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Zoveel emoties die zich steeds herhalen, ervaringen in vreugde en verdriet
Vele poezen worden doorheen het jaar opgevangen, maar het loopt niet steeds van een leien dakje, soms is
het een kwellende ervaring met veel vraagtekens hoe het opgelost kan worden of hoe je ooit nog de poes
in kwestie gelukkig kan maken.

Een zeer lieve muisgrijze kater werd binnen gebracht die opmerkelijke veel kale plekken vertoonde. Eerste
gedachte, stress. Als het blijft duren denk je : ‘niemand zal hem willen adopteren’, daarna dringt zich stilaan
een andere conclusie op…. ‘dan maar als blijvertje op den hof’. Dan merk je dat hij hoegenaamd geen
soortgenootjes dult. Verschillende kandidaat adoptanten vinden hem prachtig en zó lief, maar nee… die
plekken ! Hoe langer hij bij ons was, hoe meer hij treurde en uiteindelijk nauwelijks nog at. Een ware
bekommernis en je wacht maar af, of vraagt jezelf af ‘wat nu ?!’.
En dan duikt plots het onverwachte op, iemand neemt telefonisch contact, via via (na 2 maanden) komt
men bij Allemaal Poezen terecht en beschrijft de kat. Dan valt het hele verhaal op zijn pootjes. De kater was
al 2 maanden zoek. Wat een vreugde aan de andere kant van de lijn als ons antwoord verlossend blijkt te
zijn. Dezelfde dag nog brachten we hem zelf naar zijn thuis, ter bevestiging dat het zeker om deze kater ging
en omdat die dag zijn vrouwtje hem niet zelf kon ophalen. De uiteindelijke hereniging was uitermate
ontroerend !

Een kleine poes, zeer bang (we schatten ze een 5 maanden) werd binnengebracht. Eten deed ze nauwelijks
en kroop steeds weg. Antibiotica bracht lichte verbetering in haar toestand. Een van onze pleeggezinnen
wilde haar verzorgen. Het werd gedurende 3 maanden een wekelijks bezoek bij de dierenarts, haar longen
waren zwaar aangetast. Toch werd ze uiteindelijk beter en kwam ze terug naar de opvang, doch wilde weer
niet eten en bleef stilletjes liggen waar ze lag.
Het toeval wilde dat een lieve rosse kater gereserveerd was door een oudere dame. 3 dagen voor zijn
adoptie bleek dat hij een darmaandoening had waarvoor 3 maanden medische verzorging nodig was om
hem te genezen. Ik moest de adoptie afbellen want wilde de dame absoluut niet opzadelen met heel het
proces waar hij doorheen moest. De ontgoocheling was groot, de dame was ook alleenstaand en wilde zo
graag een katje. Ik dacht toen meteen aan het bange kleintje waarvan ik intussen wist dat ze 7 à 8 jaar

was… Ik vertelde het verhaal aan de dame in kwestie maar drukte haar ook op het hart dat ze waarschijnlijk
lang schuw zou blijven. Dat vond ze niet erg. De volgende dag brachten we het zo kleine en bange poesje
naar haar nieuwe thuis. Een wonder geschiedde. ‘ Avonds reeds kwam er een telefoontje, het poesje had
goed gegeten en lag bij de dame te knuffelen in de zetel.

Een groep poezen die plots gered moeten worden.
In de zomer kreeg ik een onheilspellende oproep van een man uit Kruibeke. Aan de boerderij naast hem
waren 12 katten, waarvan de helft ziek, achtergelaten. Ze kwamen het eten van zijn katten opeten en het
werd snel duidelijk dat hier dringend een oplossing moest komen.
Dezelfde dag nog kwam ik met vangbakken en draagmanden. De man was bewonderenswaardig
behulpzaam en stond steeds klaar om een handje toe te steken. Tot mijn grote vreugde zaten na 3 dagen en
na meteen een bezoek aan de dierenarts, de 12 poezen allen samen in een grote ren. Het was mooi om zien
hoe ze dicht bij elkaar kropen in zachte nestjes, gezamenlijk gulzig etend uit 2 grote kommen. Wel 3 keer
per dag moest ik bijvullen. Slapen, eten, zonnen, telkens als ik hen bezocht had ik zo een zalig warm gevoel
van binnen. 7 werden er snel geplaatst, de overigen (Bonnie, Coco, Louise en Ollie) werden blijvertjes.

Een poos later speelde zich een gelijkaardig verhaal af, ditmaal vanuit de haven van Antwerpen. Hoeveel
katten het juist waren was in eerste instantie nog onduidelijk maar hun ‘vast verblijf’ daar werd afgebroken.
Gedurende 1 week vloeiden ze geleidelijk aan naar ons af. Uiteindelijk bleken het er in totaal 16 van
verschillende leeftijden : 3 maanden, +/- 7 weken, 1 jaar, een mamapoes van amper 1 jaar oud ! De mama
was snel tam maar toch ietwat vervreemd van mensen. Een deel van de groep konden we snel in een
nieuwe thuis plaatsen, een andere deel verhuisde naar onze pleeggezinnen om te socialiseren. Weken
nadien werden nog eens een aantal kittens gevonden.
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5 van de ‘havengroep’

Dat wij nooit een poes onnodig laten inslapen is onze prioriteit en het geeft een gelukzalig gevoel te weten
dat er net genoeg plaats is om zulk een uitzonderlijk groot probleem op te lossen.

Een traan en een lach

Jani en Mona terug thuis en opgeknapt na hun hachelijke ‘reis’

Juist waren ze geplaatst en plots waren ze er niet meer ! Alles begon zo mooi. Mona en Jani waren hier
niet echt gelukkig omdat ze niet zo op gezelschap van soortgenootjes gesteld zijn. En er kwam iemand die
naar Kuitaart in Nederland verhuisde en ze allebei stellig wilde adopteren.
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Na 3 dagen belde ik naar Kuitaart voor een stand van zaken. Ja, ze verstopten zich nog steeds en dus belde
ik na 3 weken nog een keer. Ze waren ontsnapt via een klein raampje (in het toilet).
Dit kon niet waar zijn !!! 2 eerder schuwe katten verdwenen, ik moest ze vinden. De nieuwe eigenaar ging
er allemaal nogal lichtjes over : “ze zullen wel een boerderij vinden”. Je kon het zo aanvoelen, geen
bekommernis om de poezen. De zoektocht was aan ons, en wat voor een zoektocht werd het !! Tot 5x toe
reden we naar Nederland. Eerste maal naar Kuitaart in de straat waar ze voorheen ‘woonden’. Een lieve
dame die de was ophing vroeg ons wat we zochten. Na het hele verhaal beloofde ze een oogje in het zeil te
houden. Overal in de regio verspreidden we flyers, in brievenbussen, aan bushaltes, in supermarkten,
dierenwinkels, bij dierenartsen, overal in de omringende kleine dorpjes : Kloosterzande, Lamsweerde,
Vogelwaarde, we reden zelfs ook naar Hulst. Sommige bewoners van de straat verspreidden het bericht op
Facebook en we stelden menig Nederlandse dierenorganisaties op de hoogte met uitgebreide informatie.
We spraken mensen aan, een dierenarts en een vriendelijke man. Ze hadden al meegemaakt dat na 4 à 6
maanden een poes terug opdook.
Enkele weken nadien gingen we terug richting Nederland, nog enkele dorpjes bezocht, rondvragen of
iemand iets gezien of gehoord had. Uiteraard gingen we ook eerst altijd langs bij Ireen en Jan in Kuitaart,
de mensen die ons allereerst aanspraken…. Nog niets. We bezorgden voedsel aan de bewoners van de
straat die beloofden het buiten te zetten.
Een zestal weken verstreken en toen kregen we bericht Ireen en Jan dat ze dachten de katjes gezien te
hebben aan de beek in hun buurt. We gingen met vangbakken, 3 dagen, geen resultaat. Toch kregen we
wat later weer bericht van een verpleegster (Sonja) dat ze enige tijd geleden Jani had gezien, die wilde
binnen komen maar ze had het niet toegelaten in de veronderstelling dat hij bij iemand hoorde.
Het ongelooflijke gebeurde weer een tijdje later. Ireen berichtte ons dat ze bijna zeker was Mona gespot te
hebben (dat was al 3 maanden na datum). Elke avond ging ze buiten om foto’s te maken want Mona kwam
steeds op een heuveltje zitten en verdween daarna tussen de struiken.

De foto met vergrootglas bestudeerd, jazeker, ze was het !
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Nogmaals terug naar Kuitaart waar ik een uur al roepend rondliep in het poldergebied…. Maar niets !
Wat een moeite dat Ireen, Jan en Sonja zich getroostten om Jani en Mona aan te halen met de bedoeling
hen uiteindelijk terug naar ons te laten komen. Ireen bracht eten op de heuvel, ze zag Mona nu elke avond,
om dan het bakje uiteindelijk naast de omheining van hun tuin te zetten, in de tuin, in het tuinhuisje. Mona
kwam steeds dichter om eindelijk in de avond wat te blijven zitten. De verlossende telefoon kwam kort
daarna. Ze hadden Mona in een bench kunnen krijgen en diezelfde avond brachten ze haar naar ons. Wat
genoot Mona de daarop volgende dagen van de teruggevonden thuis en intussen aanvaardt ze met dank de
andere blijvertjes, verkeert in blakende gezondheid en is mooi dik en rond gegeten.

Mona

Maar waar was Jani ? Ik begon te denken dat hij inmiddels een thuis had gevonden omdat hij minder schuw
was dan Mona, maar hij was geen dag uit mijn gedachten. We hielden steeds contact met het echtpaar uit
Kuitaart en intussen 4 maanden na zijn verdwijning kwam het onwaarschijnlijk bericht dat hij in de tuin zat
van Sonja (de verpleegster), die hem eerder niet binnen liet komen. Meteen reden we met vangbak en
bench ter plaatste. De dagen nadien had ik het zeer moeilijk want hij wilde niet in de bench en met de
vangbak was hij dus erg op zijn hoede, ik wist echt niet meer wat te doen. Ik wist wel dat ik koste wat kost
hem terug thuis wilde. Net wanneer de moed me helemaal in de schoenen zonk kwam er opnieuw
telefoon uit Nederland. Sonja had Jani binnen gelokt en hem kunnen pakken. Ireen en haar zoon brachten
ook Jani naar huis. Net als Mona wist hij maar al te goed waar hij was en is minzaam geworden tegenover
de andere blijvertjes op den hof. Wel aangesterkt maar het op peil brengen van zijn gewicht vraagt wat
meer tijd omdat hij helemaal verkommerd tevoorschijn is gekomen uit het poldergebied rond Kuitaart.

Jani eet aan het tuinhuisje in Kuitaart

Mager en onderkomen maar terug thuis
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Wat ik nooit zal vergeten, toen ik de melding kreeg dat Mona was gespot, juist op dat ogenblik had ik
gedurende dagen steeds voor mezelf herhaald “Mona kom terug”. Alsof ze met een 6 e zintuig de
boodschap ontving. De gedachte aan Jani terug op den hof had ik opgegeven omdat ik dacht dat hij ergens
welkom was geweest.
Zo zie je maar… nooit opgeven is de boodschap !

Jani & Mona genieten van elkaars gezelschap

Geluk bestaat uit drie dingen :
Iets om van te houden
Iets om te doen
Iets om naar uit te kijken

En dit wensen wij u voor 2019

allemaalpoezen@gmail.com
www.allemaalpoezen.net

0478/31 28 73
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BE48 7370 3139 7327
www.trooper.be/allemaalpoezen

