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Geachte donateurs
De eerste helft van 2020 zou bij ons vooral in het teken staan van de renovatie van ons 
hoofdgebouw. Dat in maart alles zou gaan veranderen door de komst van een nieuw en gevaarlijk 
virus was vooraf door niemand te voorspellen. Iedereen heeft te maken gekregen met de 
gevolgen van het coronavirus, in meer of mindere mate. Gezondheid is het belangrijkste, 
maar de noodzakelijke lockdown heeft ook economische en maatschappelijke gevolgen. Onze 
organisatie heeft de gevolgen ook gevoeld. Zowel praktisch als financieel.

Op de werkvloer viel een fors aantal mensen uit. 
Vrijwilligers die begeleid wonen mochten niet meer 
komen net als de leerlingen die stage bij ons liepen. 
Vrijwilligers met schoolgaande kinderen konden niet 
meer helpen en de mensen met een zwakke gezondheid 
namen het verstandige besluit om thuis te blijven. 
Wij waren genoodzaakt onze openingstijden aan te 
passen omdat we het werk anders niet af kregen. 
Afstand houden bij het schoonmaken van de verblijven 
is gelukkig geen probleem. Daarnaast troffen we extra 
maatregelen om afstand te houden en de handen te 
reinigen. Uiteindelijk zijn we de afgelopen periode goed 
doorgekomen en heeft de zorg voor onze bewoners er 
niet onder geleden. Langzaam komen de vrijwilligers die 
thuis moesten blijven weer terug en dat is niet alleen 
goed voor de katten, maar ook voor de mensen zelf.

Financieel hebben wij helaas de gevolgen van de 
coronacrisis ook gevoeld. Zo hebben wij de inkomsten uit 
ons pension nodig om het jaarlijkse gat in de exploitatie 

iets kleiner te maken. Het tekort vullen wij nu jaarlijks 
aan door de reserves te gebruiken die zijn opgebouwd 
uit erfenissen en legaten over de jaren. Wij willen deze 
buffer zorgvuldig gebruiken en zetten dan ook in om de 
jaarlijkse inkomsten uit donaties aan te vullen met onder 
andere een stuk pension, waar vooral onze donateurs 
gebruik van maken. Door het virus zijn alle reserveringen 
voor de maanden maart tot en met het grootste 
gedeelte van juni geannuleerd. Heel begrijpelijk maar 
voor ons een forse tegenvaller. 

Ook de inkomsten uit ons dierenartswerk liepen terug. 
U bent bekend met onze werkwijze. Wij helpen een 
grote groep mensen tegen een gereduceerd tarief en 
zelfs regelmatig gratis, omdat we de situatie rondom 
de dieren te schrijnend vinden. Het gaat dan om het 
steriliseren en castreren van katten om er voor te zorgen 
dat er niet nog meer (zwerf)dieren bij komen. Daarnaast 
helpen wij mensen met een smalle beurs in medische 
crisissituaties. 

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.
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De tekorten betalen wij uit het Otje Potje en met behulp 
van klanten die het normale tarief betalen voor de 
sterilisatie of castratie. Wij merkten dat juist de laatste 
groep door de coronacrisis minder kwam. Ook hebben 
we enkele weken geen spreekuur kunnen organiseren 
vanwege de maatregelen. Alles bij elkaar liepen de 
gereduceerde en gratis behandelingen door en stond de 
rest zo goed als stil. 

Gelukkig beginnen de pensionreserveringen inmiddels 
weer wat toe te nemen en begint het dierenartswerk 
weer te normaliseren. Toch hebben we nog steeds 
zorgen. Het is niet te voorspellen hoe de rest van het jaar 
zich gaat ontwikkelen. Er zijn nog veel onzekerheden: 
komt er een tweede golf en welke maatregelen blijven 
gelden? In december bestaan wij veertig jaar en ons 
plan was om de jaarlijkse open dag/kerstmarkt groots 
te vieren. Deze dag is elk jaar een enorm succes en 
levert standaard een prachtig extra bedrag op voor onze 
stichting en de bewoners. Het is nog niet te voorspellen 
of het dit jaar door kan gaan, maar zeker is wel dat we er 
aandacht aan gaan besteden!

Wij blijven positief en verwachten dat de inkomsten de 
tweede helft van het jaar weer aantrekken, maar wij 
begrijpen ook dat onze donateurs misschien in onzekere 

tijden verkeren. Wij hopen dat wij ondanks deze 
vervelende situatie op uw steun kunnen blijven rekenen. 
Namens al onze bewoners alvast heel erg bedankt!

De jaarlijkse bloemenmarkt begin mei is gelukkig wel 
doorgegaan. Niet in de laatste plaats door de creativiteit 
en inzet van ons team.  ‘As it net kin sa’t it moat, dan 
moat it mar sa’t it kin’ is een bekend Fries gezegde 
waarbij oplossingen worden gezocht als het tegenzit in 
plaats van bij de pakken neer te gaan zitten. Wij hadden 
een ware ‘drive through’ gemaakt op het terrein en 
lieten mensen in tijdvakken komen. De bestellingen 
werden vooraf neergezet en we hadden met behulp 
van rijplaten een rijroute gemaakt zodat mensen een 
rondje konden rijden en niet hoefden te keren. Ze 
kwamen aanrijden, melden hun achternaam waarna 
wij de bestelling meteen konden pakken. We hadden 
vooraf gevraagd of mensen ruimte in de kofferbak of 
achterbank wilden maken zodat wij de planten zelf in de 
auto konden zetten. Door het raampje konden mensen 
afrekenen met de pin en meteen weer doorrijden. 
Uiteraard droegen wij handschoenen en werd het 
pinapparaat na elke betaling gereinigd. Op zich een groot 
succes, maar de katten misten de knuffels en aandacht 
wel een beetje. Zover wij begrepen gold dit ook voor de 
mensen die de bloemetjes kwamen halen. 

Inmiddels zijn alle aanpassingen aan de gebouwen ook 
gedaan. Het ‘hoofdgebouw’ was het laatste project. 
Het rieten dak is vervangen door dakpannen en de 
verblijven zijn opgeknapt. Dan merk je wel dat we in 
de afgelopen jaren een hoop hebben geleerd over 
het effect dat een groep katten heeft op een gebouw 
en de keuzes die tien jaar geleden zijn gemaakt. De 
aanwezige marmoleumvloer bleek niet bestand tegen de 
jarenlange belasting door urine en scherpe nagels en is 
vervangen door een kunststofvloer. Net als de wanden 
die nu worden beschermd door een lambrisering van 
trespa. Allemaal innovaties die we eerder ook al hadden 
toegepast bij de latere uitbreidingen. Ook buiten is 
alles weer katvriendelijk, maar ook katbestendig. Wij 
bedanken graag iedereen die hard heeft gewerkt om dit 
resultaat te bereiken. 

Voor ons mensen leek de wereld rondom het coronavirus 
even stil te staan. De katten trokken zich hier uiteraard 
weinig van aan. Het voorjaar stond zoals altijd in het 
teken van de voortplanting. Vechtende katers en krolse 
poezen, we zagen en hoorden ze overal. In verhouding 
hebben wij het eerste half jaar meer zwerfkatten 
opgenomen dan anders. Dit kwam mede doordat een 
aantal dierenambulances amper tot niet reden als 
gevolg van de coronacrisis, maar wij wel zijn doorgegaan 

met vangen, neutraliseren en opvangen. Zo kregen wij 
bijvoorbeeld in een week tijd meer dan dertig kittens 
binnen. Het aantal gevonden nesten is nog nooit zo hoog 
geweest als in de afgelopen maanden. De (soms schuwe) 
moeders vormen vaak even een uitdaging om te vangen 
maar ook dit is weer bij alle nesten gelukt. Aangezien 
Jolanda dit grotendeels voor haar rekening neemt zal zij 
u hier verderop in dit Zwervertje meer over vertellen. 

Met onze bewoners gaat het gelukkig uitstekend. Zij 
genieten van het warme weer en maken zich nergens 
druk om. Iedereen heeft zijn plekje weer gevonden na 
alle uitbreidingen en renovaties. Als je dan over het 
terrein loopt dan kun je alleen maar dankbaar zijn voor 
alles dat met hulp van onze donateurs en vrijwilligers 
is bereikt in veertig jaar. Ik wens u veel leesplezier! 
Ondanks de rare tijd hebben wij weer genoeg 
meegemaakt waar wij u graag in meenemen, zodat 
u kunt zien waar uw bijdrage terecht komt. Ik wens u 
tevens een hele fijne en vooral gezonde zomer en hoop, 
met heel mijn hart, u aan het eind van dit jaar te mogen 
ontvangen om met elkaar ons 40-jarig bestaan te vieren. 
Wij houden u op de hoogte.

Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma 
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Pruts: geen berg te hoog, 
geen zee te diep
Eén van de lastigste dingen voor ons is de dagelijkse ‘selectie’ in het aanbod katten. Wie nemen 
we meteen op, wie moet wachten en wie is (helaas) niet op zijn/haar plek bij ons. 

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen toen 
we een telefoontje kregen met de vraag tot opname 
van twee katten. Hun eigenaar was wegens zware 
verslavingsproblematiek opgenomen in een kliniek in 
Zuid-Afrika. Het ging om twee poezen. Maus van 12 
en Totje van 19. Met name de laatste dame deed ons 
besluiten het duo meteen te laten komen. Er zijn helaas 
niet veel opvangen die deze leeftijdscategorie opnemen. 

Maus was een mooie volle poes die weinig geleden 
had gehad onder de verwarrende weken die achter 
haar lagen. Toen het mandje van Totje echter open ging 
schrokken wij behoorlijk. Totje was een streepje! Zelden 
zagen wij een katje zo mager. Ze woog 1600 gram. Totje 
zat veel bij de waterbak waardoor wij het vermoeden 
kregen dat haar nierfunctie mogelijk niet meer zo goed 
was. Haar gewicht en haar drinkgedrag waren overigens 
het enige waardoor wij nierfalen vermoeden. Aan haar 
gedrag was namelijk niks te merken. Totje haar toetje zag 
je overal. Ze was nieuwsgierig, dol op knuffelen en zelfs 
nog speels.

Ons vermoeden werd bevestigd. Haar nierfunctie was 
ronduit slecht. Een katje als Totje heeft hele intensieve 
zorg nodig. Speciale voeding, medicatie en toezicht. 
Wij hebben een klein groepje katten waarin meerdere 
nierpatiënten zitten, dus onze eerste poging was haar 
hierin te introduceren. Dit was geen goed plan… Totje 
voelde zich niet fijn. Wat dit kruimeltje vooral miste was 
aandacht. Zij was zo gericht op mensen en wij konden 
niet de hele dag bij haar zijn. In de groep zat tevens 
een poes die het niet zo op Totje had staan, dus Totje 
verhuisde weer terug naar haar quarantaine-ruimte. 
Haar huisgenootje was inmiddels herplaatst. De dames 
hadden niet zoveel met elkaar en Maus had nog heel 
wat jaartjes te gaan. Gelukkig hebben wij een geweldig 
baasje voor haar gevonden.

Wat te doen met Totje?!? Allerlei ideeën passeerden 
maar niets leidde tot een oplossing. Totdat Jolanda de 
stoute schoenen aantrok. Zij kende mensen waarvan ze 
wist dat ze een zwak voor oude katten hadden. Wie niet 
waagt wie niet wint! En na wat informatie over en weer 
te hebben uitgewisseld, kregen wij het geweldige bericht 
dat ze het avontuur met onze kleine Tot aangingen.

Totje verhuisde begin april naar Groningen. In haar 
nieuwe huis liepen naast nog een paar ‘oude van dagen-
katten’ ook een paar honden. En wat voor honden! Grote 
Galgo’s van zo’n 35 kilo. Hoe Totje met honden omging 
wisten wij niet, maar haar onbevangen karakter gaf ons 
het vertrouwen dat dit goed ging komen. En inderdaad…. 
Na vijf minuten in haar nieuwe huis had mevrouw al 
een schaaltje vlees op en stapte ze vrolijk rond waarbij 
de grote Galgo’s haar helemaal niks uitmaakten. Ze liep 
gewoon onder deze reuzen door. 

Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe naam. 
Mevrouw begon als ‘Poppy Flower’ waarna dit al snel 
veranderde in Pop. Na verloop van tijd, en door haar 
lachwekkende streekjes, werd haar roepnaam Pruts en 
dit bleef. Wij genieten van de heerlijke updates die we 
ontvangen. Voor dit kleine dappere vrouwtje is ‘geen 
berg te hoog en geen zee te diep’. Ze klimt in de hoogste 
paal, ligt tussen en zelfs óp de Galgo-reuzen te slapen en 
weet over een vakkundige afzetting te klauteren om bij 
de stekplantjes van haar nieuwe baasje te komen. Het 
levert hilarische foto’s en verslagen op.

Het bijzondere van dit verhaal is Pruts zelf uiteraard, 
maar vooral dat er mensen zijn die hun huis en hart nog 
open stellen voor deze categorie katten. Misschien voor 
een korte periode maar dan nog. Deze dieren kunnen er 
niks aan doen dat ze op zo’n hoge leeftijd nog op straat 
terecht komen.  

Wij hopen dat kleine Pruts nog een tijd mag genieten van 
haar leventje. Aan de zorg en liefde die ze momenteel 
krijgt zal het niet liggen.

Debbie en Martijn: Nogmaals heel erg bedankt!
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Sinds de kerstmarkt in 2011 ben ik bij Kat in Nood 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Eigenlijk zou ik een jaartje stoppen met school. Ik had de 
opleiding dierenverzorging afgerond en na een jaar zou 
ik beginnen met de opleiding dierenartsassistente. Maar 
na een paar maanden niks doen begon ik me te vervelen. 
Daarom ging eigenlijk gewoon op internet kijken naar 
vrijwilligerswerk. Het moest wel iets met dieren zijn, 
uiteindelijk kwam ik bij Kat in Nood uit. 
    Ik had een afspraak gemaakt om even langs te komen 
om kennis te maken. Ik ging op de fiets vanuit Burgum naar 
Drachtstercompagnie. Werkelijk waar, ik heb mijn ogen 
uitgekeken toen ik daar eenmaal aankwam. Al die katten! 
Maar zo netjes allemaal! 
    Eerst zou ik gewoon elke donderdag komen om te helpen 
maar al snel kwamen er twee dagen bij en was ik af en toe 
ook in het weekend op de stichting. 
Nu, negen jaar later, ben ik er nog steeds en gaan mijn 
zusjes, Erine en Jantine, ook regelmatig mee om te helpen. 

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Het werk lijkt misschien elke dag hetzelfde. We maken 
best veel en vaak schoon, maar je weet vooraf nooit wat je 
aantreft in een verblijf. Bijvoorbeeld: Als een kat diarree 
heeft, heb je een leuke stinkende verrassing, Soms ligt er 
ook wel eens kots op de vloer of in een mandje. Dan vind 
ik het bijvoorbeeld leuk om katten in de gaten te houden 
en te ontdekken wie zich niet lekker voelt. Soms kom je een 
verblijf binnen en is er een kat nieuw in het verblijf. Het is 
voor hem/haar nog heel spannend tussen de andere katten, 
maar ik vind het dan juist leuk om de kat te leren kennen 
(ook al krijg je soms een tik). 
    Ook zijn er katten die al een tijdje op de stichting wonen, 
maar alles nog heel eng vinden. Veel vrijwilligers zijn bezig 
om katten te socialiseren daarom kan het ook wel zijn dat 
ineens een bange kat komt knuffelen. Dat is juist het leuke 
aan het werk, geen kat is hetzelfde. 

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
Een normale dag op de stichting is voor mij eigenlijk de 
brokjes klaar zetten, medicijnen geven en het schoonmaken 
van de verblijven.  Voordat ik begin met schoonmaken wordt 
er eerst een rondje geknuffeld met de katten die dat willen, 
want zonder knuffel kan de dag natuurlijk niet beginnen. En 
zo wordt de dag ook weer afgesloten. 
    Thuis hebben we al veel kittens gesocialiseerd. Inmiddels 
ben ik de tel wel een beetje kwijt. Mijn zusjes vinden dit ook 
heel leuk dus helpen er altijd goed bij. 

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Thuis hebben we twee katten, Willow en Dorus. Acht jaar 
geleden mocht ik een pleegkitten mee naar huis nemen, 
Willow, om te socialiseren. Eigenlijk was ik al verliefd op 
Willow toen ze nog in de kittenkeet zat. Ze was wild, blies en 
sloeg veel. Ze verstopte zich veel onder een kleedje maar 
was toch wel erg nieuwsgierig naar wat er gebeurde in huis. 
Op een gegeven moment ging er een knop om en was ze 
extreem knuffelig. Ze is nooit weer weg gegaan. 
    Vijf jaar geleden kreeg ik een telefoontje van Jolanda. 
Die zat in de auto met een kitten, of ik hem wou opvangen. 
Natuurlijk! Dorus kwam bij ons thuis en eigenlijk konden we 
niks met hem. Dagen later nog steeds niet. Slaan, blazen en 
eten leek het enige dat hij kon. Toen heb ik de bench open 
gezet en sloop hij af en toe naar de woonkamer. Hij begon 
te spelen met een balletje en een paar dagen later lag hij 
bij ons op de bank. Vanaf toen is hij echt mijn/ons maatje 
geworden.

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Er zijn wel meerdere favorietjes van mij. Eigenlijk heeft 
elke kat iets leuks, maar Pien (verblijf 6) is wel echt mijn 
koninginnetje. Toen ze binnenkwam zat ze eigenlijk alleen 
maar in een krabpaal. Govert en ik zijn toen veel met haar 
bezig geweest, snoepjes gegeven en gewoon wat tegen haar 
praten. Nu komt ze heerlijk knuffelen op haar manier. Zij 
bepaalt eigenlijk wat ze wil en lekker vindt. Het liefste wil 
ze dat ik gewoon ga zitten op de trap in het verblijf zodat zij 
kopjes kan geven. 

Meer dan alleen schoonmaken
Deze keer een gesprek met Trinette (27)

    Ook is Esther (verblijf 9) mijn popje. Met heel veel geduld 
kun je veel met haar bereiken, maar ze blijft wat bang. Zo 
kan ik er nog wel tien opnoemen. Balou, Vampie, Gangster, 
Kenzo, Woes en onze oude vriendin natuurlijk niet te 
vergeten : Tipsy. Ik vergeet er vast een aantal. 

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die 
je nu nog mist en waarom?

In negen jaar zijn er heel wat katten die helaas zijn overleden 
of zijn geplaatst (dat laatste is natuurlijk heel leuk) En ook 
wel heel wat katten waar ik iets mee had. Maar eigenlijk wil 
ik vier katten kort benoemen. 
     Boris: De rooie kater waar eerst niemand iets mee kon. 
Eentje die iedereen en alles aanviel. Ik stampte een keer 
heel hard met mijn voet op de grond waar hij zo van onder 
de indruk was, dat we daarna konden lezen en schrijven met 
elkaar. Dit had ik wel gehoopt maar niet gedacht. Gelukkig 
vonden steeds meer mensen hem leuk. 
     Nel: Eigenlijk noemde ik haar Nelly. Als ik haar riep 
kwam ze altijd wat stram aan lopen. Nel was een poes waar 
ik vanaf het begin dat ze op de stichting was iets mee had. 
Na een tijdje vond ze het heerlijk als ik haar ging aaien. 
Maar alles was heel eng. Nel was te zwaar en had hierdoor 
klitten op haar rug. Hierdoor deed aaien haar soms ook 
pijn. Na een poosje kon ik haar, met behulp van iets lekkers 
en het vertrouwen in elkaar, scheren. Ze was duidelijk veel 
gelukkiger zonder die klitten. 

    Dan heb je nog Terror Tinus. De naam zegt het al. Hij was 
een van de eerste echte verwilderde katten die ik mee heb 
gemaakt. Hij was mijn maatje.
    En dan mijn grootste schatje, mijn meisje...het was echt 
liefde op het eerste gezicht, volgens mij van beide kanten. 
Onze keukenprinses Ginger. Nog regelmatig als ik het oude 
gebouw in loop denk ik aan haar. 
    Tuurlijk zijn er nog veel meer katten die ik mis. Ook wel 
een aantal pleegkittens die nog steeds een plekje in m’n 
leven hebben. 

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het 
meeste is bij gebleven?

Er zijn heel veel dingen gebeurd op de stichting. Leuke 
dingen maar ook zeker minder leuke dingen.  
Zo zijn er twee vrijwilligers overleden, Aaf en Liz. Twee 
bijzondere mensen die ook echt bij de stichting hoorden. 
    Maar er gebeuren zeker ook een heleboel leuke dingen. 
Ik weet nog dat ik de eerste keer mocht helpen met een 
operatiedag. Dat was ook de eerste keer dat ik pijnstillers 
mocht prikken. Ik vond het echt heel leuk om te leren. 
Daarna mocht ik steeds vaker helpen met sterilisaties. 

Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Alles wat ik hier nu heb verteld is eigenlijk maar een klein 
deel van de negen jaar dat ik bij stichting Kat in Nood ben. Ik 
vond het erg leuk om hier wat over te vertellen. 
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Het Otje Potje is niet meer weg te denken uit onze 
organisatie. Wij stuiten met grote regelmaat op gevallen 
waarbij het Otje Potje het mogelijk maakt om te kunnen 
helpen. Het potje wordt ook in alle opzichten bekender. 
Er staan op meerdere locaties in het land potjes waar wij 
eens in de zoveel tijd de opbrengst van krijgen. 

Donateurs kiezen er voor om een extra gift voor het 
potje te geven, stellen een periodieke schenking in 
speciaal voor Otje Potje en we maken ook al mee dat 
het potje in een testament genoemd wordt. Wij hebben 
hier bijna geen woorden voor. Het is zo hartverwarmend 
dat mensen speciaal dit gedeelte binnen ons werk willen 
ondersteunen. Deze steun maakt het voor ons mogelijk 
om in veel moeilijke situaties te helpen. En die lijken ons 
steeds vaker te bereiken. 

Zo kregen wij in mei een hulpvraag uit Groningen. 
Mensen die veel (ongeholpen) katten in huis hebben 
krijgen al snel een stempel. Kattenverzamelaar, 
kattenvrouwtje, hoarder en ga zo maar door. Het stinkt 
snel rondom huis en tuin waardoor mensen zich gaan 
schamen en soms amper hun huis nog uit komen. Als 
zo’n persoon dan zelf om hulp vraagt is dit enorm te 
prijzen. Wij stappen nooit in het oordeel, maar zijn blij 
dat de hulpvraag bij ons terecht komt. 

Bij onze laatste actie ging het om dertien volwassen 
katten en drie kittens. Geen van de dieren was geholpen, 
dus de eigenaar had constant een huis vol kittens. De 
woning was klein en het was duidelijk dat de katten hier 
niet terug konden worden geplaatst. Er liep één kater 
die al gecastreerd was en hij is dan ook gebleven. Samen 

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. 

met nog twee honden een stuk beter te verzorgen dan in 
combinatie met nog zestien andere katten. 

Een aantal katten had behoorlijk last van niesziekte. We 
hebben ze eerst laten aansterken en daarna allemaal 
gesteriliseerd/gecastreerd, ingeënt en gechipt. Prachtig 
om die magere koppies te zien veranderen in mooie, 
volle en gezonde kattengezichten. Inmiddels is het 
merendeel van de groep al weer herplaatst.

Tijdens onze TNR-acties stuiten wij ook regelmatig op 
medische problemen. Vaak zijn het aandoeningen die 
we gedurende de nazorgperiode kunnen behandelen, 
maar soms zijn ze ook van dien aard dat een kat niet 
terug kan. Zo ook bij Polly. Een poesje dat meteen opviel 
omdat het merendeel van de boerderijkatten een prima 
conditie had en zij broodmager was. Er was blijkbaar iets 
waardoor zij moeilijk aan voedsel kon komen. Toen ze 
eenmaal gevangen was werd duidelijk wat er speelde. 
Polly haar rechter achterpoot was helemaal kapot en 
tumoreus. Ze kon hier met geen mogelijkheid op staan. 

We hebben nog een poging gedaan haar te behandelen 
maar het werd al snel duidelijk dat Polly haar poot niet te 
redden was. Deze is dan ook geamputeerd en daardoor 
werd het onmogelijk voor Polly om terug te keren naar 
de boerderij. Polly woont inmiddels in één van onze 
verblijven en doet het erg goed. 

Verder stuiten we het hele jaar door op situaties waarin 
hulp noodzakelijk is. Bekproblemen, pootproblemen, 
tumoren, oogproblemen, breuken of dieren die gewoon 
ziek zijn door de hoeveelheid ongedierte die ze bij 
zich dragen. Vaak zonder eigenaar maar soms ook met 
eigenaren die zielsveel van hun dieren houden maar niet 
de middelen hebben om ze te helpen. Hierdoor voelen 
ze zich beroerd of lopen ze soms al weken met pijn. Het 
voelt enorm fijn om deze dieren te kunnen helpen.

Mocht u ons Otje Potje ook extra willen steunen door 
bijvoorbeeld een potje in uw bedrijf te plaatsen? Laat 
het ons weten! Hoe meer steun hoe meer we voor de 
dieren kunnen doen. 
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Het is hier (g)een hotel!
Toen ik klein was woonde ik samen met mijn broertjes en zusjes in een weiland, vlakbij de snelweg. We 
waren gelukkig, als gezin. Mijn vader heb ik nooit gekend, maar dat is bij katten ook niet erg. ‘Katers, 
je hebt er niks aan’, zei mijn moeder altijd. En zo is het.  Ja, we waren lange tijd gelukkig daar. De zon 
scheen, het was warm genoeg en we konden genoeg eten vinden. Maar na een tijdje werd het kouder. 
De muizen verdwenen en uiteindelijk mijn moeder ook. Ik was nog net geen puber.  Ik denk dat het rond 
de vrieskou was dat ik, hongerig en moe, samen met mijn broers en zussen, iets lekkers rook. We liepen 
in een vangkooi, besef ik achteraf, waar lekker vers vlees in zat.  

De eerste dagen in gevangenschap waren doodeng. De 
verhalen die mijn moeder altijd vertelde over mensen 
waren niet leuk. Mensen waren gevaarlijk! Daar moest 
ik ver weg van blijven. Dus, toen ik die eerste dagen in 
een hok zat, vaak werd opgepakt door mensenhanden, 
onderzocht werd door een mevrouw en prikjes kreeg, 
was ik er zeker van. Ik zou nooit, nooit sociaal doen 
naar mensen! Maar blazen en krabben hielp niet. 

Vastberaden gingen die mensen door. Ik moet toegeven 
dat ik me wel steeds beter voelde, maar dat mogen 
die mensen dus nooit weten, dat begrijp je wel. Ik had 
geen jeuk meer, had het niet meer koud en kreeg drie 
keer per dag een verse maaltijd.  Iedere dag werd mijn 
bed verschoond, de handdoekjes vervangen en de 
speeltjes fris terug gezet.  Het leek wel een hotel! Een 
kattenhotel. 

Na een paar weken mocht ik verhuizen naar de 
superiorkamer. Wat een superplek! Ik kon naar buiten 
wanneer ik wilde, had vrienden die er ook woonden 
en die roomservice was nog steeds een dikke tien! We 
mochten deze mensen ook pesten, want ja, wij waren 
de gasten. En de klant is altijd koning, leerde een oude 
kamergenoot me al snel. Dus, als een vrijwilliger een 
kleedje netjes heeft gevouwen, trekken wij deze weer 
weg. Of als de kattenbak heerlijk fris schoon is, doen 
wij een sprintje wie hem het eerst weer vies kan maken. 
De mens die dit ziet roept dan weleens: ‘het is hier geen 
hotel!’ 

Begrijp me niet verkeerd, ik realiseer me dat ik niet 
in een hotel woon. Ik woon bij Kat in Nood. Dat is mijn 
“forever-home”. En de mensen zijn mijn vrienden, want 
ik ben dolblij met ze. Ik knuffel ze graag, tot bepaalde 
hoogte. En ik ben blij dat mijn huisgenoten net zo lief en 
gelukkig zijn als ik. 

Mama, waar je ook bent, ik ben gelukkig nu. En mijn 
broers en zussen ook! 

Fleur de Vries

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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Miauw lieve mensen, na mijn laatste verhaaltje kreeg 
mijn personeel veel bezorgde vragen. Ik had u verteld dat 
het niet altijd even goed meer met mij gaat. Ik vond het 
fijn toen mijn personeel vertelde dat u zich zorgen over 
mij maakt. U houdt gelukkig nog steeds van mij. 

Eigenlijk mag ik niet klagen. Ik krijg de hele dag 
aandacht, extra hapjes en knuffels. Ze wassen me ook 
heel vaak. Dat vond ik in het begin niet fijn, maar na een 
tijdje begon ik er bijna een beetje van te genieten. Ik 
ben na zo’n wasbeurtje weer lekker schoon en dat voelt 
best fijn. Ons personeel houdt ook van schoon. Dat wist 
ik natuurlijk al veel langer maar de laatste tijd doen ze 
bijna een beetje vreemd schoon. Ze komen binnen en 
gaan meteen hun handen wassen. Daarna smeren ze hun 
handen nog een keer in met een vies stinkend spulletje.  
Het ruikt naar die mevrouw met de witte jas. Brrrrr…. 
en dan komen ze daarna met mij knuffelen. Nou nee 
hoor… dan vind ik zelfs mijn eigen luchtje nog lekkerder. 
Ik hoorde ons personeel wel praten over een rare ziekte 
maar ik snap nog steeds niet helemaal waar het over 
ging. Ik heb mijn vriendin Darcy ook gevraagd om dit 
uit te zoeken maar zij kon me alleen maar vertellen dat 
iedereen zo raar deed en dat er veel minder personeel 
was dan anders. 

Toen die gezellige dag met de bloemetjes kwam zat ik 
helemaal klaar voor knuffels maar er kwam helemaal 
niemand! Ik zag vanaf het zoldertje in ons verblijf alleen 
maar mensen komen en gaan in hun enge dingen op 
wielen. Dus wat er allemaal aan de hand was?... ik kan 
het u niet vertellen…

Er is wel weer van alles bij ons gebeurd. Zo zijn de 
collega’s uit het grote gebouw naar het nieuwe gebouw 
verhuisd. Ze vonden het allemaal heel erg spannend. Ik 
heb ze vanuit mijn buitenren vaak even toegemiauwd 
dat ze zich geen zorgen moesten maken. 
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Dat het allemaal goed ging komen. Kleine Darcy wandelt 
nu vaak even langs hun buitenrennen en gelukkig 
hebben ze het allemaal naar hun zin. Daarna gebeurde 
er ook iets geks. Er klommen allemaal mannen op het 
dak van het grote gebouw en begonnen het spul dat er 
op lag er af te halen. Wij hebben er met open bekkies 
naar gekeken. Waarom zou je dat nou doen?? Daarna 
zat er een tijdje niks op en toen kwamen er weer andere 
dingen op. En…. ik moet eerlijk bekennen… dat ziet er 
best mooi uit. Ik hoor ons personeel steeds zeggen dat 
ze bijna klaar zijn met alle verbouwingen. Ik geloof dat ze 
dit erg fijn vinden. 

De samenwerking met Darcy bevalt mij wel lieve 
mensen. Ik heb lang gezocht naar een collega die 
gewoon even gezellig een miauwtje met mij komt doen. 
Darcy kan mij wel eens een beetje plagen met mijn 
leeftijd maar verder kunnen wij het prima met elkaar 
vinden. Ik heb haar gevraagd om zichzelf eens goed aan 
u voor te stellen. Dat vond ze een beetje spannend maar 
ze doet het toch.

Lieve mensen, maakt u zichzelf niet teveel zorgen. Ik ben 
van plan nog een tijdje te blijven en hoop u over een 
tijdje weer een keer te zien. Hopelijk is die rare ziekte of 
wat het dan ook is voorbij.

Tot gauw!
Kopje van Dino

Mieuw mieuw! Jeeeeee…. Wat vind ik dit spannend!! 
Mijn grote vriend Dino (ik noem hem meestal Opa maar 
dan begint hij een beetje te brommen) had al vaker 
tegen mij gemiauwd dat ik gewoon eens mijn verhaaltje 
moest miauwen, maar ik vind dat toch wel een beetje 
spannend. Nu moet u niet denken dat ik bang aangelegd 
ben hoor, want dat ben ik echt niet. Ik zal u eerst wel 
even wat over mijzelf vertellen. Toen ik oud genoeg 
was om bij mijn mama, broertjes en zusjes weg te gaan 
ben ik bij hele lieve mensen komen wonen. Ik kon niet 
naar buiten bij hen maar zat wel graag voor het grote 
raam naar buiten te kijken. Ik vond dat allemaal reuze 
interessant. Toen ik op een dag zag dat er een raam open 
stond bedacht ik dan ook heel snel dat ik best een kijkje 
buiten kon nemen. Dat was nog wel even een dingetje 
want ik moest over een dun randje lopen en omdat ik 
altijd heel snel wil ging dat niet zo makkelijk. Ik weet nog 
dat ik mijn voetjes voelde wegglijden en … daar ging ik. Ik 
heb wel eens gehoord dat poezen altijd op hun pootjes 
terecht komen maar vergeet u dat maar snel! 

Als je van zo hoog valt dan lukt dit zelfs zo’n lenige kat 
als ik niet. Alles deed me zeer… Wat een lol om buiten te 
zijn. Ik wilde weer naar binnen en naar mijn lieve baasjes 
maar wist niet waar ik heen moest. Ik probeerde te lopen 
en kwam bij een stukje met veel lawaai. Daar waren vast 
andere lieve baasjes die mij konden helpen. Wat er toen 
gebeurde vergeet ik mijn leven niet meer… Er kwam een 
groot ding aan met hele felle ogen. 

Hij ging niet aan de kant toen ik begon te blazen en ik 
kon niet meer op tijd weg komen. Hij botste keihard 
tegen mij aan en ik voelde van alles kraken in mijn lijfje. 
Mieuw, mieuw…. wat heb ik geschreeuwd. Gelukkig 
werd ik gevonden, werd ik thuis gebracht en gingen mijn 
baasjes meteen met mij naar iemand die mij zou gaan 
helpen. Dat heeft heeeeeeeeeeeel lang geduurd. Wist 
u dat ik helemaal niet meer kon lopen? Ik had zoveel 
gebroken dat het best bijzonder was dat mijn baasjes het 
met mij vol bleven houden. 

Maar….. na een hele lange tijd en met heel veel hulp 
lukte het toch weer. Ik kon weer lopen en na een tijdje 
zelfs weer rennen en klimmen. Nu denkt u vast: ‘waarom 
woon je dan bij Kat in Nood’?? Nou…. Dat zal ik u verder 
miauwen. Eigenlijk schaam ik me daar een beetje voor, 
maar Opa Dino heeft mij gemiauwd dat het echt niet 
erg is. Dat hij precies hetzelfde heeft. Door dat akelige 
ding met ogen is er een probleempje gebleven. Ik kan 
namelijk mijn plasje en dat andere niet zo goed meer 
ophouden…… Het ligt vaak zomaar achter me zonder dat 
ik het in de gaten heb. Heel stom. Mijn baasjes hielden 
superveel van mij maar ik geloof niet dat ze het zo fijn 

vonden dat er overal in hun huis stempeltjes van mij 
lagen. Daarom belden ze met Kat in Nood.

Ik was eerst best een beetje boos dat ik ergens anders 
moest gaan wonen. Wie deed nu zo’n lieve prachtige 
poes weg! Later begreep ik het allemaal wat beter. Ik 
neem ook niet graag een kijkje in één van die hokjes als 
daar een personeelslid uit komt. Bah… 

Ik zou eerst net als de andere bewoners in een groep 
gaan wonen maar…… daar heb ik even een stokje voor 
gestoken. Ik had namelijk al langs gezien hoe prachtig 
het hier overal was en ik wilde dat graag allemaal zelf 
ontdekken. In de kooi waar ik eerst moest wonen hing 
ik dan ook de hele dag in het deurtje te gillen. Mieuw 
mieuw… ons personeel is zo dom. Hoe harder ik gilde 
hoe sneller ik er uit mocht. Ik mocht dan even op de 
gang lopen. Iedereen hoopte namelijk dat ik daardoor 
misschien nog wat sterker zou worden en het dan wel 
allemaal in de bak ging doen. Ik had veel lol in de hal. 
Daar zijn ook trappen en daar kun je heerlijk op en af 
rennen. Er woont nog een kat in de hal. Eigenlijk is hij 
ook een Opa maar Indy wordt echt heel boos op mij als 
ik dat zeg dus dat doe ik maar niet teveel. 
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De dierenarts
Het feit dat onze organisatie veel medische kennis in huis heeft zorgt voor een enorme toestroom 
in de hulpaanvragen. Niet alleen van particulieren maar ook via dierenambulances. Als men 
de gezondheid van een gevonden kat/kitten zorgwekkend vindt of de behoefte aan zorg te groot 
inschat, worden wij benaderd. 

Onze dierenarts Ilse is er tegenwoordig elke week 
en onze programma’s lopen gesmeerd. Het was dan 
ook erg frustrerend om eind maart een stap terug te 
moeten doen door alle maatregelen in de strijd tegen 
het coronavirus. Ons terrein is veel te vol op donderdag. 
Tijdens ons inloopspreekuur komen soms wel meer dan 
dertig mensen en dan is het niet mogelijk om afstand te 
bewaren. 

Het coronavirus was/is een ramp maar de komst van 
onnodig veel kittens ook en dit was onze motivatie om 
toch te zoeken naar een betrouwbare werkwijze. Ons 
werk is daarom zo goed als wij dit konden organiseren 
doorgegaan. Mensen konden hun katten één voor 
één bij de deur afgeven waar wij door middel van een 
afscheiding op afstand konden blijven. De reismandjes 
werden schoongemaakt en er werden handschoenen 
gedragen. Het ophalen gebeurde in tijdvakken en ook 
weer op afstand. Betaling ging uitsluitend met de pin 
waardoor contact eigenlijk volledig te vermijden was.

Toen Ilse om de week kwam was het puzzelen om de 
programma’s niet te vol te zetten en dat is lastig als het 
aanbod zo groot is. De uitkomst leek wekelijks opereren, 
maar na zes maanden begint ook rondom deze dag de 
puzzel al weer te komen. Steeds meer particulieren maar 
ook andere dierenorganisaties weten ons te vinden. 
Het is jammer dat er niet meer initiatieven zijn voor 
de minima. Deze mensen zullen namelijk altijd dieren 
blijven aanschaffen. De algemene veterinaire zorg lijkt 
echter alleen maar duurder te worden en men realiseert 
zich dit pas op het moment dat een dier hulp nodig 
heeft. Dan is het zoeken naar alternatieven en rinkelt 
bij ons de telefoon de hele dag. In onze rubriek over het 
Otje Potje kunt u hier weer genoeg over zien en lezen. 

Wij moeten schuiven en mensen zullen soms wat langer 
moeten wachten tot hun huisdier aan de beurt is. 
Prioriteit heeft de sterilisatie van de poes en de castratie 
van de kater nog altijd. Deze zullen hoe dan ook altijd 
geholpen worden.  

Weet u wat nog veel leuker was in die hal? Het Opslag-
spel. Er is daar een gedeelte waar ik niet mag komen. 
Dat heet de Opslag. Hier staan allemaal lekkere hapjes. 
Vleeszakjes, brokzakken… ik zet mijn nagels er in en heb 
alles zo open. Ik ben een snelle eter dus heb zomaar heel 
veel lekkers in mijn buik. Ons personeel is niet zo blij dat 
ik aan zelfbediening doe. Ik schijn er nogal een troep van 
te maken. Daarom letten ze heel goed op de deur. En dát 
lieve mensen… vind ik misschien nog wel het leukste van 
allemaal. Ik ben namelijk zo snel dat ik maar een kiertje 
hoef te zien en ik er al doorheen ben. Vooral als ons 
personeel met iets in hun handen loopt lukt dit altijd. Ik 
schiet dan meteen ergens onder en ga daar lekker een 
potje zitten miauwen want dan heb ik zoveel lol. Ik hoor 
ze dan wel mopperen dat ik ze weer te snel af was, maar 
het is een veel te leuk spelletje om mee te stoppen.

Weet u wat ik ook zo leuk vond? Toen ik een tijdje bij 
Kat in Nood woonde mocht ik naar buiten! Hoe meer ik 
liep hoe beter voor mijn lijfje. Nou…. Ik kan u vertellen… 
Ik loop niet maar ik ren! Het is zooooooooo leuk!! In 
de bomen, in het zand, het hoge gras, bij die grote plas 
water… er is altijd wel ergens iets te beleven. En wat ik 

zie en meemaak vertel ik weer aan Opa Dino. Hij wil alles 
weten! Vooral wat de andere loslopers allemaal doen. 
Ik moet wel steeds harder tegen hem miauwen want hij 
hoort me niet altijd meer maar gelukkig kan ik dat goed. 
Ons personeel staat soms overstuur te roepen als ze 
me weer ergens zien. Zo durfde ik best even een kijkje 
te nemen op het dak van dat grote gebouw toen daar 
allemaal mannen mee bezig waren. Ik klim ook in bomen 
en neem een kijkje in elke auto die bij ons komt. Tja… 
hoe kan ik anders vertellen wat er allemaal gebeurt? 

Ik hoop dat ik samen met mijn Opaatje nog een tijd over 
onze belevenissen mag vertellen. Ik weet dat hij graag 
wil dat ik het straks alleen ga doen als hij er niet meer 
is maar daar wil ik nog niks van weten hoor. Ik vind hem 
soms een oude zeur maar kan hem nog niet missen. U 
toch ook niet?

Knuffeltje van Darcy 
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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 met Sjonnie.

Het avondrondje

Vanaf de eerste dag dat onze bewoners aan de Sannige 
Wyk in Drachtstercompagnie wonen, sluit ik ’s avonds 
de gebouwen af door middel van mijn zogenaamde 
avondrondje. Met wat lekkers op zak loop ik dan langs 
alle vertrekken. Niet alleen om de lampen uit de doen 
en de ramen te sluiten, maar ook om een aantal zaken 
te controleren. Is er die dag niks vergeten, hoe gaat het 
met de bewoners, is alle medicatie gegeven en ga zo 
maar door. Het lekkers dat ik bij me hem zorgt er voor 
dat vrijwel alle neuzen zich even laten zien. Dit nodigt 
uit om extra aandacht te schenken aan het verdere 
socialiseren van een grote groep bewoners. Een mooi, 
maar tijdrovend moment. Met ons laatste gebouw er bij 
hebben wij nu twaalf groepsverblijven, vijf quarantaine-
ruimtes en her en der nog een bewoner die solitair 
woont. 

Tien jaar lang heb ik elke avond van de week het 
afsluiten op me genomen. Ik heb er intens van genoten, 
maar merkte de laatste tijd dat het me ook wel wat kost. 
Af en toe een avond vrij is toch ook best fijn en daarom 
ben ik met mijn collega’s in gesprek gegaan. Wij 
hebben het avondrondje iets naar voren geschoven en 
hem opgesplitst. Jolanda, Ingrid, Pietsje en mijn oudste 
dochter Marrit sluiten nu ook een avond in de week af 
en de zondag doen we om de beurt. De andere dagen 
blijf ik zelf doen. Eén van de leuke dingen van deze 
opsplitsing is dat wij allemaal weer voor een ander type 
kat vallen. In het proces rondom de socialisatie alleen 
maar een pluspunt. En ten aanzien van medische zaken 
zien tien ogen per week ook weer meer dan twee. Door 
deze verandering in de praktijk zullen we de vaste 
rubriek ‘het Avondrondje’ ook gaan verdelen. Pietsje 
bijt de spits af.

Rixt

Sinds een tijdje mag ik één á twee keer in de week het 
avondrondje doen. Ondanks dat Rixt vol met haar hart 
voor de stichting leeft, kan zij op deze manier ook eens 
echt een vrije avond hebben en ik vind het fantastisch 
en een eer om te mogen doen. Je leert de katten van 
een andere kant kennen. Ze zijn in de avonduurtjes 
veel relaxter en katten die ik overdag niet zie, komen 
langzaam tevoorschijn voor wat lekkers of zelfs een 
kriebeltje. Naarmate ik dit een poosje doe, raken de 
katten ook meer aan mij gewend, leer ik veel katten 
beter kennen en raak ik ernstig verliefd op een aantal 
prachtige exemplaren. Graag deel ik in deze uitgave 
mijn ervaringen met u. 

Er zijn veel schuwe katten die permanent bij Kat 
in Nood wonen. Sjonnie is daar ook één van. Hij is 
een jonge kater die samen met zijn vriendinnetjes 
Hanny en Anita bij ons is gekomen. Zij woonden op 
een buitenlocatie en hun eigenaar was onverwacht 
overleden. De dieren zaten lang zonder voedsel en 
waren er zeer slecht aan toe toen ze eindelijk gevangen 
werden. Doordat zij verwilderd waren zijn ze bij ons in 
een verblijf gekomen, waar zij erg gelukkig lijken. We 
zien ze ook nog veel met elkaar optrekken. Sjonnie leek 
vanaf het begin de angstigste van de drie. Hij is bijna 
altijd in de buitenren te vinden en verstopte zich in de 
beginperiode standaard als er iemand de ren in kwam. 
Naarmate hij wat meer gewend is aan de dagelijkse 
routine voelt hij zich meer op zijn gemak, maar je kunt 
nog altijd niet in zijn buurt komen. Ook voor een hapje 
durfde hij nog geen toenadering te zoeken. 

Tijdens de avondrondjes zat Sjonnie in eerste instantie 
dan ook op grote afstand van mij. Maar net als met Rixt, 
hanteer ik ook de regel: wie wat lekkers wil zal bij mij 
moeten komen. Sjonnie keek altijd vanaf een afstand 

naar het lekkers dat ik aan de andere katten uitdeelde. 
Het was duidelijk dat hij daar ook wel zin in had. Zodra ik 
het verblijf weer uit ging zag ik hem meteen naar de plek 
gaan waar ik even daarvoor het lekkers had gedeeld met 
de andere katten, zoekend of er nog wat voor hem over 
was gebleven. Ik merkte de laatste weken dat hij echt heel 
dichtbij durfde te komen. Daarom probeerde ik hem telkens 
weer te lokken met een beetje vleesvoer. Ik kneep dan wat 
vleesvoer omhoog uit het zakje en hield het richting zijn 
neusje. Zolang er afstand tussen ons was bleef hij zitten. 
‘Kom dan’, zei ik met mijn allerliefste en zachtste stemmetje. 
Maar Sjonnie kwam niet. Wantrouwend keek hij mij aan en 
als ik iets te dicht bij kwam met mijn zakje, liep hij weg. Ik 
was een beetje teleurgesteld, terwijl ik de katten die bang 
waren dat ik ze zou vergeten en bijna hysterisch om me heen 
drentelden het voer gaf. 

Midden juni was dan eindelijk het magische moment tussen 
Sjonnie en mij. Het was prachtig weer, dus ik zat heerlijk op 
de vlonders in de buitenren met mijn lekkere hapje. Sjonnie 
zat dicht in de buurt en liep zelfs vlak langs mij heen. Ik stak 
mijn arm met vleeszakje naar hem uit. Hij rook voorzichtig 
maar durfde nog net niet een likje te nemen. Ik was al super 
trots op hem dat hij niet weg liep, hoewel een onverwachte 
beweging dit wel zou kunnen veroorzaken. Dit moest ik 
belonen. Voorzichtig legde ik wat van het voer voor zijn 
voetjes. Dankbaar begon hij er van te smullen en ook mijn 
hand in zijn buurt was nu geen probleem. Het mooie was dat 
zijn dikke vriendin Hanny, die duidelijk van hapjes houdt ook 
voorzichtig bij hem kwam kijken en mee profiteerde van zijn 
overwinning. Hoewel zij nog bang is voor mijn hand, wist ze 
toch wat van Sjonnie’s beloning mee te pikken. Lef heeft ze in 
ieder geval wel. 

Het zijn kleine stapjes, maar zoals met iedere schuwe kat, is 
het een begin. Ik raak erg enthousiast wanneer een kat die 
eerst niets van mij moet weten, toch het vertrouwen krijgt en 
wat lekkers durft aan te nemen. Ik realiseer me goed dat de 
kracht in het lekkers zit en ze echt niet voor mij komen, maar 
het is wel de eerste stap naar het vertrouwen van kat naar 
mens en een prachtig en dankbaar proces om mee te mogen 
maken. 

Pietsje
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Gevangen!
Ons TNR (trap-neuter-return)-werk wordt steeds meer een centraal onderdeel binnen onze 
organisatie. Mensen weten ons (gelukkig) steeds beter te vinden en boeren die een tevreden 
gevoel aan de actie hebben over gehouden, vertellen het al snel aan hun buren, vrienden en/
of kennissen. Wekelijks komen er meerdere aanvragen binnen, en is de uitvoering een ware 
dag(en)taak geworden. Vangkooien brengen, wildcam’s installeren en katten ophalen die 
gevangen zijn.

Als alle katten gevangen zijn volgen de behandelingen 
bij de stichting: de castraties/sterilisaties, ongedierte 
behandelingen en iedere kat wordt gechipt. Bij katers 
doen we regelmatig een aids test omdat we bij een 
positieve test de kat niet terug plaatsen.  De kosten 
voor deze acties worden grotendeels gedragen door 
het Otje Potje. We moeten regelmatig improviseren 
in de quarantaine ruimtes. Soms zijn er meldingen 
met maar vijf katten, maar soms ook meldingen van 
meerdere locaties met 15 katten of meer. In de huidige 
periode worden tevens veel moederpoezen in schuren, 
weilanden, of andere vreemde locaties gevonden waar 
ze hun kleintjes groot brengen.

Het is dus druk, erg druk, en een 09.00 tot 17.00 
mentaliteit is hierbij niet gewenst. Soms is het echt even 
doorzetten tot in de late uurtjes want een moeder wil je 
bijvoorbeeld zo snel mogelijk weer herenigen met haar 
kindjes.  

We hebben vanaf januari tot en met juni 2020 76 katers 
gecastreerd en 118 poezen gesteriliseerd. 

Reken de hoeveelheid kittens die daarmee voorkomen 
zijn maar uit. Een mooie prestatie! We hopen dat dit in 
de toekomst alleen maar meer zal worden.

Soms lopen we ook tegen situaties aan die nét even 
anders zijn. Zo kregen we een hulpvraag om 21 katten 
van een boerderij te vangen, maar de dieren mochten 
niet terug. Wij kunnen niet zomaar 21 katten bergen, 
hiervoor hebben we de ruimte niet. Het zijn vaak katten 
die niet meer in aanmerking komen voor herplaatsing 
en ze elders bij een andere boerderij onderbrengen is 
in de praktijk vaak best lastig te organiseren. We zijn 
toch polshoogte gaan nemen en al snel kreeg deze 
simpele hulpvraag een heel verhaal. Deze boer was 
echt stapelgek op zijn katten. Hij kende ze allemaal en 
de dieren hadden ook allemaal een naam. De boer zat 
echter financieel volledig aan de grond en er was zelfs 
geen ruimte om de katten allemaal te voorzien van 
voedsel, laat staan om ze te castreren/steriliseren. De 
boerderij stond op een prachtige locatie, midden in een 
natuurgebied. Een echt kattenparadijs.

Wij zijn in onze acties ware professionals maar op zulke 
momenten een stel ‘softies’. Om te zien hoe moeilijk 
deze boer het had en hoeveel hij om zijn katten gaf, 
raakte ons diep. We boden aan om de katten kosteloos 
te helpen, dat ze allemaal terug zouden keren en wij hem 
zouden blijven helpen in het onderhoud met voer en 
eventueel medische onkosten in de toekomst. Tenslotte 
zou dit ook gebeuren wanneer de katten bij ons op de 
stichting kwamen te wonen. Een grote win-win situatie 
waarbij iedereen tevreden was, Wij, de boer en de 
katten misschien nog wel het meest. Het maakt het werk 
dat we doen enorm dankbaar.

Jolanda

WORD OOK VRIJWILLIGER

Ben je een echte kattengek? Wil je graag meehelpen 

om meer dan 225 katten een prachtig en gelukkig leven 

te bezorgen? Dan ben je bij Stichting Kat in Nood op 

de perfecte plek. De katten bij Kat in Nood zijn vaste 

bewoners. De meesten worden niet meer herplaatst, 

maar wonen er permanent. Dit betekent dat er veel 

werk moet worden verricht om ze gezond en gelukkig 

te houden. Iets wat de tientallen vrijwilligers en het 

vaste team met alle liefde doen. Maar, meer hulp is altijd 

welkom!  

Je wordt zoveel mogelijk ingezet naar wat je kunt en leuk 

vindt. Uiteraard kan Kat in Nood veel handen gebruiken, 

omdat er dagelijks veel moet worden schoongemaakt 

en bijgehouden. Maar misschien ben je supergoed in 

websites onderhouden, in organiseren of ben je een 

geboren PR-machine. Of kun je maar drie uur per keer 

iets doen. Geen probleem. Bij Kat in Nood werk je naar 

vermogen. 

Zoals gezegd kijken we samen met jou naar wat je kunt 

en waar je het beste kan worden ingezet. Herken je jezelf 

in de volgende competenties, dan is er zeker weten een 

match! 
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Teplak Hoi,

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we twee katten bij jullie geadopteerd 
hebben (Zoë en Ozzi). Wij hebben ze Mike en Monique genoemd. We wilden even 
laten weten, dat we nog steeds erg blij zijn met onze schatjes.

Ze wegen nu respectievelijk 4 en 6 kilo. Monique is gekomen als een witte kat, 
maar is nu een stuk donkerder. Het is net of ze door de modder heeft gerend. 
Ze was erg bang, maar dat is ze nu absoluut niet meer. Ze kan goed deuren 
openmaken. Ze heeft het zelfs gepresteerd om een keer de voordeur open te 
maken. Echt een slimme meid. Ze is ook veel feller qua karakter als Mike. Mike is 
een echte goedzak. Hij wil heel graag geaaid worden, maar wil niet op schoot of 
op de arm zitten. Monique vindt dat wel fijn. 

Ze hebben ieder een plekje waar ze graag liggen in de kamer. Ze liggen ook 
graag samen in hun mandje. ‘s Nachts liggen ze op het voeteneinde van ons bed. 
Als mijn man op zijn hurken gaat zitten, krijgt hij kopjes van Mike en Monique 
komt ‘s morgens altijd even bij mij op schoot zitten. 

We hebben net de oproepkaart voor hun jaarlijkse controle en vaccinatie in de 
bus gekregen. We denken dat de dierenarts wel tevreden over ze zal zijn. Wij 
hopen nog heel lang van onze kanjers te kunnen genieten.

Hartelijke groeten,

Erik en Mirjam

Op 16 maart 2019 hebben wij Luna opgehaald bij Kat in Nood.Ze was eerst heel 
schuw en we hebben haar acht weken binnen gehouden om te laten wennen. Daarna 
was het een echte buiten kat en nog steeds heel schuw. Vooral de buurtkatten vond 
ze eng. Ons kon ze wel vertrouwen want van ons kreeg ze voer en onderdak.
Half  november kwam ze een keer laat thuis en was ze heel stijfjes. De dierenarts 
stelde vast dat ze waarschijnlijk een tik van een auto heeft gehad. Een breuk in de 
heup en staartbeen .

Hierdoor moest ze weer in huis blijven: zes weken lang hebben we haar bezig 
gehouden met de nodige medicatie. Ze herstelde goed en moest daarna nog twee 
week binnen blijven, dit ivm het vuurwerk, een tijd om katten binnen te houden.
Nu is ze een gezellige huiskat maar gaat nog geregeld even naar buiten: lekker 
struinen door de weilanden. Bij thuiskomst gaat ze lekker uitrusten op haar eigen luie 
stoel of in haar eigen mandje waar ze al maanden langs was gelopen, maar nooit had 
gezien. Die heeft ze nu eindelijk ontdekt en daar ligt ze ‘s nachts in. Tegen een uur 
of half acht komt ze bij onze slaapkamerdeur en als we dan niet snel genoeg komen 
roept ze om eten. Een wekker hebben wij dus niet meer nodig.
Kat in Nood: dank je wel voor Luna, wij zijn heel blij met haar.

Groetjes Johan en Gerda

Xaro en Arya

Dat het met de geplaatste kittens (2018) 
Xaro en Arya heel erg goed gaat wisten wij 
al. Ze komen soms bij ons in pension en 
hun eigenaar verrast ons regelmatig met 
leuke berichten. Wat vonden wij het leuk 
toen we een nieuwe aanmelding kregen als 
donateur. Toen we naar de adresgegevens 
keken moesten we even lachen:

Naam: Xaro en Arya Kooijman :-)

De katten zijn onze nieuwe donateurs 
geworden. Deze aanmelding kwam samen 
met een geweldige foto die we u niet willen 
onthouden.



24 25

A Cat’s tale
Thuis heb ik vier katten. Behalve raskat Guiseppe V. komen ze allemaal met een verhaal. Ze 
hebben een geschiedenis en bijbehorend gedrag. Ik vind dat juist aantrekkelijk en leuk. Ik 
hoef niet kostte wat het kost een kitten, liever heb ik een huisgenoot met wat meer ervaring. 
Misschien komt dat door mijn betaalde werk. Ik werk met en voor mensen, de hele dag ben ik 
bezig met gedrag. Mensen die ruzie hebben, mensen die dingen oplossen. Mensen die moeilijk 
in elkaar zitten, mensen die makkelijk over dingen denken.. Ieder mens in mijn werk heeft een 
verhaal, karakter en een eigen geschiedenis. Zo ook katten. En waar kan je zoiets beter zien dan 
bij Kat in Nood.

Sinds een aantal maanden (of iets langer) is Kat in 
Nood uitgebreid. Dit vergde enig aanpassingsvermogen 
vanuit medewerkers en vrijwilligers, maar ook vanuit de 
bewoners. Zo werden de bewoners van ‘woongroep’ 1,2, 
3 en 4 verhuisd en opnieuw ingedeeld. Ook de katten die 
altijd in wat wij ‘de keuken’ noemen wonen, moesten 
tijdelijk verkassen. Persoonlijk was ik een groot fan van 
woongroep 1. Ik was daar ooit begonnen, als groentje, 
en dan heeft zo’n vriendengroep een speciaal plekje in 
je hart. Ik noem het zelf trouwens grappend woongroep, 
omdat me de afdelingen vaak doen denken aan van die 
hippie-achtige communes in de jaren ’60 en ’70, met van 
die toelatingscommissies. Of soms, maar dat ligt aan de 
bewoners, aan een studentenhuis.

Net als in een studentenhuis of idealistische commune 
heeft iedere groep zo zijn specialiteit.

Ik complimenteer bijvoorbeeld groep 5 met hun 
opgeruimde woning. Alsof ze onderling hebben 
afgesproken dat ze alles netjes bijhouden. En verblijf 6 
heeft als specialiteit dat ze verspreid over hun verblijf 
wat sporen achterlaten. Zo weten ze zeker dat de 
schoonmaakster alle hoekjes meeneemt. 

En dan hadden we Utah in “vrijplaats” 8. Utah was 
een actieve poes die altijd de stemming erin hield. Een 
knuffelexpert. Altijd in voor wat hugs hier en daar. En, 
sinds enige tijd, had ze een mooi rad waar ze als je 
binnen kwam liet zien hoe actief en motiverend ze was. 
Dan klom ze in dat rad en deed voor hoe het moest. 
Rennen, aantrappen, genieten van de ronddraaiende 

beweging, weer even aanduwen.. Zij had zo een 
leeftstijlgoeroe kunnen zijn, want als je haar met 
enthousiasme zag rennen wilde je linea recta naar de 
sportschool om ook wat aan je conditie te doen. 
Dat Utah bij Kat in Nood prima op haar plek zat klopt. 
Ze snotterde alles onder, iets dat waarschijnlijk in een 
gewoon huis niet had gekund. Bij Kat in Nood kan 
dat, ongegeneerd snotteren. Het wordt met gemak 
opgeruimd en schoongemaakt, iedere dag weer. En als 
je zo lief en bijzonder bent als Utah wordt dit nog met 
veel liefde gedaan ook. Dat is de kracht van dit gebeuren: 
bijna hippie-achtig wordt iedereen gewaardeerd op wie 
hij of zij is en wat ie kan. 

Een paar zondagen geleden zag ik Utah liggen. Ze was 
niet enthousiast als een jonge pup, maar moe als een 
oude dame. Ik knielde naast haar en keek haar aan. Ze 

wilde opstaan om even te laten zien wat ze kon, maar 
dat kon ze niet echt meer. Soms is een leven klaar. Utah’s 
leven was mooi, compleet, liefdevol en een verrijking 
geweest. 

Ik denk dat iedereen van ons, toen bekend was dat ze 
was “overgegaan” even heeft gehuild. Katten doen dit 
met je. Ze laten een leegte achter, want ze hadden die 
al die tijd gevuld met onvoorwaardelijk enthousiasme, 
onbevooroordeeld en vol liefde. Wat we terug kunnen 
doen is deze liefde doorgeven aan katten die door 
omstandigheden geen vertrouwen meer hadden in liefde 
of mensen. Dit zijn we verplicht aan alle Utah’s die nog 
komen gaan.

Fleur de Vries

Pension in een nieuw jasje
Wist u dat uw kat nu nog fijner bij ons op vakantie kan terwijl u zelf onbezorgd van uw eigen vakantie 
kunt genieten? De inkomsten gebruiken wij om hulp te bieden aan katten met minder kansen.

Afgelopen periode hebben de verblijven in ons 
pensiongebouw een ware metamorfose ondergaan. 
Mooie ruime buitenrennen waar uw kat heerlijk in het 
zonnetje, in één van de huisje of onder een lekkere 
struik kan liggen. Er is zodanig veel ruimte binnen 
en buiten dat uw kat altijd een plek voor zichzelf kan 
vinden. Er zijn krabmeubels, hoge verstopplekjes, 
balletjes, muisjes en ander speelgoed dat regelmatig 
gewisseld wordt. Kortom genoeg te doen, alleen of 
met een vakantievriendje. Zoals u weet is de hygiëne 
erg belangrijk bij ons en de verblijven zullen dan ook 
dagelijks grondig worden schoongemaakt. Hierdoor 
zijn er elke dag medewerkers en vrijwilligers aanwezig. 
Zij zullen veel tijd met uw kat doorbrengen dus aan 
aandacht is er geen tekort! 

Het is ook mogelijk uw kat voor langere tijd bij ons 
onder te brengen. Vanaf een verblijf van drie maanden 
geldt een verlaagd tarief. Voor de katten die langdurig 

bij ons verblijven hebben wij een apart verblijf. 
Hiermee creëren we meer rust voor hen en worden ze 
niet geconfronteerd met een continu komen en gaan 
van andere katten. Informeer gerust eens naar de 
mogelijkheden.
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Pension Lekker op vakantie, 

goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

Hoe mooi kan het zijn? U gaat heerlijk op 

vakantie, uw kat krijgt een uitstekende 

verzorging en u steunt tevens een goed 

doel!

Het is mogelijk om uw kat tijdens uw 

afwezigheid onder te brengen in ons 

pensiongedeelte. Doel is om de Stichting 

een financieel steuntje in de rug te 

geven. Net als de verblijven voor de 

stichtingskatten heeft ons pensiondeel 

een mooi ingericht binnenverblijf met 

voldoende individuele ligplekjes en een 

ruime buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima 

verzorging waardoor u met een gerust 

hart weg kunt gaan. Door ons kundige 

personeel en de wekelijkse aanwezigheid 

van onze dierenarts zijn alle katten bij ons 

welkom. Zowel wat betreft hun gedrag als 

medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen 

kijk op onze website www.katinnood.nl

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

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

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

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

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

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

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

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

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

Over Kat in Nood



De eerste van de vier uit het nest gekomen!

INbeeld


