Onze suikerspinner
Een van die tien katjes die bij Annemieke
en mij op de privéverdieping wonen, is de
twaalf jaar oude Fioco.
Zijn hele leventje woonde hij bij onze
ernstig zieke vrijwilliger Carla. Omdat deze
lieve kater
veel medische problemen heeft en zijn verzorging daarom voor
Carla te zwaar was geworden, hebben wij hem in januari 2010
liefdevol bij ons in huis genomen. Op zich ging het meteen redelijk
goed tussen Fioco en onze negen andere poezen. Wel waren er
vooral in het begin wat communicatiestoornissen tussen Fioco en
onze lieve hond Beppie, die er niets van begreep dat hij soms
uithaalde naar haar als zij nietsvermoedend te dicht bij hem kwam.
Bovenop de chronische problemen met Fioco’s blaas en zijn
neurotische gedrag waardoor hij regelmatig zijn huid kapotbijt en krabt, hadden we er in september ineens een grobleem bij.
Omdat Fioco in korte tijd erg was afgevallen, veel ging drinken en
plassen en daarbij ook zijn vacht er vreselijk uit ging zien, lieten
we zijn bloed onderzoeken en waar we al een beetje aan dachten:
het mannetje bleek nu ook suikerziekte te hebben.
Als je zoals wij veel katten in huis hebt, waarmee we het sowieso
al dagelijks hartstikke druk hebben, is een kat met suikerziekte nou
niet echt iets waar je als liefhebbende poezenmoeders op zit te
wachten. Om onszelf niet meteen van alles op de hals te halen,
hebben we het eerst enkele weken geprobeerd met speciaal
dieetvoer voor katten met suikerziekte. Omdat Fioco niet echt
gecharmeerd was van dit voer en zijn bloedwaardes toch veel te
hoog bleven, zijn we vanaf negen oktober begonnen met het
spuiten van insuline. Er brak een moeilijke en belastende tijd aan
voor Fioco maar ook voor ons.
Eerst moesten we uitvogelen hoeveel insuline we iedere twaalf uur
moesten spuiten en daarvoor moesten we regelmatig zijn
bloedwaardes bij de dierenarts laten controleren. Tenslotte wilden
we te allen tijde voorkomen dat het mannetje vanwege een te hoge
dosering insuline een hypo zou krijgen en daardoor zou kunnen
overlijden.
Zo gebeurde het dat door de suikerziekte van Fioco ons hele leven
op zijn kop kwam te staan. Ineens konden we niet meer uitslapen,
want Fioco moest precies om half acht zijn insuline ingespoten
krijgen. Niet dat we van die langslapers zijn, maar in het
weekeinde is het toch wel eens lekker om wat langer te kunnen
blijven liggen. Ook onze korte vakanties op Texel zouden hierdoor
voorlopig van de baan zijn. En zelfs wanneer je eens spontaan
bedacht dat het wel weer eens leuk zou zijn om uit eten te gaan,
dan kun je niet of pas heel laat, want Fioco moest immers om
19.30 uur zijn insuline geïnjecteerd krijgen. Kortom bij alles wat
we deden, moesten we bedenken of het wel kon vanwege Fioco.
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Op aanraden van Linda (ook vrijwilliger bij ons), die zelf ook een
poezenbeest met suikerziekte heeft gehad, heb ik me op internet aangemeld
bij het suikerkattenforum. Aanvankelijk met de gedachte er niet zoveel mee op te
schieten, maar ik had toch wel zoiets van “niet geschoten is altijd mis”. Maar al snel
moest ik mijn mening daarover herzien. In korte tijd heb ik dankzij alle goede
adviezen van de mensen van het suikerkattenforum ontzettend veel geleerd over
suikerziekte en ik ben ze dan ook ontzettend dankbaar daarvoor. Veel van deze mensen
hebben al jarenlang een kat met suikerziekte of hadden er jarenlang een en zij hebben
heel veel praktijkervaring. Een aantal mensen is dagelijks actief op het forum en blijft
zelfs indien iemand echt in de problemen komt vanwege onverwachte hypo’s tot diep in de
nacht op om je met raad en daad bij te staan en ook om te steunen en gerust te stellen.
Een van de eerste dingen die zij adviseerden, was om zelf de bloedwaardes te gaan
controleren. Deze metingen zijn erg betrouwbaar omdat de kat in zijn eigen omgeving
doorgaans minder last heeft van stress. Een erg gestreste kat heeft meestal een veel hogere
bloedwaarde dan een kat zonder stress. Aangezien wij hier totaal geen ervaring mee hadden
en Fioco sowieso al een enorm stresskipje is, zagen we dit eerst helemaal niet zitten.
Regelmatig in zijn oren te moeten prikken om een druppel bloed te verkrijgen, die nodig is
om zijn bloedsuikers te meten, was nou niet bepaald een hobby van ons en het duurde dan ook
wel even voor we dit onder de knie hadden. Mede door de stress die dit allemaal met zich
meebracht, schommelde hij met regelmaat erg met zijn bloedsuikers en hoewel we hem maar
een minimale dosis insuline gaven, had hij al snel zijn eerste hypo. Door de goede adviezen
op het forum was er geen enkele reden tot paniek. Omdat de bloedwaardes er steeds mooier
gingen uitzien, moesten we de dosis insuline steeds aanpassen. Hoewel hij nog maar enkele
druppels insuline kreeg, presteerde hij het toch om in de eerste week van december tot
tweemaal toe in een hypo te belanden. Een lastige situatie maar ook wel weer een goed teken,
want daardoor merkten we dat hij zichzelf aan het herstellen was.
Vier december had Fioco ineens een perfecte bloedwaarde en
dit was de eerste dag dat we geen insuline hoefden te spuiten.
Vanaf dit moment moesten we nog twee weken lang dagelijks
zijn bloed controleren en op zestien december konden we tot
onze grote blijdschap constateren dat Fioco op Honeymoon
oftewel in remissie was gegaan.
(Men spreekt over een Honeymoon als er voor onbepaalde tijd
geen insuline-injecties nodig zijn, omdat de alvleesklier het
weer allemaal netjes zelf is gaan regelen)
Inmiddels ziet zijn vacht er veel beter uit, is hij weer vrolijker en drinkt en plast hij weer
normaal. Het is nu zaak om regelmatig zijn bloedsuikers te blijven controleren want hoewel
we hopen dat deze lieverd heel lang gezond mag blijven, kan de suikerziekte zomaar weer
terugkomen.
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Hoewel het ons best wel zwaar is gevallen (we zijn uiteindelijk zelf ook niet gezond), is al
onze moeite niet voor niets geweest, ook al was het heus geen appeltje eitje.
En … aan elk nadeel zit een voordeel … ik heb het ondervonden als een enorme uitdaging en
een leerzame periode en ben hierdoor een enorme ervaring rijker geworden.
In het verleden hebben we wel vaker een kat met suikerziekte gehad, maar daar helaas niets
voor kunnen doen. Niet uit onwil, meer omdat veel van onze katten onhandelbaar zijn en
daardoor de noodzakelijke bloedjes afnemen en dagelijkse insulineprikjes toedienen
onmogelijk zijn. In zo’n geval kunnen we niets anders doen dan de kat goed in de gaten
houden zodat we hem of haar op tijd kunnen laten inslapen.
Ik zou iedereen die te maken krijgt met een suikerzieke kat, willen aanraden zich aan te
melden bij het suikerkattenforum. www.forum.suikerkatten.nl
Els

Jessi, onze lieve poes...is zwart!
Zij heeft geen streepjes of bonte kleuren maar is gewoon zwart.
Mijn haren gingen recht omhoog staan, toen ik hoorde dat dierenasielen vol zitten met zwarte
katten, ze vaak blijven zitten omdat er zwart gekleurde katjes in overvloed zijn, maar ook
omdat de bontgekleurde streepjes katten mooier zouden zijn. Maar bedenk eens wat een
geschiedenis de zwarte kat door de eeuwen heeft opgebouwd.
In de middeleeuwen werd de kat als bondgenoot van heksen en duivel beschouwd, er werd
geloofd dat de kat na zeven jaar trouwe dienst als beloning een heks zou worden, dat de ogen
die in de avond zouden oplichten de ogen van de duivel zouden zijn en dat de zwarte kat de
adem zou stelen bij de mond van de mens. Maar gelukkig zijn we door de eeuwen heen
minder bijgelovig geworden en ik kan gelukkig melden dat Jessi niet kan toveren, ze niet
rondvliegt op haar bezem, maar een fijne huisgenoot is en zeker bij ons gezinnetje hoort.
Jessi kwam een jaar geleden binnen bij de stichting Help de
Zwerfkat, samen met de oude katert Jopie, ze kwamen bij
een lieve mevrouw vandaan die in Nieuwveen woont, we
konden haar gelukkig “adopteren”. Dus alle zwarte katjes “
black is beautiful”
Sandra, vrijwilliger.
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!
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Lieve allemaal,
Ik ben Noesse en ik ben samen met Syl, Puntje, Anna en Tommie bij de stichting komen
wonen. Wij hadden een heel lief vrouwtje. Helaas is zij in april na een ernstige ziekte
overleden en zo waren we ineens thuisloos. Omdat wij geen van alle plaatsbaar zijn, zag het
er voor ons even niet zo goed uit. Gelukkig was er een lieve mevrouw die zich ons lot aantrok
en zij bracht ons bij de stichtring, waar wij met open armen werden ontvangen.
.
Syl en Anna zijn als enige van ons tam. Omdat Syl
maar één oog heeft en daardoor veel moeite heeft
met het inschatten van afstanden, zou plaatsing voor
hem alleen maar kunnen bij mensen die hun tuin
volledig hebben omheind. Daarbij heeft hij mega
veel temperament, waardoor hij ook niet geschikt is
om op een flat te wonen. Dussss…. blijft hij net als
ik lekker hier. Ik ben er erg blij om, want hij is mijn
allergrootste en liefste vriendje.

Anna is een dove poes. Zij heeft een prachtig
hagelwit bontje, maar dat is dan ook het enige. Ik
wil niet roddelen hoor …. maar kan het toch niet
laten te zeggen dat zij een verschrikkelijk
rotkarakter heeft! Zo laat ze zich even lief aaien en
zo kan ze onze verzorgers tot bloedens toe bijten.
Ook voor de andere snorrebaarden is zij een echt
mispunt. Gelukkig zijn ze hier wel wat gewend en
daarom mag zij ook voorgoed hier blijven.
Puntje, Tommie en ik zijn alle drie enorme
paniekvogels, al zijn we de afgelopen maanden wel
wat dapperder geworden. Maar stoere meiden, dat zullen we zeker nooit worden.
Voelt u ervoor zo nu en dan een steentje (eurootje mag natuurlijk ook) voor onze verzorging
bij te dragen? We zullen u zeker zeer dankbaar zijn!

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij een kat dagelijks voorzien van eten en een schone
kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Noesse of een van haar vriendjes? Weet u niet
precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat? Belt u dan gerust Els. Zij vertelt het u
graag. Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071.
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Wilma
Na vijftien prachtige jaren bij ons is op 24 september onze lieve Wilma op de respectabele
leeftijd van circa vierentwintig jaar heengegaan. Omdat zij de laatste maanden een kleine
tumor in haar bekje had, kwijlde zij erg veel met het gevolg dat zij steeds uitdroogde. Omdat
het oude wijfie het nog wel super naar haar zinnetje had, kwam onze dierenarts Jeannette
tweemaal in de week bij ons thuis om Wilma een infuusje toe te dienen. Gelukkig vond
Wilma de infuusjes niet erg en liet ze het goed toe. Door de enorme inzet van Jeannette
hebben we Wilma nog twee mooie maanden extra aan de praat kunnen houden.
Wilma was zeker niet onze liefste poes want zij kon zomaar
vanuit het niets regelmatig fikse klappen uitdelen, zowel aan
haar snorrende vriendjes als aan ons. Wel was zij een poes
met karakter. De laatste jaren was zij een stuk milder
geworden.
Nadat we haar hadden laten inslapen, hebben we haar
ontzettend gemist en vooral de eerste paar weken was er een
rare, lege plek op haar zo geliefde bed in “De Spinnerij” Ook op de koffietafel waar zij altijd
zat als we ’s morgens een poosje pauzeerden, was het erg leeg. We zullen altijd met veel
plezier aan haar terugdenken.
Els

Heeft u een ochtend per week over?
Sichting Help de Zwerfkat is voor een groot deel afhankelijk van een aantal vrijwilligers die
hun tijd en energie beschikbaar stellen om de dieren liefdevol te verzorgen en een gevoel van
veiligheid te geven.
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Als vrijwilliger help je met het verzorgen
van de dieren, het schoonmaken van de verblijven, het kammen van de poezen, en nog veel
meer!
Ben je een ochtend per week beschikbaar, ben je ouder dan 18 jaar en heb je zin om te werken
in teamverband in een professionele instelling? Bel dan overdag 0297-566285 en vraag naar
Els.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Stichting Help de Zwerfkat aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten
aan Stichting Help de Zwerfkat onder het nultarief van het schenkingsrecht en de
successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting
aftrekken.
Kijk
voor
meer
informatie:
www.anbi.nl
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Aandachtspunten
Anna

Felix

Bezoekmiddag voor
adoptieouders
Deze wordt gehouden op:
Zaterdag 5 februari: van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De grote open dag vindt plaats op 14 mei 2011 van 12.00 uur tot 17.00 uur en zal geheel in
het teken staan van ons vijfentwintigjarig jubileum.
Alle donateurs zullen hier in april nog over worden geïnformeerd.
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.
Jantje

Frankie

Moeki

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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