
  
Trillie Billie 
 
We hebben een Trillie Billie, hij is lief, bang, 
speels, dapper en hij bibbert als een rietje. 
Als hij rent, is het net een konijntje. Hoe hij 
bij ons kwam zal ik u vertellen. 
Een paar jaar geleden hoorden we dat er op het 
industrieterrein in Mijdrecht een aantal zwerfkatten liep. 
Wij erop af natuurlijk en we namen gelijk eten voor ze 
mee, zodat we konden zien wat er tevoorschijn zou 
komen. Bij aankomst zagen we meteen al katten lopen, 
allemaal heel bang en op hun hoede. 
We moesten het dus slim aanpakken als we ze allemaal 
wilden vangen. 
Eerst een rustige plek gezocht waar we ze enkele dagen 
goed en veilig konden voeren.  Vervolgens op deze plek 
een vangkooi ingesteld en zo vingen we in de tijd van 
drie dagen alle zeven bange poepjes. Sindsdien zijn ze 
allemaal bij ons in de tuin. Maar met één ervan was iets 
raars aan de hand. We zagen dat hij heel erg bibberde, 

hij kon werkelijk 
niets stilhouden. 
Niet van angst, 
meer omdat er op 

neurologisch 
gebied iets niet in 
orde was met 
hem. We gingen 
direct met de 
gevangen katten 
naar onze 
dierenarts, die, 
toen ze dat 
gebibber zag, zei 

“ach gossie”, wat een trillie billie en zo kwam Trillie Billie 
aan zijn naam. 
We vonden hem meteen zo’n aandoenlijk en dapper 
mannetje en we vonden het knap dat hij zich zo goed kon 
redden ondanks zijn gebibber. Echter, zo goed als  zijn 
zes andere vriendjes en vriendinnetjes het maakten bij 
ons, zo moeilijk had onze Trillie Billie het om te wennen 
en op een dag waren we hem kwijt. 
Waar we ook zochten, nergens was hij te vinden en we 
snapten er echt helemaal niets van. We hadden toch 
jaren geleden de tuin heel goed afgezet en nog nooit was 
het een kat gelukt eruit te komen. Na enkele dagen 
ontdekten we uiteindelijk iets heel ergs. Een klein gat met 
rondom allemaal witte en zwarte haren eraan,  in het 
gaas van de overkapping, helemaal aan de achterkant 
van de tuin.  
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Uitgerekend Trillie Billie moest erdoor, een andere kat kwam niet op het idee, maar 
hij dus wel. Grote zorgen maakten we ons om het mannetje. Waar is onze Trillie 
Billie nou toch?  
 
Hij kent hier de omgeving niet en loopt nu moederziel alleen te zwerven, als hij nog in 
leven zou zijn. Tot overmaat van ramp was er ook net een begin gemaakt met de 
renovatie van de Thamerweg. Het zou maanden duren voor het allemaal klaar was.  

 
Dagelijks was het een af- en aanrijden 
van grote bulldozers, vrachtwagens, 
teerwagens en de Thamerweg was voor 
de bewoners alleen nog te voet 
toegankelijk.  
We hadden de hoop al een beetje 
opgegeven toen Els hem maanden later 
ineens zag lopen op het fabrieksterrein 
aan de overkant van de sloot die aan 
de Thamerweg grenst.  
Helaas konden we niets doen, want we 
konden niet op dat terrein komen en 

bovendien zou dat ook geen zin hebben want omdat hij zo bang is, zou hij voor ons 
wegrennen. In ieder geval wisten we nu dat hij in leven was. We hoopten erop dat hij 
op het pad bij ons huis zou komen eten, want daar zetten we elke avond iets te eten 
voor eventuele zwerfkatten. En ja hoor!  Een paar avonden later zagen we dat hij 
inderdaad kwam eten, ondanks alle obstakels en de enorme ravage vanwege de 
renovatie van de weg. Na het eten rende hij weer heel snel de donkere Thamerweg 
af. We waren weer zo trots op hem. Wat een dapper mannetje dat hij zich zo goed 
kon redden. Vanaf dat moment hebben we elke avond de vangkooi, zonder deze op 
scherp te zetten, met lekker eten erin op het pad gezet om hem weer aan de kooi te 
laten wennen. Tenslotte had hij  ervaring met zo’n enge kooi, waarvan het luikje 
achter je gat dichtvalt net als je lekker wilt gaan eten. Toen hij eenmaal in de gaten 
had dat er niets met die kooi gebeurde, ging hij erin om te eten. Zo wende hij weer 
aan de vangkooi en op een avond zetten wij de kooi op scherp en het lukte. Trillie 
Billie was gevangen en wat waren we blij. Vanaf dat moment ging het steeds beter 
met hem en hij sloot zich het eerst aan bij zijn eigen familie en later ook bij andere 
vriendjes in de tuin. Wanneer hij zich onbespied voelde, ging hij spelen met zijn 
vriendjes.  
 
Het is nu een lust voor het oog om dat mannetje te zien spelen, al huppelend en 
dansend door de tuin te zien gaan, trillend en knuffelend met de anderen. 
Tibbe en Lodewijk zijn z’n allergrootste vrienden en zo werd onze Trillie Billie toch 
gelukkig en daarom zijn wij het ook. 
 
 
Annemieke  
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Schilletje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed, mijn naam is er niet naar, maar ik beschik werkelijk over een subliem 

pelsje!  Prachtig dik en heel zacht. Af en toe mag iemand me aaien. Niet te vaak, 

ik ben daar niet aan gewend. Jarenlang woonde ik op een verlaten boerderij in 

een schapenschuur en zwierf ik door de landerijen op zoek naar voedsel. 

Koud en nat, geen echt fijn bestaan. Sinds 2001 staat er hier een warm mandje 

voor me. Langzaam aan begin ik te begrijpen dat die kale tweevoeters (hoe 

kunnen ze zonder bontje leven, slechts gehuld in rare lappen!) het goed met me 

voor hebben. Heel voorzichtig strelen ze me, zonder iets van me te willen! 

Wonderbaarlijk. En eten, iedere dag een gevuld bakje, zalig! Toch heb ik me 

laten vertellen dat voor het dagelijks kattenbrood centjes nodig zijn. Die heb ik 

niet.… Heeft u misschien wat over voor me? Als u me financieel adopteert, zal 

ik uit dankbaarheid dagelijks mijn vachtje poetsen en wanneer u me bezoekt 

tiptop mijn opwachting maken! 

 

 

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Schilletje dagelijks voorzien van eten en 

een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Schilletje? Weet u niet 

precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat, bel gerust Els. Zij vertelt 

het u graag.  Telefoonnummer 0297-566285.  Of  06-12725071. 
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De Wilgenkatjes: 
 

Er bestaat een legende over kittens die ter verdrinking in de rivier werden 

gegooid. De moederpoes kon één kitten redden door in het water te springen en  

het naar de kant te brengen, maar de anderen zouden zeker verdrinken in het 

steenkoude water. Ze was zo verdrietig over dit feit, dat de wilgen op de oever 

medelijden kregen en hun takken naar de spartelende kittens wierpen. De 

kleintjes klemden zich eraan vast, klommen op het droge en werden zo gered.  

Sinds die tijd draagt de wilg elk jaar grijze knoppen, zo zacht en glanzend als de 

vacht van de jonge kittens… 

Vandaar de naam…wilgenkatjes. (oude legende) 

 

 

                      
 

 

Helaas hebben wij nog steeds te weinig vrijwilligers die ons een handje willen 

helpen. Er zijn diverse soorten werkzaamheden, zodat we mensen met de meest 

uiteenlopende kwaliteiten kunnen gebruiken. Onze grootste behoefte gaat uit 

naar mensen die ons kunnen helpen met het schoonmaken van de 

kattenverblijven. Maar ook voor een klusjesman zijn er karweitjes genoeg te 

doen. De werkzaamheden variëren van eenmalig tot wekelijks. Denkt u er eens 

over na, want vele handen maken licht werk. Nadere informatie kunt u krijgen 

bij Els,  telefoon 0297-566285. Ook kunt u ons tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

bereiken op ons mobiele telefoonnummer 06-12725071. 

 

Het komt regelmatig voor dat donateurs de bijdrage overmaken met de girofoon 

of via internet. Heel handig, alleen willen wij deze mensen verzoeken om dan 

ook hun voorletters te vermelden. Omdat er in ons donateurbestand een aantal 

dubbele namen voorkomt, is het soms heel lastig om te zien welke Jansen of 

Pieterse de donatie heeft overgemaakt.  
 

 
Ook in deze kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons 

al gesteund hebben, dan kunt u deze als niet ontvangen beschouwen. 
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    Balans  2004       

INKOMSTEN 2004 UITGAVEN   2004 

ADOPTIES, DONATIES € 54.085,05  ONKOSTEN VRIJWILLIGERS € 4.373,29  

RENTE  € 949,05  SCHOONMAAKARTIKELEN € 827,60  

     SITA AFVALVERWERKING € 1.928,86  

     VOEDING & GRIT  € 21.579,61  

     DIERENARTS  € 4.682,12  

     PORTO & TELEFOON € 1.569,85  

     AUTOKOSTEN  € 1.804,41  

     HUISVESTING  € 4.489,76  

     COMPUTER & KANTOORART € 3.217,95  

     VASTE LASTEN  € 1.865,21  

     DIVERSE ONKOSTEN € 2.291,58  

      KASSALDO PER 31-12-2004 € 6.403,86  

    € 55.034,10        € 55.034,10  

 
De verbouwing 
 
In de vorige kattebel heeft u kunnen lezen over de plannen een nieuw onderkomen 
voor onze katten te bouwen. Helaas blijken de kosten voor deze ingrijpende 
verbouwing enorm tegen te vallen en daarom doen wij nogmaals een beroep op 
iedereen die onze snorrende vriendjes een warm hart toedraagt.  
 

Open middagen voor adoptieouders 
 
Deze worden gehouden op: 
Zaterdag 11 februari   :   van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zaterdag 12 augustus  : van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zaterdag 11 november:  van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 
De grote open dag wordt op 20 mei van 11.00 uur tot 16.00 gehouden. 
Omdat onze stichting dan twintig jaar bestaat, wordt deze dag extra feestelijk 
gevierd. 
Alle donateurs worden in april nog geinformeerd. 
 
 
Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen 
die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 
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Aandachtspunten 

 
Kloppen uw gegevens nog?  Indien niet, wilt u ons dan uw nieuwe 

gegevens doorgeven?  Dat kan per post, telefonisch of via e-mail.  
 

De gegevens vindt u bovenaan in deze Kattebel. 

 

De Kattebel is zeker interessant voor kennissen, vrienden, buren of 

collega s.  Geef  `m eens door. 

 

Heeft u iets te melden? Een anekdote of iets anders dat met katten te 

maken heeft? Laat het ons weten. Wellicht plaatsen we het in een van 

de volgende  kattebelletjes.                                           

 
 

Onze snorrebaarden wensen u 
 

 

 
 

    
 

en een 

diervriendelijk Nieuwjaar 


