
 

 

Hoe Arabella door de instanties in de steek werd gelaten 
 
In oktober 2014 kwam een verzwakt, mager en hongerig poesje 
bij twee dierenvriendinnen in de buurt van Eindhoven aanlopen 
en zij schuilde tijdens hevig noodweer bij hen in de garage. De 
mensen belden voor hulp naar de plaatselijke dierenambulance, 
maar die wilden haar niet ophalen.  “Geen eten geven, dan gaat 
ze vanzelf wel weg” werd helaas weer eens gezegd. Alsof zo’n 
klein hummeltje zichzelf zou kunnen redden zo moederziel 
alleen in de grote boze wereld. 
 
Het poesje had een ear-tip ofwel een knip van haar oor, wat een 
teken is dat zij eerder al door een organisatie gevangen en 
gesteriliseerd werd, die haar vervolgens weer terug op straat 
zette, zoals dit met verwilderde katten de aanpak is om het 
zwerfkattenprobleem terug te dringen. 
 
Ondanks die knip van het oor ging het 
hier om een dier in nood, een dier dat 
ziek en uitgehongerd was en op straat 
geen enkele kans had om te overleven. 
Gelukkig dat deze mensen zich wel het 
lot van haar aantrokken en zelf op zoek 
gingen naar hulp. Net op tijd werd er een heel fijn opvangadres 
in Eindhoven voor haar gevonden, waar de mensen meteen met 
haar naar de dierenarts gingen. Ze bleek ruim 40 graden koorts 
en een fikse keelontsteking te hebben, waarvoor  ze medicijnen 
en koortsremmers toegediend kreeg. De dierenarts schatte haar 
zo’n zes maanden oud. Na enkele dagen liefdevol op het 
opvangadres verzorgd te zijn, werd ze bij ons gebracht. 
 
Nadat we haar enkele dagen in de kennel goed geobserveerd 
hadden, zagen we dat ze zich vanwege allerlei beperkingen niet 
zou kunnen handhaven tussen alle andere snorrebaarden, 
waardoor we besloten haar een plekje op de privéverdieping te 
geven. En dit bleek een goede keuze te zijn. 
 
We noemden haar Arabella en hoewel wij wel eens zeggen dat 
ze de mooiste naam in huis heeft, zal ze er nooit naar gaan 
luisteren. Vier maanden later is het nog steeds onmogelijk om 
ook maar iets van contact met haar te krijgen. Zij blijkt autistisch 
te zijn en leeft hierdoor helemaal in haar eigen wereldje. 
 
Contact met andere katjes maakt ze niet, wel kijkt ze graag naar 
wat de anderen doen. Ze heeft diverse malen per dag haar 
vaste wandelroutes van het ene meubelstuk naar het andere 
door de hele huiskamer en die route is dan niet één keer maar 
minstens zes keer exact dezelfde. Daarbij heeft ze vaste routes 
voor als ze naar de bak gaat; ook dit wordt zo’n keer of zes 
herhaald voor ze haar behoefte eindelijk gaat doen. 
 
Spelen doet ze altijd alleen, ook dan rent ze met grote 
verbaasde oogjes doorlopend hetzelfde rondje van de 
huiskamer naar de keuken en de gang en begint vervolgens 
opnieuw. Er zijn een paar speeltjes die ze helemaal geweldig 
vindt; het rare is dat ze wel de speeltjes aantikt maar er verder 
langs kijkt. 
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We moeten ons heel erg aanpassen aan haar gewoontes en wensen, anders zou ze zwaar 
tekortkomen. Zo snapt ze niet dat ze naar haar eten toe kan lopen. Al heeft ze nog zoveel 
trek, ze wacht net zolang tot we het schaaltje pal onder haar neusje zetten, dan gaat ze heel 
erg kwijlen en pas dan eet ze in één keer haar hele portie voer op!  Omdat ze zich ook niet 
laat optillen, is het onmogelijk haar naar het eten toe te brengen. Als zij dus in de klimpaal 
zit, dan eet ze daar ook en zit ze op de trap, serveren we daar haar eten. 
 
Ze is bijzonder lief; als ze op de tafel zit en je wilt haar aaien dan snapt ze dat niet en tikt met 
haar pootje tegen je hand zonder nageltjes te gebruiken. Vervolgens geeft ze je meteen 
likjes op je hand alsof ze er spijt van heeft. 
 
Ze kan vreselijk in paniek raken bij ritselende geluiden, zoals het uitslaan van een plastic zak 
of van knisperend papier. Als je ziet hoe bang ze dan is, laat je het wel uit je hoofd om haar 
aan deze geluiden bloot te stellen. Had men geprobeerd haar te doden in een plastic zak? 
We zullen het nooit weten, maar dat haar iets vreselijks is overkomen  is wel heel duidelijk. 

 
Arabella heeft haar vaste slaapgewoontes, ze heeft haar vaste plekje 
onderaan de trap in een zacht mandje in een donker hoekje, daar 
vindt ze haar rust. Of op het kussentje dat op de linker stoel van de 
eethoek ligt. Als het kussentje er niet ligt, of er iemand op deze stoel 
zit, dan snapt ze er helemaal niets van en blijft ze rondjes lopen. 
 
Verder is ze ook wel weer heel komisch want zij mag dus echt alles 
wat onze andere katten niet mogen, zoals op de tafel zitten, over 
mijn bureau rennen, op het aanrecht zitten, zelfs de kaas van mijn 
brood eten. Of eigenlijk mag zij het ook niet, maar omdat ze zich niet 
laat optillen, berusten we hier maar in. 

 
In de zomer van 2017 gebeuren er ineens vreemde dingen 
met Arabella; zo lag ze heerlijk op haar stoel te slapen en zo 
viel ze ineens op de grond, maar stond ze wel meteen weer op 
en keek even wat verbaasd om zich heen, maar verder deed 
ze normaal. Eerst overkwam het haar eens in de paar dagen, 
maar geleidelijk aan gebeurde het steeds vaker en maakten 
we ons toch wel zorgen dat ze zich een keer ernstig zou 
bezeren.  
 
Omdat Arabella geen poesje is dat zich makkelijk even mee laat nemen naar de dierenarts 
en ook dan niet te onderzoeken zou zijn, bespraken we het alleen met de dierenarts.  
Die dacht aan epilepsie en schreef medicatie voor die ze gelukkig heel goed door haar eten 
inneemt. De aanvalletjes kwamen minder, maar een enkele keer was het toch weer zover. 
Nadat we de dosering van de medicatie iets hadden verhoogd, gaat het uitstekend met haar! 
Door dit alles kunnen we stellen dat Arabella een heel bijzonder en aandoenlijk poesje is met 
een uitgebreide gebruiksaanwijzing, dat zich heel erg op haar plaats voelt bij ons. 
 
Lief en bijzonder Arabellameisje, word maar heel oud bij ons. We zullen je koesteren, 
verzorgen en zullen altijd rekening met je houden. Daarbij mag je zijn wie je bent! 
 
Annemieke en Els     
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Wij moeten helaas stoppen met de jaarlijkse Open Dag 
 
Het organiseren en voorbereiden van een Open Dag is altijd een grote en tijdrovende klus 
geweest, echter met behulp van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die zich enkele 
weken voor en ook tijdens de Open Dag extra inzetten, kwam het altijd dik in orde. 
 
Deze open dagen waren voornamelijk bedoeld om onze donateurs en adoptieouders te laten 
zien hoe we met veel liefde en een tomeloze inzet de snorrebaarden een heel wat beter 
bestaan kunnen geven dan de meesten van hen eerst hadden. En tevens om zoveel 
mogelijk nieuwe donateurs, adoptieouders en vrijwilligers te werven. Omdat het aantal 
donateurs aanzienlijk terugliep, vooral in de afgelopen crisisjaren en ook een aantal van 
onze oudere donateurs kwam te overlijden, deden we er alles aan om nieuwe donateurs aan 
te trekken door middel van krantenartikelen, interviews op radio en zelfs enkele malen een 
tv-opname! Hierdoor werden ook de open dagen steeds drukker bezocht.  
 
Het was altijd heel erg gezellig en de bezoekers, donateurs, de adoptieouders en ook wijzelf, 
genoten met volle teugen van deze dag. Daarbij meldden zich dan ook regelmatig enkele 
nieuwe donateurs aan, waardoor het aantal donateurs redelijk gelijk bleef. 
 
Een aanzienlijk aantal van onze katten, vond al die schoten om op te zitten en de extra 
aandacht die ze kregen, heerlijk. Toch waren er ook altijd een aantal katjes die zich tijdens 
de open dag in de hel waanden. Ondanks dat we ieder jaar bepaalde gedeeltes van de tuin 
afbakenden met lint, zodat de bangerdjes zich veilig konden terugtrekken, waren ze tijdens 
en zelfs ook na de open dag nog enkele dagen behoorlijk van slag. Dit uitte zich vooral in 
extra onzindelijk en gestrest gedrag. Ik zei dan ook altijd tegen ze “sorry lieverdjes dat het zo 
moet, maar het kan helaas niet anders”.   
 
Tijdens de open dag in 2017 was er zoveel belangstelling voor onze snorrebaarden dat een 
van onze liefste katten zo ontzettend chagrijnig werd van alle zo lief bedoelde knuffels, dat hij 
iemand behoorlijk verwondde, waardoor de EHBO-kist er aan te pas moest komen! 
 
Dit vervelende voorval en het feit dat de animo voor het vrijwilligerswerk de laatste jaren 
steeds minder werd, waardoor het vele werk meestal op dezelfde schouders neerkwam, 
deed ons na lang wikken en wegen besluiten om te stoppen met de grote jaarlijkse Open 
Dag!  Omdat we wel heel graag onze donateurs en andere belangstellenden de gelegenheid 
willen blijven bieden onze snorrebaarden te bezoeken, besloten we de vier bezoekmiddagen 
speciaal voor de adoptieouders die we altijd al hielden, uit te breiden, zodat voortaan naast 
de adoptieouders ook alle donateurs en andere belangstellenden welkom zijn. Op deze 
middagen zullen enkele vrijwilligers aanwezig zijn, die u graag te woord staan.  
We hopen dat u begrip heeft voor onze situatie en zien u graag op een of meerdere van de 
komende bezoekmiddagen. 

 
 
 
 

Aangezien Annemieke de hele zomer gesukkeld heeft met haar gezondheid met daarbij een 
paar ziekenhuisopnames en ik al mijn energie nodig had om haar bij te kunnen staan, daarbij 
het tekort aan vrijwilligers, was er ook geen tijd om een Kattebelletje te schrijven. Helaas zijn 
we hierdoor wel vele donaties en giften misgelopen.  
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Wij blijven ons 200% inzetten voor onze geliefde viervoeters en blijven enorm begaan met 
het welzijn van onze vrienden. Zij rekenen op ons en wij rekenen op u en hopen dat u ons 
zult blijven steunen zoals in het verleden ook is gebeurd. Zonder onze donateurs hadden wij 
het nooit kunnen redden.  
 
Ik hoop dat ik nog heel veel jaren samen met Annemieke, Anita, Patrycja, de vrijwilligers en u 
als donateur  of adoptieouder in staat zal zijn door te gaan met dit zo dankbare werk.  
                                                       
Els Verkerk   
                                     

Adoptiekat Beer 
 
Ik ben Beer en ik werd ruim elf jaar geleden geboren. Al mijn hele leven 
ben ik een zeer angstige kater en woonde ik bij lieve mensen die goed 
voor mij zorgden en mij respecteerden zoals ik ben! Helaas zijn vorig jaar 
mijn baasje en mijn vrouwtje kort na elkaar overleden, waardoor ik 
helemaal uit mijn doen was! Omdat ik zo schuw ben, had mijn vrouwtje 
nog net op tijd aan Els gevraagd of ik mijn laatste jaren bij de stichting 
mocht komen wonen. Gelukkig mocht dat en gaat het me nu voor de 
wind. Alleen de centjes ……. Wie is er zo lief om voor mij een bijdrage te 
leveren? Alvast hartelijk dank! 
 

 
 
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Beer dagelijks voorzien van eten en een 
schone kattenbak. Wie wordt zijn adoptieouder? Voor informatie kunt u Els bellen. 
Telefoonnummer: 0297-566285  of  06-12725071. 

 
  
 

 
Aandachtspunten  

 
De bezoekmiddagen voor adoptieouders, 

donateurs en andere belangstellenden zijn op de 
zaterdagen 9 februari, 11 mei, 10 augustus en  

9 november van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Onze stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donaties/giften aftrekbaar zijn. 

 
Wij hebben nog steeds prachtige verjaardagskalenders te koop voor  € 10,00 inclusief 

verzendkosten! 
 

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2019 
 
 

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


