
              
 
Op 17 mei jongstleden om zeven uur 's ochtends zijn er dertien 

vrijwilligers, allemaal in een stralend humeur! 

Na enig overleg wie wat gaat doen, gaat iedereen aan de slag. 

Twee van hen beginnen meteen aan het spannen van de zeilen 

over het hele pad. Tenslotte willen we graag dat alle bezoekers 

droog kunnen staan bij onze altijd erg gezellige en zorgvuldig 

ingerichte kramen. De anderen beginnen met het schoonmaken 

van de kattenverblijven en ook de tuin wordt nog even goed 

geïnspecteerd op ongerechtigheden en waar nodig wordt er het 

een en ander opgeraapt en gereinigd. Als alles fris en schoon is, 

gaan enkele vrijwilligers de kramen inrichten en een uurtje later 

is dit ook klaar en ziet het er weer supergezellig en goed 

verzorgd uit. 

 
Om elf uur heeft Annemieke voor de tweede maal koffie en thee 

klaar en nu wordt 

de prachtige taart 

met een speciaal 

voor de Open Dag 

gemaakte tekst 

erop, waar onze 

jarige vrijwilliger 

Mary voor heeft 

gezorgd, door 

haar aangesneden. 

 

De taart en de 

koffie vallen er 

lekker in en na enkele minuten komen er al twee bezoekers die 

zich in de tijd hebben vergist. Dit mag de pret niet drukken, ook 

deze mensen krijgen een lekker bakkie en een stuk taart en dit 

wordt reuze gewaardeerd. Daarna staan al snel de eerste 

bezoekers op het pad. Dit is het begin van een heel drukke en 

gezellige middag met ontzettend veel bekende en onbekende 

bezoekers, van wie er velen van heinde en verre komen. Zelfs de 

vaste bezoekers uit België zijn weer van de partij. 

 

De brutale katten 

genieten zichtbaar 

van alle drukte om 

zich heen; zij zorgen 

er wel voor dat ze 

qua knuffeltjes en 

kriebeltjes niets 

tekortkomen. De 

bangerdjes bekijken 

op veilige afstand 

wat er nu weer 

allemaal gebeurt. 
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Dit jaar staat voor het eerst de adoptiekraam in 

de tuin zelf en dit geeft leuke effecten! Zo gaat 

Koos steeds midden op de kraam liggen en 

noem het toeval of niet, regelmatig wijst hij 

met zijn pootje zijn eigen adoptieblad aan. Dat 

deze innemende kater, die overigens dagelijks 

ons hele huis onderpiest, maar daar zullen we 

het verder niet over hebben, is geadopteerd, 

verbaast ons dus helemaal niet. 

 

 

Ook de andere katten vinden de kraam in de 

tuin gezellig en interessant en menige kat 

brengt er dan ook een bezoekje en laat zich 

even van de goede kant zien aan de mensen 

van de kraam en aan de bezoekers. 

 

De kinderloterij is een geweldig succes, de 

lotenverkoop loopt als een trein en menig kind 

gaat dan ook met een mooie prijs huiswaarts. 

De Open Dag is ondanks of misschien wel 

dankzij het wat tegenvallende weer, toch weer 

ontzettend goed geslaagd. Om vijf uur ruimen 

we met elkaar de boel op en dan gaan de 

vrijwilligers moe maar met een voldaan gevoel 

weer naar huis.  

 

Net als wij dat zijn, is ook het poezengespuis doodmoe van alle indrukken en als wij wat later 

op de avond de laatste ronde doen, liggen alle katten voldaan te pitten. We kijken weer terug 

op een supergezellige Open Dag!   

 

Open middagen voor adoptieouders 
 

Deze worden gehouden op: 

 

Zaterdag 09 augustus:      van 14.00 uur tot 16.00 uur 

                              Zaterdag 08 november:    van 14.00 uur tot 16.00 uur 
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Voordat ik bij de Stichting terechtkwam was ik een echte Tijger! 
Mijn karakter was er ook naar, ik kon namelijk verschrikkelijk hard bijten. Gewoon om niks. Als ik er zin 
in had zette ik mijn tanden in een arm of been of erger nog: in een hoofd! Daarom wilde helaas niemand 
voor mij zorgen. 
Nadat ik vanuit het asiel tot tweemaal toe in een gezin was geplaatst, kwam ik via een omweg hier. Al 
snel ontdekte men dat ik een enorme stresskip ben, er hoeft maar iets te gebeuren en ik ben totaal van 
de kaart. 
Toch ben ik hier ontzettend opgeknapt en ik heb weer vertrouwen in de mensheid gekregen. Maar een 
nieuwe baas, dat kan niet meer. Als ik weer in een gezin geplaatst word zal ik terugvallen, zeggen ze. 
Hier voel ik me echter prima op mijn gemak. Al met al gaat het me nu voor de wind.  
 
Wel zoek ik nog een baasje op papier. Eentje die voor mij wat centjes wil overmaken.  
Als er iemand is die mij voor 15 euro per maand wil adopteren, zal ik zeer dankbaar zijn.  

 
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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Een paar dierbare vriendjes zijn heengegaan 
 

In januari hebben we afscheid van Donnie moeten nemen. 's Morgens vroeg lag hij nog knus met zijn 
oude vriendinnetje Sanne in een mandje en leek het nog redelijk met het mannetje te gaan. Een uur 
later ben ik zijn snotneusje aan het schoonmaken en ineens gebeurt er iets in zijn koppie, waardoor de 
knoop meteen moest worden doorgehakt. 
 
Donnie, onze zeker vijfentwintig jaar oude kater en het boegbeeld van de Stichting is dood, maar daar 
hebben we niet zo veel om getreurd, want deze altijd bescheiden kater heeft vanaf 1992 een super 
goed leven bij ons gehad. Wel hebben we deze oude man heel erg gemist en zijn vele vriendjes en 
vriendinnetjes zeker ook. 
Regelmatig dwalen mijn gedachten af naar de dag dat Donnie bij ons kwam. Ik weet nog hoe blij ik was 
dat hij was gered van het dodelijke spuitje dat hij zeker gekregen zou hebben indien hij nog langer in 
het asiel had moeten verblijven. 
 
Vijfenzestig gulden betaalden we als bijdrage voor onze Donnie aan de asielhouder. Achteraf gezien 
hebben we wel waar voor ons geld gekregen, want tenslotte kochten we met Donnie toch geen kat in de 
zak! 
 
Sanne werd in de zomer van 1991 in Amsterdam gevangen, waar zij met haar vier bloedjes van 
kindertjes een erbarmelijk bestaan leidde. Omdat zij altijd een paniekvogeltje is gebleven, die wel 
bijzonder op haar vriendjes was gesteld, bleef zij voorgoed bij ons. De laatste paar jaar liet zij zich door 
ons aanhalen en daar kon zij ook zichtbaar van genieten. 

 
De laatste maanden hadden deze twee lieve 
oude knakkertjes veel extra zorg nodig. Zo zetten 
we ze zo'n drie keer per dag samen in een kennel 
alwaar ze heerlijk zachte bijvoeding geserveerd 
kregen, wat ze lekker met hun tandenloze bekkie 
konden opslobberen. Na deze vermoeiende 
bezigheid stapten beide bejaarden in een heerlijk 
pluche mandje om vervolgens lekker knus 
gezamenlijk een dutje te doen. 
Het liefst hadden ze hele dagen in de kennel 
willen blijven, maar dat konden we niet 
goedvinden. Tenslotte moesten ze wel hun stijve 
pootjes eens kunnen strekken en een 

wandelingetje door de tuin maken anders zouden ze teveel aan spierkracht inleveren.  
 
Op 10 april jl. lieten we ook Sanne inslapen. Het oude wijffie was totaal op en ofschoon ze nog wel iets 
at en dronk, gaf zij aan het wel gezien te hebben in dit leven. Ook aan dit lieve, bescheiden meisje, dat 
zeventien jaar lang bij ons heeft gewoond bewaren we goede herinneringen.  
Gelukkig heeft zij een heel fijn leven bij ons gehad en daar denken we met een goed gevoel aan terug. 
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Ik zal mij eerst voorstellen. Mijn naam is Dotje. Ik woon sinds een aantal jaren bij mijn 

verzorgers Gijs en Ingrid. Met recht schrijf ik “mijn” verzorgers, want ik weet hen precies te 

bespelen met mijn mooie grote ogen.  

Ik heb een jaar buiten op het parkeerterrein van Makro in Best gewoond. Het was niet 

verkeerd om daar te wonen, want ik kreeg eten en drinken van een heleboel Makro-gangers. 

 

De buurt en de huisvesting waren niet helemaal 

naar mijn zin. Niet dat ik nou per se in een 

villawijk wilde wonen, maar een knap dak 

boven je hoofd, heeft toch ook zijn voordelen. 

Ik had gehoopt  als knuffelpoes in het restaurant 

of desnoods in de kantine te kunnen gaan 

werken. Maar helaas, dat zat er niet in. Dus ben 

ik op een gegeven moment gaan nadenken over 

mijn toekomst. Ik heb toen besloten  te gaan 

verhuizen. 

 
Zo gezegd, zo gedaan, denk je. Mooi niet dus. 

Ik moet zeggen, ik heb er lang over gedaan om een goed plan te bedenken. Op een gegeven 

moment sla je toch weer aan het twijfelen, je kent dat wel. Maar goed, op een gegeven 

moment heb ik toch maar de knoop doorgehakt.  

Mijn oog was gevallen op een man. Elke dag om 07.00 uur zag ik hem over het parkeerterrein 

lopen. Hij leek wel voor mijn charmes te vallen. Maar écht zeker van mijn zaak was ik niet. 

Want, eerlijk is eerlijk, ik had geen zin in een kort avontuurtje, ik wilde wel ergens definitief 

gaan wonen. Die man zat knap in het pak, had een goede auto onder zijn k….. (ik ben netjes 

opgevoed, hoor). Hij leek me ook wel een  

betrouwbaar type. Nou, wat wil een ongebonden poes nog meer??? Enfin, na een paar weken 

flirten,  at hij uit mijn poezelige voetjes. Ik had dus flink punten gescoord. Op een gegeven 

moment zie ik hem uit de personeelsuitgang komen. Ik meteen mijn liefste smoeltje trekken 

en op mijn rug liggen. En Yes, hij viel als een baksteen voor mij. Ik heb toen net gedaan alsof 

hij mij overhaalde om met hem mee naar huis te gaan (niet te snel, want als poes zijnde moet 

je niet meteen in de kaart laten kijken, tóóóch?!) 
 
Nu woon ik dus in Uithoorn. Of all places!!! 

Maar eerlijk is eerlijk, het blijkt geen slechte keuze te zijn. Ik woon hier best gezellig, het is 

een net buurtje. Ik woon samen met nog een andere poes, die af en toe zwáááár ADHD is. En 

die kan af en toe ook knap chagrijnig zijn. Ze zeggen dat het komt doordat zij versleten 

rugwervels heeft. Maar volgens mij is het gewoon een oude zeurpiet aan het worden. Zij is nl. 

al hééééél oud, al wel 15 jaar. En ik nog een jonge bloem van 6 jaar. Ik vind het heerlijk om af 

en toe flink te keten en het huis te verbouwen. En daar heeft die oude muts  niet altijd zin in. 

Dus met de regelmaat van de klok zet ik dan maar in mijn uppie de tent op zijn kop. Het liefst 

’s nachts natuurlijk. Weet je wat errug leuk is???  ’s Nachts de benen van mijn verzorgers 

bespringen en dan hard wegrennen. Daar schrikken zij van. Leuk joh!!! 
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De buurt is ook o.k. Er is geen verkeer en in de wijk wonen wel 100 katten, dus ik verveel me 

absoluut niet. Hier dichtbij woont een heel mooie rode kater. Met hem wil ik wel een 

beschuitje eten. Eens kijken hoe lang het duurt voor ik hem plat heb. Ik zie jullie al denken: 

oh jé, daar komen nog meer poezen van. Mooi niet, ik ben verstandig geweest, ik heb mij 

laten steriliseren. Want ik heb geen zin om nog meer koters te moeten opvoeden. Ik heb mijn 

portie wel gehad. Niks dan ellende met dat grut. 

 

Ik ga er nu een eind aan breien, want ik hoor Ingrid roepen dat het eten 

klaarstaat. En één ding is zeker, mijn liefde gaat óók door mijn maag.  

Een heleboel knuffels en likjes van Dotje 

 

 

 

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. 

 

Kijk ook eens bij Help de Zwerfkat op www.hyves.nl  

 

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het 

ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 

 

Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons en 

wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen. 

 

 

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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