
1 

Driemaandelijks magazine IOFPA – De Poezenboot  Jaargang 25:  aug., sept., okt. 2021 

Retouradres: IOFPA De Poezenboot, Nieuwevaart 300 9000 Gent 

Verantwoordelijke uitgever: Ellie De Grauwe Nieuwevaart 300, 9000 Gent  

P005900 

Postkantoor Opwijk 

Singel 20 

1745 Opwijk 

P005900 

 

IVZW IOFPA 
De Poezenboot 

Filoxenia Griekenland  

 
BELGIE(N)-

BELGIQUE 

3/5944 

Een ware toestroom n katjes. 
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Wat een toestroom, de lang verwachte Coronapiek is geko-

men...en het einde is niet in zicht! 

In mei vorig jaar deed de Poezenboot een oproep in de 

media om stil te staan bij de kattenpopulatie. Wij beseften 

van bij de eerste lockdown dat er iets ernstig misliep voor 

onze kattenpopulatie. Er werden simpelweg géén katten 

gesteriliseerd tijdens de eerste lockdown, en ook tijdens de 

tweede lockdown bleven de meeste diergeneeskundige 

instellingen gesloten. Het kwaad was geschied, zonder dat 

iemand het doorhad. Alle katten op Belgische bodem die 

normaalgezien in het voorjaar worden gesteriliseerd (dat 

gaat hier over een typische voorjaarspiek van duizenden 

chirurgische ingrepen) werden vorig jaar tijdens de eerste 

en twee lockdown niet gesteriliseerd. De meeste eigenaars 

van deze intacte poezen, zaten zelf ook thuis. Zij vonden 

dat ene oeps nestje niet zo erg. Maar dat ritueel heeft zich 

massaal afgespeeld. Zoveel burgers zaten thuis met een 

kat, die ze zelfs niet konden laten steriliseren, want de dier-

geneeskundige sector was nagenoeg gesloten. Het oeps 

nestje was zelfs niet meer “hun” fout, hoe massaal dit ritu-

eel zich ook herhaalde. 

Alsof dat nog niet erg genoeg was, keken we ook toe hoe 

steden en gemeenten massaal de vangacties en sterilisa-

ties van de zwerfkatten noodgedwongen moesten staken. 

Ook hier dezelfde reden: alle diergeneeskundige instellin-

gen waren gesloten. En ook daar krijgen we nu het trieste 

resultaat van terug. Het aantal opgevangen noodlijdende 

zwervertjes is dit seizoen enorm toegenomen, zoals u ver-

der in dit magazine zal kunnen lezen.  Niet alleen hun aan-

tal is sterk toegenomen, maar vooral de manier waarop ze 

binnengebracht worden, ze zijn absoluut noodlijdend. 

De trieste cijfers: we vangen nu 120 katten per maand op. 

De Poezenboot is zijn jaarlijks cijfer van de katten (zoals 

we het al 5 jaar kenden) al ruim te boven gegaan. Te we-

ten dat dit pas het begin is van de ware toestroom die wij 

hadden verwacht vorig jaar in maart. De grootste piek moet 

nog komen, dat is de volgende typische septemberworp 

van de katten. Daar bereiden we ons nu op voor. Zoals het 

er nu naar uitziet zullen we vlot de kaap van 1000 katten 

bereiken dit jaar die bij ons worden opgevangen.   

Het is bijna onwerkelijk hoe we ineens 5 jaar terug in de 

tijd werden gekatapulteerd. Maar met een beetje trots kun-

nen we stellen: we zijn een specialist ter zake en we staan 

met man en macht klaar deze tsunami aan katten op te 

vangen. Het goede nieuws: we slagen er momenteel wel in 

om de toestroom van de vele katjes op te vangen. De boot 

draait op volle toeren, alsook onze vele pleeggezinnen. 

Onze eigen huizen zitten vol met poesjes, onze vrienden 

durven amper over de vloer te komen of ze krijgen een 

nest kittens mee. Maar zoals aangehaald, we slagen er 

momenteel nog in alle aangeboden katjes op te vangen 

maar we vrezen wel de volgende worp van de poezen, 

want de toestroom van katjes zal nog groter zijn dan wat 

we tot nu toe hebben gezien.  

Ter info: al het fotomateriaal dat gebruikt wordt in dit maga-

zine, is eigen materiaal. Elk dier dat u zal zien in ons maga-

zine, werd mede dankzij uw steun gered.  

 

Voorwoord 

HLN MEI 2020 
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Veel van de kittens die binnengebracht worden op de Poe-

zenboot zijn nog te jong voor adoptie en worden veiliger 

opgevangen in een huiselijke omgeving. 

Daartoe lanceerde de Poezenboot meermaals oproepen via 

sociale media, op zoek naar hartverwarmende tijdelijke 

pleeggezinnen. De reacties bleven niet uit en we werken 

intussen met een twintigtal pleegezinnen samen.  

Gelukkig voor al onze poezen beseffen deze pleeggezinnen 

hoe onmisbaar zij zijn in de opvang van al deze poesjes. 

Onze kittens worden dan ook in een kleine massa door 

deze gezinnen opgevangen tot zij oud genoeg zijn om naar 

de Poezenboot te komen. 

Wij willen graag onze oprechte dank uiten naar al onze 

pleeggezinnen. Wij hopen in de toekomst op jullie steun te kunnen blijven rekenen. Zonder jullie hulp zouden er opvang-

plaatsen tekort zijn. Indien er nog mensen zijn die zich graag opgeven als tijdelijk pleeggezin, aarzel alsjeblieft niet om een 

mailtje te sturen naar info@iofpa.be. 

Een klein woordje van een pleeggezin 

Via Facebook gingen wij onmiddellijk in op een oproep naar personen die zich bereid voelden te zorgen voor de tijdelijke 

opvang en opvoeding van hulpeloze kittens. Wij kregen samen met vier kittens een bench, kattenmelk, korrels, katten-

bak… mee van onze dierenarts die deze oproep op Facebook had geplaatst. De bench werd ingericht en wij keken op-

gelucht en vol verwondering naar deze vier prachtige kittens die zich meteen thuis voelden. 

Onze toewijding en ons geduld werden beloond door geronk, gemiauw en de enorme aanhankelijkheid en erkenning van 

deze zo kleine wezentjes. Zij evolueerden zeer snel en zijn ongelofelijk speels, leergierig en nieuwsgierig. Zodra zij klaar 

waren voor adoptie (gesteriliseerd, gechipt en gevaccineerd), volgden al snel andere nestjes en een tweede bench. Zelfs 

al hebben wij steeds katten gehad, ont-

dekten wij opnieuw hoe intelligent en ver-

schillend ze zijn. Ze gebruiken hun ongelo-

felijke charmes en palmen je volledig in, zo 

ook onze grote kater en onze hond. 

Hele dagen kijken wij verwonderd en ver-

rast naar de fantastische avonturen die 

onze viervoeters met elkaar beleven. Met 

plezier zetten we onze schouders onder 

de werking van de Poezenboot. 

Onze dank aan de vele pleeggezinnen 
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Wij geven geen enkel dier op 
Beste leden en sympathisanten, wij hebben een reputa-

tie :-). Een reputatie dat wij elk dier de kans geven op 

volwaardig herstel en geen enkel dier nodeloos inslapen. 

Vorige maand werden wijzelf als mens, dierenbeschermer 

en dierenartsen getest in al onze kennis en inzet en 

moesten wij beslissen over leven en dood bij een dier dat 

in feite al lang dood had moeten zijn. Haar lijden was 

onmenselijk geweest, haar lijden had het doel haar te 

doden. Maar ze stierf niet. Ze kwam met al haar diepe 

verwondingen toe op de Poezenboot. Ons Stumpertje, de 

lieveling die ons harten heeft veroverd, de lieveling waar 

wij met al ons kunnen hebben voor gestreden, de lieve-

ling die 18 keer werd beschoten door een barbaar terwijl 

ze met gebroken bekken voor zijn voeten lag. Onze in-

spanningen werden beloond, maar o wee wij waren bang 

fout te doen. Haar lijden was al zo groot geweest, 

moesten wij haar nog door 3 chirurgische ingrepen ja-

gen om de 18 kogels uit haar lichaam te verwijderen? 

Het enige waar we ons konden op baseren was dat 

Stumpertje steeds veel wou eten en contact met ons 

maakte. Haar gewicht bij aankomst op de Poezenboot 

was 1.8KG. Een skelet en volledig vergiftigd door het 

lood in haar lichaam.  

Aangezien Stumpertje ons steeds de indruk gaf te wil-

len vechten voor haar leven en steeds een goede eet-

lust had, konden we niets anders dan aan haar zijde te 

blijven en haar te steunen om de richting van herstel in 

te gaan.  
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Wij geven u hierna enkele krantenartikelen mee over ons Stum-

pertje. Wij moeten toegeven dat wij enorm veel steun hebben 

ontvangen uit verschillende hoeken. Iedereen vond het schrijnend 

voor dit dier en zoveel mensen wouden de situatie op de voet 

volgen.  

Ook vanuit de bevoegde politiediensten werden de nodige inspan-

ningen geleverd om te achterhalen wie de persoon is dat deze 

laffe barbaarse daad op zijn geweten heeft. Het is belangrijk voor 

mens en dier dat zulke individuen gekend zijn in onze maatschap-

pij. Het zijn immers niet alleen de dieren die beschermd moeten 

worden tegen zulks tuig. We mogen er niet aan denken waartoe 

zulke ziel nog meer toe in staat is. De dader woont in Maldegem 

nabij het Stationsplein. Het onderzoek is gaande, de verwijderde 

kogeltjes worden onderzocht. Wij hopen dat de link tussen dader 

en slachtoffer bewezen kan worden. Dat is nu af te wachten, justi-

tie moet zijn onderzoek voeren. Indien we toch tot een gerechte-

lijk zitting zullen komen, dan zullen wij ervoor zorgen dat deze 

persoon de maximale straf zal krijgen.  
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Wat wij jullie ook alvast kunnen meedelen: er is een adoptant gevonden voor Stumpertje. Het gaat over een ouder kop-

pel, zonder kinderen die nog een extra poes in huis hebben. Haar gouden mandje staat op haar te wachten. We ver-

moeden dat Stumpertje binnen 3 weken definitief naar haar gezinnetje zal verhuizen. Jammer genoeg moeten we nog 

één laatste chirurgische ingreep doen waarbij de 5 laatste kogeltjes verwijderd zullen worden. We menen te kunnen zeg-

gen dat deze laatste ingreep veel minder risico’s inhoudt dan de vorige twee ingrepen, omdat Stumpertje haar algemene 

toestand nu al veel beter is dan de dag dat ze aankwam op de Poezenboot.  

Hieronder een radiologisch overzicht van ons Stumpertje na twee ingrepen (waar u ook het gevulder buikje kan zien). 

Ter info: wegens de toestand van Stumpertje moeten we de anesthesie telkens stopzetten na 1uur. Het wegnemen van 

de kogeltjes lijkt kinderspel, maar is in realiteit aardsmoeilijk. Het lokaliseren van de kogels is al zeer moeilijk omdat som-

mige in een gewricht zitten, maar ook het wegnemen van een kogeltjes is niet zonder gevaar wanneer deze zich aan 

grote bloedvaten bevinden. 

Deze mama werd met haar 4 kittens gevonden in een verwaarloosde toestand. Alerte buurtbewoners meldden hun zieli-

ge verschijning, waarop we een vangactie ter plaatse opzetten. Moeder en kittens werden door ons opgenomen en wer-

den goed verwend. Enkele flesjes en tubes medicatie verder zien ze er al veel beter uit. 
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Graag stellen we jullie voor aan onze meest bekeken 

KAT KEVIN. Onze Kevin werd eventjes razend popu-

lair op Facebook en het filmpje van zijn (wan)gedrag 

werd maar liefst 330.000 keer bekeken op Face-

book. Een tijdelijke bekendheid die hij verwierf door 

zijn imposante verdedigingstechnieken. Gelukkig za-

gen wij snel door zijn boosaardig masker en beseften 

we dat hij een bang klein muisje was dat een trauma 

te verwerken had. Met de hand der liefde en geduld is Keven intussen omgevormd tot een ware knuffelbeer. 

Een zoveelste blind kitten  

Er werd onlangs een kitten binnengebracht die zo goed als blind is. Het katje zat vol vlooien en was erg mager bij aan-

komst. Ze had hevige diarree die amper te stoppen was. Maar ze was zo lief. Met de weinige energie die ze nog had 

stond ze te trappelen van blijheid gevonden te zijn. Ze kon niets zien, haar oogjes waren te erg ontstoken, en zo zal ze 

al geruime tijd op straat gedoold hebben. Ze werd natuurlijk met veel liefde opgevangen bij onze dierenarts en zij vond 

intussen een forever home, maar net daarover willen we u heel graag meer vertellen.  
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Soms lijkt een situatie dramatisch, maar liefde overwint alles. Onze blin-

de lieverd vond maar moeizaam een gezinnetje. Uiteindelijk werd ze ge-

adopteerd door een gezin met 1 andere kat, deze kat heeft maar drie 

pootjes.  

De lieve huispoes had botkanker en daarvoor moest er een pootje ge-

amputeerd worden.  Het diertje werd daarvoor gehospitaliseerd en leer-

de tijdens haar hospitalisatie haar toekomstige huisgenoot kennen. Het 

blinde kitten zat toen al drie weken bij de dierenarts die er nog steeds 

een gezin probeerde voor te zoeken. Blinde kittens plaatsen heel moei-

lijk. Wat de dierenarts niet doorhad is dat de zoektocht overbodig was 

geworden. Er was immers al een mooie vriendschap ontstaan tussen 

twee poezen die een zwaar herstel door moesten maken. De ene blind 

en jong, de andere ervaren maar een beetje kreupel geworden door een 

noodzakelijke amputatie. Waar liefde alles overwint: die twee lieve poe-

zen werden vriendjes voor het leven. De ene vond steun bij de andere, 

ze reageerden op elkaar en maakten door de tralies contact met elkaar. 

Wanneer de eigenaars hun poes met drie pootjes mochten ophalen had-

den ze de vraag of wij toevallig geen gehandicapt kitten hadden die een 

thuis zocht.  De eigenaars brachten twee mandjes mee, één daarvan 

was voor ons lief blind kittentje, zij vond de allerbeste thuis. De foto’s die 

we intussen toekrijgen zijn immens verwarmend.  

 

Maar net omdat deze katjes zo moeilijk een gezin vinden vatten we hier 

graag de ervaring en kennis van blinde katjes samen.  

Katten hebben een heel duidelijk reukvermogen. Hun gehoor is superieur 

aan dat van de mens. Deze twee belangrijke zintuigen betekenen dat 

een blinde kat nog steeds haar dagen goed kan doorbrengen en zich 

kan aanpassen aan blindheid, dus: blindheid hoeft een kat zeker niet te 

weerhouden om een gelukkig en avontuurlijk leventje te leiden.  

Wanneer je met haar voor de eerste keer bij je thuis komt, zet haar dan 

voorzichtig neer in haar kattentoilet. Zo weet ze deze direct te zijn. Nadien laat je haar het voeder-en waterbakje zien 

door haar er voorzichtig voor te plaatsen en aan te laten ruiken.  

Het is normaal dat ze, zeker in het begin, soms wat verward is. Stel haar gerust met je stem en help haar zo veel moge-

lijk door zachtjes met haar te praten in plaats van op te pakken en neer te zetten want hierdoor kan ze even de weg 

kwijt zijn en niet weten waar ze is.  Een blinde kat gaat zich focussen op je stem. Praat regelmatig en zacht, geef haar 

vertrouwen en laat haar weten dat je er nog bent.  

Zet de voeder-, waterbak en kattentoilet op een plaats waar je zeker van bent dat deze daar blijven staan. Het is belang-

rijk voor je kat dat alles zo veel mogelijk op zijn plaats blijft staan. Probeer zo veel mogelijk je meubilair te laten staan 

hoe het staat. Hou je huis ook zo goed mogelijk opgeruimd. Laat geen spullen zoals schoenen of een wasmand rond 

slingeren.  Daar is trouwens iedereen blij mee :-) 
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De prijs van de grootste hulp dit seizoen gaat naar: “Minoe”, de engel onder de katten, de moeder der moeders.  

Onze lieve Minoe, nagenoeg een raszuivere Siamees, werd gevonden als zwervertje en zo zag ze er ook uit. Een beetje 

verkommerd, een beetje hongerig en een klein rond buikje. We hadden een klein vermoeden van zwangerschap en zo 

bleek ook een kleine week later. Minoe was mama van 1 klein kitten. Eentje, meer was er niet. 

Minoe verbleef in de buurt van papfleskittens en ze begon daags na haar bevalling te reageren op elk piepgeluidje van 

die papfleskittens. Na een drietal dagen gaven we haar één van onze papfleskittens, die een dag of twee ouder was dan 

haar enige eigen kitten. Alsof wij compleet onhandig waren begon ze ons kitten grondig te wassen en leek enorm blij 

met haar aanwinst. Terwijl ze het ene kitten verwelkomde week haar blik geregeld af naar de overige papflessers, waar-

van we er dus nog 7 hadden. Allen papflessers nagenoeg in dezelfde week geboren, van 3 verschillende nesten. 

Over een periode van enkele dagen ontfermde Minoe haar over 1 kitten naar 9 kittens. Wij staan natuurlijk aan haar 

zijde met de papfles, zij aan 

onze zijde voor de grondige 

wasbeurt en het warme nest-

gevoel van deze hulpbehoe-

vende kittens. Minoe is over-

duidelijk heel trots en voelt 

haar bovenal beschermd. Wij 

zijn haar zo dankbaar, want 

de bijdrage van een moeder-

poes verhoogt aanzienlijk de 

overlevingskans van deze 

papflessers (ook ons eigen 

slaaptekort werd hierdoor een 

beetje gematigd). 

De teller staat op 240 opgevangen katten op een tweetal maanden. We geven jullie hier graag een “ingekorte” versie. 
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De buitenlandse zwerfdieren 

Ondanks de vele poezen die we binnenkrijgen, laten de Europese zwerfdieren ons niet koud. Hun problematiek zal altijd 

nauw aan onze harten verbonden zijn. De schrijnende toestanden van de zwerfdieren ter plaatse, samen met de steeds 

groeiende malafide broodfokhandel blijven ons overtuigen dat deze Europese asiel-en zwerfdieren als eerste moeten 

geholpen worden. Het blijft oneerlijk dat er in België jaarlijks 30.000 pups toestromen vanuit de Oost-Europese brood-

fokhandel, maar dat de stroom van hulpverlening van de honderdduizenden zwerfdieren maar niet op gang komt; of 

beter gezegd mag komen. Dat is een beslissing van de Dienst Dierenwelzijn. De malafide broodfok is volgens de Euro-

pese commissie de derde meest winstgevende illegale handel na drugs en wapens. Volgens datzelfde Europese onder-

zoek zit de centrale as van dit netwerk hier bij ons in Vlaanderen en Nederland. 

Beste lezers, zoals jullie weten verzetten wij ons al geruime tijd tegen het onrecht dat ons werd aangedaan. Met ons 

bedoelen wij alle verenigingen die werkzaam zijn met buitenlandse zwerfdieren, wij bedoelen dieren als katje Lee en de 

honderden dieren die het FAVV intussen heeft gedood onder het mom van Rabiës. Met ons bedoelen wij ook alle slacht-

offers die een ziek dier hebben gekocht en het lijden binnenin hun gezin. Wij bedoelen ook de broodfokdieren die veel te 

ver zijn uitgebuit en sommige rashonden die nog amper leefbaar zijn. 

Hoe meer wij ons verdiepen in deze materie, hoe meer afkeer wij krijgen van het systeem dat dit alles in stand houdt: 

onze eigen bevoegde overheidsdiensten. 

Wij blijven ons verder voorbereiden op een gerechtelijke procedure tegen de overheid en de bevoegde diensten. Een van 

de hekelpunten waar wij ons absoluut tegen verzetten is de ongelijke behandeling tussen broodfokkers en verenigingen, 

die dieren importeren vanuit het buitenland. Voor de broodfokkers stelde onze minister Ben Weyts een White list op. 

Daardoor mogen broodfokkers onbeperkt dieren 

importeren vanuit het buitenland. Voor asielen 

geeft de minister een totaal invoerverbod en voor 

de verenigingen die Europese asieldieren willen 

importeren is er geen regelgeving. Op die regel-

geving wachten we al meer dan 10 jaar.  Deze 

oneerlijke behandeling bevoordeelt de broodfok-

kers. Daarbij criminaliseren de bevoegde diensten 

de werking van de diervriendelijke verenigingen 

via de media en verspreiden ze foutieve informa-

tie,  maar blijken zij volgens een overheidsaudit 

de broodfok amper te controleren. De ongelijke 

behandeling, regelgeving en controles van de 

bevoegde diensten zijn veel te ver gegaan. We 

hopen op gerechtigheid en we zullen ons blijven 

inzetten dit ook daadwerkelijk te bekomen.  

Gedumpt in een container en 2 jaar later 
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Het goede nieuws: 

Ondanks de overheid onze werking blijft tegenwerken, blijven wij onze werking ter plaatste uitvoeren. Beter nog, dankzij 

de steun en bijdrage van Heike Luyckx hebben we onze werking in Griekenland serieus kunnen opvoeren. We hebben 

de laatste maand voor 15 Griekse zwerfhondjes een Belgisch adoptiegezin gevonden. Zij zijn intussen allen aangeko-

men in België en leiden nu het leven waar ze recht op hebben, in een warm en veilig gezin. Ver weg van de straten 

waar voor de meeste van deze zwervers een langzame lijdensweg hen naar de dood zou leiden. Het is misschien maar 

een druppel op een hete plaat maar wij zijn alvast gelukkig voor deze 15 hondjes, voor elk van hen is die druppel hun 

recht op een leven. En aangezien Heike Luyckx van plan is om onze organisatie te blijven ondersteunen– ze kleeft ook 

al vele jaren met haar hart aan de Griekse zwerfdieren– zijn we er gerust in dat we de komende maanden voor nog veel 

meer Griekse zwerfhondjes een Belgische adoptant zullen vinden.  

Indien er mensen zijn die een hondje of pup zoeken of kennissen hebben die een hondje zoeken, stuur ze alsjeblieft  

naar ons door: Info@iofpa.be.  
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Heike Luyckx 

Graag stellen we jullie Heike Luyckx nog even kort voor. Heike werkt al een tiental jaar samen met onze organisatie en 

stond ons in het verleden al dikwijls bij in de transporten van de Griekse zwerfdieren.  Deze samenwerking heeft nu een 

meer definitieve vorm aangenomen waardoor we structureel meer Griekse dieren zullen helpen. Heike is ons inzien de 

persoon om haar schouders te zetten onder onze acties in Griekenland en de Filoxenia. Heike is thuis in het gedrag van 

dieren, ze is een grote dierenvriend en heeft een heel gedreven karakter, louter gericht naar het redden van Griekse 

zwerfdieren. Wij zijn dan ook enorm blij dat Heike ons team komt versterken. Haar inzet en de samenwerking met Heike 

zal resulteren in een veel groter aantal geredde dieren. Samen staan we sterk, zo is dat ook met Heike. Ze is zelf een 

kleine vagebond die graag op pad is. Haar taak is niet voor iedereen weggelegd. 

Info over de adopties 

Indien er mensen zijn  die een hondje zoeken of 

mensen kennen die een hondje zoeken, neem aub 

contact met ons op. We hoeven jullie er waarschijnlijk 

niet van te overtuigen dat al onze dieren op eerlijke 

wijze worden geplaatst in Belgische gezinnen. Het 

gedrag van de dieren en eventuele gebreken zullen 

openlijk besproken worden. Hoewel het veelal over jonge dieren gaat die amper een trauma hebben opgelopen, zijn er 

ook volwassen dieren ter adoptie die een extra woordje uitleg nodig hebben en waar er meer moet gesteund worden na 

de adoptie. Maar ook in de opvolging thuis zal de adoptant bijgestaan worden indien er problemen zouden ontstaan, 

maar dat is bij ondervinding slechts zelden nodig. 
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De stamboom van de hond 

Misschien toch niet zo betrouwbaar 

De stamboom van de hond en het hele genetische testen 

van de moederdieren-pups is mogelijks niet zo betrouw-

baar als iedereen tot nu toe heeft gedacht. 

 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er mogelijks een 

grote sjoemelroute is voor dit hele DNA onderzoek en de 

daarbij horende stambomen. Deze gedachtegang hebben 

we besproken met de specialisten genetica van de betrok-

ken labo’s. Hoewel het even duurde vooraleer ze begre-

pen wat we bedoelden, kon ze nadien niets anders dan 

beamen dat er wel een heel grote mogelijke sjoemelroute 

zit in de stambomen van honden.  

 

Of deze corrupte manier daadwerkelijk op grote schaal 

gebruikt wordt weten we nog niet! Maar aangezien de 

onderzoeken die gaande zijn (we hadden vernomen dat 

KU Leuven betrokken is bij de rashondenproblematiek), 

moeten we jullie deze mogelijke sjoemelroute uitleggen. 

Omdat, indien deze wel door fokkers gebruikt wordt, veel 

data fout kunnen zijn en veel stambomen mogelijks niet 

juist. De lopende onderzoeken zullen onbetrouwbaar zijn 

van in het begin. 

 

We proberen het hier uit te leggen via een fictief voor-

beeld. 

De fokker heeft 4 perfecte pups van perfecte ouders. Die 

gebruikt hij voor zijn staalnames voor zijn DNA onderzoek 

om de stamboom te bekomen.  De fokker heeft ook 4 

slechte pups van slechte ouders (of niet getest). De fok-

ker neemt 8 staalnames, maar hij neemt de goede pups 

telkens dubbel en neemt geen staal van de slechte pups. 

Hij stuurt 8 stalen op. Op papier 8 verschillende stalen 

met 8 verschillende chipnummers, maar in realiteit nam de 

fokker telkens twee stalen van de 4 goede pups. 

 

In het labo zullen de 8 stalen bekeken worden op: wie zijn 

de ouderdieren en hebben deze honden de erfelijke ge-

breken? We zullen 8 keer horen dat de ouderdieren inder-

daad de ouderdieren zijn, we zullen 8 keer lezen dat het 

genetische profiel in orde is. MAAR WE KUNNEN NIET 

ZIEN DAT 1 HOND 2 KEER WERD GETEST.  

 

Het gaat nog verder: we kunnen van 1 gezonde pup 10 

stalen nemen. Als we op de aanvraagformulieren 10 ver-

schillende chipnummers kleven, zullen we nadien 10 per-

fecte stamboomhonden krijgen. Het LABO ZIET NIET DAT 

DEZE 10 STALEN VAN 1 HOND AFKOMSTIG ZIJN. Het 

labo kijkt of de ouderdieren kloppen en de gendefecten er 

zijn, in dit geval 10 keer in orde. Je kan van een slechte 

hond geen goede hond maken na staalname, maar je kan 

wel van een goede hond een dubbele staal nemen en 

twee stambomen verkrijgen. 

 

Of de labo's dit niet kunnen zien, of daar niet op letten, 

dat was ons ongekend. Bij navraag bij de betrokken labo’s 

kregen we te horen dat deze vorm van fraude heel goed 

mogelijk is want dat ze het niet controleren. 

 

We hebben deze mogelijke sjoemelroute ook uitgelegd 

aan betrokkenen, iedereen valt hier een beetje uit de 

lucht. Maar de conclusie is simpel: als de fokkers deze 

corrupte manier 

van handelen 

gebruiken dan 

zijn vele data op 

papier fout.  
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‘Rassen’ - die in de wetenschap niet bestaan - zijn een 

creatie van de mens. Een fictie die in het intersubjec-

tief geheugen van mensen zit. Rond 1900 werd door 

rijke elite het kwaliteitsproduct ‘de rashond’ ontwikkeld 

door middel van een kwaliteitsstandaard, het honden-

stamboek en regels voor tentoonstellingen en kampi-

oenschappen. De uiterlijke kenmerken van de toen 

door de mens ontwikkelde rashonden werden in detail 

in een rasstandaard omschreven door het land van 

herkomst en daarna internationaal erkend. Om voor 

inschrijving in het hondenstamboek in aanmerking te 

komen was het alleen nog toegestaan om met honden 

van hetzelfde ‘ras’ te fokken. Vanaf dat moment wer-

den dus de verschillende hondenpopulaties gesloten 

en genetisch van elkaar geïsoleerd. Deze elitaire bena-

dering (het denken in ‘rassen’) wordt nu in stand ge-

houden door een zeer volks instrument, namelijk de 

hondenshows. Waarbij voor een zeer groot deel van 

het fokkerspubliek het benaderen van een bepaald 

schoonheidsbegrip conform de ‘rasstandaard’ het ide-

aalbeeld is. Nadien werden deze dieren massaal in de 

fok ingezet met alle welzijn- en gezondheidsproble-

men en ras-gebonden gebreken van dien. Deze ‘gevaarlijke cocktail’ is het ‘merkproduct’, de “echte rashond”. In de 

massafokkerij van rashonden (wat in Vlaanderen en Nederland ook wel broodfok wordt genoemd) ligt de nadruk dan 

weer op de massaproductie: het in grote aantallen zo goedkoop mogelijk reproduceren van het ‘merkproduct’ waar de 

gruwel zo mogelijk nog groter is.  

92% van de honden is een rashond. Waar is de hond naartoe?  

Iedereen mag fokken: van de eervolle elitaire fokker, tot de Oost-Europese marginale boer die snel 50 teven in een stal 

opsluit voor jaren. Bij de fokkers heb je goede en slechte fokkers, maar het zijn allen fokkers. In België fokt de aller-

grootste broodfokker al 3 generaties lang, ze verdienen zo een 4.000.000 Euro per boekjaar (we zullen hier geen na-

men noemen, want ze zijn expert in schadeclaims eisen). Maar je hebt evengoed kleinschalige fokkers die snel een ex-

tra-tje willen verdienen om hun neuskraakbeen kapot te snuiven. Zij verkopen hun pups aan de grote handelaars. Fok-

ken is ook een hobby van aanzienlijk veel landbouwers, ze fokken dikwijls met koeien en paarden. Ja, er zijn ook nog 

goede fokkers. Je moet ze wel zoeken. Volgens een Europese studie nog 13% van alle fokkers. Op zich is er niets mis 

met het fokken, maar het doel van dat fokken is louter een elitair denken. Het moet dienen tot rassen en rasverbetering 

- hoewel bij honden tegenwoordig vooral een tegengesteld resultaat bereikt wordt, met een depressie van de rassen.  

Wat is fokken eigenlijk? 

De rashond 

De gewone hond 

Fokken is rassen nastreven. 

Kweken is dat niet. 
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Er wordt wel degelijk met genetica en DNA gespeeld, uitgeperst in dit geval. En iedereen mag dit doen! Zelfs veroordeel-

de bankrovers die jaren in de Belgische gevangenis zaten horen nu bij de grote fokker-handelaars van ons land. Honden 

kweken vlot, de kosten verbonden aan hun massaproductie zijn aanzienlijk lager dan grote huisdieren. Het is gewoon 

een zeer winstgevende sector. U kan zich voorstellen dat, aangezien de consument intussen graag 1800 Euro voor een 

pup betaalt, veel malafide mensen zich aangesproken voelen om deze pups te fokken zonder al te veel kosten. Een du-

re koe brengt maar 500 Euro op, een kalf maar 40 Euro!! Dat is ongeoorloofd. En daar zitten de elitaire fokkers intus-

sen zelf machteloos naar te kijken. Het is een klein drama voor deze elitair fokkers. Ze worden door het volk allemaal 

over dezelfde kam geschoren. Ze mogen geen reclame maken want ook dat voorrecht is uitsluitend voor de grote jon-

gens. Hun kosten en ethiek verbonden aan kwalitatief fokken zijn veel hoger. Cijfers tonen aan dat zij verdwijnen in de 

schaduw van de groten der aarde, in de schaduw van de grootschalige malafide broodfok. 

Rashonden zijn diep verankerd in ons gedachtengoed. Rashonden zijn gefokt volgens een uiterlijke rasstandaard. De 

“minderwaardige” kruising of straathond verdwijnt meer en meer uit onze visie. Was het ooit de bedoeling dat er alleen 

nog gefokte rashonden, gesloten populaties in België zouden rondlopen? Rassen staan onder druk, want er is een gro-

te vraag. Naast de rashonden hebben we in België nood aan gewone honden, zoals we ze nog zien in Spanje, Grieken-

land, Roemenië. Daar leven huishonden, ras ongekend. Ze “kweken” ongebreideld verder. Het rassensysteem in ons land 

is zodanig doorgedrongen dat men nergens nog een gewone hond vindt. Asielen hebben geen pups, zoals de meeste 

hondeneigenaars wensen. Asielen hebben, naar eigen klagen, vooral honden van de gevaarlijke rassen. “Gewone hon-

den” en hun pups bevinden zich massaal in asielen in veel Zuid-Europese landen. Die asielpopulatie bestaat uit opgeno-

men straathonden en een massa pups, gevonden op straat of afgestaan door particulieren. Hun intrede in onze Belgi-

sche asielen zou de druk op onze rassen doen afnemen. Voor veel mensen hoeft een hond geen rashond te zijn maar 

het huidige aanbod verplicht hen tot een raskeuze. Het hoeft zelfs geen ethische maatregel te zijn. Louter uit geneti-

sche diversiteit zouden hier jaarlijks beter 30.000 buitenlandse asielpups toekomen dan de 30.000 broodfokpups. 

Ethisch gezien is de logica op hun verzet in onze asielen echter zoek. Denken dat hulpverlening ter plaatste voldoende 

is, is getuigen van onwetendheid. Er is geen opvang ter plaatse. Je kan een zwerfhond steriliseren en terug uitzetten. 

Maar wat doe je met de pups? Euthanaseren zoals de kittens vroeger in onze asielen? Of ze transporteren naar gebie-

den waar er vraag is naar pups?  
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Vergiftiging 

Bel het antigifcentrum op: 070 245 245 

Bel uw dierenarts op. 

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen wat uw dier heeft opgegeten 

en hoeveel daarvan werd opgegeten. Probeer steeds de bijsluiter te vinden. 

Indien u geen weet heeft wat uw dier heeft opgegeten, geef dan een zo goed 

mogelijke beschrijving zoals de kleur en vorm van het opgegeten gif.  

Bij vergiftiging kunnen de ziekteverschijnselen snel optreden. 

 

Grondregel 

Verwijder pas ingeslikt vergif voordat het via de darmen in het 

bloed kan worden opgenomen. Dit kan door uw dier te laten bra-

ken. Hoe eerder uw hond braakt, hoe kleiner de kans dat een gifti-

ge stof wordt opgenomen. Braken liefst binnen het uur na opna-

me. Een dier moet wel bij bewustzijn zijn om te kunnen braken.  

U kan uw dier laten braken door direct naar de dierenarts te gaan 

en een spuit Apomorfine te vragen. 100% van de honden zal daar-

opvolgend zijn maag leegbraken. Een maaltijd voordien is aange-

wezen omdat dit het uitbraken stimuleert. Bij katten gebruikt de 

dierenarts Xylazine. 

Als uw dierenarts onbereikbaar is of wanneer u ver verwijderd bent 

van een dierenarts dan kan u de hond ook zelf laten braken. Dit 

doe je door de hond eenmalig gewoon keukenzout te laten door-

slikken. Het dier zal dan drinken en vervolgens braken. Let wel, 

deze oplossing mag alleen uitgevoerd worden als er geen dieren-

arts bereikbaar is. Dit omdat er, hoewel zeldzaam, een zoutintoxi-

catie kan optreden. Zout wordt gegeven aan 1 gram per kilogram 

hond. U moet uw dier dus eerst wegen of het gewicht van uw dier 

kennen. Vanaf 1.9 gram per kilogram zal er intoxicatie optreden. 

Vanaf 3.7 gram per kilogram is orale zoutopname dodelijk. Dat wil zeggen als je een eetlepel zout geeft aan een klein 

hondje, deze kan sterven door een zoutintoxicatie. Het zout is geen tegengif en dient louter om het braken uit te lokken. 

Als uw dier niet heeft gebraakt, is het gif niet uit de maag. 

 

“Zorg voor je dier” 

Onze tips en adviezen 
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Als alternatief kan er volgens een veelvuldig toegepaste Amerikaanse handeling om de 5 a 10 minuten waterstofperoxi-

de 3% gegeven worden tot wanneer het dier braakt. Hier wordt 2 ml waterstofperoxide 3% per kilogram dier gegeven 

tot een maximaal van 45 ml aan een grote hond. Als het vergif niet direct uitgebraakt kan worden, voorkom dan dat het 

opgenomen wordt, probeer het te   neutraliseren, te verdunnen of vraag om een tegengif. 

Laat het dier niet braken bij ingeslikt zuur, een olieproduct of scherpe voorwerken (bijv. benzine of botsplinters). Als 

deze stoffen door het braken voor een tweede keer door de slokdarm gaan, kan dit fatale beschadigingen veroorzaken. 

Bij olie-achtige stoffen 1 tot 5 eetlepels vloeibare paraffine toedienen en Norit geven (tot 10 tabletten of capsules voor 

een grote hond) als ontgifter.  
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De teken(beet) 

Verwijder teken niet met je vingers maar gebruik 

een tekenpincet of -haak. Grijp de teek zo dicht 

mogelijk bij de huid en trek hem er hem rustig in 

één keer recht uit. Draai niet aan de teek en ga 

ook niet wrikken.  Probeer ervoor te zorgen dat de 

gehele teek uit de huid gaat. Gebruik geen ether of 

alcohol. Daardoor zou de teek haar maaginhoud in 

het slachtoffer kunnen ledigen, en dat vergroot het 

risico op infecties en ziekteoverdracht. Was de gebeten plek nadien met zeep en water. Enkele dagen later zal er een 

kleine ontsteking op de plaats optreden. Dit gaat vanzelf over. Mocht er toch een deel van de teek in de huid blijven 

zitten, is het wel de bedoeling om deze er alsnog uit te halen. Let op: Als u een pincet gebruikt, let er dan op dat u niet 

in het lichaam van de teek knijpt. Pak de teek dicht bij de huid beet. Als u de teek in zijn lichaam knijpt komen de vloei-

stoffen uit de teek in uw hond en dat zijn precies de stoffen waar uw hond ziek van kan worden (Lyme disease). 

De wespensteek en bijensteek 

Honden en katten worden vooral in poten, in de bek of op de 

neus gestoken. Steken op de neus zijn meestal pijnlijk. Bij de 

bij zal u mogelijks een angel vinden, bij de wesp niet. Bijen 

steken 1 keer en dat doen ze niet snel. Wespen kunnen meer-

dere keren steken en dat doen ze snel. Een reactie op een 

wespensteek kan heel levensbedreigend worden.  

Er is niet direct reden tot paniek wanneer je huisdier door een 

wesp gestoken  wordt in de poot of elders op het lichaam 

wordt. Steken zijn pijnlijk maar meestal niet gevaarlijk. De plek 

van de steek zal dikker worden. Controleer of je een angel ziet 

zitten en verwijder deze indien nodig. Een angel verwijder je 

door hem weg te wrijven met een gaasje. Gebruik geen pin-

cet, want u zal de angel breken en een stukje achterlaten. Je 

kunt de plek best koelen met een ‘ice pack’ om de pijn en 

zwelling tegen te gaan. Ook azijn, zalf met menthol of Calen-

dula crème kan irritatie van de huid tegengaan en de pijn verminderen. 

Honden happen vaak naar een wesp en deze steekt soms achter in hun keel. Op die plek treedt dan een zwelling van 

de slijmvliezen op. Als de slijmvliezen te sterk opzwellen, kan er geen lucht meer passeren en stikt het dier. 

Kijk altijd goed achter in de keel of je de angel kunt vinden en hoeveel de slijmvliezen opzwellen. Bij verstikkingsgevaar 

moet je altijd direct hulp van de dierenarts inschakelen! Indien het dier al in verstikking is, pas de mond op neusbeade-

ming toe tot u bij een dierenarts bent. U beademt 12 keer per minuut. Aan de dierenarts moet u direct melden dat uw 

dier gestoken werd door een wesp in de keel. 
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Tip 1: eten uit de korf zonder zorg, zie foto. 

Tip 2: laat je konijn vaccineren. Ziekten als myxomatose zorgen voor hoge sterfte. 

Tip 3: geef je konijn veel aandacht, ze zijn heel sociaal. Konijnen zouden één van de meest verwaarloosde dieren zijn, de 

eenzaamheid is de grootste boosdoener. 

Tip 4: ga bij diarree, neurologische symptomen of verlammingsklachten DIRECT naar de dierenarts. E. Cuniculi komt veel 

voor en snelle behandeling is vereist. Hoe langer je konijn symptomen heeft door de parasiet hoe slechter de prognose. 

 

 

Zindelijk maken  

Gebruik een hoektoilet waar jouw konijn zijn behoefte in kan doen. Deze bak moet wel een opstaande rand hebben en 

moet groot genoeg zijn zodat jouw konijn er in kan gaan zitten. Voor de vulling kan je de gewone bodembedekking ne-

men die je altijd gebruikt. Of je kan kiezen voor houtvezel, strokorrel of een bedekking op basis van papier. Omdat konij-

nen van nature ook erg schone dieren zijn, doen ze hun behoefte vaak al in een bepaalde hoek. Zet het bakje hier neer 

en doe er eventueel al wat oude keutels in. Omdat konijnen graag wat eten tijdens het poepen, kan je 

een hooiruifje naast het bakje zetten. Zie je dat jouw konijn netjes in het bakje poept? Beloon hem of haar dan met een 

snoepje of een lekker stukje appel. Haal ontlasting in de ochtend niet uit het hok of het bakje. Dit is namelijk de zachte-

re ontlasting die konijnen op horen te eten. Dit zijn kleinere en zachtere keutels. 

https://petsplace.nl/pps-ferplast-hoektoilet-konijnen-l-305-8010690098852.html
https://petsplace.nl/catalogsearch/result/?q=houtvezel
https://petsplace.nl/catalogsearch/result/index/?cat=6&q=strokorrel
https://petsplace.nl/pps-pet-products-voederruif-metaal-8712695022060.html


24 

Een aangenaam gesprek met Stad Gent 

We hadden deze zomer een aangenaam gesprek met stad Gent. 

We hebben een open en vooruitziend gesprek gevoerd met de 

bevoegde stadsdienst en voelen ons gesteund in onze werking. 

We willen dan ook graag schepen Tine Heyse bedanken voor de 

jarenlange samenwerking en steun. 

De stad Gent zal de komende periode een nieuw kattenbeleid uitstippelen waar de Poezenboot zal toe bijdragen. We 

hopen dat onze ervaring kan gebruikt worden om de Stad Gent bij te staan die beslissingen te nemen die nodig zijn om 

onze dieren te helpen. 

We bespraken open en constructief volgende onderwerpen: 

• De samenwerking met andere asielen en verenigingen.  

• De oprichting van een nieuw kattenplan. 

• De samenwerking met de Poezenboot 

• De wilde kattenpopulatie en de mazen in het netwerk 

• De zwerfakttenranch 

Leden die de Poezenboot al lang volgen weten dat het idee van een kattenranch niet nieuw is. 

Het is een plan die wij 10 jaar geleden al hadden uitgeschreven maar tot nu oe geen gehoor naar 

kregen. Dat lijkt vandaag anders te zijn. Er is mogelijks beweging in de oprichting van een katten-

ranch voor wilde katten. Indien deze beweging daadwerkelijk zou leiden tot een beslissing tot op-

bouw van de kattenranch, dan zullen we jullie allen direct persoonlijk aanschrijven. Maar zover zijn 

we vandaag nog niet.  Samengevat: de samenwerking en communicatie met de Stad Gent verlo-

pen goed en we hebben er vertrouwen in dat dit zo verder zal evolueren.  

Van minister Ben Weyts kregen we ook een mooie subsidie. We zijn hem dan ook dankbaar voor de toegekende subsidie 

van 3000 Euro, waar hij persoonlijk heeft voor gezorgd. De minister kent de Poezenboot intussen goed en we zijn er-

van overtuigd dat hij onze werking ondersteunt. We menen dat onze minister van dierenwelzijn zeker een hart heeft 

naar dieren maar we blijven benadrukken dat hij de regelgeving voor broodfokkers en verenigingen moet aanpassen. 

Zolang de zwerfdieren van ons grondgebied geweerd worden en de broodfokdieren massaal binnenstromen heeft de 

minister nog niet begrepen wat Dierenwelzijn is. Dierenwelzijn is een sterven voor de dieren, hedendaags teveel vertaald 

naar de financiële belangen van de houders en fokkers van dieren. Ons advies naar de minister: De eenvoudigste manier 

om een probleem op te lossen, is te ontkennen dat het probleem bestaat. De enige wijsheid die dan echt telt, is te weten 

dat je niets weet. De mens is geneigd te ontkennen wat hem onbegrijpelijk is. Beste minister, in de tijdlijn van uw dienst 

bent u een nieuwkommer, dat moet u inzien. U moet dringend breder geadviseerd worden en met een open geest de pro-

blematiek alsook de oplossingen van meerdere onderwerpen herbekijken. Geen beleid is iets waard buiten de realiteit. 

 

De bevoegde diensten 

Ook willen onze gekende 

Gentse politicus  

Christophe Peeters  

bedanken voor de jarenlange 

steun aan de Poezenboot. 
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We hebben ook uw hulp nodig.  

WIE HELPT ONS AAN KITTENVOEDING? Wij hebben de mouwen al opgesloopt en alles in gereedheid 

gebracht om de talrijke moederloze kittens die ons weer zullen vergezellen, te kunnen voeren en ver-

zorgen. Indien jullie ons daar graag bij helpen kan je dat doen via het doneren van kittenvoeding en 

benodigdheden. Wij gebruiken specifiek Royal Canin Babycat blikjes en brokjes voor de iets grotere 

kittens. Voor de papflessers kan je ons steeds helpen via het doneren van moeder vervangende melk 

en de aangepaste flesjes. 

WIE HELPT ONS AAN VOLWASSEN KATTENVOEDING? Ook de volwassen katten ko-

men massaal toe op de Poezenboot. We deden al een oproep via Facebook naar 

voeding waar we gelukkig veel reactie op kregen, maar noodgedwongen moeten we 

deze oproep hier herhalen. Wij doen dus nog steeds een oproep naar goede katten-

voeding. We verkiezen de iets betere merken omdat onze katten met veel samenle-

ven en gezonde voeding cruciaal is voor hun afweerstelsel en stressbestendigheid. Hills, Sanimed, Royal Canin, Caro-

croc, Proplan. Maar ook goedkope of gezondheid specifieke voeding is welkom.  

WIE WIL PLEEGEZIN WORDEN? Zoals jullie vooraan in ons magazine konden lezen zijn we voor de huidige toestroom 

aan katjes mede aangewezen op de goedheid van veel pleeggezinnen. Vandaar onze 

warme en dringende oproep naar pleeggezinnen om zich te melden. We zoeken men-

sen die vooral kittens willen opvangen, veelal nestjes. Dikwijls zijn deze kittens te jong 

om veilig en zelfstandig op de Poezenboot te verblijven. Hun immuniteit is nog te jong 

om krachtig te reageren op eventuele virussen in de omgeving. Ze worden sneller 

ziek, ernstiger ziek en hebben een grote kans tot sterven indien er een virusuitbraak 

optreedt. De enige oplossing is een pleegezin waar ze veilig kunnen verblijven. Waar-

bij ze op zeven weken een eerste enting (vaccinatie) krijgen via de Poezenboot en op 

tien weken een tweede. Daarna staan ze sterk en stevig op hun pootjes om zich gewapend met antistoffen tussen de 

massa katjes op de boot te bewegen, zonder nog ziek te kunnen worden. Heeft u interesse om ons hiermee te helpen? 

Gelieve een mail te sturen naar info@iofpa.be, vergeet daarbij niet uw gegevens te vermelden, incl. tel.nr., zodoende we 

contact met u kunnen opnemen. 

ZIJN ER VROUWEN MET EEN HANDIGE HARRY IN HUIS OF DIE ZICHZELF EEN HAN-

DIGE HARRY VINDEN? Op de Poezenboot geraakt er geregeld iets stuk en moeten er 

allerlei klusjes gebeuren. Een voorbeeld: de afvoer van één van onze wasbakken zit 

verstopt. Wij, onhandig met wasbakken als we zijn, proberen dit te maken. Meestal zal 

dit resulteren in een groter probleem: we krijgen dan een verstopte afvoer die ook nog 

eens lekt :-)  
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Het klussen is ons niet gegeven :-) Vandaar onze warme en ook vrij dringende op-

roep. Is er ergens iemand die in de buurt van Gent woont en die ons soms een uit de 

nood wilt helpen met kleine klusjes. Natuurlijk willen we hiervoor ook een vergoeding 

betalen, maar we hopen vooral op een eerlijke prijs. 

WILLEN JULLIE ONS HELPEN MET KATTENSPULLETJES? Momenteel zijn we blij en 

dankbaar voor alle verzorgingsproducten en toebehoren voor katten. We hebben ex-

tra nood aan katten draagmandjes, krabpalen, kattenbakken, dekentjes, handdoeken, 

slaapmandjes, eetpotjes? 

KATTENBAKVULLING. Aan het huidige tempo van binnengebrachte katjes spreken we 

hier al eens van een kleine berg. We gebruiken wel liefst klontervormige kattenbakvul-

ling. 

OOK OUDE KRANTEN ZIJN WELKOM. Deze krijgen bij ons een tweede leven als plaspapier voor de kittens. 

VRIJWILLIGERS: WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BETROKKEN VRIJWILLIGERS. De Poe-

zenboot alsook de organisatie IOFPA zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. 

Wij beseffen dat veel vrijwilligers niet zo veel tijd hebben, maar het is vooral hun 

verantwoordelijke inzet waar we op rekenen. Vele handen maken weinig werk. Zo 

kunnen 7 vrijwilligers elk apart één dag per week komen helpen en de week is 

rond. Bent u iemand die ons graag een handje komt helpen of weet u van men-

sen die de tijd en middelen hebben zich minstens 1 dag per week in te zetten 

voor de Poezenboot, laat het ons dan alsjeblieft weten. We hebben veel werk op 

de Poezenboot, zowel in de verzorging van de dieren, het onderhoud van de ver-

blijven, als de adopties van de dieren.  Daarnaast is er ook heel wat administratief werk die moet gebeuren om al deze 

katjes netjes geregistreerd te krijgen.  

WIJ VRAGEN OOK UW FINANCIËLE STEUN. Het hoogseizoen van katjes is dit jaar een absolute uitschieter. Het is in feite 

jaren geleden dat het zo druk was op de Poezenboot. We gaan het niet verstoppen dat de kosten momenteel ook hoog 

oplopen. Het vragen van financiële hulp is iets wat we liever niet doen, maar gezien de huidige drukte dus wel moeten 

doen. Aangezien er nog geen einde in zicht is, weten we dat de hoge onkosten nog een tijdje zullen aanhouden. Wij 

willen er zoveel mogelijk aan doen om onze vereniging financieel gezond te houden. Dat wil zeggen dat we trachten 

reserves op te bouwen voor volgende projecten maar evengoed een reserve kunnen opbouwen voor drukke periodes, 

zoals we nu inzitten. We zouden graag uitbreiden naar meer opvang op de Poezenboot, alsook zouden we graag onze 

quarantaine voor huisdieren en onze zwerfpoezenranch verwezenlijkt zien. Maar dit zijn dure projecten. De ranch is fi-

nancieel haalbaarder dan de quarantaine. Voor de opbouw van een quarantaine voor huisdieren zijn schriftelijke gesprek-

ken met het FAVV geweest, maar op veel steun bij de opbouw van een quarantaine kunnen we niet rekenen. We zullen 

voor de opbouw van onze projecten opnieuw moeten vragen om steun bij leden en sympathisanten. Maar zoals ver-

meld, door de huidige hoge toestroom van katjes moeten we eerst proberen onze financiële balans te behouden. Om 

jullie te overtuigen van onze werking, kunnen jullie ons steeds volgen op Facebook: IOFPA De Poezenboot of via onze 

website: www.iofpa.be 
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Ook vrijblijvende giften zijn welkom en worden hard gewaardeerd. 
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Beste leden, 

Onze trap is stuk. Nog niet helemaal, maar hij is niet langer veilig. De brand-

weer kwam ook langs en natuurlijk meldden ook zij dat de trap niet veilig is. 

Eerlijk gezegd, we gaan er zelf ook niet graag meer op en af. Zoals te zien op 

bijhorende afbeelding: we trappen nu gaten in de trap, we schieten erdoor. 

De trap staat er 25 jaar! Hij was er bij van in het prille begin. Ook toen was 

onze trap een grote kost, waar niemand echt oog voor had :-) Dat is dan het 

leven van een trap. Een trap is er altijd, niemand die hem waardeert tot hij er 

niet meer is. We hebben een lasser laten komen om de trap te herstellen, 

maar de man wou er niet aan beginnen. Er zijn te veel zwakke plekken in de 

trap om veilig aan te kunnen lassen. Het verdict is een nieuwe trap. 

Er gaat geen lift naar het succes, dus moeten we de trap op... We vertalen dit: 

we zullen een beetje inspanningen moeten leveren om de gelden bij elkaar te 

krijgen.  

Het eerste probleem dat we hadden was een trappenmaker vinden die er 

überhaupt de zin en middelen toe had ons een nieuwe trap te voorzien. De 

eerste trappenmaker die langskwam bracht direct de onheilspellende worden: 

“het is onmogelijk, het is onbetaalbaar, je moet de oude trap eerst in stukken 

zagen of we krijgen die niet weg “, (dat laatste zagen we niet echt zitten). De 

tweede onheilspeller: “hier begin ik niet aan, wie heeft die trap ooit gezet?” 

De derde keer de goede keer: onze derde trappenmaker, was een echte trap-

penmaker :-). Voor hem was er geen probleem, dat valt te lezen: hij is ervaren 

in moeilijke trappen. Het was een man van aanpakken, even rondbellen en 

een oplossing zoeken. De oplossing is dus simpel ;-): er komt een groot 

kraan die de oude trap zal hijsen, dan wordt de oude trap in delen gezaagd 

op de kade en verwerkt tot ijzerafval. De nieuwe trap zal in delen komen. De-

zelfde kraan zal deze delen doen afzakken, waarna deze veilig aaneen kun-

nen gelast worden tot het geheel er uitziet als een nieuwe trap. Onze nieuwe 

trap is reeds besteld en er werd al een voorschot van 6000 Euro betaald op de offerte. Maar binnen een goede maand 

moeten we de volgende 6000 Euro betalen. En daarvoor vragen we ook jullie hulp. Willen jullie aub een extra financiële 

bijdrage geven zodat we onze trap kunnen laten plaatsen? We hoeven jullie niet te overtuigen dat we deze trap absoluut 

nodig hebben. Wij danken jullie oprecht voor jullie bijdrage en hopen alle sponsors te mogen verwelkomen op de Poe-

zenboot, een nieuwe trap mag betreed worden en wij kijken uit naar jullie bezoek. 

 

12.000 Euro voor een nieuwe trap 
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Nieuws dat u niet mag missen 

Aandoenlijk: volgens 

nieuwe studie zien kit-

tens hun baasje als ou-

ders. 
Er zijn niet veel dingen in de wereld die kunnen tippen aan de snoezigheid van een kitten. Maar 
misschien nog wel schattiger: kittens zien hun eigenaars als ouders en worden, net als baby’s, 
emotioneel beïnvloed als ze van hen weggaan of terugkeren. Dat bleek uit een nieuwe studie uit-
gevoerd in de Verenigde Staten. 

Onderzoekers van Oregon State University analyseerden het gedrag van kittens van vier tot acht 
maanden oud. En wat blijkt? Kittens vertonen een soortgelijke hechtingsstijl als baby’s: ze zien 
hun menselijke eigenaars als ouders. Dat leidden de onderzoekers af uit de waar te nemen, ver-
minderde stressrespons die ze ervoeren nadat hun baasje de kittens twee minuten alleen liet, en 
vervolgens gedurende twee minuten weer terugkwam.  

 

Een vrouwelijke kat uit het Amerikaanse Chicago 

stelde haar negens levens ernstig op de proef. Om 

aan een flatbrand te ontsnappen, sprong ze uit het 

raam van de vijfde verdieping, maakte daarbij een 

perfecte landing en kon vervolgens rustig weglopen.  

De kat op zijn best. Fysiek en mentaal zo sterk. 

Geen mens dat dit kan.  

De kittens werden door deskundigen ingedeeld in verschillende hechtingsstijlen, volgens 
dezelfde criteria die men voor baby’s en honden gebruikt. De vier categorieën zijn: vei-
lig, ambivalent, vermijdend en ongeorganiseerd.  

Zo’n 64 procent van de kittens vertoonde een veilige hechtingsstijl, wat betekent dat ze 
minder gestrest waren zodra hun verzorger terugkwam. Zo'n 36 procent van de kittens 
hadden een onzekere hechtingsstijl en werd helemaal niet emotioneel beïnvloed wan-
neer de verzorger vertrok of terugkeerde. De studie bevestigt: “Het onderzoek staaft de 
hypothese dat katten een veilige en onzekere gehechtheid aan menselijke verzorgers 
kunnen vormen, zoals eerder ook aangetoond bij kinderen.” 

Katten hebben de reputatie afstandelijke, koele wezens te zijn die niet al te veel om hun 
baasjes geven. Toch voegen onderzoekers toe dat die gehechtheid van kittens blijft 
eens ze opgegroeid zijn. “De hechting van katten lijkt relatief stabiel te zijn en is aanwe-
zig in de volwassenheid,” schreven ze.  

Het onderzoek suggereert verder ook nog dat kittens even gehecht zijn aan hun baasjes 
als honden. Een mooi weetje om als kattenmens mee uit te pakken, de volgende keer 
dat er een discussie ontstaat over wie nu écht ‘de beste vriend van de mens' is.  
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In de kijker 
De Poezenboot heeft sinds kort een leuk winkelstandje. De goederen die 

we verkopen zijn er vooral voor je kat, zoals draagmandjes, speeltjes en 

bakjes. Voor het baasje zijn er leuke koffiemokken, drinkflessen en draag-

tassen. Hoewel we vermoeden dat je kat ook graag in de draagtas zal krui-

pen. Al deze zaken worden verkocht aan eerlijke prijzen, maar we hopen natuurlijk een beetje winst van de verkoop 

opzij te zetten om onze eigen werking te blijven garanderen. Wij nodigen alle leden graag uit om eens een bezoek te 

brengen naar de Poezenboot. Voor sommigen onder jullie is het misschien al lang geleden dat jullie de kans hadden de 

Poezenboot te bezoeken omdat de Corona ons noodgedwongen een beetje thuishield. Wij nodigen jullie allen graag uit 

voor een bezoekje en een drankje in onze Poezenboot. Het is er gezellig en jullie aanwezigheid doet ons harten verwar-

men. Voor de mensen die onmogelijk tot aan de Poezenboot kunnen komen is er natuurlijk ook het online platform. 

Onze Facebookpagina bevat veel informatie over onze dagelijkse werking, op de website vindt u de meer zakelijke in-

formatie terug.  

Graag zetten we ook even ons team medewerkers in de kijker. Onze medewerkers doen prachtig werk. Het drukke sei-

zoen heeft van iedereen al de nodige inspan-

ningen gevraagd. Maar met trots kunnen we 

zeggen dat we het stormloop van katjes in 

alle professionaliteit opvangen.  Voor de ver-

zorging en de adopties van de katjes staan 

Karen Rosseel en Benny Louis alle dagen 

klaar. Elke dag 7/7 komen zij de dieren ver-

zorgen en de adoptanten verwelkomen. Ben-

ny werd jullie in vorige magazines al voorge-

steld, het is een lieve man die heel graag met 

dieren werkt. Karen Rosseel is een pittige 

dame met een gouden hart. Een werker die 

dubbele uren draait zodat alle dieren steeds 

de nodige zorg krijgen. Karen sympathiseert 

de Poezenboot al veel jaren, maar het is 

sinds een tweetal maanden dat haar bijdrage 

niet meer van de boot weg te denken is. Ka-

ren weet veel over katten door haar jarenlan-

ge ervaring met katten en ze deinst niet te-

rug voor de poezen die eens flink naar haar 

uithalen. Ons team dierenartsen bestaan uit 

Pauwel Berghman en Jolan Devriendt, ver-

sterkt door Ellie De Grauwe. Voor onze socia-

le media en administratie worden we sinds 

kort ook bijgestaan door Anke De Plecker.  
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                        Op Zaterdag 2 oktober vieren wij Werelddierendag op de Poezenboot.  

Wij willen al onze leden uitnodigen voor die bijzondere dag, een dag dat we zullen omtoveren tot een gezellige feest-

dag. Wij  gaan die dag een mooie receptie geven, waar jullie een gratis drankje en hapje zullen genieten. Er zullen 

standjes en attracties opgezet worden, kortom we gaan er samen met jullie een leuke dag van maken.  We hopen 

jullie allen te mogen verwelkomen. Gezien de steeds dreigende Corona maatregelen, zullen jullie nog een persoonlij-

ke uitnodiging toesturen een tiental dagen voor het feest. 

                                                       Zetten jullie deze dag vast in de agenda? 

                 Datum: zaterdag 2 oktober om 14u                         Plaats: Nieuwevaart 300A, 9000 Gent 

 

AANDACHT, AANDACHT 

 

Werelddierendag 

Zat. 02/10/2021 
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