had een gek rond ding 
gekregen. Ik hoorde dat het de bedoeling was dat wij 
daar in rond gingen lopen. Nou ja...wij bepalen toch zelf 
wel wanneer we ergens in gaan lopen! Maar…het schijnt 
dat sommige collega’s dit leuk vinden. Vooral de jonge 
collega’s. Ik begrijp die uitslovers niet… wat een lol!

Verdrietig nieuws heb ik eigenlijk ook altijd wel. Mijn 
oude collega Zorro uit verblijf 5 is er niet meer. Hiernaast 
staat hij op de foto. Hij miste al een hele tijd een groot 
stuk van zijn oren. Eerst begreep hij dat helemaal niet 
maar ik wist dat ons personeel dit gedaan had omdat hij 
steeds wonden op zijn oren had. Zorro is helemaal geen 
vechter, dus snapte zelf ook niet waar die plekken steeds 
vandaan kwamen. Nu vertelde ons personeel mij dat dit 
ook van de zon kan komen. Gek hè… die zon is toch zo 
heerlijk maar als je als kat witte oren hebt is het blijkbaar 
toch niet zo goed. Zorro heeft nog heel lang geleefd 
zonder oren en was net als ik hartstikke gelukkig. Maar…
toen kwamen er nieuwe plekken. En nu op plaatsen 
waar ze het niet meer weg konden halen. Dus heeft ons 
personeel Zorro nog heel lang een zo fijn mogelijk leven 
gegeven en toen heeft die mevrouw in de witte jas hem 
een prikje gegeven waardoor hij ging slapen en niet meer 

wakker werd. We waren allemaal heel erg verdrietig. 
Zorro had in zijn leven al veel meegemaakt en woonde 
sinds 2010 bij ons. Hij was een hele fijne collega. 

Ik zie dat het zonnetje weer schijnt dus ga even lekker 
naar buiten. Komt u ons een keertje bezoeken als het 
weer zo lekker is? Dan kunt u zien hoe fijn wij het 
hebben hier. 

Een kopje van Dino
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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.  Deze keer een complete ronde.

Het avondrondje

Wij krijgen geregeld complimenten van bezoekers 
waarbij men onder andere zegt dat het bij ons wel 
een ‘hotel voor katten’ lijkt. Geweldig om te horen. De 
leefkwaliteit is voor ons erg belangrijk en wij besteden 
hier dan ook veel tijd aan. De verblijven zijn schoon, 
er zijn voldoende individuele plekken en de ruimte 
binnen en buiten is maximaal benut om het de katten 
naar hun zin te maken. 

Bij het woord ‘hotel’ moet ik vaak even glimlachen. 
Bezoek ziet onze huisvesting, maar wat ze niet zien is 
dat onze bewoners ook daadwerkelijk als hotelgasten 
behandeld worden. Om u een indruk te geven schets ik 
u mijn avondrondje rondom een aantal sociale katten. 

We beginnen met onze Indy, heer een meester van het 
keldercomplex. Meneer wacht mij ’s avonds op omdat 
hij weet dat hij iets lekkers krijgt. Ik begin dan ook 
vaak bij hem. Van alle gourmetsoorten zijn er echter 
maar twee die Indy lekker vindt. Pak ik per ongeluk 
de verkeerde dan trekt meneer zijn neus ervoor op. 

Uiteraard trek ik dan acuut een ander blikje open want 
hij moet wel zijn welverdiende avondhapje krijgen. Als 
er bij de quarantaines toevallig geen lepel ligt moet 
ik even naar wasruimte lopen om één te pakken. Dit 
tot grote ergernis van Indy. Hij rent met mij mee en ik 
kan erop rekenen dat mijn enkels dan even een flinke 
mep krijgen. ‘Opschieten’! Als Indy dan eindelijk zijn 
hapje heeft begin ik aan de quarantaines. Ik moet dan 
niet vergeten om het aangebroken blikje gourmet van 
het aanrecht te halen. Staat deze er nog wel, dan stopt 
Indy acuut met eten en richt zich op het blikje. Het is 
namelijk veel leuker om uit een blikje met scherpe 
randen te eten dan uit een schaaltje. In een paar 
seconden heeft hij de lepel er uitgewerkt en gaat zijn 
tong door het blikje. Deze begint te schuiven en valt op 
de grond. Bij het horen van dit geluid dringt het vaak 
tot mij door wat er (voor de zoveelste keer) gebeurd 
is. Dan is het echter al te laat en zit het aanrecht en de 
grond onder de gourmetspetters. Uiteraard ruim ik dit, 
als trouwe bediende van mijn gast, op.

Eenmaal in het oude gebouw aangekomen zit de oude 
garde me op te wachten. Zes in de hal en negen in de 
keuken. We beginnen in de keuken. Terwijl ik de bakjes 
neerzet loopt Loedertje hongerig over het aanrecht. 
Ze stampt hierbij rustig een schaaltje op de grond 
en wil duidelijk dat ik haast maak. Ik geef haar dan 
ook als eerste wat lekkers maar Loedertje is een hele 
bijzondere eter… Ik zet een schaaltje voor haar neer 
waar ze gretig haar neus in steekt. Vervolgens kijkt ze 
om en ziet wat ik aan het doen ben. Ik doe in zes andere 
schaaltjes exact hetzelfde maar in Loedertje haar ogen 
is dit iets compleet anders. Wat ik haar heb gegeven is 
niet goed, zij wil dat andere. Als een dief begint ze dan 
van één van de zes schaaltjes te eten. Ik zucht, pak haar 
schaaltje en zet ze met de overige vijf voor de gasten op 
de grond. Oh wacht…ik vergeet dat Kaatje een ander 
hapje wil. Zij lust namelijk alleen maar stukjes vlees in 
saus. Dit in tegenstelling tot Vampie die haar gladde 
hapje graag met wat water aangelengd ziet. Dat eet wat 
makkelijker als je oud bent. Ondertussen staat Binkie 
te gillen op de krabpaal. Je denkt toch niet dat zij op de 
grond springt?? Binkie wil haar hapje graag op hoogte 
en wel op de krabpaal. ‘Goed mevrouw… tot uw dienst’.

Teun staat inmiddels op afstand te kijken. Ook hij 
wil graag wat lekkers maar vindt mij nog steeds een 
beetje eng. Als ik het geurende hapje voor me uit hou 
in de hoop dat hij het ruikt reageert hij alsof ik hem ga 
bekogelen en schiet weg. Ik moet het voorzichtig naar 
hem toeschuiven. Niet te snel! want dat is in Teun zijn 
ogen minstens een moordaanslag. Doe ik het echter te 
zacht dan komt het bakje niet ver genoeg en bedenkt 
Blair, die zijn hapje inmiddels op heeft, dat hij nog een 
tweede keer kan tafelen. Zucht voor de zoveelste keer…

Ondertussen hoor ik Tipsy vanuit de gang constant 
miauwen. Idioot dat zij, als één van de langstzittende 
bewoners nog steeds haar lekkers niet heeft! ‘Ja Tipsy…
ik kom eraan!’. Noah, Cruella en Tommie zijn altijd 
lief en wachten geduldig tot ze wat lekkers krijgen 
(waarbij Tommie het overigens met regelmaat in smaak 
afkeurt). Frummel is ook weer een geval apart. Als ik 
met haar hapje aan kom rent ze keihard naar buiten. 
De buitendeur staat overdag vaak open en deze sluit ik 
tijdens mijn avondronde. Alsof ze denkt opgesloten te 
zitten rent ze naar buiten waar ik haar vervolgens dan 
maar haar hapje geef. Dat ze vervolgens gewoon door 
het luikje in en uit kan wordt blijkbaar niet begrepen. 

En dan Henk, wie kent hem niet. Henk is niet 
opdringerig. Hij wacht op zijn hapje, werkt deze 
smakelijk naar binnen om daarna met mij mee naar 
mijn woning te sjokken en nogmaals aan te schuiven bij 
de voerronde van mijn eigen katten.

Mijn zucht wordt vaak opgevolgd door een glimlach 
omdat dit ritueel zich bijna elke avond herhaalt. Maar 
als ik later alle tevreden neuzen in de mandjes zie 
liggen heb ik mijn werk als gastvrouw blijkbaar weer 
goed gedaan. 

Rixt
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Bezoek ook eens onze website:

katinnood.nl 

De dierenarts
Donderdag, om de week, is veruit de drukste dag bij de stichting. Het is een komen en gaan van 
mensen en er worden op één dag gemiddeld 40 katten gesteriliseerd/gecastreerd. Dit aangevuld 
met een enkele hond en her en der wat afspraken zorgt voor een vol programma van ’s ochtends 
08.00 tot ’s middags 17.30-18.00.

Over ons dierenartswerk kunnen wij zo langzamerhand 
een boek schrijven. Het zijn nog steeds hectische 
dagen die van ’s ochtends vroeg tot begin van de avond 
gevuld zijn. Mensen komen overal vandaan. Uit de 
buurt maar ook uit Noord-Holland en Gelderland. Als je 
meerdere katten hebt kan de autorit makkelijk uit. We 
halen ook regelmatig katten op. Mensen die meerdere 
poezen/katers in huis hebben maar over geen enkele 
mogelijkheid beschikken om bij ons te komen. 

Het belang van de ingreep vinden wij zo groot dat we 
hier graag een ritje voor over hebben. Katten worden 
overal in aangeleverd wegens een standaard tekort 
aan reismandjes. Ze komen in cavia en/of vogelkooien, 
boodschappenkratjes, dozen, wasmanden en met stip 
staat nog steeds bovenaan een grote soeppan. Maar…
ze komen en daar gaat het om! De dagen voor de 
minima zijn momenteel zodanig gevuld dat we amper 
tijd over houden om de TNR-groepen nog in te plannen. 
Dit stuk vinden wij zodanig belangrijk dat we toch 
aan het uitzoeken zijn of het haalbaar is om volgend 
jaar wekelijks te gaan opereren. De ene week voor de 
minima, de andere week voor TNR-acties. 

De rol van onze dierenarts is groot. In de verhalen 
over ons TNR-werk en het Otje Potje komt haar werk 
voortdurend terug. Wat zou het toch mooi zijn als er 
meer dierenartsen zouden zijn die, desnoods één keer 
per jaar, hun tarieven voor de sterilisatie/castratie 
omlaag willen doen. We zien het wel bij praktijken maar 
nog steeds veel te weinig. 

Om ons TNR-werk nog beter uit te kunnen voeren 
hadden wij nieuwe vangkooien en aansluitkooien nodig. 
We hebben inmiddels al met heel wat kooien gewerkt 
maar zijn zelden 100% tevreden over hun werking. 
Er zijn meerdere organisaties in Nederland die zich 
bezighouden met TNR en een grote daarvan is Stichting 
Zwerfkatten Rijnmond. Hun aanpak en jarenlange 
ervaring is werkelijk uniek. Zij hebben uiteindelijk, op 
basis van ervaring, een eigen vangkooi ontwikkeld. Na 
overleg hebben wij besloten een aantal van hun kooien 
aan te schaffen. We hebben ze opgehaald en tijdens ons 

bezoek weer van alles besproken. Fijn om een organisatie 
te treffen die wat betreft de aanpak op dezelfde lijn 
als ons zit. De kooien werken perfect. We kregen zelfs 
vijf aanhang en tien overloopkooien cadeau en danken 
hierbij Stichting Zwerfkatten Rijnmond nogmaals voor dit 
bijzondere gebaar.

Naast het steriliseren/castreren zijn wij uiteraard 
ook groot voorstander van chippen. Er komen nog zo 
extreem veel leuke sociale katten in de asielen terecht. 
Waar komen ze vandaan? Een chip is het enige antwoord 
op deze vraag. Er worden vanuit de politiek kleine 
stappen gezet door onder andere een proef chipplicht. 
Wij zijn blij dat er gezocht wordt naar oplossingen om 
het kattenoverschot tegen te gaan en hopen enorm dat 
deze proef een succes wordt en een vervolg krijgt.  
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Onbegrijpelijk dat er tijdens dit onderzoek niet is 
ingegaan op het leefgedrag van een ongecastreerde 
kater door dit bijvoorbeeld naast een gecastreerde kater 
te leggen. Het lijf van een ongecastreerde kater wil maar 
één ding: voortplanten! Zijn hormonen dwingen hem 
om te gaan lopen en daar krijg je (zeker met zo’n op hol 
geslagen stofwisseling) honger van! Als je halverwege je 
wandeling dan op een nest jonge weidevogels stuit gaan 
die er wel in. 

Het artikel kreeg een vervolg met een documentaire 
op NTR waarbij hetzelfde onderzoek centraal stond en 
nog even terug gelinkt werd naar een onderzoek op 
Schiermonnikoog in 2012. Het is absoluut triest dat het 
zo slecht gaat met veel vogelsoorten, maar we weten 
allemaal dat de kat hier niet als enige verantwoordelijk 
voor is. Toch moeten we in deze emotioneel beladen 
discussie ook niet ontkennen dat de kat wel een deel 
voor zijn rekening neemt. Daarom staat men in Friesland 
en Utrecht het afschieten van katten nog steeds toe. 

In zowel het krantenartikel als in de documentaire wordt 
tot onze grote spijt met geen woord gesproken over het 
effect van neutralisatie. Wij beweren niet dat geholpen 
katten geen weidevogels meer vangen, maar het zullen 
er aanzienlijk minder zijn. De behoefte om te lopen, op 
zoek naar soortgenoten om zich mee voort te planten, is 
vrijwel volledig weg. De katten zullen grotendeels op het 

boerenerf blijven en zich meer voeden met de aanwezige 
muizen en ratten. Daarnaast zal door neutralisatie het 
totaal aan katten gaan afnemen en dit zal de vogelstand 
in het algemeen ten goede komen.

Wij zullen ons vanaf het najaar nog meer gaan richten 
op boerderijen en gaan dit zeer gestructureerd 
aanpakken. We zullen de boeren per postcodegebied 
gaan benaderen, de situatie op het erf in kaart brengen 
en blijven na de vangactie monitoren. Alleen door 
alles bij te houden kunnen we na verloop van tijd de 
resultaten bekijken, onze stelling onderbouwen en 
overheidsinstelling overtuigen dat alleen deze aanpak de 
juiste is. 

Gratis castratie van uw katten! 

Wat bieden wij?
Alle katten worden kosteloos geholpen. 
Ze blijven vervolgens drie tot vijf dagen bij onze organisatie om er zeker van te zijn 
dat de wondjes goed genezen en komen daarna weer terug.

Alle katten worden ook kosteloos gechipt. 
Mocht vervoer of het ‘vangen’ van de 
(schuwe) katten een probleem zijn, komen wij graag (kosteloos) mee helpen. Wij 
beschikken over moderne vangkooien 
waarmee we de katten in korte tijd met 
een minimale hoeveelheid stress weten te vangen.

Wat vragen wij? 
Als u gebruik wilt maken van dit aanbod en mee wilt doen aan ons onderzoek neem dan contact met ons op. 

Wij komen langs en zullen een aantal 
vragen stellen om de situatie rondom de katten op uw erf goed in beeld te krijgen. 
Na de actie vragen we u contact met ons op te nemen als er iets verandert in de 
groep. 

Na een jaar zullen wij contact met u opne-men om te evalueren. Na twee- en vijf jaar herhalen we dit nogmaals. 

Misschien herkent u het wel. Naast de ‘eigen’ katten komen er ook regelmatig aanlopers op het terrein. Deze aanwas komt soms nog bovenop de nesten die ieder jaar ter wereld komen. Ongemerkt groeit hierdoor het aantal katten op uw erf en in Fryslân.  Katten trekken misschien weer weg en raken verwilderd. Voor een onderzoek in het kader van het kattenoverschot zijn wij op zoek naar boerderijen en woningen in buitengebieden met meerdere katten op of rondom het erf. Wij bieden aan al deze katten gratis te steriliseren en te castreren.

Meer informatie of een afspraak?
Telefoon:  0512-300664 (ma/di/wo/vrij en za 10.00 - 15.00)E-mail:  jolandaprins@katinnood.nl

Is deze actie voor u niet van toepassing maar kent u iemand die hier mogelijk wel gebruik van wil maken? Geef het door!

Dekgeld vragen
Het kattenoverschot in Nederland is en blijft een veelbesproken onderwerp. Als je een 
willekeurig persoon op straat vraagt of wij een kattenoverschot in Nederland hebben zal deze 
je vragend aankijken en zijn schouders ophalen. Het probleem leeft bij veel te weinig mensen. 
In 2018 hebben wij ruim 1200 katten gesteriliseerd en gecastreerd en naast ons zijn er nog vele 
andere organisaties die zich hier hard voor maken. Je zou verwachten dat je eens iets van deze 
inspanningen gaat merken. Niets lijkt minder waar… 

Het screenshot op deze pagina zegt genoeg. Iemand is op 
zoek naar twee kittens en plaatst de vraag op Facebook 
‘Dierenplaats van het Noorden’. Binnen het uur staan 
er 87 reacties onder, waarvan 90% aangeeft in de vraag 
te kunnen voorzien. Drie uur later zijn de reacties de 
250 gepasseerd. Particulieren kijken uitsluitend naar 
hun eigen situatie. Het is leuk voor de poes om een keer 
een nestje te krijgen en de kleintjes? ‘die raken we wel 
kwijt’. Wat gebeurt er vervolgens met deze kleintjes? 
Worden zij wel gecastreerd/gesteriliseerd? Krijgen zij 
ook weer een nestje? Dat zijn vragen waar vaak niet over 
nagedacht wordt. 

Boeren krijgen naar ons idee te vaak als enige de schuld 
van het probleem, omdat ze hun verantwoordelijkheid 
niet zouden nemen. Natuurlijk zijn er boeren die 
niet naar hun katten omkijken en er zijn maar weinig 
boerenerven waar alle katten geholpen zijn, 

maar hun populatie groeit vaak ongevraagd. Wij spreken 
regelmatig boeren die vertellen over katten die op het 
terrein gedumpt worden want zoals zo vaak gedacht 
‘heeft een kat toch een mooi leven op een boerderij’. 
Katten die zwervend geraakt zijn, om wat voor reden 
dan ook, sluiten zich aan bij deze groepen aangezien er 
voedsel en onderdak is. Terecht wordt er door de boeren 
gedacht: ‘dat zijn niet mijn katten, moet ik daar dan wel 
(financieel) verantwoordelijk voor zijn?’ En dus wordt er 
niks gedaan en blijven de problemen. 

In het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder 
Courant staat op 15 mei jl een groot artikel van Cor 
de Boer getiteld ‘Onderzoek wijst uit: Jouw poekie is 
vaak de hele nacht op pad’. Het onderzoek is gericht 
op de invloed van roofdieren op het broedsucces van 
weidevogels in Friesland en Groningen. Er is gedurende 
dit onderzoek opgetrokken met agrarische collectieven. 
Met nestbewakingscamera’s werden in beide provincies 
plaatjes geschoten van nestrovers waaronder de kat. 
Tevens werd er bij een aantal boerderijkatten een GPS-
tracker omgedaan.

Men staat, zoals de titel al aangeeft, versteld van de 
afstand die katten in een nacht afleggen. Verbijsterd 
lazen wij over de kat van een agrariër: ‘Boer Philip 
Elsinga uit Winsumermeeden volgde met verbazing de 
gangen van zijn kater Guus, die soms dagenlang van 
huis was en klaarblijkelijk in de wijde omgeving, tot 
kilometers ver, op zoek ging naar poezen. De volgers 
hebben het beest omgedoopt tot ‘geile Guus’. Boer 
Elsinga: ‘Echt ongelooflijk. Hij gaat alle boerderijen af. 
En dan is-ie ook nog zo mank als wat. Misschien moet ik 
dekgeld gaan vragen…’’
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Dag mensen van Kat in Nood,

Inmiddels is Buby, die we Bowie hebben genoemd, 
helemaal thuis bij ons. Hij is al snel vriendjes geworden 
met Beans, onze 2-jarige. Op de foto ligt Bowie te slapen in 
de stoel en houdt Beans de wacht op de leuning.

Warme groet, Eline 

Teplak
Hallo allemaal,

Bijna twee weken geleden heb ik Charlie 
geadopteerd en hij maakt het heel goed. 
Hij is heel beleefd, rustig en vriendelijk. 
Hij is soms nog wel wat verlegen, maar 
verstoppen doet hij vrijwel niet (heeft 
hij ook nauwelijks gedaan). Hij is gek 
op eten, knuffelen en spelen! Hij is 
inmiddels behoorlijk verliefd op Bagel 
(de kat die ik al had) en zij begint hem 
nu ook lief te vinden. Alleen vindt ze 
het soms spannend als hij te ruw speelt. 
Maar, ze geven elkaar lekker veel kopjes, 
ze wassen elkaar en liggen vaak in 
elkaars buurt te slapen. Zij is ontzettend 
opgeknapt en weer de oude. 

Ik ben verbaasd hoe makkelijk Charlie 
is, hoe snel hij zich thuis heeft gemaakt 
en zich heeft aangepast. Om nog maar te 
zwijgen hoe snel hij mijn hart veroverd 
heeft! Het voelt alsof hij al veel langer bij 
ons gezinnetje hoort. 

Ik heb nog twee foto’s toegevoegd. Er is 
één foto wat donker, die is ‘s avonds laat 
genomen toen we ons met z’n drietjes 
voor de nacht installeerde namelijk. 

Groetjes en bedankt voor al jullie mooie 
werk!

Ilse 

Hoi Rixt, het gaat goed met Luna.

In de basis blijft het een kat met weinig vertrouwen maar het is al heeeeeel 
veel beter dan het was. Zeker sinds ze naar buiten mocht is ze een stuk 
relaxter geworden. Wat je zei over andere katten is ook hier aan de orde. Ze 
vindt geen enkele kat aardig. Ze gaat er zelfs op af om een mep te verkopen. 

Leuk is dat ze helemaal weg is van Tobias. Die kan alles met haar. Maar dat 
komt omdat ze ook alles mag bij hem. Op bed bijvoorbeeld. Verder heeft 
ze nu haar vaste plekjes in huis. Overdag op de stoel onder de keukentafel 
en ‘s avonds op de armleuning op de bank.  Kan ze mooi naar buiten kijken. 
Niet meer in haar kattenmand in de trapkast. Wat ook grappig is, is dat ze van 
de klok is. Rond kwart over tien ‘s avonds staat ze weer voor de achterdeur. 
Ritueel is ondertussen uit de kraan drinken in de badkamer. 

Tot zover wat belevenissen van onze Luna(tic) :-)

Groet, 
Danielle

Hallo Allemaal, 

Hier weer even een berichtje van Harold en Sam 
(Felix).

Het gaat hier nog steeds erg goed. Sam is een die 
ontzettend speels is en enorm aanhankelijk. Hij heeft 
nog geen vast slaap of terugtrekplekje gevonden 
want hij voelt zich volgens mij overal op zijn gemak 
in het huis. Sil en Sam zijn inmiddels beste maatjes 
geworden. Ze rennen als gekken door het huis, eerst de 
één voorop, dan de ander. Ze vinden het leuk om met/
onder/in/achter een tafelkleed te spelen om elkaar 
elke keer weer te verrassen. Ook met een bal of een 
propje papier kan hij prima uit de voeten en kan er 
lang mee bezig zijn. Hij kan zich overigens ook prima 
alleen vermaken. 

Het eten en drinken gaat ook goed.  Miauwen gaat 
nog steeds niet als een volleerde kater. Maar Sam kan 
piepen als de beste. Ik heb nu 1 kater die piept en 1 
kater die een geluid maakt dat klinkt als kkrrggg…  
Ook met Spooky gaat het goed. Die is een stuk rustiger 
en tolereert de drukte om zich heen. Af en toe wanneer 
Sam een plekje “dat van Spooky is” bezet houdt, wil 
hij nog wel even laten merken dat hij de oudste van 
de groep is, maar het loopt nooit op vechten uit. Af en 
toe nog wat blazen en een uithaal en dan zijn de rollen 
weer duidelijk. Wat een bijkomend voordeel is, is dat 
hij wat speelser lijkt te worden en heel af en toe mee 
rent!
 
Mijn katten zijn gewend om 5.00 uur in de ochtend hun 
eerste brokjes te krijgen en ik word dan ook stipt elke 
ochtend door ze wakker gemaakt. Ook Sam heeft zich 
inmiddels aangesloten en geniet volgens mij van het 
ritueel.  
Nou, tot zo ver weer een update. Fijn weekend 
allemaal!

Met vriendelijke groet, 
Harold 

Hallo dames en heren.

Bijgevoegd een foto van Harry. Hij is hier helemaal thuis. We 
hebben hem om te wennen een tijd binnen gehouden, daarna 
naar buiten. Hij heeft de omgeving bekeken en komt braaf weer 
thuis. Het is een knuffel kater en hij is gek op de nieuwe speeltjes.
Fijn om weer een huisdier hier in huis te hebben.

Met vriendelijke groet. 

Johan en Ankla
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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.

ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!

IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Over Kat in Nood(Nord)winkeltje
Zoals velen van u weten hebben wij in ons keldercomplex een winkeltje. Tijdens de open dag in 
december is deze gevuld met kerstspullen en de rest van het jaar is de invulling wisselend. Er 
bestond al langere tijd een wens om de winkel weer goed te vullen met een leuk assortiment aan 
spullen.  Dit klinkt simpel maar is nog een hele klus. Je moet op zoek naar groothandels want 
we willen uiteraard wel goedkoop inkopen zodat we de winst aan onze katten kunnen besteden. 
Daarna moet alles een beetje leuk ingericht worden en moet er aandacht komen op social media 
en de website. Een vraag vanuit het Nordwin college kwam dan ook als geroepen! Hieronder hun 
verhaal.

Wij zijn vijf studenten van het Nordwin college 
in Leeuwarden en wij doen de MBO-opleiding 
dierverzorging. Voor het vak regioleren hebben wij als 
opdracht gekozen om Stichting Kat in Nood te helpen 
hun winkel in te richten. Het leek ons leuk om te weten 
wat er allemaal komt kijken bij de inkoop, het inrichten 
van een winkel etc. en we vonden Kat in Nood een mooi 
initiatief. De stichting zet zich met hart en ziel in voor 
‘katten in nood’ en we zijn blij dat wij op deze manier 

hier een bijdrage in hebben kunnen leveren. Dit heeft 
ons erg gemotiveerd. De winkel is geopend tijdens de 
openingstijden van Kat in Nood en tijdens de open dagen 
zal hij extra speciaal zijn. U koopt iets en de winst is voor 
de bewoners van Kat in Nood. Een echte win-winsituatie!

Op de foto (v.l.n.r) Anna, Colinda, Brenda, Denise en 
Sylvana



Een snuitje om verliefd op te worden!

INbeeld


