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Beste leden, 

De Poezenboot bestaat 25 jaar. Mieke Schuddinck begon haar carri-

ère als dierenactiviste al 10 jaar eerder. Toen vooral een dierenbe-

scherming die veel en harde acties voerde op de Gentse honden-

markten. 25 Jaar geleden gingen wij (Mieke en haar dochter Ellie) 

naar Brugge om te gaan kijken naar een binnenschip dat openbaar 

verkocht zou worden. En daar lag hij dan, onze toekomstige Poezen-

boot. We moesten wel de hoogste bieder zien te worden, dus we 

deden acties - aan hoog tempo - om gelden te verzamelen. De dag van de openbare verkoop was het voor 

ons zenuwslopend. De spanning van moeder- en dochterlief (toen 14 jaar oud) was ongezien. Zouden we 

het halen? Ja, we haalden – weliswaar nipt – het hoogste bod. De Poezenboot Caprice was geboren.  

We gingen daaropvolgend “onze” Caprice ophalen 

in Brugge. Moeder, zoon en dochter, tezamen met 

een handje vol dichte vrienden op het pas aange-

kochte schip varende richting Gent. We kwamen 

aan in Gent Dampoort, waar onze “Caprice” nog 

een grondige renovatie nodig had alvorens de 

“Poezenboot Caprice” te kunnen worden. Het was 

een karwei van jewelste. Met man en macht kuis-

ten we het schip op, ook zoon en dochter ontpop-

pen zich tot klussers. De motivatie was enorm. De 

noodzaak van ons kattenasiel was ook enorm, er 

was een extreem overaanbod van katten en kittens. De bepalende invloed van onze acties op ons eigen leven 

was onvoorzien. Onze Poezenboot heeft ons leven ingrijpend veranderd, nooit was er nog één dag rust. 

De Poezenboot opende op 4 april 1996 officieel de deuren aan zijn intussen zo vertrouwde ligplaats, op de 

Nieuwevaart in Gent. De Poezenboot werd direct een succesverhaal. We haalden vlot en veelvuldig de media, 

onze bekommernissen van de vele katten die gedood werden wegens extreem overaanbod raakte bekend bij 

het publiek. Wij stonden allen in onze kinderschoenen maar er overviel ons een werk van jewelste. Tot 1000 

katten per jaar werden door ons opgevangen. Toen was er nog geen sprake van verplichte sterilisatie, noch 

van een microchip. Toen was er een heel andere atmos-

feer. In die tijd hadden we zelf een klacht aan ons been 

omdat we wilde zwerfkatten op eigen kosten lieten sterili-

seren. Om maar te zeggen, het was dweilen met de kraan 

open. 

Woordje van de  voorzitter 

1993 

1996 

2000 
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Jaren van acties volgden om ruchtbaarheid te geven dat 

eigenaars best hun kat lieten steriliseren. Tegelijk ont-

popte de Poezenboot zich tot meer. We voerden acties 

voor alle dieren. Betogingen aan het stadhuis te Gent 

(oh die hebben Mieke vervloekt). Ondanks ze groot ge-

lijk had, werden haar diervriendelijke voorstellen veelal 

afgewezen. Dus volgenden nieuwe acties. Niet alleen 

voor katjes, we voerden acties bij fokkers, dieronvriende-

lijke asielen (was heel delicaat maar soms echt noodza-

kelijk), slachthuizen, boeren... 

In het jaar 2004 vond dochterlief het hoog tijd om eens 

op vakantie te gaan. Ze smeekte moeder om naar Grie-

kenland te gaan, het eiland Naxos, geboekt via één of 

andere Jetair van die tijd – toen we nog op vakantie 

mochten. Dochterlief 23 jaar en nog maar 1 keer gevlo-

gen, moederlief al 25 jaar niet meer gevolgen…hilarisch 

was het. Een prachtige moeder-dochtervlucht – die zon-

der we daar enig vermoeden van hadden – zou leiden 

tot onze volgende mijlpaal – de Griekse zwerfdieren. On-

ze 7 daagse vakantie in Naxos was als volgt samen te vatten: 7 dagen honden en katten voeden en ruzie met 

al het personeel van het hotel waar we verbleven. Enkele maanden later zaten we al in Athene omdat er voor 

de Olympische Spelen duizenden honden werden vermoord. Dat waren vreselijke taferelen. We wisten dat er 

in de Belgische asielen heel veel kittens zaten maar opvallend veel minder pups. De puppies werden ook toen 

veelal door handelaars gefokt en zelfs toen al massaal ingevoerd vanuit Oost-Europa. We begonnen die perio-

de – noodgedwongen door het Griekse dierenleed – zoveel mogelijk jonge dieren te plaatsen in Belgische ge-

zinnen. Ook dat werd een succesverhaal met veel ups en downs. 

1997 

1999 

2006 
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Rond 2008 landden er twee cargo vliegtuigen met pups  

op Zaventem. 160 zwaar verwaarloosde pups, na een 2-tal 

maanden allen een forever home in België. Jammer genoeg 

was onze Belgische overheid erg gekant tegen onze dier-

vriendelijke import van deze diertjes. Hun ongenoegen re-

sulteerden in meer en meer regeltjes en zelfs leugenachti-

ge verklaringen. Ondanks onze werking ter plaatse en ons 

lokaal asiel “Filoxenia” – die wij mede dankzij jullie steun – 

hebben opgericht, kregen we meer en meer tegenstand 

van onze Belgische overheid. Het is nu niet meer mogelijk 

om grootschalige reddingsacties te doen, maar op een la-

ger pitje blijven we deze noodlijdende Griekse dieren hel-

pen. Ons Grieks opvangcentrum de Filoxenia is er nog, 

maar wacht op een gunstigere atmosfeer om grootschali-

ger hulp te kunnen bieden aan de noodlijdende en veelal 

stervende Griekse zwerfdieren. Zoals u heeft kunnen lezen 

in ons voorgaande magazines hebben we een verzoek 

neergelegd bij de Federale en Vlaamse overheid. Dit ver-

zoek houdt in 1 zin samengevat in: als fokkers onbeperkt 

in tijd en aantal Oost-Europese pups mogen importeren, 

dan moeten verenigingen en dierenasielen dat ook mogen 

doen. Ter info, het is een Belgisch asiel intussen verboden 

buitenlandse asieldieren op te nemen. Maar de malafide 

Oost-Europese broodfokker mag dit “onbeperkt” doen. U, 

beste lezer, zal binnenkort een volgend magazine van ons 

ontvangen die dit thema heel uitgebreid zal aankaarten.  

Terug in België op de Poezenboot. Door de jaren heen 

van 2004 tot 2014 was het dweilen met de kraan open 

als het op katten en kittens aankwam. In de zomermaan-

den werden er massaal veel kittens gedumpt aan de Poe-

zenboot. Het was een nachtmerrie.  

De “dochter van de poezenboot” vertrok in 2000 richting de UGent om dierenarts te worden. Nadat moeder-

lief een inval had gedaan in deze universiteit om de proefdieren in beslag te nemen. Hoewel ze liever advocaat 

was geworden, vond moeder diergeneeskunde toch wel geschikter. In 2007 werd dochterlief een prille dieren-

arts, groen achter de oren, maar met een gigantische praktijkervaring met katten en honden dankzij het leven 

op de Poezenboot.  

2005 

1999 

2005 

2014 
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De Poezenboot werd gekend als diervriendelijk asiel, waar je 

een gezonde kat kon adopteren. Hoewel niet steeds feilloos 

koste het ons letterlijk bloed, zweet en tranen om zoveel 

katjes “gezond en wel” in een adoptiegezin te krijgen. Van 

de typische asielziekten hadden we minder last, vermoedelijk 

door onze dierenarts die permanent aan boord is. 

Sinds de verplichte kattensterilisatie en microchip is de toe-

stand voor de Belgische asielkatten er serieus op verbeterd. 

We zagen de laatste jaren de cijfers spectaculair dalen. We 

gaan van 1000 katjes per jaar, naar 800, enz tot een 250 à 

300 per jaar, dit is nu al een drietal jaar stabiel. We hebben nog steeds veel werk, maar het is draaglijker ge-

worden. 

In die 25 jaar is er veel verbeterd voor de dieren, maar in die 25 jaar zijn er ook andere zaken gebeurd, we 

zijn allen 25 jaar ouder geworden en dat hebben we geweten…Het leven van moeder en dochter was een 

zwaar leven en dat eist zijn tol. Dagen, weken, maanden tot jaren van weinig slaap, stress en hoge werkdruk 

zorgen ervoor dat een mens zijn gezondheid enorm onder druk komt te staan. Die druk is vooral bij moeder-

lief te zwaar geworden. De fysieke en mentale draagkracht van haar lichaam heeft zwaar afgezien in de 25 

jaar. Dat is nu tot een punt gekomen waar haar functie binnenin de Poezenboot moest aangepast worden. 

Daardoor beste leden, moeten wij u het volgende nieuws meedelen. Met veel pijn in het hart, maar toch zijn 

moeder en dochter beide trots dit te kunnen meedelen. Het bestuur van de Poezenboot heeft gezamenlijk be-

slist om Mieke Schuddinck haar functie als voorzitter te stoppen en die functie over te dragen aan haar dochter 

Ellie De Grauwe.  We staan allen achter die beslissing, hoewel ze soms met veel droefheid gepaard gaat.  

Mijn moeder heeft gestreden voor dieren en daarvoor heeft ze jaren van eigen levenskwaliteit afgestaan. Het 

doet haar pijn afscheid te moeten nemen als voorzitster van de Poezenboot, veel pijn zelfs. Langs de andere 

kant is ze zo trots op haar dochter en gerust voor de Poezenboot dat haar project een veilige toekomst tege-

moet zal gaan. Beste leden ik hoop van harte dat jullie onze beslissing met blijheid kunnen ontvangen. Ik hoop 

dat jullie er op vertrouwen dat “onze Poezenboot” een 

diervriendelijke koers zal varen. Ik hoop dat jullie nooit ver-

geten wat Mieke gedaan heeft voor de Poezenboot en de 

dieren. Ik hoop dat jullie IOFPA- De Poezenboot blijven 

steunen en vertrouwen in onze grote motivatie dierenrech-

ten in de toekomst blijvend te verdedigen en dierenwelzijn 

na te streven. Het is jammer genoeg zo dat er nog steeds 

te veel dieren in noodlijdende situaties verkeren.  

Ellie De Grauwe 

2020 

2021 
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Vindt u een nestje kittens in een doos, zak, container, 

vuilbak, langs de kant van de weg, noem maar op 

(de vindingrijkheid van "de mens" is groot als het 

gaat om het dumpen van kittens) dan hoeft u geen 

seconde te twijfelen, neem de schatjes onmiddellijk 

mee en neem meteen contact met ons op. 

Wat kan u als eerste hulp doen: 

Het allerbelangrijkste is de kittens indien ze nat zijn 

droog te wrijven en hen op te warmen. Opwarmen  

kan u het best doen door hen rechtstreeks op uw 

huid te leggen en met een warm dekentje toe te dek-

ken. Uw lichaamswarmte brengt hen sneller op tem-

peratuur. 

Ook al lijken de kittens honger te hebben, geef hen 

in GEEN geval koeienmelk, daar doet u meer kwaad 

dan goed mee.  U mag gespecialiseerde kittenmelk 

geven of geitenmelk. 

De kans is natuurlijk groot dat u dat niet in huis heeft, 

toch kan u hen op een eenvoudige manier helpen. 

Maak lauw suikerwater (verhouding 1/3 suiker op 

2/3 water) of (1/3 honing op 2/3 water). Als u geen 

flesje of pipetje in huis heeft, is dat geen probleem: 

steek een hoekje van een keukenhanddoek of linnen 

servet in het suikerwater en laat het kittentje daar aan 

zuigen. 

In afwachting dat u bij ons terecht kan, stilt dit de 

honger, houdt het suikerpeil op niveau en helpt het 

om het ukje op temperatuur te brengen. Let wel:  dit 

is eerste hulp, een noodoplossing, u dient zo snel mo-

gelijk onze hulp in te roepen. 

 

Helemaal anders is het als u een nestje vindt in de 

struiken. Vaak hebben de mensen - goedbedoeld - de 

neiging om ook die kittens direct mee te nemen. 

Maar meestal is de moederpoes gewoon even de 

pootjes gaan strekken of iets gaan eten. Moederpoes 

en kittens worden best niet van elkaar gescheiden. 

Dus in dit geval vragen we u vriendelijk ons te con-

tacteren voordat u de kittens aanraakt of opneemt.  

We voorzien dan een vangactie van de moeder, zodat 

ze samen met haar jongen kan worden opgenomen 

in de Poezenboot.  

Het kittenseizoen: wat kan je doen bij het vinden van een nest kittens? 
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Wanneer moet u niet direct ingrijpen, maar wachten 

op een vangactie van de mamapoes? 

-als de katjes niet piepen en tevreden dicht bij elkaar 

liggen te slapen. 

-als ze warm aanvoelen. 

-als ze volle ronde buikjes hebben. 

Indien dat het geval is, dan is de mama meer dan 

waarschijnlijk dichtbij.  Zet eventueel dichtbij de kit-

tens een kommetje eten voor de mama. Indien u twij-

felt of er nog wel een mama is, kan u altijd fijn zand 

rond het nest strooien, als er enkele uren later kat-

tenpootjes in staan, dan kan u ervan op aan dat de 

mama in de buurt is. Probeer dit wel snel te doen om 

haar nest zo weinig mogelijk te verstoren. 

U kan steeds contact met ons opnemen, dan krijgen 

mams en kids bij ons een veilig warm onderkomen, 

worden ze medisch opgevolgd , volledig conform de 

wet in orde gebracht en eens de tijd rijp zorgen we 

voor  een liefdevolle thuis. 

 

Hoe kan u de leeftijd van een kitten inschatten? 

Bij de geboorte weegt een kittentje rond de 100 

gram, en komt ongeveer tussen de 70 tot 100 gram 

per week aan. 

De navelstreng valt af rond de 5e à 6e dag. 

De oogjes gaan open tussen de 10e en de 14e dag. 

Rond de 14e dag komen de tandjes erdoor. 

De oortjes gaan rechtop staan vanaf de 3e week. 

Alle kittens worden geboren met blauwe oogjes, die 

beginnen te verkleuren tussen de 4 en de 5 weken. 

 

 

Katten hebben ook een " vingerafdruk". Het patroon van 

hun neusje is namelijk uniek.  

Er is geen kattenvoer met muizensmaak. Reden hiervoor 

is dat de testobjecten (katten dus) het totaal niet lekker 

vonden. 

Katten slapen meer dan de helft van de tijd. Gemiddeld   

70% van de dag, zo een 14 tot 18 uur per dag hebben 

zij nodig om zich helemaal fit te voelen. Een kat van 9 

jaar is maar 3 jaar wakker geweest. 

Katten kunnen bijna 50 kilometer per uur rennen. In ver-

gelijking: dit is sneller dan atletiekheld en wereldrecord-

houder Usain Bolt. 

Kattenweetjes 
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Jaja, ’t is weer zo ver: het nieuwe seizoen is zijn spierballen al aan het rollen en wij zijn al aan de opwarming 

begonnen in het voorbereiden van alles wat nodig is om het komende seizoen het hoofd te kunnen bieden 

aan de weer grote stormloop van gevonden, gedumpte poezen en vele kittens. Vele van hen worden ziek bin-

nengebracht en hebben medische verzorging nodig. Dat betekent dat nu iedere euro twee keer bekeken 

wordt en zorgzaam besteed, want je weet nooit wat er allemaal uit de hoek komt waaien nu het seizoen op 

volle toeren begint te draaien. Er komen weer zwaargewonde en zieke poezen binnen, het is hier terug een 

babyboom in de kittens. We zijn er in ieder geval voor de volle 100 % klaar voor: een enthousiast team van 

zorgzame medewerksters staat paraat om elke dag opnieuw onze “gasten” te verzorgen en te verwennen 

zodat ze snel kunnen recupereren en een nieuwe thuis mogen vinden. De medewerksters zijn hun liefste 

snoetje aan het oefenen om de dieren zo snel mogelijk op hun gemak te stellen. Waar we willen komen lieve 

leden: zieke, gekwetste poezen verzorgen kost natuurlijk ook geld, en om die verzorging van de dieren zo 

goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moet er goed materiaal en zeker goed eten aangekocht worden.  

Hoe kan u ons helpen het komende kittenseizoen voor het 26e jaar op rij tot een mooi einde te brengen? 

 Papflesjes en moedervervangende melk 

 Warmtebronnen en couveuse 

 Dekentjes en mandjes 

 Pleegmoeder worden 

 Voeding  

 Krabpalen 

 Benches 

 Kuis– en poestmateriaal en krantenpapier 

 Financiële giften om de kosten te helpen dragen. 

 

Het kittenseizoen is begonnen 
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Een kat is vrij in zijn/haar gebied waar ze mag rond-

lopen. Ze is niet gewend aan een riem of hok zoals 

de hond. Het liefst loopt een kat vrij rond in huis en 

daarbuiten en bewaakt ze als het ware zijn of haar 

territorium. Maar vroeg of laat belandt je kat wel eens 

in een transportmandje. En dan is niet alleen het 

transportmandje belangrijk. Ook wat erin ligt en wat 

errond gebeurd. Al deze zaken hebben invloed op de 

kat en kunnen een invloed hebben op het stressni-

veau. Afhankelijk van het diertje natuurlijk, want som-

mige katten zullen altijd erg gestresseerd zijn en an-

deren zullen alle stormen krimploos doorstaan. Waar 

kan je op letten als je je kat stress vrij wil vervoeren 

naar de dierenarts of op vakantie?  

Welk soort transportmandje? Zorg ervoor dat er niet 

alleen een deurtje vooraan aan het mandje is, maar 

dat het transportmandje ook langs boven kan geo-

pend worden. Hierdoor hoeft het diertje bij aankomst 

bij bv de dierenarts niet uit haar bakje gelokt of ge-

trokken worden. Want zomaar spontaan gaan de 

meeste katten niet uit hun mandje komen. En hoe 

langer er wordt gewacht, hoe meer de kat achter-

dochtig kan worden en aanvoelen dat er een paar 

starende ogen naar het mandje zijn gericht die steeds 

ongeduldiger worden. Niet iets waar de kat rustig van 

wordt.  

Wanneer je de bovenkant er vlot af kan halen, voor-

kom je de moeilijke situatie en kan je als eigenaar je 

diertje onmiddellijk gerust stellen en aaien. Let wel op 

dat je zelf in een rustige mood bent. Wanneer je kat 

denkt dat je zelf ook zenuwachtig of gestresseerd 

bent gaat ze dit gedrag van haar baasje snel overne-

men. Een kat kan haar rust op het baasje laten neer-

dalen, maar het baasje kan zeker ook zijn stress of 

rust op het diertje overzetten. Zeker iets om op een 

rustige manier alert voor te zijn. 

Een heel aangenaam kattentransport is de Sandy, 

een ronde mand van stof die warm en cozy aanvoelt.  

De kat houdt bovendien van de aangename ronde 

vorm en het mandje maakt ook geen harde geluiden. 

Bovendien is dit mandje ook geschikt om thuis als 

kattenmandje te dienen. Wat dan nog tal van voorde-

len geeft. Want als je kat heel erg gewend is aan het 

transportmandje en het de hele tijd gezellig en toe-

gankelijk aanwezig is om een slaapje te doen, gaat 

de kat vertrouwd geraken hiermee en neemt dit ook 

de lichaamsgeur op. Zorg er dan ook voor dat je voor 

elke kat een eigen transportmandje voorziet met een 

eigen dekentje. Heeft de kat dan toch eens een stres-

sy ervaring achter de rug bij een dierenartsberzoek?  

Vervang dan eens het dekentje en begin met een 

nieuwe ‘schone lei’.  

Zorg daarbij ook dat het mandje afgedekt kan wor-

den met een ander dekentje. Sommige mensen ma-

ken dit zelf. Soms al met een eenvoudige handdoek 

over het mandje. Ook dit zorgt voor een gezelliger en 

cozy gevoel bij je kat.  

Stressvrij transport van de kat. 
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Voor baasjes die zelf de voorkeur geven aan een 

hardere carrier, bestaat er ook deze mooie Calm car-

rier. Samen met een knus dekentje dat eventueel 

ook de voorkant bedekt is dit een gezellige reisshutt-

le.  

Wanneer de kat toch nog ernstig gestresseerd raakt 

van het transport en daardoor in het mandje haar 

behoefte doet, probeer dan zo snel mogelijk dit te 

verschonen. De kat zelf zit ook niet graag in haar 

eigen ontlasting of urine. Maar als er plots ver-

trokken moet worden en het diertje onvoorbereid in 

het mandje wordt geplaatst durft de stress al eens 

op de darmen of de blaas te zetten en zijn ongeluk-

jes onvermijdelijk.  

Daarnaast zijn er ook middeltjes zoals verdampers of 

voedingssuplementen die je kat kunnen doen ont-

spannen. Feliway spray of verdamper kunnen het 

transport een heel pak aangenamer 

maken. Feliway maakt gebruik van 

synthetische feromonen. Op bijna 

alle katten heeft dit een gunstig ef-

fect. Zenifel van Virbac heeft ook zo 

een spray of verdamper dat uw kat 

rustiger kan stemmen.  

Daarnaast kunnen ook voedingssup-

plementen met de ingrediënten zo-

als L-theanine, Piper methysticum en L-tryptofaan 

een heel gunstig ontspannend effect op uw kat ver-

oorzaken. Alsook een hele hoop vitamine B varian-

ten.  Hiervan bestaan er ondertussen al een hele 

hoop commerciële producten op de markt. Van 

Calmex cat tot Zylkene. Andere baasjes kiezen dan 

misschien liever voor een CBD-olie. Ook dit is com-

mercieel beschikbaar in de vorm van bv Anibidiol.  

Werken deze middeltjes nog steeds niet bij uw kat, 

neem dan contact op met je dierenarts om de ver-

schillende mogelijkheden of medicijnen te bespre-

ken.  

Let wel op dat uw kat niet apatsich of verdoofd  ter 

plaatse komt. Bovendien werkt niet elke tranquilizer 

hetzelfde bij elke kat. Ook de dosis is een beetje kat-

gebonden.  Probeer dus eerst de gewone middeltjes 

en laat u goed informeren  vooraleer je met van alles 

begint te experimenteren op je kat.   
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Het dagelijks leven op de Poezenboot 
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Wat wijzigt er nu bij DogID en CatID vanaf 1 mei?  

Tot nu toe waren onze personengegevens bij DogID 

en CatID  openbaar en moest de huisdiereigenaar een 

"actie" ondernemen om zijn gegevens als privé aan te 

duiden. Dit wordt  omgedraaid vanaf 1 mei 2021. Alle 

gegevens zijn vertrouwelijk, tenzij de huisdiereigenaar 

een "actie" onderneemt om ze publiek te maken. Deze 

"actie" mag in principe niet mondeling zijn, maar moet 

dus een handeling zijn. Dit kan via de desbetreffende 

websites. Zie daarvoor verder. 

Waarom wijzigt dit? 

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing in heel de Europese Unie. GDPR staat voor General Data Pro-

tection Regulation en dit is de Europese wetgeving die de privacy van haar burgers beschermd. Zo moeten bur-

gers geïnformeerd kunnen beslissen over wat er met hun gegevens gebeurd.  

 

Wie kan de data van de chips op DogID en CatID wel achterhalen?  

Alleen bevoegde personen zoals dierenartsen en politie kunnen die gegevens nog lezen. Momenteel zorgt dat 

voor heel wat ongerustheid zowel bij de dierenartsen als bij de eigenaars. De dierenartsen vrezen dat ze veel 

vaker gaan opgeroepen worden bij het terugvinden van een huisdier zonder dat er enige financiële compensa-

tie hiervoor wordt voorzien. De beroepsverenigingen van dierenartsen Véda en Savab roepen op om deze ser-

vice niet gratis te voorzien. Op deze manier kost het 

terugvinden van uw huisdier in de toekomst misschien 

telkens een consult bij een geadviseerde dierenarts. 

Eigenaars zijn hier dus ongerust over en vrezen terecht 

dat de kans op het terugvinden van hun verloren gelo-

pen huisdier moeilijker en duurder zal worden. Toch 

kunnen eigenaars er wel voor kiezen om die gegevens 

openbaar te maken, maar dat is niet voor iedereen zo 

makkelijk.  

 

Chips, huisdieren, databanken en GDPR. Niet zo gezellig als het klinkt. 
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Hoe maak je de gegevens van je hond openbaar?  

Dat kan eenvoudig via de website van DogID. Geef het chipnummer van je hond in (dat vind je in zijn paspoort 

onder de barcode die op de sticker bij ‘identificatie’ staat) en druk op ‘zoek jouw hond’. Via ‘meer acties’ kan 

je je rijksregisternummer koppelen aan de chip van je hond. Daarvoor heb je je elektronische identiteitskaart, je 

pincode en een eID-kaartlezer nodig. Wanneer je rijksregister gekoppeld is, moet je alleen nog het vakje 

‘publiek’ aanvinken zodat iedereen met een chiplezer je gegevens kan raadplegen. Lukt het niet? Dan kan je 

dierenarts of assistente de registratie ook in orde brengen. Hou in dat geval rekening met een onkost.  

Hoe maak je de gegevens van je kat openbaar?  

Katten worden pas sinds 2017 verplicht gechipt in ons 

land en worden standaard gekoppeld aan het rijksregister 

van hun eigenaar. Bij hen volstaat het om het vakje 

‘publiek blijven’ aan te vinken. Ga daarvoor naar https://

online.catid.be. Geef het microchipnummer van jouw kat in 

en klik op  “Zoek jouw kat” . De gegevens van jouw kat en 

de informatie over de verantwoordelijke verschijnen. Vink 

hier aan dat jouw gegevens ‘publiek blijven’. Vanaf nu kan 

iedereen zien wie de eigenaar is van een gevonden kat op 

basis van haar chip. Ook hierbij kan je dierenarts of assistente je helpen, maar hou rekening met een admini-

stratieve onkost.  

Waarom wordt je dier aan je rijksregisternummer gekoppeld?  

Dit heeft als voordeel, dat wanneer de adresgegevens niet meer up-to-date zijn, de persoon in kwestie wel 

getraceerd kan worden. Je kan verhuizen of een ander telefoonnummer nemen, maar je rijksregisternummer 

blijft je hele leven hetzelfde.   

 

U bent op vakantie en u ziet een zwerf-

hond– of poes. Uw hart breekt, zoals 

het bij elke echte dierenvriend doet. 

Mag u dit dier naar België of Nederland 

meenemen? Er zijn personen en organi-

saties die dit een hele moeilijke vraag 

vinden, maar het antwoord is simpel: ja. 

Uw eigen hond importeren 

https://online.dogid.be/
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Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u uw nieuwe vriend mee kan 

nemen. U moet heel zeker weten dat de zwerfhond een zwerfhond is en niet een weggelopen of verdwaalde 

hond. Check dit bij de lokale dierenarts of bij de politie. U moet sowieso langs de lokale dierenarts want de 

hond moet aan het volgende voldoen: 

 

 

 

 

Heeft u voor de hond uitreispapieren nodig? Nee, een geldig Europees paspoort is voldoende. Bij aankomst in 

België moet je hond of kat binnen de 8 dagen geregistreerd worden in DogID of CatID. 

Lieve leden, 

Jullie zullen binnenkort een tussentijds magazine ontvangen. Dit magazine is het resultaat van 1 jaar hard la-

beur. Het resultaat van onze aangeboren vechtlust als het op dieren aankomt. Kort samengevat: 

Jullie hebben in de vorige magazines al kunnen lezen dat we het grondig beu zijn met de ingesteldheid van 

onze bevoegde diensten als het aankomt op Europese zwerfdieren en Europese broodfokdieren. Het verschil 

in “rechten” tussen de verenigingen en fokkers inzake dieren transporteren is onrechtvaardig en het is intriest 

dat zulke regelgeving afkomstig is van onze eigen dienst Dierenwelzijn. Fokkers mogen onbeperkt importeren, 

asiel mogen niets importeren. Volgend op ons verzoek naar de Federale overheid en de Vlaamse overheid van 

juli 2020 hebben we heugelijk nieuws en minder heugelijk nieuws. 

Het goede nieuws: minister Ducarme heeft een regelgeving opgesteld voor een Belgische quarantaine voor 

huisdieren die - onder meer - Rabiësquarantaine behoeven. Wij volgen vanuit IOFPA-De Poezenboot dit wets-

ontwerp nauw op. Wij hebben vanuit IOFPA de beslissing genomen dat wij er alles zullen aan doen om de 

quarantaine voor huisdieren gebouwd te krijgen. We willen deze quarantaine de naam “Almost Home” geven. 

Concrete gesprekken met bevoegde burgemeesters en het FAVV zijn lopen-

de. Zodra de wetgeving in het Staatblad gepubliceerd wordt zetten we de 

volgende fase in van publieke bekendmaking en inzamelingen. Zoals eerder 

aangehaald: we zullen er alles aan doen om deze quarantaine gebouwd te 

krijgen. We hopen hierbij jullie massale steun te krijgen. Meer info en acties 

volgen deze zomer. 

Minder goed nieuws kregen we van minister Ben Weyts. Ondanks ons ver-

zoek en ondanks onze gesprekken met minister Weyts, worden we niet ge-

hoord in onze vraag naar gerechtigheid voor de dieren. We bereiden ons nu 

nauwgezet voor om gerechtigheid te doen geschieden via de rechtbank. 

De eerste Belgische quarantaine voor huisdieren 
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Ten aanzien van minister Weyts is ons onbegrip groot dat hij jaarlijks kiest voor 30.000 geïmporteerde brood-

fokpups, genetisch verzwakt en met alle gekende dierenmishandeling vanuit Oost-Europa. Maar in Europa lo-

pen een massa honden op straat. Zij hebben geen Rabiës, zij zijn genetisch divers en hun adoptie staat gelijk 

aan het redden van hun leven. Maar zij worden geweerd door onze overheid en dan vooral door de dienst 

Dierenwelzijn. Dit kunnen we als dierenvriend niet aanvaarden.  

De invoermogelijkheden van honden en katten zijn onlogisch op elk vlak: dierenwelzijn, genetica, ethiek en 

marktaanbod. De broodfok krijgt via onbeperkte invoervergunningen de volledige markt. Europese asieldieren 

mogen ons land niet binnen. 

Kopen of adopteren moet een vrij keuze kunnen blijven, maar nu krijgt de verkoop vanuit de grootschalige 

broodfok het voordeel. Adoptanten hinken achterop. 

Er moet gelijkheid zijn. Zowel in het reizen van dieren, als het verhandelen. Ook voor de consument die wenst 

te adopteren. Zij hebben het recht op een goede adoptieprocedure. 

Adopt don’t shop….wordt structureel beantwoord met regels die de adoptie bemoeilijken en verkoop verge-

makkelijken. Nu krijgt de grootschalige broodfok de hele Belgische markt van minister Ben Weyts. 
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We moeten toegeven: onze Griekse acties hebben zwaar onder druk 

gestaan. Onze hulpverlening aan de noodlijdende Griekse zwerfdieren 

werd door onze eigen Belgische overheid meer een meer onderdrukt. 

Deze onderdrukking leidde tot controles en ontmoedigende inbeslag-

names van onze dieren. De heerschappij en afkeer van onze Belgi-

sche dienst Dierenwelzijn ten aanzien van onze hulpverlening aan 

Griekse zwerfdieren bereikte zijn hoogtepunt met een agressieve huis-

zoeking bij Ellie en Pauwel thuis. Als kersverse en trotse moeder vie-

len de betrokken diensten haar huis binnen en schuwden zelfs de kin-

derkamer niet. Alles werd overhoop gehaald, inclusief het babybedje, 

in hun zoektocht naar 5 geredde pups. De reden van deze huiszoe-

king was dat ons schip op onderhoud was en de betrokken diensten 

hoopten deze pups bij Ellie en Pauwel thuis (als dierenarts) aan te 

treffen. Dit zou geleid hebben tot een inbreuk, want een dierenarts 

mocht thuis geen asiel houden. De overheid legde smerige vallen voor 

ons uit in de hoop ons te kunnen beboeten voor de hulpverlening die 

wij bieden aan Griekse zwerfdieren. Onze acties voor Griekse dieren 

werden noodgedwongen tot een laag peil teruggebracht maar zijn 

nooit gestopt. Een echte dierenvriend laat zich niet ontmoedigen maar 

zal in zijn onderdrukking zoeken naar een vluchtweg. In alle stilte heb-

ben we gewerkt aan de toekomst.  

We kunnen jullie vandaag melden dat onze onderdrukking niet lang meer zal duren. We kunnen jullie vandaag 

melden dat onze Griekse acties zullen hervat worden, hoe boos onze overheid ook moge zijn. Sinds wij een 

verzoek hebben neergelegd bij onze eigen regering, is de oneerlijke behandeling tussen diervriendelijke ver-

enigingen en de malafide broodfokkers voor een breed politiek publiek kenbaar geworden. Maar wij leggen 

onze hoop niet bij de overheid, wij leggen onze hoop bij de gerechtelijke macht. De betrokken instanties 

overtreden zelf de wet en wij zullen er alles aan doen dat het recht voor onze huisdieren mag geschieden. 

Met veel trots kunnen we jullie meedelen dat de adopties van Griekse zwerfdieren opnieuw zijn opgestart. Wij 

zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk Griekse zwerfdieren te plaatsen in Belgische gezinnen. Onze me-

dewerkster Heike Luyckx zal deze adopties persoonlijk opvolgen. Bij elke adoptie die we doen zal er een 

plaatsbezoek thuis zijn en een grondige opvolging na de adoptie. Wij weten dat de Belg een diervriendelijke 

mens is, die liever de voorrang geeft aan adoptie dan aan verkoop. Adopt don’t shop is de slogan. Wat onze 

Belgische overheid daar ook mag van vinden. 

 

Onze acties in Griekenland, de Filoxenia 
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Ter plaatse gaan we verder met de noodzakelijke sterilisaties. De 

pups worden daar aan een spoedtempo geboren. Er zijn asielen 

die overvol zitten en waar zelfs pups worden geboren. Op deze 

ongebreidelde kweek is er maar één antwoord: de dieren moeten 

gesteriliseerd worden. Iedereen kent het verhaal: één hond krijgt 

daar per jaar zo een 15 pups. Deze 15 pups, waarvan de helft 

vrouwtjes krijgen er na een jaar ook elk 15 pups bij, zo al een 

100 nieuwe honden na iets meer dan een jaar, afkomstig van 1 hond.  

Lieve leden, wij vragen hierbij uw hulp. Een sterilisatie van een hond kost in Griekenland 150 Euro. Willen jullie 

ons alsjeblieft financieel bijstaan zoveel mogelijk sterilisaties uit te voeren?  Zolang we niet massaal kunnen 

steriliseren zal het probleem van de vele stervende pups en dieren blijven bestaan. De operatie wordt uitge-

voerd door een dierenarts ter plaatse en dit in ons Grieks opvangcentrum dat we gekocht en opgebouwd 

hebben, zodat de dieren er nog enkele dagen kunnen revalideren. 

Wilt u graag een sterilisatie van een zwerfdier helpen sponseren? Dat kan u eenvoudig doen door een financiële 

bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor Griekse dieren. Wij en de noodlijdende dieren danken u. 

KBC bank Griekse dieren: BE75 7360 3125 2151 

 

Ook kan u ons helpen door onze organisatie aan te raden indien u weet dat een vriend, 

kennis of familielid een hondje zoekt. Wij zullen vervolgens het nodige doen om voor 

deze persoon de perfecte viervoetige vriend te zoeken. Het is onmogelijk om deze 

honden te plaatsen in Griekenland.  Eerlijk gezegd, bij de Grieken willen we ze niet 

plaatsen! Deze honden worden door ons overgebracht naar België en geplaatst in 

België en Nederland. We hebben emotioneel gezien geen andere keuze, als we vele 

van deze dieren ter plaatse zouden achterlaten, dan sterven ze binnen de kortste tijd 

na een gruwelijke doodstrijd door verhongering, vergiftiging of mishandeling. 

 

Voor al deze Griekse honden en poezen willen wij een  

helpende hand kunnen aanreiken. Samen met jullie willen 

wij nog vele Griekse gedumpte dieren kunnen redden.  

 

In ons volgend magazine zullen we nog uitgebreider in-

gaan op de Europese zwerfdieren en de malafide brood-

fok. We geven jullie vandaag al één pagina weer die aan-

toont waarover onze volgende acties gaan.  
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Beste lieve leden, we moeten onze excuses 

aanbieden omdat onze administratie een 

beetje fout gaat. 

We leggen jullie graag uit hoe dit komt: 

Tot december 2020 werden al onze leden 

opgenomen in een Excel bestand. Door de 

jaren heen kropen er meer en meer mense-

lijke typfoutjes in dit bestand. Dit zorgde 

ervoor dat we veelvuldig opmerkingen kre-

gen over het al dan niet betaald zijn van 

het lidgeld of post teruggestuurd kregen omdat er een foutief adres was. 

In maart dit jaar hebben we de kat de bel aangebonden en alle gegevens ondergebracht in een nieuwe soft-

ware. Dan hebben we aan de bank alle gegevens opgevraagd via CSV documenten, waardoor we opnieuw 

veel correcte adressen in ons bezit hadden. Daarbij werden ook alle giften en lidgelden opnieuw verwerkt.  

Het resultaat van al onze inspanningen is een systeem dat “bijna” in orde is. Sommige van onze leden zullen 

een overbodig schrijven van ons ontvangen. De software hield immers geen rekening met andere leden in de 

familie of een nieuw adres (waardoor je twee keer werd opgenomen in de lijst), noch met maandelijkse giften 

(waardoor je ongevraagd een nieuwe vraag tot betaling kreeg). 

We hebben onlangs nogmaals alle gegevens manueel gecontroleerd, omdat zelfs de beste software zijn be-

perkingen heeft. We menen dat alle gegevens nu wel up to date zijn. 

Lieve leden, indien u van ons nog een overbodig schrijven zou ontvangen, willen jullie dan aub zo vriendelijk 

zijn dit aan ons te melden? Zodra alle gegevens correct zijn overgebracht en opgenomen in onze software, 

zal de automatisering ervoor zorgen dat deze ongewenste foutjes niet meer gebeuren. 

We hopen dat jullie ons dit ongemak kunnen vergeven en ons informeren indien er toch gegevens in verwerkt 

zijn die niet correct blijken te zijn. 

Onze oprechte dank om ons te willen informeren en onze oprechte excuses voor het “tijdelijk” ongemak. 

Onze website en mailadressen moesten ook aangespat worden om bruikbaar te blijven. 

Onze website vindt u voortaan terug op: www.iofpa.be of www.poezenboot.be  

U kan ons mailen op: info@iofpa.be of poezenboot@telenet.be 

Onze administratie heeft een update nodig 
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Belangrijk bericht: een aanpassing in de verwerking van lidgelden en giften. 

Voordien werd uw eerste financiële bijdrage van het jaar opgenomen als lidgeld. Als een persoon zijn lidgeld 

had betaald in januari, kreeg hij het volgende jaar - in januari - een nieuwe aanvraag tot betaling van het lid-

geld. Indien deze persoon al eerder een gift had gedaan werd dit niet gerekend als lidgeld maar als gift. De 

fictieve persoon hierboven kon dan een gift doen vroeger dan januari van het volgende jaar zonder dat het lid-

maatschap werd verlengd. U kon dus een aanvraag tot lidgeld ontvangen, ondanks je de maand voordien een 

“gift” van meer dan 35 Euro had gedaan. Dat vonden we onterecht naar onze leden toe en dat hebben we 

aangepast. 

Onze inkomstenverwerking zal voortaan anders verlopen. Nu zal elke betaling van minimaal 35 Euro automa-

tisch leiden tot een verlenging van je lidmaatschap met 1 jaar. De voordien betaalde bedragen worden dan als 

giften opgenomen. Dit is belangrijk voor mensen die giften wensen in te brengen in de belastingen. Let wel op: 

lidmaatschap bijdragen kunnen niet worden ingebracht in de belastingen, giften wel. In ieder geval is het be-

langrijk te weten dat elke bijdrage van minimaal 35 Euro zal leiden tot een nieuw jaar lidmaatschap. Zo kunnen 

jullie gerust zijn dat jullie op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze organisatie en de Poezenboot 

via ons magazine en brieven. 

 

We geven hier graag nog een overzicht van andere belangrijke informatie. 

Adres Poezenboot: Nieuwevaart 300A, 9000 Gent (al 25 jaar zijn vertrouwde ligplaats). 

Openingsuren van de Poezenboot:  

 Maandag en feestdagen gesloten. 

 Elke andere dag (inclusief zaterdag en zondag): open van 14u tot 18u. 

Bankrekeningnummers: 

KBC bank Poezenboot: BE71 4414 6268 2169  

KBC bank Griekse dieren: BE75 7360 3125 2151 

Fortis bank Poezenboot: BE78 0014 5939 3086 

Het KBC rekeningnummer BE36 4414 6311 0181 voor de giften bestaat nog, maar wordt minder 

gebruikt. Zoals hierboven beschreven worden de inkomsten nu in hun geheel verwerkt en is de opsplitsing tus-

sen lidgelden en giften op een rekeningnummer niet langer nodig. 

Ons team:  

Voorzitter Ellie De Grauwe   

Secretaris Pauwel Berghman 

Medewerkers: Karen Rosseel en Benny Louys verzorgen de dieren. 

                    Heike Luyckx  zorgt voor de Griekse dieren. 

                    Deborah Vandersmissen zal onze administratie ondersteunen. 

Onze opvanggezinnen zijn we uitermate dankbaar voor hun bijdrage in de verzorging van de vele poezen. 
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Ook vrijblijvende giften zijn welkom en worden hard gewaardeerd. 
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Oogproblemen ontstaan door: 

Genetische factoren 

Infecties met virussen en bacteriën. 

Algemene lichaamsgezondheid met name suikerziekte en bloeddruk 

Trauma en vreemd voorwerp 

Anatomische abnormaliteiten (oogleden naar binnen of buiten gedraaid). 

 

Oogproblemen zijn vaak te herkennen aan:  

rode ogen 

bevuiling rond het oog 

toegenomen oogvloei 

knipperen met de ogen of de ogen dichthouden.  

Als de normale reinheid van het oog plotseling verandert, moet je als baas extra oplettend zijn. 

Veranderende kleur van de lens (staar). Wees alert op plotse groene staar.  

Tekenen van blindheid 

 

I. Verzorging van de ogen 

 

Gouden regel: nooit water in het oog gebruiken, dit irriteert de hoornlaag van het oog en maakt het probleem 

erger. Gebruik dagelijks kunsttranen bij rassen met bolle ogen. 

 

A. OGEN REINIGEN 

Korsten aan het oog  

Bij verschillende rassen kan een korstlaag ontstaan in de ooghoeken. Het wordt veroorzaakt door vuil of stof 

in het oog. Traanvocht zorgt ervoor dat dit vuil uit het oog wordt afgevoerd. Maar hierdoor kan een korst-

laagje bij de ogen ontstaan. Dit vies laagje kan voor problemen zorgen als het niet wordt verwijderd 

(ontsteking van de huid er onder). Om de ogen te reinigen mag 

je geen water gebruiken, want bacteriën houden van water. Het 

bevuilde water zal de oogbol irriteren en de bacteriën versprei-

den. Je voorkomt dit niet door gekookt (steriel) water te gebrui-

ken. Je kan de binnenste ooghoeken (het behaarde deel, dus 

niet in het oog zelf !) schoonmaken met een droog gaasje. Je 

kan het ook met je duim en wijsvinger  verwijderen.  

Zorg voor je dier: deel twee 
Z 
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Traanstrepen  

Traanstrepen ontstaan doordat traanvocht over 

de oogrand en in de vacht sijpelt. Bacteriën vesti-

gen zich in dat vocht en geven de roestige kleur 

onder de ogen van de hond. Oorzaken traanstre-

pen: Verstopte traanbuisjes, ontstekingen aan het 

oog, oren of gebit. Er zijn tegenwoordig verschil-

lende middeltjes bij de dierenwinkel te verkrijgen 

om deze traanstrepen te verwijderen uit het vacht van je hond. Gebruik geen water. Dat helpt niet zo goed 

tegen de roestige kleur en bacteriën houden van water. Probeer de oorzaak van de traanstrepen na te gaan 

bij uw dierenarts. Verstopte traankanalen kunnen door uw dierenarts geopend worden.  

Weetje: Vlooien kunnen ook in leven blijven door het vocht uit de ogen te drinken. 

 

Vuil in het oog  

Veel knipperen of dichthouden van het oog. Traanvocht zorgt ervoor dat dit vuil uit het oog traant. Als er 

plots veel vuil in het oog zit (na een dagje aan zee) en je dier heeft er last van, dan mag je het oog spoelen 

met fysiologische oplossing.  

 

B. OGEN SPOELEN  

Zet de hond tegen je lichaam, zodat de hond niet naar achter kan bewegen. 

Gebruik NOOIT water in het oog van je dier. Water beschadigd het hoornvlies. Bacteriën zullen gemakkelijker 

infecties kunnen veroorzaken. 

Gebruik droog gaas voor zichtbaar vuil rondom het oog en wrijf steeds naar de buitenzijde van het oog toe. 

Let er op dat er niets in het oog komt. 

Bij bevuiling in en op het oog zelf gebruik je fysiologische oplossing om het oog te spoelen en de afdrijving 

van het vuil te stimuleren. Meer dan spoelen met fysiologische oplossing hoeft u niet te doen. Je richt je 

steeds naar de binnenste ooghoek toe. Van nature verzamelt het afval zich aan de binnenste ooghoeken 

(zoals slapers bij de mens). 

 

C. OOGZALF EN OOGDRUPPEL INBRENGEN 

Best neem je plaats achter je dier en probeer het zalven zo ‘leuk’ mogelijk te maken voor uw huisdier. Oog-

druppels/zalven werken het beste in een schoon oog. Dus verwijder eerst het zichtbare vuil met een droog 

gaasje. Zorg ervoor dat de tube het oog niet aanraakt anders bederft deze sneller. Gebruik geen zalven die 

langer dan 1 maand open zijn.  
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Om oogdruppels in te brengen laat je je hond of kat omhoog kijken en laat je de druppels in het oog vallen. 

Om oogzalf in te brengen kan je bij honden het bovenste (meest beweeglijke) ooglid omhoog trekken. Een 

oogzalf moet onder de oogleden geraken in het “gootje” boven-of onderaan. Bij katten is het onderste oog-

lid gemakkelijker naar onder te trekken. 

Bij een rustig dier: Knijp in de tube en laat een sliert zalf van ongeveer 1 cm in het gootje vallen. Bij een on-

rustig dier kan u best wat oogzalf op de wijsvinger doen en dit dan in het oog aanbrengen. 

Sluit het oog en masseer de druppels/zalf in om een zo goed mogelijke spreiding te krijgen. 

Geef je dier een kleine beloning. 

 

D. VERZORGING VAN BOLLE OGEN  

Rassen met bolle ogen zijn gevoelig aan allerlei oogaandoeningen. Dit 

komt omdat hun bolle ogen uitdrogen. Deze uitdroging zorgt er voor dat 

de hoornlaag (de doorzichtige eerste laag op de oogbol) aangetast ge-

raakt en vatbaar wordt voor infecties en ontsteking. De oplossing? 

Kunsttranen en nog eens kunsttranen. Rassen met bolle ogen hebben 

altijd nood aan kunsttranen. Het dagelijks gebruik daarvan zal een groot 

comfort geven aan deze dieren en veel problemen voorkomen. Ze zijn 

namelijk heel gevoelig aan KCS (kertaoconjunctivitis sicca).  

 

E. HAREN ROND DE OGEN 

Haren die de oogbol raken van je dier zullen voor grote problemen zorgen aan het oog van je dier. Denk zelf 

na hoe het aanvoelt wanneer er een haartje of stofje in je oog zit.  

Haren mogen de oogbol niet raken! Indien je dier lang haren heeft rondom de ogen, dan moet u deze haren 

knippen. Zowel de haren van boven het oog (de kop) als de haren van de neus moeten geknipt worden. 

Kam het haar op de schedel naar achter, en het haar op de neusrug naar boven. Knip steeds weg van het 

oog, de punt van de schaar weg van het oog. Dat voorkomt dat bij bewegingen van het dier de schaarpunt 

het oog kan raken. Knip alleen met het puntje van de schaar, vele kleine knipjes, zodat u niet per ongeluk te 

diep knipt. 

II. Naar de dierenarts 

Dit wordt uitgebreid in ons volgende magazine bespro-

ken. Volgende oogziekten komen dan aan bod:  

KCS (droog oog)  

Bindvliesontsteking of conjunctivitis: is een ontsteking van 

het slijm- en bindvlies van de oogleden.  

Oogbeschadiging (hoornvliesbeschadiging): een bescha-

diging van het hoornvlies. 

 

Groene staar is een medisch en zeer 

pijnlijk spoedgeval. 
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Niesziekte bij de kat:  geeft naast ademhalingsklachten ook erge oogklachten. 

Staar of cataract: staar is een vertroebeling van de lens van het oog, die witter wordt.  

Glaucoom of Groen staar SPOED: de oogdruk is te hoog.  

Entropion en ectropion: het naar binnen of buiten krullen van de oogleden. 

Cherry eye: een zichtbare roze bobbel aan de binnenzijde van de ooghoek die de afvoer van traanvocht be-

lemmert.  

Distichiasis: één of meerdere haren die groeien op de ooglidrand van je dier.  

Progressieve Retina Atrofie: is een verslechtering van het oognetvlies. 

Onze dank gaat uit naar... 

• Al onze leden en sympathisanten 

• En volgende bedrijven 

 

MPM products voor hun voeding 

Maxi Zoo voor hun voeding 

Carocroc voor hun voeding 

De KBC bank voor hun administratieve bijstand 
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De Poezenboot  

en zijn inwoners 

danken u. 

Het dagelijks leven op de Poezenboot 

  

  

 


