
Donnie vertelt 
 

Men vond dat ik als oudste en het langst bij de stichting 

verblijvende kat wel eens mijn verhaal op papier zou 

kunnen zetten. 

Als je bij ons op bezoek 

komt en je ziet een oude 

zwarte kater die een blauwe 

vlooienband draagt, dan weet 

je dat ik het ben. 

Ik ben een van de vele 

zwarte katten die bij de 

stichting wonen en voor 

vreemden lijken wij 

sprekend op elkaar.  Omdat 

ik een van de weinige tamme 

zwarte katten ben, loop ik al 

jaren ter onderscheiding met 

een blauwe band om mijn 

hals.  

 

Om precies te zijn kan ik u vertellen dat ik sinds 1992  met 

volle tevredenheid bij de stichting woon. Hoe ik hier terecht 

ben gekomen ga ik u nu vertellen.  

 

In het jaar 1992 liep ik uitgehongerd en doodsbang voor alles 

en iedereen te zwerven in Uithoorn. Op een dag heeft iemand 

mij met een speciale kooi gevangen en naar het asiel gebracht, 

waar ik het afschuwelijk vond. Bij ieder geluidje dat ik hoorde, 

raakte ik vreselijk in paniek en ik kwam alleen maar voor de 

dag als er niemand meer in het asiel was. Dan schrokte ik vlug 

mijn eten naar binnen en kroop weer weg. De dierenarts in het 

asiel gaf mij een inenting en schatte dat ik omstreeks 1982 

geboren was. Maanden later had ik nog steeds geen baasje; dat 

kon ook bijna niet want niemand zag mij ooit. Tegen de winter 

waren bijna al mijn soortgenoten geplaatst. Het zag er niet goed 

voor mij uit, maar net op tijd (er wachtte mij een spuitje) kwam 

er een dame, die vernomen had dat er een erg bange kat in het 

asiel was en zij vertelde aan de asielhouder dat zij het een 

uitdaging vond om zo’n bangerik als ik in huis te nemen. 

De asielhouder vond het maar raar dat zij per se mij wilde en 

niet een andere  zwarte kat, die wel tam was en nog maar net in 

het asiel verbleef. Hoewel de asielhouder haar afraadde mij te 

nemen, koos ze toch voor mij. Maar zij nam me helemaal niet 

mee naar haar huis, zij leverde mij af bij de stichting, waar ik 

mij al snel thuis voelde tussen al mijn soortgenoten.  

 

 

Ik ben trouwens op een heel vreemde wijze uit het asiel 

gehaald. 
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Els had een kennis die in 1987 een zwarte kat van haar in huis had genomen.  Vijf jaar later 

belde zij naar de stichting en vroeg of er de laatste maanden een melding was geweest over 

een zwarte kater, want zij was haar kat al maanden kwijt. Bij de stichting was er echter niets 

over deze kat bekend en Els raadde haar aan om in het asiel te gaan kijken. Els besloot zelf 

naar het asiel te bellen en hoorde van de asielhouder dat er inderdaad al lang een zwarte kater 

was, die in Uithoorn was gevonden, waarop Els vervolgens de kennis belde, die naar het asiel 

ging. Helaas bleek ik niet haar kat te zijn en de asielhouder liet aan haar doorschemeren dat ik 

dan maar bij de eerstkomende visite van de dierenarts naar de poezenhemel moest vertrekken, 

omdat het toch niet zou lukken een plaats voor mij te vinden. Toen Els dit hoorde, belde ze de 

asielhouder op en bood aan om mij bij de stichting op te nemen. Maar deze vond dat er al veel 

te veel katten bij de stichting verbleven en wilde mij daarom niet daar plaatsen.  

Els was in alle staten, want hoe kan je daar nou over oordelen als je zelfs nog nooit bij de 

stichting bent geweest! 

Ten einde raad vroeg Els aan een vriendin of zij deze kat onder valse voorwendsels voor haar 

uit het asiel wilde halen. En zo ging vriendin Donna, gewapend met vijfenzestig gulden (het 

bedrag dat er toen als bijdrage voor een asielkat gevraagd werd) en een poezenhok, naar het 

asiel, voerde daar een prachtig stukje toneel op en na veel vijven en zessen kon ik ingepakt 

worden en aan een nieuw leven bij de stichting beginnen. 

Een naam was snel bedacht: Donnie moest ik heten, naar mijn redster in de nood. 

 

Ik kreeg en heb nog steeds een heerlijk leven bij de stichting. De eerste jaren was ik 

wel bang, maar ik kwam er al snel achter dat er niets van mij verwacht werd en ik 

gewoon mezelf mocht zijn. Na ongeveer vijf jaar liet ik mij eens aaien en 

ontdekte ik dat die aanraking prettig was. Hoewel ik het nog steeds doodeng 

vond om vastgepakt te worden, kwam ik steeds vaker om knuffeltjes vragen en 

liet ik het ook toe dat Els mij een vlooienbandje om mijn hals deed. In de loop van de jaren 

heb ik ontzettend veel meegemaakt, maar kan het niet allemaal opschrijven, want dan zou de 

Kattebel een heel boekwerk worden. Ook ben ik misschien wel het een en ander vergeten, 

want ik ben inmiddels wel wat dement aan het worden. 

 

Een leuke anekdote wil ik graag vertellen. Tijdens de allereerste open dag (het was 31 

augustus 1996), die de stichting vanwege haar tienjarig bestaan had georganiseerd, stonden er 

twee adoptiemoeders voor mij aan de adoptiekraam. 

De eerste dame zag mijn foto en zei: “O wat leuk, deze foto van mijn adoptiekat!", waarop de 

dame naast haar zei: “Nee hoor, dit is Donnie, mijn adoptiekat.”  

Els werd erbij geroepen en de waarheid kwam al snel aan het licht.  

 

 

 

 

 

Door een foutje in de administratie bleek ik inderdaad door beide dames geadopteerd te zijn. 

Gelukkig zagen zij er wel de humor van in en geen van beide wilde een andere kat uitkiezen. 

Zo komt het dat ik jarenlang twee adoptiemoeders heb gehad, want zij besloten allebei 

financieel voor mij te blijven zorgen. Helaas is een van mijn adoptiemoeders vorig jaar 

overleden. 
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Inmiddels ben ik ongeveer vijfentwintig jaar oud en als je goed naar mij kijkt, kun je  dat wel 

zien. Het laatste jaar is mijn gezichtsvermogen sterk achteruitgegaan. Ik ben nog net niet 

blind, maar het scheelt niet veel meer. Omdat ik hier al zo vreselijk lang woon, weet ik 

precies waar alles staat en kan ik mij meestal aardig redden. 

Ik had al jaren een vaste plaats in een van de kamertjes op een plank, waar ik voorheen altijd 

goed op kon springen.  

Sinds ik niet zo best meer zag, stond er speciaal voor mij 

een keukentrapje onder de plank, waar ik altijd graag op 

lag. Ik liep dan voorzichtig dit trapje op en als ik op de 

bovenste tree stond, tastte ik met mijn poot of ik op de 

plank kon springen. Wilde ik er weer af, dan voelde ik eerst 

of het trapje er stond.  

In het begin gebeurde het wel dat een van de vrijwilligers 

het trapje even in gebruik had en als ik dan erg nodig op de 

bak moest, sprong ik naar beneden, soms midden in de 

waterbak. Gelukkig is er later speciaal voor mij een extra trapje aangeschaft en zo wist ik 

zeker dat het mijne er altijd stond. 

 

Ten gevolge van mijn dementie schreeuw ik soms de hele boel bij elkaar. Als Els dan komt 

kijken en mij even knuffelt, is alles weer goed. 

Ik word nu dus echt een oud mannetje, maar toch ben ik nog steeds zo gezond als een vis. Als 

enige van al mijn soortgenoten hier kan ik u wel vertellen dat de dierenarts mij al die jaren 

alleen heeft gezien voor mijn jaarlijkse inenting, want ziek ben ik nooit geweest. 

 

Vorig jaar op oudejaarsdag ben ik verhuisd naar De Spinnerij, ons prachtige nieuwe 

onderkomen. Dat ik dit op mijn oude dag nog mee mocht maken, zo'n heerlijk verblijf, 

ingericht met prachtige bedden waar al mijn vriendjes en ik heerlijk op kunnen pitten.  

 

Omdat ik niet zoveel vet meer op mijn oude botjes heb, 

ben  ik wat kouwelijk en daarom ga ik tegenwoordig 

helemaal over mijn lekkere warme vriendjes heenhangen. 

Er is er altijd wel een in de buurt die mij met z'n warme 

lijfje op temperatuur wil houden.  

 

Voor degenen die bij de volgende gelegenheid naar mij en 

mijn poezenvriendjes willen komen kijken, vertel ik nog 

even dat het op zaterdag 9 februari tussen 14.00 uur en 

16.00 uur weer open huis is voor alle adoptieouders. Heel graag tot ziens! 

 

P.S. De grote open dag is op 17 mei 2008 van 12.00 uur  tot 17.00 uur. 

Alle donateurs worden in april nog geïnformeerd. 

 

 
Wij willen ook u graag in de gelegenheid stellen zelf eens een stukje te schrijven, 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!   
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Gevaarlijk ijs  
 
De winter is weer in het land en voor veel mensen is dit een gezellige tijd. 

We stoken het lekker warm en hopen   vooral op veel sneeuw- en ijspret, 

wat natuurlijk heel erg leuk kan zijn.  

Maar zodra het begint te vriezen, komen bij ons de telefoontjes over 

vermiste katten binnen. Helaas weten nog veel kattenbaasjes niet dat er tijdens de 

vorstperiode vaak katten door het ijs zakken en een afschuwelijke verdrinkingsdood sterven. 

Er wordt gezegd dat een kat over één nacht ijs gaat en dit is helaas maar al te waar!   

Zij zijn tenslotte niet in staat stevig ijs en te dun of smeltend ijs van elkaar te onderscheiden. 

Het is daarom  iedereen aan te raden de kat bij dooi of gevaarlijk ijs binnen te houden. Zo 

blijft de winter voor baas en kat een gezellige periode. 

 

 

Fritsie 
Mijn naam is Fritsie en ik ben met mijn zes vriendjes 

en vriendinnetjes vanaf Kerstmis 2006 woonachtig in 

dit kattenparadijs. Wij zijn alle 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. 

 

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Fritsie dagelijks voorzien van eten en een schone 

kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Fritsie? Voor informatie kunt u Els bellen. 

Telefoonnummer: 0297-566285  of  06-12725071. 

 

 

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

Dit kan per post, telefonisch of via e-mail. De gegevens vindt u in deze Kattebel. 

 

Alleen met uw financiële steun kunnen wij doorgaan met het helpen van de helaas zo 

grote groep kansarme katten. Wij hopen dan ook dat u ons zult blijven steunen. 

 

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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