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Elk jaar weer trachten wij poezen te redden, daarover telkens uitgebreid verslag geven zou u
al snel vervelen, maar soms is het verhaal zo aandoenlijk dat ik u graag hierover vertel.
Even toch deze korte uiteenzetting :


te Lochristi, bij een oude boerin hebben we katjes kunnen redden van de dood, waar
de kleintjes worden doodgeslagen door de dochter en enkel een pan overschot van
tafel wordt neergezet om hun buikje te vullen. 5 werden er weggehaald en kregen
een warme thuis. De volwassenen door een collega afgevangen voor sterilisatie.



Te Kruibeke, bij een benzinestation op de E17. 12 kittens opgevangen, die ofwel
zouden verongelukken ofwel verkommeren daar ze nauwelijks eten kregen. Alle 12
hebben ze een gouden mandje gekregen.

Het verhaal van Guus
Op een dag kreeg ik een oproep om een oude kat
op te vangen die op menige plaatsen reeds had
vertoefd maar nergens kon blijven. Guus kwam
naar hier, mager, schraal, weinig pels en daarbij
agressief naar alle katten en mezelf. Dit was echt
geen aangenaam ventje.
Toen hij hier al een tijdje vertoefde en de poezen
een ommetje maakten als ze hem zagen en mijn
benen vol stonden met diepe krassen, vernam ik
toevallig dat hij erg mishandeld was geworden in zijn jonge jaren. Hij werd nl. regelmatig
bewust op de grond vertrappeld !
Toen begreep ik Guus zijn gedrag en terwijl ik op zijn ritme naast hem stapte, praatte ik
zachtjes tegen hem over samen naar zijn bakje eten gaan en lekker gaan slapen in zijn
hokje. En nu, maanden later is hij een flink oud mannetje, zijn langharige pels mooi bol en
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de poezen en ikzelf hebben ons aangepast aan zijn wantrouwig gedrag (wat al veel
verbeterd is) en we vergeven het hem wel.

Het verhaal van Flanelle
In het voorjaar van 2014 werd er een langharige witte poes binnengebracht.
De eigenaresse vertrok naar een home
en poes kon helaas niet mee. Zoals wel
vaker het geval is bij langharige poezen,
bleek ook zij een jonge dame met
karakter ! Ze werd al snel de duivel van
de opvang.
Onze vrijwilligster Karin vertelt.....
Iedereen die het waagde om in haar
buurt te komen werd getrakteerd op
een stevig geblaas en een fikse uithaal.
Ook ik werd verwittigd voor dit onhandelbaar wit fenomeen. Meer had ik niet nodig om de
uitdaging aan te gaan met haar ! Na 3 weken werd mijn geduld beloond en kon ik haar
voorzichtig doch beperkt aanraken. Al snel werd onze band sterker en ging ik bijna dagelijks
langs met iets lekkers. Ze hoefde maar mijn stem te horen en ik werd al ongeduldig
opgewacht.
Tevergeefs hebben we geprobeerd een nieuwe thuis voor haar te vinden maar niemand
bleek bereid om zoveel geduld en energie in haar te steken. Ondertussen zag ik haar steeds
zwakker en zieker worden.Graag wou ik haar zelf mee naar huis meenemen, maar onze toen
15-jarige boskat, ook een dame met pit en een dominant karakter, was voor mij de
struikelblok. Tot ik met Anneleen Bru van Felinova in contact kwam !
Er werd een strak introductieschema opgesteld en op 11 oktober 2014 is Flanelle bij ons
komen wonen. De eerste weken waren intensief en spannend, zowel voor de poezen als de
baasjes. Zij mochten elkaar niet horen, zien of ruiken. Niet evident ! Vandaar dat Flanelle nog
altijd de boven-verdieping inpalmt en dit haar lievelingsplekje blijft als ze zich wil afzonderen
of rust nodig heeft.
Maar het is gelukt … dankzij de support van
Anneleen. Beide poezen hebben ondertussen
hun leefgebied uitgestippeld met respect voor
elkaars plekjes. Eet- en drinkbakken alsook de
toiletten worden zonder enig probleem
gedeeld. En wanneer zij op tijd elk hun
aandacht en knuffels krijgen zijn beide poezen
heel tevreden … en wij ook. Hopelijk kunnen
we nog lang van elkaar genieten !
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Alleen hadden zij dit niet gekund. Zij riepen de hulp in van Anneleen Bru, Felinova
gedragstherapeute voor katten.

Enkele nuttig weetjes opgestoken bij Anneleen Bru.

Als je kat op tafel of op het aanrecht springt
...En je wilt dit niet, schenk er dan geen aandacht
aan. Als jij erop reageert denkt de kat ‘oh, leuk,
mijn baasje is blij’. Katten zijn boomklimmers en voelen
zich in de hoogte veel meer op hun gemak. Biedt hen in
de plaats iets leuks of lekkers aan op de grond maar laat
het daar zeker niet staan of liggen. Barricadeer in een
aanleerfase desnoods de tafel of het aanrecht en maak
op een andere plek in de hoogte ruimte waar ze mag
zitten en waar je om het aan te leren wat lekkers zet.

Eten en drinken
De meeste eigenaren hebben het eten en het drinken van
de kat naast elkaar staan, maar dat vindt de poes niet
leuk. Van nature drinkt een kat ver weg van haar eten. Zet
drinken ver weg van haar eten; je motiveert haar om meer
te drinken.

Eetlocaties

Als je 1 kat hebt, moet ze minstens twee eetlocaties en twee
drinklocaties hebben. Een kat heeft keuzes nodig, dan zie je
ze veel rustiger worden en openbloeien.
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De kat beslist
Maak contact met je dier op het
moment dat ze er ontvankelijk
voor is. Laat het kiezen wanneer
het geaaid wil worden. Als een kat
zich niet goed voelt, wil ze met
rust gelaten worden.

Het belang van geuren
Steek altijd eerst je hand uit naar een kat zodat ze eraan
kan komen ruiken. We komen thuis en wrijven alle
geuren die we de hele dag hebben opgevangen in de
vacht van de poes. En dan verbaast het ons dat ze dat niet
leuk vindt. Als ze zelf een kopje geeft dan kan je verder
gaan. Anders laat je ze beter met rust.

Meer informatie over Felinova Animal Behaviour Consulting
www.felinova.be
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Volgens de gebruiken is het te laat om wensen te zenden voor 2016 maar ik zend u hierbij
enkele waarheden.

Drie voorwaarden om gelukkig te zijn...

Iets om te hopen
Iets om voor te vechten
Iets om van te houden

Onzichtbaar is de grens tussen oud en nieuw.
Niet de tijd is vernieuwend maar wat je er zelf mee doet.

Tot slot, veel dank voor dat steentje dat ieder van u elk jaar bijdraagt om zovele katjes
gelukkig te maken.

Lucretia Dierckxsens
vzw Allemaal Poezen
www.allemaalpoezen.net
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