
 

De Spinnerij 
 
De naam van het nieuwe kattenverblijf dat eind vorig jaar door onze 
katjes in gebruik kon worden genomen, is  "De Spinnerij"  geworden. 
Gelukkig ging de bouw snel, want het kattenvolkje werd het na enkele 
weken een beetje zat om met z'n allen zo weinig ruimte te hebben. 
Het kon niet uitblijven dat er wat irritaties over en weer tussen de 
dames en heren ontstonden en een stevig robbertje knokken was dan 
soms het gevolg. Eindelijk was het op oudejaarsdag zover dat onze 
vriendjes hun nieuwe verblijf mochten betrekken. 
Omdat ze geen kattenluikjes gewend waren, vonden ze het wel wat 
raar en eng om door zo'n luikje te moeten gaan om binnen te komen. 
Maar gelukkig waren er enkelen die het wel snapten en zij lieten aan 
de anderen zien hoe het precies in z'n werk ging.  Onze katten bleken 
bijzonder snel van begrip, want al na enkele dagen begon het een 
gezellige drukte te worden in het nieuwe verblijf en waren ze alle 

stress van de 
verbouwing snel 
vergeten en 
genoten ze 
weer met volle 
teugen van hun 
vrijheid. 
Onze oude 
Peter die we 

nieuwjaarsdag 
naar het nieuwe 
verblijf brachten, 
peinsde er niet 
meer over om 

zijn nieuwe woning te verlaten. Het beviel hem er zo goed, dat hij niet 
meer in de tuin wilde.  
Ja, waarom zou je ook, als je in een prettig pandje woont en je alles 
wat je oude kattenhartje begeert, voor je neus krijgt geserveerd. En 
als dan ook nog de vrijwilligers tijdens hun welverdiende koffiepauze 
lekker met je komen knuffelen, nou dan kijk je wel uit om de deur uit te 
gaan. 
Als ik na enkele weken  's avonds laat het verblijf binnenstap voor een 
laatste controle liggen er meestal wel zo'n vijftig snorrebaarden 
heerlijk languit te pitten op hun lekker zachte bedden voorzien van 
fleecedekens. Hier word ik als liefhebbende poezenmoeder toch wel 
heel erg blij van. Vaak ga ik nog even bij ze zitten en dan dwalen  mijn 
gedachten af naar de gebeurtenissen die in de afgelopen jaren 
plaatsvonden. 
Hoe ik in de beginjaren heb moeten modderen om het hoofd boven 
water te houden. En moet je nu zien hoe heerlijk de katten het 
hebben! Wat zijn het toch een bofkontjes! Eerst als zwerfkat een 
ellendig, koud en nat bestaan hebben, dan liefdevol hier opgevangen 
en nu heerlijk met hun gatje op een vloer met vloerverwarming. Als 
dat niet heerlijk is dan weet ik het niet meer!  
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Verder denk ik veel aan al die lieve mensen die ons al vele jaren steunen en van wie een aantal 
mensen een extraatje doneerde, zodat wij dit heerlijke onderkomen voor onze katjes konden realiseren. 

En aan onze goede vriend Gerard, die onze tuin 
helemaal opnieuw van hekken en een 
overkapping voorzag, zodat geen kat ooit zou 
kunnen ontsnappen. Ook aan een aantal 
bedrijven die onze poezen een warm hart 
hebben toegedragen. Terwijl ik over dit alles 
nadenk, realiseer ik me dat dit zonder al deze 
steun toch echt nooit tot stand zou zijn 
gekomen. Iedereen heel erg bedankt voor dit 
alles. 
 
Els          
 

 

Onze Tommy 
 
Tommy was onze lieve, aanhankelijke kater.  
Was, want nu is hij er helaas niet meer. Hij is 10 juni vorig jaar gestorven aan hartfalen. Het was een 
geluk bij een ongeluk dat wij, mijn man, dochter en ik, erbij konden zijn om afscheid van hem te nemen 
bij de dierenarts.  
Toen wij op een keer thuiskwamen na het winkelen troffen wij hem aan in een ellendige toestand. Hij 
had vocht achter zijn longen en kon niet meer op zijn poten staan. Kortom, hij had het vreselijk benauwd 
en dreigde te stikken. Uiteindelijk moesten we hem laten inslapen. De diagnose was duidelijk. Als we 
hem later dood hadden aangetroffen of als hij zoek was geraakt, hadden we kunnen gissen naar de 
oorzaak. 

Tommy, wit, zonder een enkel haartje zwart! Hij is veertien jaar geworden. 
Twaalf jaar daarvan heeft hij het bij ons erg naar zijn zin gehad. 
Hij kwam uit een asiel in Hoofddorp, dat gerund werd door een wat aparte, 
eigenzinnige man. Er waren gelukkig niet zoveel katten.   
We liepen langs een paar katten die wel erg lief waren, maar er was nog geen 
echte aantrekkingskracht. Totdat die meneer een hok opendeed waar Tommy 
uitkwam. 
Hij liep meteen op mij af, sprong op mijn schoot en bleef kopjes geven, 
miauwen en heel luid spinnen. En ja, u begrijpt het al, dat was hem! Het was 
liefde op het eerste gezicht! 

We hadden graag nog meer tijd met hem door willen brengen, maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Hij laat ook best een leegte achter. Je mist ook zijn gewoontes. Zoals op bed liggen, bij je komen 
kroelen. Gezellig op de vensterbank zitten kijken of je gezelschap komen houden in de voor- of 
achtertuin. Lieve Tommy, je blijft voor altijd een plekje houden in ons hoofd en in ons hart. 
 
Anja 
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Poes met vooruitziende blik 
 

Mijn oma woonde samen met haar oudste zoon Dick. Hij werkte bij een slagersbedrijf en dat 
betekende dat hij op zeer onregelmatige tijden thuiskwam. Dat kon vooral in de weekeinden 
soms wel tot middernacht uitlopen. Daar viel geen staat op te maken. Althans, niet voor ons, 

maar voor de poes was het geen enkel probleem! Iedere dag, zo tegen de avond, of later 
posteerde “mevrouw” zich in het piepkleine halletje, met de oogjes strak gericht op het glazen 

bovenlicht van de buitendeur. “Oh, zei oma dan "Dick komt over een kwartiertje thuis, ik ga de 
aardappelen vast opzetten." Inderdaad, na zo’n vijftien minuten stapte mijn oom naar binnen. Dit ritueel 
heeft zich jarenlang herhaald, iedere dag opnieuw. Hoe ze het aanvoelde, daar zijn we nooit achter 
kunnen komen, maar poes heeft zich nooit vergist! 
 

Groetjes van Wilma van Rosmalen 
 

Wij willen ook u graag in de gelegenheid stellen zelf eens een stukje te schrijven in Het 
Kattebelletje, want ook u maakt uiteraard wel eens iets leuks of iets geks mee met uw dieren. 
Schrijf het eens op en wellicht kunnen wij het opnemen in de eerstvolgende Kattebel! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aandachtspunten 

 
Kloppen uw gegevens nog?  Indien dit niet het geval is, 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! 
 
Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons 
mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 
 
 
 
 

Ook bij deze Kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund 
hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen. 
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Abeltje 
 

Mijn naam is Abeltje en ik ben met mijn 

zes vriendjes en vriendinnetjes vanaf 

Kerstmis 2006 woonachtig in dit 

kattenparadijs. Wij zijn allen katten met 

echt zwerversbloed. Omdat ook zwervers 

liefde nodig hebben en bovenal moeten 

eten, hadden we een vrouw uitgezocht 

die voor ons ging zorgen.  

Zij gaf ons tien jaar lang voedsel, warmte 

en veiligheid.  

 

Helaas moest het pand waar wij werden 

verzorgd, worden afgebroken en 

moesten wij verhuizen. 

Nooit zullen we een nieuw tehuis 

vinden, want al zijn we dan geen echte 

wilden, bepaald gesocialiseerd zijn we 

ook niet… 

Dus wonen we nu voorgoed hier   en 

laten we ons van onze beste kant zien, 

zodat we niet weer weg hoeven. 

 

Misschien wilt u mij of een van mijn vriendjes of vriendinnetjes voor 15,00 euro 

per maand adopteren, maar dan wel zoals we zijn; en verder geen geknuffel. 

Weet u niet precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat? Bel dan gerust 

Els. Zij vertelt het u graag. Telefoonnummer: 0297-566285  of  06-12725071. 

 

 

 

Open middagen voor adoptieouders 
 

Deze worden gehouden op: 

 

Zaterdag 11 augustus:   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 10 november:  van 14.00 uur tot 16.00 uur 
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De open dag 
 
Om zeven uur 's ochtends gaan de 
vrijwilligers opgewekt aan de slag 
en om elf uur ziet alles er fris en 
schoon uit, zijn er zeilen boven het 
pad gespannen en de kramen 
prachtig ingericht.  
Het ziet er weer gezellig uit met de 
vlaggetjes en de ballonnen die 
overal zijn opgehangen.  
Voor de eerste bezoekers om 12.00 
uur komen, blazen we nog even uit 
onder het genot van een kopje koffie 
en een stukje van een door een 
jarige vrijwilliger meegebrachte 
taart, waarbij vrijwilliger Mary 
overigens goede hulp krijgt van 
onze rode kater Bolle. 

 

 
 
Het is de hele middag een gezellige 
drukte. Er komen veel bekende 
mensen, maar ook een groot aantal 
mensen die voor de eerste keer een 
kijkje komen nemen. Het doet ons 
goed dat zoveel bezoekers veel 
waardering uitspreken voor ons 
werk en de mensen vol lof zijn over 
het nieuwe verblijf, waar het 
kattenvolkje zich helemaal top in 
voelt.  
De tamme katjes kunnen niet 
genoeg krijgen van alle kriebeltjes 
en knuffeltjes en de bangerikjes 
slaan het geheel van veilige afstand 
gade.  
Om 15.00 uur wordt de winnaar van 
de prijsvraag wie de mooiste naam 
voor het nieuwe kattenverblijf  had 
verzonnen, bekendgemaakt. Het is 
"De Spinnerij" geworden en deze 
naam is bedacht door Wies, die al 
jarenlang vrijwilliger is bij de 
stichting. Het is de meest 
toepasselijke naam die er maar kan 
zijn, want onze lieverdjes kunnen 
spinnen als de beste. 
Voor we er erg in hebben is het 
17.00 uur en als even later alles 
weer is opgeruimd en we moe maar 
tevreden nog even nababbelen met 
de vrijwilligers, kunnen we weer 
terugkijken op een fantastische 
open dag. 
 
Els 

 

 

Ergens hierboven is een plaats: De 

Regenboogbrug. Als een dier sterft 
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dat een bijzondere band met iemand hier had, dan gaat dat dier naar De 

Regenboogbrug. Er zijn daar weilanden en heuvels voor al onze speciale 

vriendjes zodat ze samen kunnen rennen en spelen. Er is genoeg eten, water en 

zonneschijn en onze vriendjes hebben het dus warm en comfortabel. Alle dieren 

die ziek of oud waren, zijn daar weer gezond en energiek; degenen die gewond 

of verminkt waren, zijn weer gaaf en sterk. Precies zoals wij ze ons herinneren 

in onze dromen over hoe het eens was. De dieren zijn tevreden en blij; er is 

alleen één minpuntje: ze missen allemaal die ene speciale persoon die achter is 

gebleven. 

  

 

Ze rennen en spelen samen maar er komt een dag dat er eentje plotseling stopt 

en in de verte staart. De heldere ogen staan strak; het gespannen lijf begint te 

beven. Plotseling komt dit dier los van de groep, vliegt over het groene gras, 

alsmaar sneller en sneller. Je bent gezien, en als jij en je speciale vriend elkander 

treffen, klampen jullie je aan elkaar vast in deze vreugdevolle hereniging, om 

elkaar nooit meer te verlaten. Een blije kusjesregen over je gezicht; je handen 

aaien de zo geliefde kop weer, en je kijkt weer in die zo vertrouwde ogen, zo 

lang weggeweest uit je leven, maar nooit verdwenen uit je hart. Samen steek je 

De Regenboogbrug over… 
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