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Onze wens voor 2021 is dat alle hongerige, zieke en lijdende dieren eindelijk liefde en een 

veilige thuis krijgen. 

Altijd zullen ze op jou blijven wachten, 

zolang ze leven, zullen ze altijd hun 

onvoorwaardelijke liefde geven. Ze zullen 

altijd naast jou staan en trouw zijn, 

trouwer dan de trouwste vriend. Dieren 

zijn altijd vrolijk, eerlijk en oprecht. Ze 

begroeten jou steeds met een kopje of 

een poot. Haast niet te geloven dat zoiets 

op onze planeet bestaat. Het is je huisdier 

die dit alles waarmaakt. 

 

 

Beste leden, 

Vooreerst onze oprechte excuses dat jullie iets langer dan gewoonlijk moesten wachten op 

ons tijdschrift. Het vele werk naast een aantal familiale kwesties zorgden voor een nijpend 

tijdstekort.  

Ieder huisje heeft zijn kruisje, en meestal valt er wel een boek te schrijven over je familie…dus 

hebben we besloten het niet over familiale kwesties maar over het werk te hebben.  

 

In ons vorige magazine hebben we uitgebreid gesproken over het katje Lee en de officiële 

klacht die IOFPA De Poezenboot had neergelegd bij het Federaal en Vlaams Parlement. Het 

katje Lee werd op onjuiste wijze ons land binnengebracht door een goedbedoelde eigenaar, 

maar het FAVV veroordeelde hem ter dood. Onze officiële klacht naar de overheid werd 

intussen ontvankelijk verklaard en gaat nu commissie na commissie door. Wanneer we zullen 

horen of deze klacht gegrond is, weten we nog niet. We wachten met veel interesse het 

antwoord van de overheid af. 

 

Thema Dierenliefde 
 

Voor ons is het overduidelijk dat 

dieren gevoelens hebben en we 

denken dat veel mensen dat ook 

wel weten. Voor wie (toch) 

behoefte heeft aan 

wetenschappelijke 

achtergrondinformatie, schreven 

we volgend bericht.  
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Het besef dat dieren gevoelens 

hebben, danken we aan Charles 

Darwin, de grondlegger van wat 

tegenwoordig biologie wordt 

genoemd. Hij zag reeds in de 19de 

eeuw dat dieren gevoelens 

hebben. In zijn artikel ‘Hebben 

dieren bewustzijn’ beschrijft 

psycholoog en filosoof Titus Rivas 

een vraagstuk uit de 17e eeuw van 

de Franse wijsgeer en wiskundige 

Rene Descartes, die dieren als een machine zag. Deze visie heeft eeuwenlang invloed gehad 

op hoe wij met dieren omgaan. De laatste twintig tot dertig jaar besteden dierwetenschappers 

– gelukkig – meer aandacht aan het innerlijke van de dieren. Zo pleit Marc Bekoff, bioloog en 

emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Colorado, voor een andere visie op onze relatie 

met dieren. In zijn boek ‘Het emotionele leven van dieren’ vertelt hij dat talloze dieren van 

allerlei verschillende soorten een rijkgeschakeerd en diepgaand gevoelsleven hebben. Dit 

doet hij door interessante verhalen te vertellen over plezier, empathie, verdriet en compassie 

bij dieren en bevindingen uit de wetenschap. Een voorbeeld: onderzoekers van de Universiteit 

uit Pennsylvania hebben aangetoond dat vriendschappen tussen bavianen heel belangrijk is 

om met stressvolle situaties om te gaan. Tijdens een observatie waren ze er getuigen van dat 

een baviaan werd gedood door een leeuw. De moeder die enorm leed onder het verlies van 

haar jong, zocht troost bij haar soortgenoten De troost heeft haar geholpen om gemakkelijker 

met de stressvolle situatie om te gaan. Zo vertelt Bekoff over allerlei onderzoeken en 

observaties die gedaan zijn door wetenschappers. Onder andere door biologen, ethologen en 

gedragsdeskundigen. Ieder toont op zijn eigen wijze aan dat verschillende diersoorten een rijk 

innerlijk leven hebben. Voor hem een bevestiging van wat veel mensen in hun contact met 

dieren ervaren. 

We hopen dat wanneer steeds 

meer mensen zich ervan 

bewust worden dat dieren 

emoties en pijn ervaren, ook 

het besef groeit dat we anders 

met onze dieren moeten 

omgaan. 

Alle 6 verschillende emoties die 

mensen hebben (vreugde, 

verdriet, afschuw, woede, 

verbazing en angst) hebben 

dieren ook. Het enige verschil 
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tussen mensen en dieren is dat de emoties bij dieren een puur natuurlijke (reactie) functie 

hebben, terwijl mensen er over nadenken en beredeneren. 

 

Rouw in het dierenrijk 

Chimpansees lijken in veel opzichten op ons 

mensen. En ook qua emoties zijn er veel 

overeenkomsten. Zo zijn onderzoekers er al 

regelmatig getuige van geweest dat 

chimpansees bij een stervende soortgenoot 

‘waken’. Moeders die hun jongen verliezen, 

vertonen ook gedrag dat doet vermoeden 

dat ze in rouw zijn. Er zijn moeders 

waargenomen die hun dode kinderen 68 

dagen op hun rug meedragen. Op het 

eerste gezicht lijken chimpansees zelfs op 

vrijwel dezelfde manier te rouwen als 

mensen.  “We hebben het bewustzijn van 

de chimpansees als het gaat om de dood 

zeker onderschat,” stelt primatoloog 

Christophe Boesch. 

 

In Nieuw-Zeeland trok een rouwende 

dolfijn de aandacht. Het dier zwom dagenlang rond en droeg het karkas van een dood jong met 

zich mee. Dat dit resulteert in het meedragen van een dood dier is niet ongewoon. Er zijn meer 

dolfijnen die het doen: ze houden het lichaam tot zes dagen bij zich. 

“Ze proberen te rouwen en te zorgen voor iets waarvan ze niet 

willen dat het dood is,” merkt expert Ingrid Visser op. Ze volgde de 

dolfijn gedurende twee uur en het lijkt er volgens haar op dat de 

dolfijn het verlies een plekje probeert te geven. We moeten de 

dieren zeker niet onderschatten, zo benadrukt ze. Ze lijken in veel 

opzichten op ons.  

Er gaan  in de wetenschappelijke wereld steeds meer stemmen op 

die beweren dat dieren toch wel degelijk verdrietig, blij of 

depressief kunnen zijn. Wetenschappers komen steeds meer te 

weten over de intelligentie van de dieren en ze blijken op steeds 

meer vlakken ook steeds meer met ons mensen gemeen te hebben. 

En waarom zou uw hond of kat dan niet verdrietig kunnen zijn als 

zijn baasje of een andere soortgenoot iets overkomt? 

Proefdieren         

Het is een lastige kwestie: dieren en emoties. Het is vooral moeilijk om er wetenschappelijk 

onderzoek naar te doen en het lijkt erop dat veel onderzoekers er ook een beetje huiverig over 
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doen. Want de conclusie dat dieren voelen wat wij voelen, kan een schokgolf teweegbrengen. 

In dit geval is een proefdier met droevige ogen opeens echt droevig. En dieren die hard moeten 

werken, als circusartiest of in andere functies, zijn dan opeens wellicht echt zielig. En dat is 

confronterend. 

 

Op de Poezenboot 
 

Dit kitten werd binnengebracht op de 

Poezenboot. Hulp kwam maar net op tijd. Het 

kitten gevonden door wandelaars. Nadien 

gingen de wandelaars verder zoeken en werden 

nog drie andere kittens gevonden. Allen even 

ziek. Het viertal kreeg van onze dierenarts de 

nodige zorgen en ze kwamen er helemaal 

bovenop. 

 

 

Deze mama werd doodsbang binnengebracht op de Poezenboot samen met haar pas geboren 

kittens. Zien jullie hoeveel kleintjes deze mama ter wereld heeft gezet? 7! We hebben de 

mama en haar kittens 

ondersteund met extra 

papfles. Tegen de tijd de 

kleintjes 6 weken 

waren, was de mama 

enorm moe en hebben 

we de kleintjes iets 

vroeger moeten 

scheiden van de moeder 

voor haar eigen welzijn. 

Een erg calciumtekort 

dreigde haar ziek te 

maken. 

 

Dierenmishandeling omvat alle niet noodzakelijke handelingen en alle 

verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn aangedaan, 

letsels toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. De term 

"dierenmishandeling" wordt ook in meer enge zin gebruikt, namelijk ter 

aanduiding van een strafbaar feit, dat zich voordoet, wanneer bij de 

behandeling van dieren één of meer strafrechtelijke regels, die op dit 

gebied gelden, worden overtreden. 
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Zoals elk jaar werden er, tijdens het kittenseizoen, meerdere 

dieren opgevangen in pleeggezinnen. Dit jaar kregen we er 

enkele pleeggezinnen bij en deze zijn we erg dankbaar voor 

hun inzet.  Hieronder kan u een woordje lezen van één van 

onze pleeggezinnen: 

 

Dit jaar kregen we opnieuw de vraag om poezen op te vangen 

voor de Poezenboot. Zoals altijd deden we dit met enorm veel 

liefde en plezier. Zelf worden we er namelijk blij van om te 

kunnen helpen.  

 

In 2020 kregen we meerdere nestjes over de vloer. Soms om 

nog even aan te sterken na ziekte, soms om gewoon nog wat 

te groeien. Eén nestje kwam zelfs ongeboren toe. Wat is het elke keer toch wonderlijk om zo’n 

geboorte te mogen meemaken en de kittens dan elke dag te zien groeien.  

 

Zoals je waarschijnlijk al kan bedenken, is het 

niet altijd rozengeur en maneschijn en zien we 

ook de minder mooie kanten van het opvangen 

van pleegdieren. Onder andere het afscheid 

nemen, wanneer ze klaar zijn voor adoptie, is iets 

wat nooit helemaal zal wennen. Je bouwt een 

band op en dit  ondanks het feit  dat je weet dat 

het afscheid nooit ver weg is. 

 

Dit nemen we voor lief omdat we weten dat de 

dieren veelal een goede thuis vinden na hun tussenstop bij ons. Wat ook steeds helpt, is het 

feit dat wij elk jaar kleine kittens mogen verwelkomen. Dat is een waar voorrecht! Het – steeds 

opnieuw – mogen genieten van hun capriolen en hun ontdekkingstochten, maakt het allemaal 

meer dan de moeite waard. 

Natuurlijk wensen wij elke keer voor het nieuwe jaar dat er geen zwerfkatten en ongewenste 

zwangerschappen meer zijn. Toch zijn we ons nu alweer mentaal aan het voorbereiden voor 

het kittenseizoen dat eraan zit te komen. Een seizoen waarvan wij nu al weten dat we erg 

zullen lachen maar dat ook gepaard zal gaan met een occasionele traan en met onvermijdelijk 

afscheid nemen.  

In tussentijd blijven we dromen van een wereld waarin elke poes een liefdevolle thuis heeft 

en er geen zieke kittens meer geboren worden. Wij zijn de Poezenboot alvast ontzettend 

dankbaar voor hun inzet. Wij hopen dat we met zijn allen kunnen samenwerken aan een 

wereld waarin het onnodige dierenleed niet meer zal bestaan. We wensen jullie en alle dieren 

dus alvast een mooi jaar toe waarin we met zijn allen werk maken van die droom! 
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Een doos met 

duizend vlooien en 

een lief kitten er 

bij. 

Op de Poezenboot worden wij veilig groot 
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Het jaar 2020 was opnieuw een druk seizoen op de 

Poezenboot. Hoewel we wel opmerken dat het aantal 

“aangeboden” katjes aan het dalen is. Ja er zijn nog te 

veel asielkatjes, elke kat in een asiel is er één te veel. 

Maar we worden iets hoopvoller en de cijfers van de 

dienst Dierenwelzijn tonen inderdaad een dalende 

trend van het aantal asielkatten. 25 jaar geleden was 

het een totale ramp. Dagelijks stonden gedumpte 

poezen aan onze boot in kartonnen dozen of bakjes. 

Soms werden poezen op het dak van het schip 

gegooid. Maar dat is dus verbeterd. Wat we ook 

opmerken is dat de kittens die nu binnenkomen veelal 

veel zieker zijn dan vroeger. We denken dat dit komt 

omdat veel particulieren hun poes intussen hebben 

laten steriliseren. Dus we krijgen minder gezonde 

tamme huiselijke kittens binnen. Maar het is toch een 

droeviger verhaal voor de buitenkatten, de 

zwerfkatten. Daar zagen we dit jaar een grote 

toename van sterk verkommerde binnengebrachte 

kittens. Er lopen nog steeds te veel zwerfkatten rond 

op ons grondgebied. Hun kittens zijn dikwijls kansloos 

door gebrek aan voeding en leefomgeving. We hopen 

dat alle steden en gemeenten ondanks de Corona-

epidemie de sterilisaties van zwerfkatten nauw 

blijven opvolgen. 

 

Gezocht voor op de Poezenboot 

Oude kranten (geen tijdschriften of reclame folders) 

krijgen op de Poezenboot nog een tweede leven: ze 

worden versnipperd als kattenbakvulling voor poezen 

met diarree of nesten met kittens. 

Dekentjes, handdoeken (keuken- én badhanddoeken) zijn ook welkom om bedjes te maken 

voor onze tijdelijke gasten. Zeker bij zieke poezen moet zo'n handdoek of dekentje al eens 

vaker weggegooid worden om verdere besmetting van andere dieren te voorkomen en omdat 

je niet alles op 90 °C kan wassen of onder het bleekwater steken. 

Heb je eventueel nog een draagkooi, een slaapmandje, een fatsoenlijke krabpaal, etensbakjes 

of andere praktische zaken die je zelf niet meer zult gebruiken, geef ze dan af op de 

Poezenboot en je helpt er zeker een sukkelaartje mee.   
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Deze heel lieve kater werd gevonden als 

een hoopje miserie. Het zoveelste 

verhongerde en onderkoelde slachtoffer 

van deze winter. Nee hij is niet oud, nee 

hij heeft geen kattenaids…hij vond 

“gewoon” geen voeding en warmte. Door 

zijn verkommerde toestand ontwikkelde 

hij herpesinfectie (niesziekte bij de kat). 

Deze infectie steekt veelal de kop op bij 

verlaagde immuniteit. Onze lieve kater 

heeft erg geleden. Bij aankomst was ook 

zijn lichaamstemperatuur niet te meten, 

wegens te laag. Hij was op sterven na 

dood, maar dat was niet zonder onze 

inzet gerekend. Vochttherapie, de 

couveuse, medicatie en heel intensieve 

verzorging brachten weer wat leven in 

deze extreme lieverd. Hij stelt het 

intussen al veel beter, maar hij zal nog 

zeker 1 maand ter verzorging bij ons 

verblijven. 
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Europese Zwerfdieren 

Nieuws uit Spanje 22/07/2020 

MADRID - Jaarlijks worden in Spanje duizenden honden aan hun lot overgelaten. De Spaanse 

kynologische bond RSCE vraagt met de campagne ‘Geen hond zonder huis, geen huis zonder 

hond’ aandacht voor dit probleem. 

 

De Spaanse kynologische bond RSCE is op de Internationale Dag van 

de Hond, 21 juli, een campagne gestart waarmee ze aandacht vraagt 

voor het probleem van de zwerfhonden. Veel honden worden 

mishandeld, verwaarloosd en in de steek gelaten. Volgens 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO leeft zeventig procent van alle 

honden op straat. Dat betekent dat van de naar schatting 800 miljoen 

honden wereldwijd er ruim 550 miljoen geen baasje heeft.  

Deze zomer meer verlaten huisdieren: In Spanje worden jaarlijks 138.000 honden en katten 

op straat gezet, volgens cijfers van Fundación Affinity, een organisatie ter bevordering van de 

band tussen mens en huisdier. In Spanje worden vooral ‘s zomers huisdieren weg gedaan. Naar 

verwachting gebeurt dat deze zomer op grotere schaal dan voorgaande jaren. Sinds het einde 

van de lockdown is al een stijging van 25 procent gezien ten opzichte van vorig jaar. 

Problemen voorzien: De kynologische bond RSCE zag deze problemen al aankomen vanaf het 

moment dat de corona-lockdown werd afgekondigd. In korte tijd steeg de vraag naar puppy’s 

en kittens met 50 procent. Nu de lockdown is opgeheven, realiseren mensen zich hoeveel werk 

het is om een huisdier te hebben en doen ze hun huisdier weer weg. Ze lijken niet voorzien te 

hebben dat de zorg voor een huisdier niet alleen de nodige verantwoordelijkheid maar ook 

meer kosten met zich meebrengt. Zo kost de zorg voor een hond gemiddeld 1.250 euro per 

jaar. Voor veel Spanjaarden is de economische situatie zodanig verslechterd, dat ze zich geen 

huisdier meer kunnen veroorloven en zetten ze het dier op straat. 

Financiële hulp: Voor minder draagkrachtige gezinnen is een Onderlinge Veterinaire 

Vereniging (Mutua veterinaria) opgericht. De vereniging dekt de dierenartskosten, zodat ze bij 

ziekte het dier niet hoeven wegdoen of laten inslapen.  

Geen hond zonder huis, geen huis zonder hond: Om het probleem van zwerfhonden aan te 

pakken en onder de aandacht te brengen is de RSCE een campagne gestart onder het motto: 

Geen hond zonder huis, geen huis zonder hond (Ni un perro sin hogar, ni un hogar sin perro). 

“Om het punt te bereiken waarop er geen enkele zwerfhond meer is, hebben we iedereen 

nodig”, aldus de RSCE. Het is belangrijk ook aandacht te besteden aan de veroorzakers van het 

probleem: de fokkers. Er is meer controle nodig op verantwoordelijk fokken en betere 

informatie voor mensen die een hond willen aanschaffen. Diereneducatie is essentieel om de 

samenleving ervan te doordringen dat dieren recht hebben op respect en empathie, aldus de 

RSCE. 
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Wet dierenbescherming Daarnaast heeft de RSCE het Directoraat Dierenrechten, die 

momenteel werkt aan de nieuwe wet dierenbescherming, gevraagd om hogere straffen op te 

leggen voor dierenmishandeling en verwaarlozing, zodat het gevoel van straffeloosheid dat nu 

bestaat voor het plegen van deze misdaden wordt weggenomen. 

 

 

Europese asieldieren en Europese zwerfdieren. 

 

Ik heb geen naam. Ik had niets anders dan mijn leven... 

Op een dag werd ik gevangen genomen en mijn rit leidde naar deze plek . Het liet me 

schrikken...velen hadden deze angsten...en velen stierven...Ik wist het instinctief...wat ik niet 

wist wanneer het zou gebeuren... 

Ik had zeker de hoop dat ik hier uiteindelijk uit zou komen en de droom dat ik geliefd zou 

worden. Een hond van de straat... 

' s Morgens kreeg ik nog een maaltijd... en iets te drinken… en ik bedankte vriendelijk. De hele 

dag lig ik in mijn hoekje naar de wolken te kijken. 

' s Avonds kwam de man die altijd zo boos keek...zijn ogen waren koud en hij nam me mee... 

Ik keek een laatste keer rond en keek in anderen ogen...hun verdriet...en ik huilde... 

 

Ik heb nooit iets slechts gedaan...en ik snap niet waarom ik hier dood moet gaan... 

Misschien is het regenboogland ook voor ons beschikbaar...en dan kan ik blij worden... 

Hou je goed en denk aan mij.  

ZONDER NAAM IN EEN VAN DE KILLING SHELTERS OVERLEDEN.... 

Omdat wij (mensen) boven de dieren stijgen. Omdat we veroordelen en BERECHTEN. 

Hopen dat het uiteindelijk eindigt... 

Deze moord op onschuldige dieren... 

AUB ADOPT... HELP AUB.. WANT WIE HEBBEN ZE NAAST ONS? 
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Iedereen die een zwerfhond, een 

gedumpte hond of een asielhond 

adopteert… 

Doet niet mee aan de broodfok! 

 

Eigenaren van buitenlandse honden wordt 

regelmatig verweten dat ze met hun 

voormalige zwerver een Belgische 

asielhond overslaan. Een verkeerde 

opmerking, vinden wij. Hondeneigenaren 

met 'buitenlanders' zijn geen concurrentie 

voor asielhonden, integendeel zelfs. De grote groep Belgen met een hond uit de broodfok 

zouden zich eigenlijk achter de oren moeten krabben. De echte boosdoeners zijn volgens ons 

de mensen achter de broodfok. En we hebben  cijfers om ons standpunt te illustreren.   

De cijfers die wij bekeken, afkomstig van de federale overheidsdienst dierenwelzijn, maken dit 

duidelijk. Jaarlijks worden in België 160.000 honden verhandeld. Verhandeld wil zeggen 

aangekocht of geadopteerd.  Van deze 160.000 honden werden er 120.000 door onze eigen 

bevolking in België gekweekt; 30.000 werden er gekweekt in buitenlandse 

hondenkwekerijen(de legale cijfers) ; 9000 honden werden geadopteerd uit Belgische asielen; 

en slechts 1000 honden werden gered uit buitenland, de zogenaamde buitenlandse 

zwerfhonden!  De buitenlandse zwerfhonden maken dus op jaarbasis nog geen 1 % uit van het 

aantal verhandelede honden in België. Wat ook erg jammer is, is het feit dat veel Belgen 

overtuigd zijn dat de kweek in België 

veel matiger is en diervriendelijker 

verloopt dan de broodfok in 

buitenland. Niets is minder waar! In 

België hebben wij ook een tiental 

reuze-kwekerijen waar tot 1250 

honden mogen verblijven, die 

permanent dienen te kweken en 

nakomelingen voortbrengen. Deze 

kwekerijen worden verborgen 

gehouden voor het publiek…en zijn 

ronduit schrijnend te noemen!!!  

Er is maar één motto dat stand kan houden als je deze gegevens bekijkt: KOOP GEEN HOND! 

ADOPTEEER EEN HOND! 

Of uw hond uit een Belgisch asiel komt, van de Spaanse renbanen overgenomen werd of een 

zwerfhond was in Griekenland, Spanje of Roemenië…u heeft tenminste geen hond gekocht 

maar geadopteerd. U deed dus niet mee aan de draaimolen van het financiële belang.   
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Tips voor het voederen van vogels tijdens de winter  

 

In de winter geraken vogels moeilijk aan voedsel. Terwijl ze dan juist extra veel energie nodig 

hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn verdwenen en 

bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om bij hun voedsel te 

komen. Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire 

bezigheid. 

Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend 

schouwspel voor terug! Vogels die vaak verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, laten 

zich nu gemakkelijk bekijken. 

 

• Voederen mag op bescheiden schaal het hele jaar (bijvoorbeeld met zaden), maar 

het is pas echt nodig als het langdurig vriest en/of sneeuwt.   

• Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends  en tegen het einde van de middag (zo 

kunnen ze de nacht doorkomen).   

• Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je voedert zit 

al meer dan genoeg zout.   

• Voeder zeker geen margarine of boter, die werken als laxeermiddel.   

• Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine 

stukjes.  

 

In de winter is water even belangrijk als voldoende voedsel. Wanneer het gesneeuwd 

heeft, is het niet nodig voor water te zorgen. De vogels komen dan aan vocht door van de 
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sneeuw te  pikken. Bij vorst zet u best een bakje met water buiten (nooit zout in het water 

doen).  

Wie eet wat? Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw : Brood,  krenten en 

rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen, gekookte 

aardappelen. Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees en staartmees : 

Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda's, halve kokosnoot, vogelzaad en 

zonnebloempitten.   Specht, boomklever en boomkruiper :Ongezouten pinda's en noten, 

vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst. Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, 

keep en groenling Bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, 

zonnebloempitten. Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje Universeel voer, bessen, 

meelwormen, broodkruimels, maden en larven, ongekookte havermout.  

 

Poezenboot op groot onderhoud. 

Op 7 september was het zo ver. De Poezenboot 

moest zijn vertrouwde ligplaats verlaten voor zijn 5-

jaarlijks onderhoud. Ook wegens schade aan het 

bovendek konden we het onderhoud niet langer 

uitstellen. Alle katjes, net geen 100, werden 

ondergebracht op de tweede boot en in 

pleeggezinnen. Na enkele dagen kwam de keurder 

langs en kregen we het verdict. De Poezenboot 

moest een heel aantal nieuwe platen opgelast 
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krijgen en dat zou weken duren en dat 

zou 36.000 Euro kosten.  

Het duurde lang en het was moeilijk 

werken. De Poezenboot op onderhoud in 

tijden van Corona was als het testen van 

ons geduld (waar we niet zo veel van 

hebben) en ons aanpassingsvermogen. 

Maar we hebben het overleefd. De 

Poezenboot ligt intussen terug op zijn 

vertrouwde ligplaats. De poezen waren 

dolgelukkig terug in hun vertrouwde 

omgeving te vertoeven. Maar wijzelf 

waren nog veel gelukkiger. Het missen 

van ons moederschip voelt soms zo leeg 

aan. Maar goed, we kunnen en zullen er 

nog eens 5 jaar bijdoen. Daar kunnen 

jullie op rekenen.  

 

Een bijzondere man in de 

kijker: Benny Louys! Een 

man met een gouden hart.  

Benny kwam een jaar geleden op de 

Poezenboot een bezoekje brengen. 

De dag nadien kwam hij opnieuw 

langs om een handje te helpen. En de 

dag nadien…tot de dag van vandaag 

was Benny op De Poezenboot om te 

helpen. Benny is zachtaardig en 

bevriend met iedereen. Hij is ieders 

vriend, door zijn eigen goedheid.  

Benny:  wij, Mieke en Ellie, willen je in 

persoonlijke naam bedanken. Beste 

Benny, je was onze reddende engel! 

Bedankt om op zo een  onzelfzuchtige 

wijze elke dag de Poezenboot en de 

dieren te verzorgen. Je doet het als de 
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beste! Er kan geen vrouw tippen aan de 

netheid die jij elke dag op de Poezenboot 

creëert. Bedankt om er voor ons als mens te 

zijn en ook jouw zorgende aard op ons te laten 

neerdwalen. Bedankt om tijdens moeilijke 

tijden de lijm te zijn die wij nodig hadden.  

We hopen dat je nog heel lang op de boot blijft, 

je bent meer dan welkom.  

En aan de dames die graag een handje komen 

helpen: sommige mannen kunnen dus wel 

degelijk evengoed of zelfs beter poetsen dan 

vele dames. Maar laat je zeker niet afschrikken. 

Benny heeft nood aan helpende handen. 

Indien er mensen zijn die tijd over hebben om 

een handje te helpen voor de dieren, breng dan 

zeker een bezoek aan de Poezenboot. 

Dank je Benny en je broer. 

 

Zorg voor je dier: Een zorgsite voor je dier. 

DEEL 1, een collectors item       

Zorg voor gezonde oren 
 

Oorproblemen ontstaan door:  

• erfelijke aanleg bij allergiepatiënten (komt zeer vaak voor), allergiepatiënten zijn 

dikwijls chronische oorpatiënten 

• veel zwemmen 

• hangoren en sterk behaarde oren 

• een vreemd voorwerp in het oor 

• infecties met bacteriën, gisten en oormijt 

Oorontsteking symptomen:  

• roodheid 

• vuil in de oren 

• zwelling 

• pijn 

• etter. 
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• Schudden met de kop  

• Othematoom = bloeding in de oorschelp 

• Cirkelgang bij middenoorontstekingen 

 

Verzorging van de oren 

 

Gouden regel: Voordat u een oorzalf in de oren brengt, moeten de oren grondig gereinigd 

worden. Als u dit niet doet, is elke medicatie waardeloos.  

Geen enkel product is werkzaam in het vuil. Alle oorproducten moeten contact maken met 

de huid in het gehoorkanaal. Als u een oorproduct in een vuil oor inbrengt kan het medicijn 

onvoldoende inwerken op het weefsel. Het medicijn zal daardoor zijn genezend effect 

missen en met het vuil mee naar buiten gedreven worden. 

 

Oren reinigen doe je zo: 

De natuur helpt een handje mee. Oren hebben een zelfreinigend vermogen die het smeer 

naar buiten richt. Maar bij oorontstekingen loopt het oor over van vervallen weefsel, cellen 

en bacteriën zodat het zelfreinigend vermogen onvoldoende is en het oor zal vullen met vuil. 

Dit vuil moet je verwijderen voordat u de oorzalf kan inbrengen. 

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

• Oor opentrekken 

• Breng een vloeibare reiniger in het oor.  

• Duw de oorschelpen toe en masseer het product in het oor, probeer een minuut vol 

te houden. 

• Neem een compress en open het oor. 

• Duw het compress in het oor, masseer opnieuw het oor. Het compress zal naar buiten 

komen door uw masseerbewegingen. Probeer met het compress zo veel mogelijk vuil 

naar buiten te wrijven 

• Laat het oor drogen voordat u oorzalf inbrengt. De zalf moet contact maken met de 

weefsels in de gehoorgang en niet met restanten van een reiniger.   

Oorzalf inbrengen doe je zo: 

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

• Breng de tuit van het oorproduct in de gehoorgang. De opening van de gehoorgang 

vind je aan de basis van het oor, verborgen achter een klein klepje, recht tegenover 

de punt van het oor.  

• De trommelvlies kan je niet raken. Huisdieren hebben een L-vormige gehoorgang. De 

tuit kan die bocht niet maken. 

• Doe voldoende product in het oor. Op flesjes zonder pompje moet u soms hard duwen 

om het dikke product uit het flesje te krijgen. 

• Masseer het oor in 



18  

  

• Elke dag moet u het oor reinigen voordat u het product inbrengt. Tijdens een kuur 

oorzalf is droog reinigen voldoende. U haalt het afgestorven vuil en restanten zalf uit 

het oor met een droog compress.  

• Als het oor zichtbaar proper is breng je de zalf opnieuw in. De volgende dag hetzelfde: 

eerst droog reinigen, daarna zalf inbrengen. 

 

Ga naar de dierenarts: 

 

• Je moet onmiddellijk naar de dierenarts als uw dier pijn heeft (oorontsteking), een 

scheve kopstand (middenoor aangetast of hevige pijn), etterige uitvloei uit het oor  

(bacteriële infectie), hevig met de kop gaat schudden (vreemd voorwerp in het oor) of 

cirkelgang vertoont (middenoorontsteking). 

• Bij veel etter of bij terugkerende infecties vraag je om een staal te nemen van het oor. 

Dit doen we om bacteriële infecties te bekijken (vooral de resistentie die deze 

bacteriën verworven hebben door veelvuldig ontoereikende oorproducten die 

meestal antibioticum bevatten). Let op: u mag voor deze staal gedurende 10 dagen 

geen oorproducten inbrengen, aangezien deze de kweek van de bacteriën 

beïnvloeden. 

• Bij vermoeden van allergie, vraag je de dierenarts om een allergiescreening uit te 

voeren op het bloed van je hond. Dit is een duur onderzoek maar geeft je veel 

informatie. 

• Bij erge infecties en bevuiling van het oor, moet het oor eerst gespoeld worden door 

een dierenarts. Voor een spoeling moet uw dier gesedeerd worden.  

• Een othematoom is een zwelling door een bloeduitstorting in de oorschelp. De 

oorschelp zal heel dik worden en warm aanvoelen. De oorzaak ligt dikwijls in jeuk in 

het oor. 

• Bij zwarte oorsmeer en hevige jeuk is er mogelijk sprake van oormijt. 

 

Is jouw tuin of perceel het speelgebied 

van jagers? 

U kan je perceel laten uitkleuren voor de jacht! De 

meeste mensen beseffen niet dat hun tuin deel  

uitmaakt van een jachtgebied. U moet als eigenaar van 

een perceel zelf nagaan of je perceel in jachtgebied ligt 

en indien nodig dit zelf uitkleuren. Bijna alle gebieden 

in België zijn jachtgebied tot iemand ze uit kleurt! We 

geven je hierbij het overzicht om dat zelf ook te doen.  

Ga naar www.geopunt.be 
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Klik op geo- kaart en op kaarten onderaan rechts. 

 

Klik vervolgens op natuur en milieu en daarna op jacht 

 

In het menu jacht klik je op jachtterreinen en geef vervolgens het adres op. 

 

 

U krijgt vervolgens deze kaart te zien. 
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U ziet het cijfer 1 verschijnen, klik nu links onderaan op achtergronden en kies de basiskaart 

in het rood 

 

 

U herkent nu de straten en 

gebouwen. Als je cijfer in 

groen gebied ligt, dan ligt 

jouw perceel in jachtgebied. 

Klik op de cirkel met de 

kaarten. 

 

 

Klik vervolgens op het cijfer 

1 en in dat kader op 

jachtterreinen  

 

U krijgt info over het 

jachtgebied en een link naar 

het formulier op het 

jachtgebied te laten 

uitkleuren. 

 

Vul het formulier aanvraag 

tot wijziging van jachtplan in 

en stuur dit op naar de 

dienst. 

 



21  

  

Kleur je gebied uit voor de 

jacht.Een kleine moeite voor een 

immens resultaat. 

Gelieve dit bericht te verspreiden. 

Onze oprecht dank. 

 

Contact info om je perceel jachtvrij te krijgen. 
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Onze oprecht dank gaat ook uit naar volgende bedrijven voor 

hun terugkerende steun aan de Poezenboot en dieren in nood. 

 

 

MAXI ZOO Gent  

MAXI ZOO Opwijk. 

 

 

Bekijk onze website op www.IOFPA.be  -  

www.poezenboot.be 

 

Volg ons op Facebook 

IOFPA De Poezenboot 

http://www.iofpa.be/
http://www.poezenboot.be/
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Lieve leden, 

Mogen wij jullie vriendelijk vragen een 

extra financiële bijdrage te willen 

leveren bij de zware 

herstellingswerken die ons schip heeft 

ondergaan? De totale kost van het 

vijfjaarlijks onderhoud bedroeg 

36.000 Euro.   

De komende maanden moet ook ons 

tweede schip op onderhoud en vrezen 

wij een gelijkaardige kost (we hopen 

natuurlijk minder). 

De Poezenboot blijft een noodzakelijke schakel in het welzijn van onze katten. Wij hopen dat 

u ons steunt in de onderhoudswerken die nodig zijn om deze twee grote schepen in goede 

staat te behouden en zodoende een veilige thuis te waarborgen voor die poezen die het echt 

nodig hebben. 

Wij helpen graag, maar kunnen dit niet zonder jullie steun!  

U kan vrijblijvend uw bijdrage storten op het rekeningnummer: 

I.O.F.P.A. ivzw 

IBAN: BE71 4414 6268 2169 
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Een nieuw begin,  

een nieuw jaar. 

Een heerlijk gevoel, samen 

streven naar een goed doel. 


