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Geachte donateurs
Elk jaar is het weer wachten wanneer de eerste kittens komen. Als we kijken naar het aantal
katten dat wij jaarlijks steriliseren/castreren zouden we daar toch de gevolgen eens van moeten
gaan merken? Niets blijkt (tot nu toe) minder waar. We zaten vanaf eind april al weer middenin
de kittens. Waar wij en met ons vele andere opvangen wel enorm gefrustreerd van raken is de
grote groep mensen die heel bewust doorgaat met nestjes fokken om vooral maar aan de vraag
naar kittens te kunnen voldoen. Nu mensen meer thuiswerken vanwege de coronamaatregelen
lijkt velen het ook hartstikke leuk om een hond of kat in huis te nemen. Behoefte schept aanbod
en zolang er geld te verdienen valt staat deze groep vooraan. De advertenties op marktplaats
in het voorjaar waren ronduit shockerend. Het ene ‘doodgewone’ nestje met kittens werd nog
voor meer geld aangeboden dan het andere. Wij hebben zorgen wat de effecten zijn voor de
huisgenoten als de maatschappij straks weer verder opengaat.
De prachtige opbrengst die wij elk jaar met
onze kerstmarkt binnen weten te halen is ruim
gecompenseerd door de kerstloterij, de kerstpuzzel,
de verhalen van Fleur de Vries en ook het extraatje
dat nieuwe donateurs ontvingen, zorgde voor veel
respons. De prachtige krabpaal, gesponsord door de
Huisdiersuper, werd gewonnen door Mw Beuker. Haar
kater Stip is erg blij met de paal zoals u op de foto kunt
zien. Het was een succes maar wij hopen natuurlijk dat
we u komende december weer gewoon met een oliebol
in de hand kunnen ontmoeten en u zonder beperkingen
kunt knuffelen met onze katten.
Met de steun van onze trouwe groep donateurs kunnen
wij doorgaan met ons werk. Wij zijn dan ook blij dat wij
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een toename van het aantal donateurs zien en, ondanks
een zwaar jaar door de corona, weinig afmeldingen
krijgen.
Wat betreft onze werkzaamheden zien we kleine
veranderingen. De aanvragen tot opname blijven in
aantal gelijk, maar de vraag om (medische) hulp stijgt.
Wij zien ook de invloed van de coronacrisis op de
bezetting van het pension. Steeds meer mensen met een
minimuminkomen weten de weg naar onze organisatie
te vinden als er iets met hun huisdier is. Dat is goed
voor het dierenwelzijn maar geeft ook uitdagingen voor
de organisatie. Hoe wij onze weg vinden in dit sterk
groeiende deel van ons werk kunt u verderop in dit blad
lezen.
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De bouwwerkzaamheden zijn gelukkig allemaal klaar
en dat geeft rust. Er lag nog één klus en dat was het
vervangen van de vlonders rondom het gebouw met
vier kattenverblijven. In 2013 leken de vlonderplanken
perfect maar in de loop van de jaren liepen we
tegen veel ongemak aan. Ze raakten verzakt, waren
moeilijk te reinigen en trokken (in de naden en aan de
onderkant) enorm veel slakken aan. Begin april zijn de
werkzaamheden gestart. Vlonders eruit, zand erbij,
egaliseren en tegels terug. Wij, maar ook de katten
aan hun gedrag te zien, zijn dik tevreden met het
eindresultaat.
De bloemenmarkt begin mei was een enorm succes.
We hadden weer een ware drive-through op het terrein
gemaakt, zodat mensen zonder uit te stappen hun
bestelling op konden halen. Het aantal mensen werd
verspreid over de dag door met tijdvakken te werken
en hierdoor konden we onze markt verantwoord door
laten gaan. De geraniums en hanging baskets die wij
inkopen zijn van zeer goede kwaliteit. Mensen die ze bij
ons kopen zijn enorm tevreden en komen elk jaar terug.
Wij beginnen echter ook het ‘mond tot mond-effect’ te
voelen. In vergelijking met 2020 zijn de bestellingen dit
jaar meer dan verdubbeld. De winst was ruim 6500,euro en daar kunnen we weer geweldige dingen van
doen.
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Elk jaar is het weer wachten wanneer de eerste kittens
komen. Als we kijken naar het aantal katten dat wij
jaarlijks steriliseren/castreren zouden we daar toch de
gevolgen eens van moeten gaan merken? Niets blijkt (tot
nu toe) minder waar. We zaten vanaf eind april al weer
middenin de kittens. Waar wij en met ons vele andere
opvangen wel enorm gefrustreerd van raken is de grote
groep mensen die heel bewust doorgaan met nestjes
fokken om vooral maar aan de vraag naar kittens te
kunnen voldoen. Nu mensen meer thuiswerken vanwege
de coronamaatregelen lijkt velen het ook hartstikke
leuk om een hond of kat in huis te nemen. Behoefte
schept aanbod en zolang er geld te verdienen valt staat
deze groep vooraan. De advertenties op marktplaats
in het voorjaar waren ronduit shockerend. Het ene
‘doodgewone’ nestje met kittens werd nog voor meer
geld aangeboden dan het andere. Wij hebben zorgen wat
de effecten zijn voor de huisgenoten als de maatschappij
straks weer verder opengaat.
Hoe frustrerend is het als er aan de ene kant enorm hard
gewerkt wordt om het overschot terug te dringen terwijl
het aan de andere kant bewust en met het grootste
gemak weer wordt aangevuld. Het zorgt er hoe dan ook
voor, dat er elke zomer weer veel leed onder (zwerf)
katten is en asielen altijd nodig blijven. Een deel van de
bevolking roept dat het anders moet, het andere deel
interesseert het helemaal niks.

Dit zal waarschijnlijk ook altijd wel zo blijven. Wij doen
wat we kunnen en dat is niet niks! Elke donderdag
steriliseren/castreren wij gemiddeld zo’n 40 katten.
Daarnaast heeft Jolanda in de eerste helft van dit jaar
al weer ruim 150 buitenkatten gevangen die bij de
stichting geneutraliseerd zijn. Een bijzondere actie vond
plaats in de streek Middag-Humsterland in de provincie
Groningen. Hier kunt u verderop in dit nummer meer
over lezen.
Zoals u weet is de wens om verder te verduurzamen
bij onze organisatie groot, maar ook noodzakelijk. Zo
werken we al jaren met warmtepompen, hebben we
op twee gebouwen sedumdaken, een grote vijver om
regenwater op te vangen waar wij tijdens droge zomers
gebruik van kunnen maken, werken we met ledlampen
en hebben we bijna honderd zonnepanelen op het dak
laten leggen. Alles gaat in fases maar de resultaten
zijn een stimulans om door te gaan. Zo hebben de
zonnepanelen de energienota fors naar beneden weten
te krijgen. Naast deze panelen staan er sinds eind vorig
jaar ook heatpipes op ons terrein. Deze zijn gekoppeld
aan de warmwaterketels in het gebouw. De heatpipes
vangen zonlicht op en door middel van een geavanceerd
proces wordt deze warmte doorgestuurd naar de
ketels die het water opwarmen. Naast de wat grotere
investeringen verduurzamen we ook op de werkvloer.
Zo hebben wij een overeenkomst bereikt met ‘de
Zeepfabriek’ in Wijnjewoude.

Dit bedrijf maakt heerlijk ruikend wasmiddel dat 100%
afbreekbaar is en duurzaam wordt gemaakt. Het gebruik
van de schoonmaakmiddelen in de verblijven is tevens
aangepast. We ontsmetten standaard twee keer per
week en werken op de andere dagen zoveel mogelijk
met milieuvriendelijke producten. Stapje voor stapje
helpen ook wij mee om een schonere wereld te krijgen.
Zo liggen er ook nog leuke plannen voor het terrein,
zijn er al diverse insectenhotels gecreëerd en zoemen
de bijen volop in de struiken en grasstroken die bewust
hiervoor zijn geplant.
We staan aan het begin van een ongetwijfeld drukke
zomer waarbij wij ons hart vasthouden rondom het
aantal gedumpte dieren. We weten allemaal dat er in de
coronatijd veel te veel dieren te makkelijk aangeschaft
zijn en het kan niet anders of de gevolgen daarvan zijn
binnenkort te voelen. De reguliere asielen zitten al vol
met honden, de kat zal ongetwijfeld volgen. We wachten
het af.
Ik wens u voor nu een hele fijne zomer en dank u
wederom voor uw trouwe steun. Hopelijk treffen we
elkaar aan het eind van dit jaar weer, maar daar lopen
we nog maar niet op vooruit.
Hartelijke groeten,
Rixt Jellesma
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Geduld is een schone zaak
Vanaf april/mei beginnen de vangacties spannend te worden. Poezen kunnen drachtig zijn, maar
nog erger is als ze al bevallen zijn. Bij schuwe populaties is dit vooraf amper te onderzoeken. Wat
wij nog met grote regelmaat horen is dat er kittens gevonden worden, mensen hier melding van
maken en hulpinstanties alleen de kittens ophalen. Wij snappen dat dit de makkelijkste weg is
en melders hiermee geholpen zijn, maar het probleem wordt niet opgelost. Dit lukt alleen met
het vangen van de moederpoes.
Zo kregen wij een vraag om hulp van mensen die op een
prachtige buitenlocatie wonen. In de loop van de jaren
had een zestal katten hun intrek op het terrein genomen.
De groep bestond uit vier dames en twee heren. De
katten mochten hier gewoon blijven wonen maar de
voortplanting moest stoppen. Toen de hulpvraag ons
bereikte wist de eigenaar dat twee poezen al waren
bevallen. Eén poes lag met haar kittens in de schuur,
maar waar het nest van de andere poes lag was niet
bekend. Hoe het met de rest van de groep ging was
tevens een groot vraagteken. De eigenaren waren
hulpbehoevend en niet in staat het hele terrein af te
zoeken.

De moederpoezen zijn uiteraard gesteriliseerd en
weer fijn terug naar huis gegaan. Met deze actie, die
een beetje inzet vraagt, zijn elf nieuwe zwerfkatten
voorkomen.
Een vreemde week in het Friese Appelscha. Op maandag
werd onze hulp gevraagd toen mensen gepiep en
gebrom bij hun houtopslag hoorden. Gelukkig hadden
ze zelf niets ondernomen. Hierdoor loop je het risico dat
een moeder gevaar ruikt en met haar kittens gaat slepen.
Gelukkig was ze nu nog aanwezig toen wij kwamen. Door
moeder af te leiden met wat eten lukte het om haar
twee kittens te pakken. Deze gingen in een aansluitkooi
waardoor moeder zelf na enkele minuten ook gevangen
werd. Een actie zoals je ze dagelijks wel wilt doen!
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De daaropvolgende dagen werden de andere twee
poezen (die gelukkig nog niet drachtig waren) en katers
gevangen. De moederpoezen zijn bij ons gebleven tot
hun kleintjes oud genoeg waren en ze allemaal een eigen
huisje hadden gekregen.

Op een zondag ontdekten mensen vier schuwe kittens
op een moeilijk bereikbare plek. De ambulance haalde
de kittens op en dacht dat de moederpoes waarschijnlijk
niet meer in beeld was. Maar…als kittens er doorvoed
uitzien en nog niet in staat zijn zelf eten te vinden dan is
er zeker weten een moeder in de buurt. Toen dit verhaal
ons bereikte hebben we contact opgenomen met de
melder en zijn nog dezelfde avond met een vangkooi
naar de betreffende locatie gegaan. Even wachten en
ja hoor… daar was mama al. Ze was hongerig en zat
binnen tien minuten in de vangkooi. Na een uur werd
ze herenigd met haar kinderen en alleen dit aanzicht al
maakte de (vrije) tijd op de zondagavond meer dan goed.
Met deze actie is vooral voorkomen dat deze
moederpoes een volgend nest kan krijgen.
Een succesvolle vangactie vraagt om ervaring, inzicht
en enorm veel geduld. Wij blijven dit dan ook herhalen
tegen andere organisaties. We geven voorlichting en
bieden aan te helpen bij het daadwerkelijke vangen.
Want pas als alle neuzen dezelfde kant op staan kunnen
we iets bereiken.

De poes in de schuur had haar intrek in een doos
genomen en was gelukkig snel gevangen. Wij leggen
de kittens in een aansluitkooi en plaatsen deze achter
de vangkooi. Mama, die haar kittens terug wil, loopt
vervolgens in de vangkooi.
De andere moeder zagen wij van een afstand zitten. We
wisten van de eigenaren dat haar kittens nog niet oud
konden zijn en moederpoezen laten hun pas geboren
kroost nooit lang alleen. Centimeter voor centimeter
hebben we het terrein doorzocht. Ook al is dit min of
meer dagelijks werk, de blijdschap is en blijft elke keer
weer groot als het nest gevonden wordt. Met behulp van
de kleintjes in de aansluitkooi werd moeder twee ook
snel gevangen.

Na enkele uurtjes viel het valluik en was ook moeder
twee gevangen. Met deze twee acties zijn ook weer vijf
zwerfkatten voorkomen.

Een dag later werden we gebeld door mensen uit
dezelfde straat die ook gepiep en gebrom hoorden. Het
bleek hier om een poes met drie kittens te gaan. Deze
moeder was echter een stuk schuwer en ging er meteen
vandoor toen zij ons zag. Haar kittens zagen er goed
uit en konden wel even een paar uurtjes zonder hun
moeder. Wij wisten namelijk vrij zeker dat deze maar kort
uit beeld zou blijven. Want bij dit soort situaties geldt dat
geduld altijd beloond wordt. Moeders komen hoe dan
ook terug bij hun kindjes. Zo ook deze dame.
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Positieve energie

Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heette het “The Miauw
of Holland”. Misschien was het “Cat-tasion Island, the battle
“. Oh nee! Nu weet ik het weer! De titel was “The Masked
Human”. Excuses.

Deze keer een gesprek met Harryt (31)

Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
De eerste periode was in 2012 ongeveer een half jaar, toen
ben ik even niet geweest. Daarna ben ik in 2018 weer terug
gekomen tot nu.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Ik had niks om handen, en wilde iets doen. Bij de
vrijwilligersbank was eigenlijk niets wat mij beviel. Toen
kwam een kennis van mij met Kat in Nood en dat leek mij wel
wat.
Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Vooral de dankbaarheid bij zowel mens als dier. Ik zie
mijn collega’s opbloeien tijdens het werken met de katten.
Zelf ben ik ook opgebloeid hier. Ook de katten tonen
hun dankbaarheid wanneer je ze tevreden ziet liggen en
wanneer je hun vertrouwen krijgt. Ik vind het ook mooi dat je
hier gehoord wordt. Wanneer er bijvoorbeeld iets medisch
wordt opgemerkt door een vrijwilliger bij een kat, dan wordt
daar altijd direct naar gekeken.

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
Dat is heel variabel, ik ben vrijwel overal wel inzetbaar.

Al met al was het erg vermakelijk. Ikzelf had via de katten bij
Kat in Nood gehoord dat dit primetime tv was. Ik moest echt
kijken, miauwde Indy me nog toe alvorens hij met Dino de tv
aan krabde. Darcy zat al in een boom terwijl ze de antenne de
juiste richting in balanceerde.

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Zelf heb ik drie katten, ook heb ik op dit moment een lieve
kater van de stichting in gastgezin. Ik vind het erg mooi om
die ontwikkeling bij zo’n kat te zien. Hem rustig tot zichzelf
laten komen en daarin zijn eigen keuzes laten maken. Ook
heb ik wel kittens opgevangen voor Kat in Nood.
Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Niet specifiek. Ik heb vaak een binding met de katten die
‘excentriek’ gedrag vertonen, zoals Joekel, Frits, Poppy, en
ook Darcy en Indy.
Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die
je nu nog mist en waarom?
Balou, Ook een wat excentrieke kat. Een gigantisch beest,
waarbij het innerlijke kitten hem nog de baas was.
Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het
meeste is bij gebleven?
Eentje die vooral betrekking heeft op mijzelf. De keer dat
ik op de fiets naar Kat in Nood ging en onderweg een hoog
gemiauw hoorde. Die dag vond ik het kitten Decibel. Ik
heb toen direct mijn collega’s bij Kat in Nood gebeld, die
ook onmiddellijk kwamen. Decibel is daarna ook bij mij
in gastgezin gekomen totdat hij oud genoeg was om te
verhuizen naar zijn 4-ever huisje.
Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Zoveel als het met je kan doen, de dankbaarheid die je voelt.
Het doet veel met je als mens om zorg te mogen dragen voor
de katten. Het is enorm goed voor je geestelijk gestel. De
herkenning die je op een gegeven moment krijgt, en ook de
band die je opbouwt met de katten door de manier waarop
je zelf de katten benaderd is bijzonder. Het werken bij Kat in
Nood heeft mij een zachter mens gemaakt, ik heb hier mijn
dagelijkse voldoening.
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Ik herinner het me weer, omdat in de finals de mensen
vermomd achter een schuifdeur stonden en de finalisten
moesten wat over het karakter vertellen. Je zag de zaal nagels
bijten! Of weglopen, eten, slapen, zichzelf wassen, aan een
deur krabben of in een boom zitten.

Dit wordt altijd serieus genomen. Het werken hier geeft je
ook een positieve psychische boost.

Ik heb drie katers thuis. Dit zijn volgens velen de meest
verwende katten van Friesland e.o.
Er schijnt ooit een wedstrijd geweest te zijn waarin katten
onderling de strijd aan gingen wie de beste mens heeft. Er
waren heel veel inzendingen, geloof me! Zo moesten ze in
de eerste ronde een filmpje insturen van hun mens. De één
stuurde een filmpje van een mens dat veel te vroeg op ging
staan om het katje eten te geven, op een ander filmpje zag je
dat het mens heerlijk kon kroelen of knuffelen. En weer een
ander stuurde een foto van het mens nadat ie had geprobeerd
om een vlooienkuur te geven. Het was uitermate hilarisch.
De tweede ronde had als thema “Hoe goed luistert uw mens
naar U?” Wederom vele inzendingen van allerhande allooi. Ook
werden er vragen gesteld.
1. Is uw mens ooit langer dan
a) 1 dag weg geweest?
b) langer dan 2 dagen weg geweest? of
c) nooit weg geweest?
2. Als u naar de koelkast of voorraadkast loopt, loopt uw mens
a) direct mee om u te voorzien?
b) heeft het niet snel door, maar als u aandringt komt het
mens alsnog of
c) het mens is te druk met dat vreemde ding in haar of zijn
hand en merkt u niet op?
Enzovoort.

Stiekem was ik wat teleurgesteld dat mijn drie mannen
me niet hadden opgegeven. Ik zou het namelijk echt goed
hebben gedaan bij de balanceer-ronde (waarin je je moet
voortbewegen met een hete pan kokend water terwijl katjes
zich om je benen krullen). Maar helaas.
Later die week biechtte ik bij Indy op dat ik wat verdrietig was.
Was ik geen goede kattenmoeder? Wat deed ik dan fout?
Misschien was ik teveel, deed ik teveel of juist te weinig? Gaf
ik wel genoeg liefde of aandacht? Vonden mijn katten het bed
wel zacht genoeg en het eten ook? Waren de mandjes wel
schoon zoals het hoort en moest ik de kattenbak toch maar wat
vaker legen en hun maagjes wat vaker vullen?
Ik werd verteerd door twijfel.
Indy ging bij me zitten en schoof een foto van onder zijn poot
vandaan. Op de foto stonden mijn kerels, samen met mij. Op
de achtergrond zag je het bos en de zon scheen er doorheen.
Toen ik de foto omdraaide stond er een tekst:
“Lieve Indy. Wij hopen dat je deze foto aan alle katjes in nood
laat zien. Omdat we hopen dat ze nooit opgeven. Deze foto is
het bewijs dat het echt KAN. Dat zelfs zielige katjes gelukkig
kunnen worden. We hebben het beste vrouwtje ooit. Groetjes
van drie dankbare en tevreden spinnende vrienden. Liefs uit
Frýslan.”
Even moest ik zachtjes huilen. Een klein oortje ving de tranen
op. Zo zijn ze, katten.
Fleur de Vries
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Blauwe Pit
‘Hoi, ik heb een kater op een boerderij waar ik een beetje mee zit. Hij eet weidevogels en heeft
kale plekken. De eigenaar ziet hem als ziek en vervelend en wil er vanaf. Kan hij naar jullie?’
Dit soort vragen/verhalen horen wij dagelijks wel een aantal keren, soms gaat het nog gepaard
met dreigingen de kat iets aan te doen, in te slapen of ergens anders los te laten. We hebben door
de jaren heen onze manier moeten vinden om hier mee om te gaan, en kunnen helaas niet aan
iedere situatie gehoor geven.
Van deze bewuste kater ontvingen we echter foto’s en
waren toen al vrij snel om (softies als we zijn). Er werd
een vangkooi geïnstalleerd en de kat werd gelukkig vrij
snel gevangen en omgedoopt tot Gijs.
De melder van Gijs vertelde dat de kater steeds een
beetje makkelijker was geworden. Ze dachten dat
wanneer hij eenmaal meer in handen zou zijn, hij
mogelijk wel bij zou kunnen trekken en herplaatst kon
worden. Eenmaal hier was Gijs bang en liet ons dit goed
weten.
Wij hadden een ‘onderbuikgevoel’ bij hem, iets klopte
niet. Zijn gezichtsuitdrukking was ziek. Hij at niet,
dronk echter heel veel en sliep vooral. Op een enkele
uitzondering na, om ons weg te blazen.

De dag na zijn binnenkomst was zijn gedrag hetzelfde,
maar hem goed nakijken lukte niet. Dus besloten we
om hem onder narcose te brengen. Zo konden we goed
beoordelen wat er nou precies met hem aan de hand
was.
Eenmaal slapend schrokken we behoorlijk. Gijs zat van
voor tot achter onder de pussende gaten. Het leek erop
alsof hij, een tijd terug al, gegrepen was door mogelijk
een hond. Arm ventje…Hij was graat maar dan ook echt
graatmager en bloedonderzoek deed onze vermoedens
bevestigen dat hij behoorlijk nierfalen had. Daarnaast
was hij besmet met katten-aids.
Het beeld dat Gijs met zijn laatste krachten de vangkooi
was ingestrompeld en hier vervolgens volledig was
ingestort, zorgde voor behoorlijk wat kippenvel.

Nu was het spannend. Konden we hem er weer bovenop
krijgen? Zijn bloedwaarden waren echt torenhoog. Zijn
conditie ontzettend slecht.

Ook bij het infuus toedienen ging wat geblaas vooraf,
yes! Zijn temperatuur bleef goed en zo verdwenen als
eerste de warmtematten.

Ons motto is; wat hebben we te verliezen?! Dus gingen
we er voor met Gijs. Een kans verdiende hij zeker!

Echt een heerlijk proces om mee te maken was dit.
Niemand van ons had gedacht dat hij het zou overleven.
Zijn aids kon immers ook nog wel eens de kop op
gaan steken met deze slechte weerstand. Gijs heeft
ons allemaal een poepje laten ruiken en maar weer
bewezen dat katten daadwerkelijk over meerdere levens
beschikken.

We hadden in deze periode nog een aantal intensieve
patiënten en omdat ik een aantal dagen vrij zou nemen,
besloot ik om Gijs, wat al snel Gijs-Gatje werd, mee naar
huis te nemen.
Eten deed Gijs niet, dus hij werd gedwangvoerd. Ook had
hij infuus nodig, antibiotica tegen zijn pussende gaten
en iets tegen de misselijkheid. Er zat weinig leven in Gijs,
logisch... Hij was immers ook nog gesedeerd om hem te
kunnen beoordelen. Dit is een behoorlijke aanslag op het
lichaam voor een kat in een dergelijke conditie. Hij kon
zijn lichaamstemperatuur niet vasthouden en het was
dus belangrijk hem goed warm te houden.
Vol goede moed gingen we verder, vaak tot in de
nachtelijke uurtjes. Gijs had niet veel in te brengen,
dus hij liet het allemaal maar gebeuren. Keek me vaak
met erg sneue, maar alsnog angstige oogjes aan. De
eerste twee nachten waren kritiek, zou hij de nacht
doorkomen?
Dit was het geval, en hij kreeg ook weer wat ‘blauwe pit’.
Dwangvoeren werd lastiger, goed teken!
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Iedere dag kwam er meer pit in zijn ogen. Je zou hem
kunnen omschrijven als ondankbaar. Als je niet uitkeek
kon je er flink van langs krijgen. Eten wou nog niet zo,
dus kreeg hij een compleet buffet met vis. Dit ging er
smakelijk in.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is Gijs
volledig genezen. Zijn laatste bloedonderzoek deed
uitwijzen dat ook zijn nierfunctie weer gestabiliseerd
is. Hij is bijna een beetje aan de mollige kant, woont
inmiddels in een van onze vaste verblijven, is erg sociaal
met soortgenoten en wil van ons he-le-maal niks weten.
Behalve die avonden… Dan komt er namelijk weer
iemand met een lekker vleeshapje langs en dat moment
mist hij zeker niet!
Jolanda
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Jannie & Vivi

De dierenarts

Onze organisatie heeft een geweldig team aan vrijwilligers. Het is een hechte groep mensen waarvan
een aantal al jarenlang bij ons werken. Begin 2017 kreeg ons team versterking van Jannie. Een kleine
pittige dame van 61 jaar oud die dol was op katten en kon poetsen als de beste. Een harde werkster met
het hart op de tong die zich al snel zeer geliefd maakte binnen de groep. Jannie was nooit ziek, altijd
aanwezig en altijd bereid om bij te springen in krappe tijden.
Jannie had een hondje en wilde ook graag weer een
kat. Eind 2016 hadden wij Vivi binnen gekregen. Een
éénkennige poes die niet goed met andere katten kon
en na het overlijden van haar eigenaar van hot naar her
was gegaan maar nergens kon aarden. Vivi was niet
gelukkig in onze opvang. Er kwam wel eens iemand
naar haar kijken, maar dan trok ze zich terug. Hierdoor
was het na enkele maanden nog steeds niet gelukt een
fijne plek voor haar te vinden. Jannie gaf Vivi een kans
en gelukkig werd de match tussen Jannie, haar hondje
Famke en Vivi één van goud. Zo had het leven wat Jannie
betreft nog jaren door mogen gaan. Helaas besloot het
lot anders.
Jannie werd ziek en kreeg begin dit jaar te horen dat ze
een ongeneeslijke vorm van acute leukemie had. In de
weken die volgden ging Jannie door met haar nuchtere
kijk op het leven. Ze had één grote zorg. Vivi…

Haar hondje zou naar haar dochter gaan, maar waar
kon/moest Vivi naar toe? Het idee dat ze weer terug
naar de stichting zou moeten was absoluut niet fijn.
Omdat Jannie haar toestand snel verslechterde hebben
wij een oproep op onze Facebookpagina gezet en alsof
het zo moest zijn kregen wij vrij snel een reactie die
meteen heel goed voelde. Een kennismaking volgde en
ook nu leek de match weer perfect. Vivi is dezelfde dag,
op 22 maart, verhuisd. Het was ontzettend fijn om Jannie
nog te kunnen vertellen dat Vivi redelijk snel haar draai
wist te vinden op haar nieuwe adres. We konden haar
foto’s laten zien waarbij mevrouw prinsheerlijk op bed
lag. Dit gaf Jannie de rust die ze nodig had.
Jannie is op 26 maart overleden. Een groot gemis voor
haar familie en zeker ook voor onze organisatie. Vivi
heeft haar draai gelukkig helemaal gevonden en wij
hopen voor haar dat dit tot het eind van haar leven zo
mag blijven.

‘Goedemiddag, Stichting Kat in Nood, met Willy’. Deze woorden horen wij werkelijk de hele dag
door. Onze telefoon begint te rinkelen rond 10.00 en houdt pas na 15.00 (sluitingstijd) weer op.
Zeker 50% van de vragen gaan over ons dierenartswerk. De aanvragen tot hulp zijn amper nog te
behappen. Afspraken worden ruim vooruit gepland omdat er eerder simpelweg geen plaats meer
is. We proberen elke week een klein stukje reservetijd in te bouwen voor spoedgevallen en elke
week hebben we hier alsnog te weinig aan. De dag begint om 08.00 en stop rond 18.00-19.00.
Op deze manier kunnen wij het niet volhouden. Wat
wij daarnaast niet willen is dat mensen lang moeten
wachten voordat ze een afspraak kunnen maken. Zeker
als het problemen betreft die eigenlijk niet kunnen
wachten. Mede hierdoor hebben wij ons beleid recent
aangepast.
Wij zijn dit deel van ons werk ooit begonnen voor
mensen met een kleine beurs en waren vooral gericht
op de sterilisatie en de castratie van de kat. Mensen met
een normaal inkomen vroegen echter ook steeds vaker
of ze bij ons terecht konden. Niet alleen met hun kat
maar ook met honden, konijnen of andere knaagdieren.
Als we nog plek hadden deden we dit. Het financiële
extraatje dat hiermee binnen kwam vloeide weer terug
in de stichting/Otje Potje waarmee we onder andere
weer groepen zwerfkatten zonder eigenaar konden
neutraliseren. Een echte win-win-situatie.
Helaas hebben wij nu moeten besluiten dat wij ons
grotendeels nog richten op de minima. Mensen met
een normaal inkomen kunnen nog steeds bij ons terecht
maar uitsluitend voor de sterilisatie/castratie van katten.
Deze ingreep is en blijft veel te belangrijk en zou bij elke
praktijk betaalbaar moeten zijn. Andere behandelingen
van katten, honden of andere dieren doen wij echter
alleen nog voor de minima. Hierdoor houden wij in
totaal meer tijd over voor deze doelgroep en daar was
het ons vanaf het begin om te doen.

Boven een poes die lijdt aan het zogenaamde ‘Dolly
Parton Syndroom’. Een enorm pijnlijke zwelling van
de melklijst ten gevolge van hormoonproductie.
Gelukkig nemen de klachten af en komen nooit meer
terug op het moment dat de poes gesteriliseerd
wordt.
Onder het enorm vieze gebit van een hondje dat
door het ontstoken tandvlees amper nog kon eten.

Als mensen toe zijn aan een nieuwe auto, dan wordt
daar goed over nagedacht. De aanschafprijs, de
verzekering, de wegenbelasting, stel er is een keer iets…
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Balda, warrior princess
Hoewel al mijn katten meestal rond een uur of tien ’s avonds binnen zijn, gebeurde het wel eens
dat mijn avontuurlijke dame Balda een nachtje weg bleef. Dat zij er op die zondagavond niet was
toen ik haar riep, was dan ook niet vreemd. Ik maakte me geen zorgen, ze zou er morgenochtend
wel weer zijn.
Toen ik mij in de ochtend klaar maakte voor mijn werk en
Balda er nog steeds niet was, begon ik mij toch wat zorgen
te maken. Het was nou niet bepaald lekker weer. Ik riep
haar een paar keer, maar moest toen toch echt weg. Ze zou
er vast vanmiddag wel weer zijn als ik thuis kwam. Maar
ook toen ik thuis kwam was Balda er nog steeds niet. Nu
maakte ik me toch wel erg zorgen, dit was heel ongewoon.
Ik riep haar om het uur. Het was lawaaiig omdat iedereen
thuis kwam van het werk. Ik zag en hoorde niets. Rond tien
uur ging ik nog een keer. Het was aanzienlijk rustiger en
nadat ik voor de zoveelste keer haar naam riep hoorde ik
een miauwtje. Ik wist direct dat dit mijn Balda was.
De afgestorven staart van een kat ten
gevolge van een aanrijding. Enkel
amputatie was in dit geval mogelijk. De
poes gaat inmiddels staartloos maar weer
helemaal fit door het leven.

De dramatische kop van een kat die aan beide ogen glaucoom
ontwikkeld heeft. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat de kat
volledig blind is geworden, maar ook dat hij dag en nacht pijn
ervaart. Het verwijderen van twee ogen klinkt heftig maar voor
deze kat was het een grote opluchting. Hij was al blind en wist
zich daar goed mee te redden, maar de pijn is hij kwijt. Hij geniet
weer volop van het leven.

Wat gaat het kosten. Een nieuwe koelkast, een tv… er
wordt goed gekeken naar de aanschafprijs en vooral
‘is het apparaat dat geld waard’. Voor de Nederlandse
wetgeving is een huisdier niet anders dan onroerend
goed. Waarom wordt hier in de aanschaf dan niet beter
over nagedacht? Elke dier brengt kosten met zich mee en
dat realiseren mensen zich nog steeds veel te weinig.
Wij krijgen wekelijks gevallen aangeboden die al veel
eerder hulp hadden moeten krijgen. Soms zijn mensen
wel bij een reguliere praktijk geweest maar kwamen met
de inhoud van hun portemonnee niet verder dan een
eerste consult en wat pillen. Vaak is er nog helemaal niks
gebeurd en loopt het dier al veel te lang met onnodig
veel pijn rond.
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Iedere keer wanneer ik haar naam riep, kreeg ik een
antwoord van haar. Ze klonk paniekerig en ik kon haar

niet zien. Na een lange zoektocht, afgaande op haar
geluid en met hulp van mijn lieve buren, vond ik haar
tussen de schutting en het hok van de buren. Een plek die
bijna onmogelijk te bereiken was. Omdat Balda mij bleef
antwoorden heb ik haar godzijdank kunnen vinden.
De eerste aanblik op haar was werkelijk traumatiserend.
Ze hing letterlijk met haar huid aan een grote dikke spijker
die op een soort ouderwetse regenpijp zat. Haar huid zat
helemaal vastgedraaid aan de spijker en ik had moeite haar
daarvan los te krijgen.
Ik zag een grote gapende wond bij haar buik. Zelf half in
shock, heb ik haar er afgehaald en ben met haar naar huis
gegaan waar ik direct de dierenarts heb gebeld.

Deze dieren hebben onze hulp het hardst nodig en
hier blijven wij ons dan ook sterk voor maken. In
combinatie met het steriliseren en castreren vult dit
onze operatiedagen voorlopig meer dan voldoende. Op
de foto’s allemaal dieren van eigenaren die elders de
broodnodige behandeling voor hun huisdier niet konden
bekostigen.
Aansluitend op ons dierenartswerk het verhaal van
Balda, geschreven door haar eigenaresse. Wij weten hoe
groot het hart van onze dierenarts Ilse is, het verhaal van
Balda is daar weer een mooi voorbeeld van.

15

Het avondrondje
Sinds oktober mag ik ook één keer in de week het
avondrondje doen. Een heerlijk moment om de dag
mee af te sluiten. De katten moesten eerst even aan
mij wennen. Maar lekkere hapjes doen wonderen en al
gauw zag ik steeds meer katten die het toch aandurfden
om ook bij mij wat lekkers te komen halen. Zo ook kater
Remy.
Ik kon meteen komen. Balda was in shock en als een zielig
hoopje ellende heb ik haar onmiddellijk meegenomen, ze is
dezelfde avond nog geopereerd en moest een nachtje in de
kliniek blijven.
De volgende dag hoorde ik dat ze de nacht goed was
doorgekomen. Ik wilde haar heel graag thuis verder
behandelen. Zelf heb ik veel ervaring met katten.
Medicijnen en dergelijke geven is mij niet ongewoon.
Daarbij is mijn portemonnee niet zo groot, en de operatie
plus de eerste dag in de kliniek hadden mij al van een groot
bedrag armer gemaakt. De dierenarts die de eerste hulp
had verleend stemde er mee in en vond ook dat Balda een
betere kans op herstel had in haar eigen omgeving. Dus
Balda ging mee en kwam thuis in een bench waar ik haar de
eerste dagen nauw in de gaten hield. Balda was flink ziek.
Ondanks de antibiotica bleef ze koorts houden en eten deed
ze amper. Ik maakte me grote zorgen.
Gelukkig ken ik dierenarts Ilse en Stichting Kat in Nood
goed en heb toen om hun hulp gevraagd. Vanwege de
uitzonderlijke omstandigheden wilde Ilse graag helpen.
Ze was bang dat Balda een buikvliesontsteking aan het
ontwikkelen was.
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Balda heeft ongeveer zes weken bij Ilse doorgebracht en het
was ‘kantje boord’. Ze had het onder mijn zorg zeker niet
gered en ik vraag me af of ze het ooit bij iemand anders had
gered. De tijd en energie die Ilse in haar heeft gestoken is
bewonderingswaardig. Balda had hoge koorts, at totaal niet,
een groot deel van het weefsel rondom de wond stierf af
en veroorzaakte een vreselijk stinkende wond. Balda werd
via een neussonde gevoerd, haar wond werd meerdere
keren per dag verzorgd en ze kreeg tig soorten medicatie.

Komt nog bij dat Balda een zeer eenkennige dame
is die, toen ze zich beter begon te voelen, alles deed
behalve meewerken. De kracht van twee vechters, Balda en
Ilse, hebben er voor gezorgd dat Balda nu nog leeft. Ik ben
en blijf Ilse eeuwig dankbaar dat zij dit voor mijn kat heeft
willen doen.
Op dit moment (juni) is de wond nog steeds niet helemaal
geheeld. Het is een langzaam proces waarbij de huid zich
weer herstellen moet. Hoewel de wond nog best heftig lijkt,
merk je hier bij Balda helemaal niks meer van. Zij is weer
helemaal haar gekke pittige eigenwijze zelf. De kittige Balda
waar ik zo van hou.
Wat alles voor mij zo bijzonder maakt: als Balda niet had
gereageerd op mijn geroep, dan had ik haar waarschijnlijk
nooit gevonden. Als Ilse er daarna niet voor haar was
geweest en haar zo intensief en liefdevol had kunnen of
willen verzorgen, dan was Balda er nu zeker niet meer
geweest.
Balda is een bijzondere kat, eentje met een eigen en
uitzonderlijk karakter. Zo’n dame die haar onvrede even
uit door een klein hapje te geven, of als je langs loopt even
een tikje geeft. Persoonlijk houd ik erg van dit soort katten
en ik denk dan ook dat haar sterke karakter ook mede haar
redding is geweest.
Dank je wel lieve Ilse en stichting Kat in Nood! Want de
rekening die ik van al deze weken ontving ging niet eens
over het bedrag van de eerste spoedopname, operatie en
opname in de andere kliniek heen. Jullie zijn goud waard!
Een dikke knuffel van Balda!

Remy kwam hier binnen met zijn drie broers. Er was
contact met ons gezocht door de kinderen van een
oude man die een aanlooppoes en kater had. In de
zomer van 2019 kwam de poes op een dag met vier
kittens thuis. Dit was teveel voor de oude man, dus de
kinderen vroegen of de kittens door ons gesocialiseerd
en herplaatst konden worden. Dit deden wij onder
voorwaarde dat moederpoes dan gesteriliseerd werd
om meerdere nestjes te voorkomen.

Dus elke keer bij mijn avondrondje ga ik als laatste naar
de nu drie musketiers en sluit ik af met een heerlijk
knuffelmomentje met Remy (nadat hij uiteraard wat
lekkers van mij gekregen heeft).
Willy

Eenmaal hier bleken de kittens al veel ouder te zijn dan
geschat, te oud voor een goede socialisatie. Ze waren
niet in mensenhanden geweest en behoorlijk schuw.
Maar wat was het een leuk stel met elkaar. Ze werden
al gauw de vier musketiers genoemd. Uiteindelijk
mochten ze hier blijven wonen en gingen naar een
verblijf toe.
Mijn oog viel al gauw op Rusty. Hij was net wat anders
dan zijn broers; nieuwsgieriger en ik merkte dat hij
stiekem toch wel contact zocht, maar dit heel eng vond.
Ik wou hem graag een kans geven en was op zoek
naar een maatje voor mijn schuwe kater thuis. Dit leek
mij een goede match, en dit bleek na heel veel tijd,
investering en geduld met Rusty ook zo te zijn.
En zo blijf ik een zwak houden voor zijn broers. En
dan speciaal voor Remy, die als twee druppels water
op Rusty lijkt. Hij vond mij eerst wel spannend, maar
kreeg al gauw de vaste routine van mijn avondrondje
door. Hij kwam steeds dichterbij en sinds kort kan ik
met het avondrondje hem heerlijk aaien en kroelen!
Broers Rocco en Rikky blijven iets meer op afstand,
maar ze laten het hapje zeker niet aan zich voorbij gaan.
Overdag is dit anders, dan vindt Rusty het ook veel
spannender als iemand dicht in zijn buurt komt.
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Vele handen maken licht werk
Afgelopen winter werden wij benaderd door collectief Groningen West. Dit is een organisatie die zich
inzet voor het behoud van een natuurlijk landschap in Middag-Humsterland, een gebied in de provincie
Groningen. Hier valt tevens het beheer van de weidevogelstand onder. Al een aantal jaren zijn de
nestsuccessen veel te laag en is de kuikenoverleving in dit gebied te klein, ondanks grote inspanningen
het landschap aantrekkelijk te houden voor vogels. En ja, ook wordt er naar de kat gewezen als
verantwoordelijke predator.
Vanuit de Groningse organisatie werd daarom een actie
bedacht om boeren te motiveren de katten op hun erf te
castreren, zodat de populatie niet groter zou worden.
Ondanks dat wij onze bedenkingen hebben of
katten daadwerkelijk een groot aandeel hebben in
de reductie van het aantal weidevogels, werden we
wel heel enthousiast van deze actie. Een actie die
oplossingsgericht bedacht was.
Een kennismaking werd gepland en eenmaal pratende
kwamen er snel meer ideeën op tafel. Zo wilden wij ook
de particulieren in omliggende dorpjes meenemen in
deze actie en werd er gesproken over de aanschaf van
GPS-trackers om te kijken wat een kat in zo’n prachtig
natuurgebied nou daadwerkelijk doet, zowel voor als na
de castratie.
We hadden geen idee of een dergelijke actie aan
zou slaan en besloten om in eerste instantie klein te
beginnen. Afspraken werden gemaakt, de publiciteit in

de regio werd opgezocht en collectief Groningen ging
van deur tot deur. De aanmeldingen druppelden binnen
en een prachtige samenwerking kwam tot stand.
Wij kwamen op locatie, leverden de vangkooien en
haalden ze weer op wanneer men alle katten had
gevangen. Na de ingreep bleven de katten vijf dagen
voor nazorg bij de stichting en werden daarna weer
thuis gebracht. Deze ‘testfase’ duurde drie maanden en
in deze periode werden ruim 90 katten gecastreerd/
gesteriliseerd, een prachtig resultaat!
Inmiddels is de ‘aanmeldingen-bus’ weer open en
hopen we op net zo’n succes. Het gebied zal in de
toekomst vergroot worden en er zal tevens aandacht
blijven voor het onderhouden van de gebieden die al
gedaan zijn. Een prachtig initiatief, dat nooit zo’n succes
had kunnen worden zonder samen te werken.

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.

Miauw lieve mensen.
Daar miauw ik weer… of beter… miauw ik nog steeds!
Want Oh… lieve mensen… wat ging het even slecht met
mij. Ik had u de laatste keer al gemiauwd dat ik steeds
vaker last kreeg van mijn kattenbak-probleempjes. Mijn
personeel zag dit gelukkig en hielp me dan goed. Ze
wasten me en ik kreeg prikjes die ik niet zo leuk vond
maar waar ik me wel beter door ging voelen. Zo ging het
een hele tijd goed. Tot dat moment waarop mijn buikpijn
weer veel erger werd en ik het gevoel had dat de prikjes
mij niet meer hielpen. Maar ja… hoe miauw je dat
duidelijk aan je personeel?
Ik voelde me echt zo akelig dat ik ook geen lekkere
hapjes meer wilde en toen…. raakte mijn personeel in
paniek. Dino die niks lekkers wil?? Dat klopt niet.
Ik kwam in die speciale ruimte waar wij heengaan als we
ziek zijn. Dan krijgen we een eigen kooi (best een grote
hoor) zodat ons personeel goed kan zien wat we eten,
drinken en hoe onze kattenbak er uit ziet. Waarom dat
laatste nou zo belangrijk is weet ik écht niet maar goed…
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Toen kwam de mevrouw in de witte jas… Ik vind haar lief
maar ook een beetje eng. Ze doet vaak iets met ons en
dat is niet altijd even leuk. Maar we voelen ons daarna

vaak wel beter dus ik weet het niet… Ze is in ieder
geval altijd erg lief. Ze drukte in mijn buik en dat deed
verschrikkelijk zeer. Ik liet dat even goed weten door
hard te miauwen. De mevrouw met de witte jas schudde
haar hoofd en trok een verdrietig gezicht. De rest van
mijn personeel keek nog veel verdrietiger dus ik begon
me een beetje zorgen te maken. Ze gingen eerst weer
weg.. ik moest nog even wachten. Ik kreeg wel meteen
bezoek. Van heel veel van mijn personeelsleden. Er
kwam zelfs iemand van haar werk naar mij toegereden.
Zo belangrijk ben ik voor iedereen. Ik kreeg knuffeltjes
en iedereen vertelde hoe lief ze mij vonden. Ik begon me
daar bijna een beetje beter door te voelen maar maakte
me ook weer zorgen. Wat ging er toch gebeuren??
Na een tijdje kwam de mevrouw met de witte jas en
kreeg ik een prik. Dat was een hele gemene en net toen
ik wilde miauwen dat ik dat helemaal niet aardig van
haar vond werd ik verschrikkelijk moe. Ik kon mijn ogen
niet meer open houden en viel in slaap.
Toen ik wakker werd voelde ik me heel erg gek. Ik had
een zere buik maar mijn buik voelde ook heel anders. Ik
hoorde later dat die mevrouw mijn buik open gemaakt
heeft en heel veel (sorry… beetje vies) poep uit mijn buik
gehaald heeft die ik er zelf niet meer uit kreeg.
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Oké… ik kreeg wat anders onder mijn neus geschoven en
dat vond ik ook wel lekker hoor. Maar ik snapte gewoon
niet waarom ik niet meer van dat lekkere verse vlees
kreeg. Later hoorde ik dat het beter voor mij is als ik
geen vers vlees meer eet. Mijn (sorry… beetje vies) poep
wordt hier heel hard door en dan lukt het mij niet meer
om het in de kattenbak te krijgen. Komt allemaal door
het ongeluk 14 jaar geleden…

Ach ja… Borre heeft ook weer zoveel meegemaakt in zijn
leven. Lang gezworven, twee keer een baasje verloren,
op zijn oude dag in een gewoon asiel terecht gekomen
en niemand die hem nog wilde hebben. Brrrrr…. Ik moet
er niet aan denken. Ik gun hem zijn oude dag dan ook
best bij ons.

Ik baalde eerst enorm maar…. daarna begon ik de
voordelen ervan te zien. Als mijn collega’s aan het vlees
eten zijn mag ik namelijk even lekker los lopen. En dat
vind ik toch leuk! Zo kan ik nog beter bijkletsen met
Darcy en even langs alle andere kamers lopen om onder
de deur door de nieuwtjes uit te wisselen. Indy vond het
eerst maar niks dat ik plots in zijn koninkrijk verscheen
maar inmiddels heeft hij dat geaccepteerd.
Jeetje mina… dat was me toch wel wat. Het was fijn dat
alles uit mijn buik was, maar ik voelde me nog steeds
niet goed. Ik was misselijk en hoefde echt geen eten. En
weet u wat echt heel verschrikkelijk was? Mijn personeel
ging me ook nog allemaal pillen in mijn bek stoppen.
Nou… mooi niet! Ik gooide al mijn poten in de strijd en
liet dat niet zomaar even gebeuren. Ze werden dan een
beetje boos op me en zeiden dat die vieze dingen goed
voor me waren maar daar geloofde ik helemaal niks van.
Ik hield mijn bek stijf dicht.
Ik denk dat er wel tien schoteltjes met lekkers in mijn
kooi stonden en u gelooft het misschien niet, maar ik
hoefde helemaal niks. Ik sliep en was een beetje klaar
met alles. Ik wist wel dat dit niet goed voor me was maar
wilde echt niks. En ja hoor… daar was de witte jas weer…
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Wat ze toen met me deden sloeg helemaal alles. Ik kreeg
een slangetje in mijn neus. Die wilde ik er natuurlijk
meteen uitslaan maar dan kon niet want… ze hadden
me iets om mijn kop gedaan zodat ik er niet bij kon! Nou
ja!!!! Maar…. ik moet eerlijk zeggen. Mijn personeel
kwam heel vaak bij mij en deed dan iets door dat
slangetje wat heel lekker in mijn buik voelde. Ze propten
me ook geen vieze pillen meer in mijn keel. Ik kreeg ze
nog wel hoor… Ik zag wel dat ze die vieze dingen eerst in
wat water deden.

Dit werd dan helemaal roze en dan zogen ze het op met
een spuitje. Dit ging dan ook door het slangetje in mijn
neus. Ik voelde daar gelukkig niks van. Ik weet dat mijn
personeel niks doet om mij te pesten als ik er niks aan
heb dus moest maar op ze vertrouwen. Ik begon me
beter te voelen en kreeg zelf ook weer zin in eten. Toen
ik hier weer mee begon werd mijn personeel zo blij dat
ze het slangetje weer uit mijn neus haalden en dat rare
ding om mijn kop af trokken. Had ik dat geweten!!
Na een tijdje mocht ik ook weer terug naar mijn eigen
kamer. Ik kreeg een warm welkom van al mijn collega’s.
Dat deed me goed. Ik had echt weer zin in lekkere
hapjes en mijn buik deed ook niet meer zeer. Maar…..
Er is wel wat veranderd en in het begin was ik hier een
beetje boos om. Als ons personeel klaar is met het
schoonmaken van onze kamer en opmaken van onze
bedden krijgen wij altijd overheerlijke hapjes. Dit is puur
vlees en mijn hoogtepunt van de dag. Maar u raadt
nooit wat mijn personeel plots deed. Vlak voordat die
overheerlijke hapjes op de grond gezet werden tilden ze
mij uit de kamer!! Ik kon nog net zien dat mijn collega’s
lekker begonnen te eten maar zelf kreeg ik niks. Er hing
zelf een brief op de deur van mijn kamer waarop stond
dat ik geen vlees meer mocht. Nou jaaaaaaaa……

Zo zat ik op een middag op de deurmat naar buiten te
kijken toen ik me toch even een ongeluk schrok. Wij
hebben best een paar stevige collega’s en ik ben zelf
ook niet de dunste. Maar wat ik nu toch zag. Schommel,
schommel… een dikke kop… dikke billen…. Wie was dit
heerschap?!? Ik riep hard om Darcy en die wist mij te
vertellen dat dit Borre was. Borre is al een oude man
(kun je niet aan hem zien maar dat hou ik voor me). Hij
woonde eerst in het andere gebouw in de keuken maar
was daar niet zo blij. Er wonen daar nog een paar van
die stoere mannen en zij waren het wel eens niet met
elkaar eens. Toen heeft ons personeel Borre naar de hal
gehaald. Daar wonen oude Frummel en Noah en nog
wat mooie jonge dames. De bewoners van de hal mogen
ook naar buiten en dat hebben ze allemaal ook echt een
beetje nodig. Borre werd helemaal blij van zijn nieuwe
woonplek, helemaal toen hij na een tijdje zelf ook naar
buiten mocht.
Als je hem ziet lopen moet je wel een beetje miauwen
hoor. Vooral als één van zijn jonge vriendinnetjes om
hem heen dartelt. Hij is een oude snoepert en ik ben
best een beetje jaloers op hem. Ons personeel is ook gek
met hem. Vooral als hij op zijn rug in de zon ligt te rollen.
Dat ziet er echt niet uit met die dikke buik in de lucht
maar ons personeel moet er elke keer weer om lachen.

Is die rare ziekte die u kunt krijgen eigenlijk nog steeds
niet voorbij?? Ik geloof het niet want ik zie hier nog
steeds maar weinig mensen. Ik vind dat heel jammer
want dat is altijd zó gezellig!! Ik zag het wel op de dagen
dat alle bloemetjes hier weer stonden. Mensen kwam ze
ophalen en gingen weer weg. Niet even uitstappen en
knuffelen. Heel veel hadden ook iets voor hun mond en
over hun neus. Dat zag er maar gek uit maar het zal er
wel bij horen.
Ik hoop toch echt dat dit snel gaat veranderen en dat ik
u allemaal nog weer een keer mag zien. Ik weet dat ik
erg oud ben en mijn lijf alles niet meer zo goed kan als
toen ik jonger was. Maar…. ik ben nog steeds niet van
plan om er tussenuit te glippen dus hou het maar op: Tot
binnenkort!!
Kopje van Dino
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Als er iets in de loop van de jaren een succes bij ons is
geworden, dan is dat wel ons Otje Potje. Niet alleen
door de ‘nemers’ die er in overvloed zijn, maar ook
zeker door de ‘gevers’. Er is inmiddels een mooie groep
mensen die structureel een bijdrage geeft, maar het is
ook erg bijzonder om te merken dat ons Otje Potje nog
weer vaker uitgekozen wordt als doel om te steunen.
Met kleine bedragen middels een collectebus tot grote
bedragen in de vorm van een legaat. Samen zorgen wij er
voor dat de bodem niet in zicht komt en wij al die dieren
die op ons pad komen kunnen helpen.
Op de foto hiernaast de poot van een oude kater die
bij ons kwam voor castratie. De grote groep katten
waar hij eigenlijk in thuis hoorde was conditioneel
niet slecht maar deze kater wel. De eigenaar had geen
financiële middelen om uit te zoeken wat er aan de
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hand was waardoor wij het Otje Potje hebben gebruikt.
Bloedonderzoek wees uit dat de oude kater suikerziekte
had. Waarschijnlijk liep hij hier al een tijd mee rond,
waardoor onder andere de huid van zijn voetzooltjes erg
aangetast was. De kater is bij ons gebleven en doet het
inmiddels erg goed.

Op de foto’s hierboven een schuw poesje die al enige
tijd ergens zwierf. Mensen gaven haar te eten en hadden
opgemerkt dat ze een open wond aan haar zij had. Ze
zochten contact en met behulp van een vangkooi wisten
ze haar te vangen. De wond bleek een (goedaardige)
huidtumor te zijn die inmiddels is weggehaald, Tijdens
haar verblijf in onze ziekenboeg bleek ze helemaal niet
zo schuw als gedacht. Daarom hebben wij besloten haar
te houden voor verdere socialisatie en hopelijk op den
duur herplaatsing.
Hieronder de achterpoot van een aangereden kater die
ooit door ons (in het kader van TNR) was gecastreerd.

Het avondrondje

Voor deze poot met een zeer gecompliceerde breuk was
amputatie de enige oplossing. Gelukkig weten we dat
katten zich uitstekend kunnen redden op drie poten. Dat
geldt ook voor deze bewuste kater die niet meer terug
gaat naar zijn oorspronkelijke leefgebied, maar waar we
een fijne eigen plek voor proberen te vinden.

Op de foto boven iets dat nog veel te vaak voor komt.
Deze broodmagere wat schuwe poes werd opgemerkt
door mensen in een tuin. Ze leek gewond te zijn. Het
lukte de hulpinstantie die gebeld werd om haar met
behulp van eten (ze had honger!) te vangen. Hierna
werden wij gebeld of we wilden helpen met de opname.
De poes bleek een halsbandje om te hebben die niet
meer om haar nek zat maar aan één kant onder haar
oksel. Dit had al zo lang op deze wijze gezeten dat de
huid onder haar oksel en in haar hals door de schurende
druk open en zwaar ontstoken was geraakt. De poes wist
zelf duidelijk ook niet echt aan voedsel te komen dus
wij gingen een lange weg van aansterken, antibiotica en
pijnstilling in.
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Te Plak

Gelukkig is het herstelvermogen van katten enorm groot
en ook deze dame wist ons te verbazen. Binnen twee
weken was de wond al voor 80% genezen. Met behulp
van Facebook wisten wij tevens haar eigenaar op te
sporen. Deze was haar al enkele maanden kwijt. Ze is
uiteindelijk goed aangesterkt en bijna helemaal genezen
terug naar huis gegaan en doet het uitstekend.

Oepsssss.... hier gaat iets mis.
Woelie weegt nu zes kilo. Hier ligt hij lui te zijn en
te genieten op de grond, naast Joris, de vriend van
Barbara. Kijk naar zijn grijns.
Hij was nog even bij mij voor zijn niesziekte-enting
maar verder zit hij bij Barbara. Lui te zijn, hij beweegt
niet veel. Hij gaat een keer verzitten, dat is alles. Hij
is wel veel in de tuinen maar daar gaat hij ook zitten.
Natuurlijk kreeg ik een preek van de dierenarts. Hij
kan diabetes krijgen. Nu heb ik dieetvoer gekocht
waar hij van gaat afvallen. Gewoon minder eten is
goedkoper maar dan staat ie de hele dag te zaniken
en voor de ijskast. (verkeerde deur). Geen doen.

Op de laatste foto is een levertumor zichtbaar van een
oud schuw poesje. Ze kwam met een andere kat die er
conditioneel veel beter uit zag. Dat is vreemd omdat
beide katten dezelfde zorg kregen. Bloedonderzoek
gaf sterk afwijkende leverwaarden aan, waardoor we
besloten hebben haar open te maken. De tumor is met
succes verwijderd waarna dit oude dametje nog een tijd
prettig bij ons heeft mogen doorbrengen. Uiteindelijk is
ze alsnog overleden door uitzaaiingen. Gelukkig bij ons
ontdekt, waardoor ze op een diervriendelijke manier
is ingeslapen en we haar een akelige dood op straat
konden besparen.

Boven een aangereden kater waar de staart de grootste
klap heeft opgevangen. Deze was al deels afgestorven
toen de kat bij ons kwam. Ook hier was amputatie de
enige oplossing. Deze kater is lang bij ons gebleven
omdat hij ook nog een lelijk ontstoken wond bij zijn
staartaanzet had. Inmiddels gaat alles weer geweldig.

Mede dankzij uw steun hebben wij deze, en nog vele
andere katten kunnen helpen. Onze dank hiervoor is en
blijft groot!

PEN

HELP ONS HEL

Ik stuur twee foto’s mee. Ook één waar hij rijst
met kerrie zit te jatten. Ook een fotootje door Joris
gemaakt. Hij vindt Woelie enig.
Heel veel groeten,
Emma

Hallo Willy,
Hierbij een korte update.Vanaf het moment dat Tobi en Tika bij mij thuis kwamen, was
er al een verandering. Ze waren erg nieuwsgierig en zodra ze uit de bench kwamen
gingen ze op onderzoek uit. Zoals ze bij jullie in de opvang dicht bij elkaar lagen, is
hier geen sprake meer van.
Binnen in huis rennen ze achter elkaar aan en stoeien/vechten met elkaar. Sinds kort
komen ze ook buiten. Tobi is een echte buitenkat. Tika wat minder. En dat is helemaal
niet erg. Ze mag en hoeft niet. Wat wel erg mooi is, dat als ze weer binnenkomen ze
even willen knuffelen. Het zijn echte knuffelkonten. Soms zo erg dat je niet rustig tv
kan kijken of kan bellen. Tika wil dan nog wel eens haar pootje op je mond te doen.
Ook hebben ze een tweede huis. Ze lopen lekker het huis binnen van mijn vriendin/
buurvrouw. Ze voelen zich daar ook op hun gemak. Soms moet ik met Tobi meelopen.
Dan wacht hij op mij. Wel heb ik een ‘klacht’. Ik heb namelijk getekend en betaald
voor 2 zwart-wit katten. Echter nu blijkt Tobi niet zwart-wit te zijn, maar zwart/bruinwit. Hij is wat verkleurd :)
Ik heb er totaal geen spijt van dat ik deze twee boeven heb gekozen. Ze zijn erg lief en
knuffelig.
Groetjes Brenda
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Over Kat in Nood
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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.
Ieder jaar stelt onze accountant De Jong & Laan
in Meppel de jaarrekening samen. Voor de ANBI
publiceren wij deze op onze website. Op de website
kunt u ook het activiteitenverslag en beleidsplan
vinden. Hiermee voldoen wij aan de door de
belastingdienst opgelegde eissen omtrent transparantie
over bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en
verslaglegging van het bewuste goede doel.
ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!
IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Ik geef mij op (aankruisen):
als donateur voor minimaal € 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.
In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Datum

Handtekening

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

Meikever in haar element.

