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Voorwoord 

HLN MEI 2020 

Beste leden, 

      Graag wensen we jullie allen een zalig nieuwjaar.  

We wensen dat alle wensen van alle dierenvrienden in 

vervulling mogen gaan. 

Zo hebben wij zelf ook een wens geuit voor het nieuwe jaar: wij willen uitbreiden. Wij willen een Poezenhoop. 

Het jaar 2021 was een jaar dat ons met verstomming heeft geslagen. Van april 2021 tot en met november 2021 kre-

gen we meer dan 600 katjes binnen. Het zomerseizoen was lang, slepend en vermoeiend. Maar evengoed vriendschap-

pelijk en hoopvol. Het was hoopvol te zien hoeveel mensen hun handen uit de mouwen hebben gestoken en hoeveel 

pleeggezinnen ons hebben willen bijstaan om de vele katjes op te vangen. We kregen veel zieke katten binnen en katjes 

die zorgen nodig hadden. Het aantal breuken, maden, uithongering, niesziekte-gevallen waren niet te tellen. Gelukkig 

bleven we volledig gespaard van het dodelijke kattenziekte virus (de Parvo bij katjes). De Poezenboot was opnieuw een 

veilige haven voor dieren, dat is ons schip al 25 jaar en dat zal ze blijven zijn voor alle dieren in nood. We doen ons 

werk met volle inzet, en hoewel niet steeds feilloos, zijn we trots op wat we voor de dieren en hun welzijn hebben ge-

daan in het jaar 2021. 

MAAR ons schip is een beetje klein geworden, dat hebben we zeker gevoeld in 2021. Hoeveel we enorm van ons schip 

houden en we haar nooit zullen wegdoen. Wij moeten uitbreiden...op land. Sommige leden en sympathisanten weten 

best dat de Poezenboot al langer de hoop koestert om een zwerfkattenranch op te richten. Een grond waar wilde zwerf-

katten opgevangen kunnen worden. Een einde aan het tijdperk waarbij nog steeds teveel wilde zwerfpoezen 

“diervriendelijk” ingeslapen worden (dikwijls vergassing) omdat ze nergens terecht kunnen. Dit zal veranderen. Dit heet 

voortaan de Poezenhoop. De laatste maanden ging we meer en meer op zoek naar een stuk grond, een hoeve, een 

bos,...we deelden onze zoektocht op sociale media. We keken rond in Gent en alles op de weg naar Opwijk (waar Ellie 

woont). Bij 2 percelen hebben we al eens een bod durven uitbrengen: eentje in Gent en een in Opwijk.  

Hoop voor dieren. Dat is iets moois, maar niet alle dieren leven een hoopvol bestaan. Wanhoop zal veel dieren omrin-

gen. Er zullen nog steeds meer dieren lijden dan we hen verblijden. De zwerfdierenpopulatie in Europa blijft maar groei-

en. Net als het aantal verkochte broodfokpups blijft groeien. Tegen dit onevenwicht, met de daaraan gekoppelde groot-

schalige mishandeling van dieren, verzetten we ons. De Dienst Dierenwelzijn vinden wij iets minder diervriendelijk dan 

hun naam doet vermoeden. Gelukkig zijn er diervriendelijke politici die gehoor willen geven aan onze bekommernissen. 

De Dienst Dierenwelzijn heeft, op eigen houtje en zonder steun van ministers, de wetgeving aangepast in de laatste tien 

jaar. Het resultaat was de oneerlijkheid zelve. De wetgeving, geschreven door de hand van de Dienst Dierenwelzijn, be-

vat volgende regels: 1. Broodfokkers mogen onbeperkt Oost-Europese pups invoeren in België, onbeperkt in tijd en aan-

tal. 2. Dierenasielen en verenigingen kregen een totaal VERBOD voor het invoeren van Europese asiel – en zwerfdieren 

in België. Deze ongelijkheid hebben ze in wetgevingen gegoten. En daar verzetten we ons tegen. Op 3 september leg-

den we een eerste verzoek neer bij de Raad Van State gericht tegen onze minister Van Dierenwelzijn Ben Weyts en mi-

nister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dit is een administratieve handeling, het eerste deel van onze voor-

opgezette procedures. Gezien de theoretisch basis van dit alles en gezien de noodzaak van discretie en de gevoeligheid 

van het gehele dossier, moeten we onze berichtgeving hierover beperken.  
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Op de Poezenboot 
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Wij geven geen enkel dier op 

Lopende geldinzameling voor Lotje.  

Bij Lotje werd het FIP virus vastgesteld, FIP katjes kunnen katjes niet genezen en tot voor kort betekende dit altijd 

het einde van hun leven. Maar daar is verandering in gekomen. In Amerika kunnen we een medicijn bestellen, de GS 

441524, beter gekend als FIP-cure dewelke als bijwerking FIP kan genezen. Maar de grote MAAR:  Lotje haar be-

handeling loopt op in de duizenden Euro’s. Een eerste reeks medicijnen kostten ons 1300 Euro, de volgende reeks 

is nu besteld. Het kostte 1650 Euro, omdat haar gewicht toenam. We zien haar graag groeien en daadwerkelijk ge-

nezen. Lotje is onze eerste Poezenboot poes die de behandeling krijgt.  
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Jullie kunnen begrijpen dat het voor ons  emotioneel steeds moeilijker zal wor-

den om FIP katjes op te geven. We hebben nooit dieren opgegeven omdat hun 

medische kosten hoog opliepen. Nu vreesden we terecht dat de FIP behande-

lingen op de Poezenboot ons een klein fortuin zouden gaan kosten. Er kwam 

echter heel goed nieuws vanuit het Kabinet van de minister van Dierenwelzijn 

Ben Weyts. De minister is een duidelijke kattenvriend die helpt waar hij kan. We 

willen minister Ben Weyts dan ook onze volle dankbaarheid uiten voor zijn be-

slissing om het FIP onderzoek de nodige steun te geven zodat er een betaal-

baar medicijn kan gemaakt worden.  

We willen ook Professor Hans Nauwynck van de vakgroep virologie van de fa-

culteit Diergeneeskunde bedanken voor zijn jarenlange inzet en onderzoek naar 

FIP bij katten. We weten dat hij dichter dan wie dan ook bij de ontrafeling van 

het virus staat.  

De komende jaren moeten we ons behelpen met het dure medicijn, waarbij we 

nog meermaals om jullie steun zullen moeten vragen. Maar dat gelukkig tijdelijk 

zijn. 

Deze extreme lieverd en tevens een zwerver, werd aangereden door een 

wagen. Het verdict: onder -en bovenkaak gebroken. De therapie: kaken 

vastzetten bij de dierenarts. De nazorg: knuffelen met de dierenarts Hij kan 

al terug zelfstandig drinken, tijdens het eten heeft hij nog veel hulp nodig, 

naast pijnstilling en antibioticum. Hij wilt heel graag kopjes geven...maar daar is hij nog voorzichtig mee. 
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Onze mascotte Kinai 

Hij zwijgt werkelijk geen vijf minuten :-) 

                                              Een brok karakter 
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Een kijkje in de Forever home’s  

En de artistieke adoptanten aan het werk. 
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Onze diervriendelijke beleidsmakers 

 

 

 

 

 

 

IOFPA legde een verzoek neer bij de Raad Van State gericht tegen de minister van Dierenwelzijn en de minister van 

Volksgezondheid. Dit OMDAT: broodfokkers onbeperkt pups mogen aanvoeren maar asielen en verenigingen daar een 

totaal verbod voor krijgen. We vinden dit een schending van het gelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel van de 

grondwet. 

Het is intussen 10 jaar dat we wachten op een simpele regelgeving die de Dienst Dierenwelzijn zou moeten opmaken. 

Het doet deze dienst blijkbaar veel pijn aan de vingers om een diervriendelijke regelgeving op te stellen, zodat ze na tien 

jaar nog daar nog steeds niet in geslaagd zijn.  
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We hopen via administratieve procedures, een normaal 

Europa, een minister die een dierenvriend is en intussen 

heeft beloofd een regelgeving op te stellen; dat er bin-

nenkort een regelgeving zal zijn. Met een normaal Euro-

pa bedoelen we dat er op Europees niveau al een wetge-

ving is opgesteld die de lidstaten moeten volgen. Neder-

land paste zich al aan, maar bij ons is het nog niet in 

orde.  

Om onze zaak kracht bij te zetten, trokken we met een 

groep adoptanten en hun hondjes naar het Kabinet van 

minister Ben Weyts. Hij heeft ons toen niet kunnen ont-

vangen maar het VTM nieuws heeft ons wel gehoord. De 

minister had andere verplichtingen. De minister heeft ons 

wel laten weten dat hij werk maakt van de regelgeving.  

We danken de minister voor zijn diervriendelijke beslissin-

gen en zien hem al een overtuigde dierenvriend maar we 

willen hem er blijven op wijzen dat er nog steeds geen 

regelgeving is voor Europese asieldieren en dat we hem 

vragen waakzaam te zijn over de werking van zijn eigen 

dienst. Waar rook is, is meestal vuur. De Europese com-

missie (en zoveel anderen), zien rook dicht bij ons. We 

moeten doorkijken waarom het probleem van de groot-

schalige broodfok maar blijft bestaan. Wij willen hierbij 

benadrukken dat we onze hoop mede halen bij dier-

vriendlelijke politici, waar onze huidige minsister van Die-

renwelzijn Ben Weyts zeker een koploper is. Politici wor-

den gekozen en herkozen. Het zijn ambtenaren die 35 

jaar op dezelfde stoel zitten die - in het beste geval - een 

verouderde visie nastreven.  

Wij werden uitgenodigd om te spreken op een dierenwelzijnscongres 

dat werd georganiseerd door het Vlaams Belang. We ondervonden 

daarbij enkele opmerkingen als zijnde: zou je dat wel doen? Dat is 

slecht voor de reputatie. Daarin verklaren we het volgende: onze repu-

tatie is een som van alles wat we doen, het is overduidelijk dat we geen 

politieke voorkeur hebben maar dierenwelzijn nastreven. We hebben 

wel het inzicht dat we alle politieke partijen moeten inlichten, zeker 

wanneer zij daar zelf om vragen. Dierenwelzijn mag niet in de oppositie 

zitten, het moet overal zitten. We bedanken Jan Van Puyvelde  van de 

Partij voor de Dieren voor zijn inzet voor dierenwelzijn. We danken het Vlaams Belang om ons de mogelijkheid te heb-

ben gegeven om ons verhaal zo breed mogelijk te brengen. De nodige videoverwerking zorgde ervoor dat geïnteres-

seerden het nadien nog konden bekijken.  
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Opnieuw willen we onze oprechte dank betuigen aan het Gentse Stadsbestuur en dan met name: 

Schepen Christophe Peeters zijn steun voor de Poezenboot is hartverwarmend. We kunnen 

steeds bij hem terecht voor advies van alle aard. Hij is een Gentse politieker die zijn stad steunt 

op alle vlakken, wie hem kent weet dat hij vooral een menselijk geïnteresseerde politieker is ge-

bleven. 

We willen ook graag Schepen Filip Watteeuw bedanken voor zijn snelle 

tussenkomst toen we hem nodig hadden. Er is/was een onenigheid 

gaande over onze ligplaats waar we al 25 jaar aangemeerd liggen. Een 

onwetendheid in een ruimtelijke planning zorgde ervoor dat de Poezen-

boot slachtoffer dreigde te worden van deze nieuwe planning. Schepen 

Filip Watteeuw schoot snel in actie en bekijkt nu een oplossing dat goed is voor alle partijen. We 

zijn enorm gerust gesteld dat de Schepen hier zijn persoonlijke aandacht op heeft gevestigd.  

Ook van onze Schepen Tine Heyse blijven we steeds zien dat ze en haar diensten wel degelijk 

dierenwelzijn nastreven en we zijn haar dankbaar dat zij alle dierenverenigingen in Gent heeft 

willen erkennen. We steunen haar visie in haar dierenwelzijnsbeleid en wij kijken uit naar de komende vergaderingen die 

de Gentse dierenverenigingen zal verbinden en hun werking op elkaar proberen afstemmen. 

Onze lieve leden weten dat IOFPA De Poezenboot zich inzet voor alle dieren in nood, ook de zwervende. Het lot van de vele 

zwerfdieren tast onzer harten aan en we willen die dieren helpen. Naast het gesleutel aan het regelgevend kader hebben we 

toch opnieuw hondjes kunnen helpen. We hebben in de laatste drie maanden opnieuw 20 zwerfhondjes kunnen redden en 

voor hen een geschikte adoptant in België kunnen vinden. Wij zouden graag het aantal geredde hondjes zien stijgen en het 

aantal gefokte door handelaars zien dalen. Het dierenwelzijn in Europa moet omhoog. Maar zoals reeds uitvoering geschreven, 

we werken er aan :-). Hier alvast enkele foto’s van hondjes die nu in België wonen. 

De Europese zwerfdieren 
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Elk individueel dier heeft recht op een goede behandeling en verzorging. Het is echter van belang om zoveel mogelijk de 

problemen bij de bron aan te pakken en dat er in het land van herkomst maatregelen worden getroffen om problemen 

met zwerfdieren aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van castratieprogramma’s, het socialiseren van 

honden en het geven van goede voorlichting aan inwoners. Maar dat alleen is niet voldoende. We moeten adoptanten 

vinden voor ontelbaar veel dieren die NU op de straten zwerven. Jammer genoeg verschijnen er zo nu en dan werkelijk 

amateuristische opinie in magazines als Knack, dewelke dan nog in het Parlement toe moet worden besproken.  

Samengevat had een gedragstherapeut onlangs in de Knack haar opinie geschreven en ontraadde adopties van zwerf-

dieren omdat die “wolventrekken” konden vertonen. U kan het artikel online nalezen. Het is geweten dat de hond en 

wolf maar een minuscule fractie van elkaar verschillen en dat een hond terug wild “kan” worden. Het zou een gen zijn 

dat aan en uit kan gezet worden, zelfs in één hondenleven. In de plaats van alle adopties te versnellen, raadt ze aan de 

honden op straat te laten lopen (en wolventrekken te laten aannemen). We zien dit als extreme kortzichtigheid en 

schreven zelf ook een opiniestuk. We hebben zelf onze opinie neergeschreven met de populaire wolf in gedachten en 

wat de broodfok van hem heeft gemaakt. Een diersoort dat er 30.000 jaar nagenoeg hetzelfde uitzag, de tamme wolf = 

de hond, werd in 200 jaar tijd omgefokt tot een Chihuahua. Ons deels ludiek literair maar op waarheid gebaseerd opi-

niestuk geeft aan wat wij “de mens” uitspoken met de “hond”, over een langere tijdsgeest.  

                    De hondenhoop van België 

De rashond als de betere versie van de straat-

hond is een verhaal op slijkgrond. 

Onze Belgische hondenhoop telt zo een 1.700.000 

veelal sterk behaarde viervoeters. Van groot tot klein, 

vol haren tot poedelnaakt. Een pas getoiletteerde Poedel wandelt vol trots voorbij een afgedankte 

asielhond, wiens laatste hoop een waardige blik is. Een Yorkshire in zijn Chesterfieldsofa droomt 

over de mooie graslanden. Die graslanden waar een straathond zijn hoop definitief verliest.  
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Onze hond, onze beste vriend. De hond hoopt op onze thuiskomst, net zoals ik hoop op zijn weder-

komst. Geen dier dat zo verbonden is met de mens als de hond, maar waar is onze hond naartoe?  

De hond stamt af van de wolf.  De wolf 

leeft overal op aarde. De wolf zocht de 

mens op. Het tamme gedrag van de wolf 

naar de hond was maar een kleine geneti-

sche aanpassing. Men beschrijft dat de wolf 

vier keer werd gedomesticeerd in verschil-

lende delen van de wereld, het oudste geval 

zo’n 30.000 jaar geleden. Telkens zochten 

de tamste wolven mensen op en gaande-

weg werden ze hond genoemd. Steevast 

gingen ze de mens beschermen uit dank-

baarheid voor het voedsel dat ze kregen. De 

hond is het eerste huisdier van de mens en dat was hij al lang voor de eerste koeien in onze velden 

graasden. De wolven hoopten hun eigen voortbestaan bij de mens te verzekeren en die wolvenhoop 

is helemaal uitgekomen. Op onze planeet hebben we honden met hopen.  

Tegenwoordig komt de wolf weer op, sommige biologen hopen hun leven lang één wolf te aanschou-

wen. Het moet uniek zijn om deze dieren te observeren. We leggen er grote natuurgebieden voor 

aan, steeds in de hoop dat het beest terugkomt. De schaarse geboortes halen vlot de media en ieder 

in een flatgebouw levend mens hoopt dat de jongen zullen overleven. Deze hoogtebewoners mogen 

hopen, maar meestal duurt het niet lang of de nauw opvolgende media moeten het droevig nieuws 

melden dat het nest wolven dood is. Een menselijke grondbewoner hoopt dat zijn koeien en schapen 

blijven leven want hij hoopt nog geld aan die dieren te verdienen. Hij schiet de hoop van de welpen 

in het hart en stuurt het nest in fatale wanhoop door blijvende hongersnood. 

De mens moet toch niet doen alsof één nest dode wolven erg is, de wolf heeft haar voortbestaan 

verzekerd door 30.000 jaar geleden bij de mens te gaan wonen. De tamste wolf werd hond ge-

noemd, hij was tam en kreeg miljoenen gezonde nakomelingen. De hond was de tamme versie van 

de wolf en beschermde ons tegen zijn wild evenbeeld. De hond leefde lang en gelukkig in evenwicht 

met de mens, maar niet voor altijd. Ze leefden voor 29.800 jaar gelukkig in evenwicht bij de mens. 

Van wolf naar Chihuahua. Aan opgegraven botten is te zien dat er duizenden jaren voorbij gingen 

zonder dat de getemde wolf opvallende verschillen vertoonde met zijn wilde soortgenoten. Vandaag 

lijken onze honden voor geen haar meer op een wolf, als ze al haar hebben tenminste. De gemiddel-

de Chihuahua – een afstamming van de wolf - zou het 24 uur overleven in de wildernis. Een gemid-

delde Mopshond zal blauwe ademnood uitslaan van een gezellige wandeling. Een labrador zakt door 

zijn heupen als hij in de autokoffer springt en zijn armgemaakte baasjes hopen op wat dierenliefde 

van de dierenarts. 
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De meeste mensen vrezen genetische gemodificeerde organismen. We willen dat ons genetisch ma-

teriaal gezond blijft. Terecht dat iedereen dat wilt, ons genetisch materiaal is de basis van ons li-

chaam. De wereld stelt zich vragen bij het DNA knip- en plakwerk van onze allerbeste wetenschap-

pers. Zij zouden voor God spelen want van het DNA blijf je af.  Als de wetenschappers voor God spe-

len, dan zijn onze fokkers de echte Scheppers van het leven. Hondenfokkers slagen er in om op korte 

tijdsspanne een afstammeling van de wolf om te vormen tot een dier dat nu een “kleine rat” wordt 

genoemd, het favoriete koosnaampje van de Chihuahua. Fokken heeft duidelijk meer invloed op het 

genetisch materiaal dan GGO, radiostralen en een G5 mast samen. Doorgedreven fokken leidt tot de 

vernietiging van een diersoort omdat de genetische diversiteit binnenin de diersoort verdwijnt. Elk 

individu is anders, dat is een natuurwet en die wet kent iedereen. Dat is net wat fokkers tegengaan, 

zij willen dat de individuen wel hetzelfde zijn.  

Het succesverhaal voor de geldbeugel. Het gro-

te succesverhaal van de fokkers begon 200 jaar 

geleden bij de Franse elite. De allereerste fokkers 

gingen zich bemoeien met de voortplanting van 

de honden. Ze lieten honden die voor hen “meer 

gewenste” uiterlijke kenmerken hadden paren. 

Deze nakomelingen leken op de ouders. Stambo-

men werden aangelegd en geen enkele paring 

werd nog aan het toeval overgelaten.  Het duurde niet lang of de uiterlijke kenmerken werden opge-

nomen in rasstandaarden. Ze selecteerden steeds betere dieren voor de fok en hun dieren werden 

de “pronkstukken” van de hondenhoop. De gefokte rashond was geboren in de harten van de Franse 

elite. De rashond als betere versie van de volkse hond. 

Het volk was jaloers op de mooie rashond van de elite. Het waren pronkstukken op hondenshows. 

De dieren werden de veruiterlijking van een hoopvolle levensstandaard. De rashond deed zijn glori-

eus intrede met de nakende wanhoop van de pas geboren bastaard in de zijlijn. De bastaard was 

gratis en overal te vinden.  De bastaard kreeg later ook de hopeloze naam “straathond”, want op 

straat lopen geen rashonden. 

Nu is het de beurt aan de rashond, als betere versie van de hond. Kijk naar de Franse Bulldog, de Ca-

valier, de Mopshond, de Pitbull en oordeel zelf over de betere rashond. Zelfs de meest hoopvolle fok-

kers hadden nooit zo een succesverhaal verwacht. In België is al 93% van onze hondenhoop een ge-

fokte rashond. Ze moesten wel omvormen tot grootschalige broodfok om hun pronkstukken mas-

saal op de markt te krijgen. De natuurwetten werden daarbij grootschalig genegeerd. Het resultaat is 

een grote chronisch zieke en manke rashondenpopulatie door veel te ver doorgedreven fok en in-

teelt. Het aantal dysplasieën zijn niet meer te tellen. De genetische diversiteit in deze diersoort is 

zoek. Maar dat probleem ontkent de fokker, hij gelooft in het verhaal van de rashond als betere ver-

sie van de hond. Voor zijn portemonnee is dat zeker zo maar de rashond als de betere versie van de 

hond is een verhaal op slijkgrond.  



14 

Dump die bastaardhond. 

Volgens recente mediaberichten moet het volk een rashond nemen. Aan de hopeloze straathond of 

bastaard deugt volgens eenzijdige specialisten niet veel. Die beesten zouden kreupel en wild zijn en 

hun gedrag zou niet te voorspellen zijn. Die specialisten zijn overduidelijk: dump die straathond op 

straat en neem een rashond.  

Die specialisten – netjes gesubsidieerd door de broodfok - beweren zonder blozen dat straathonden 

orthopedische misbaksels zijn waar slechte genen in zitten en dit al generaties lang.  De hondenfok-

ker hoopte dit beter te doen en haalde bedenkelijk succes. We hebben nu hondenpoten in alle ma-

ten en vormen. We hebben nog steeds geen goede hondenpoten, maar dat komt nog wel. Geef de 

fokker nog wat tijd, misschien worden die poten nog overbodig, dat zou het probleem van de poten 

ook oplossen.   

De rashond zou veel voorspelbaarder zijn dan de asociale straathond die wolventrekken zou aanne-

men. De rashond zou goed zijn voor de mens en zou ons niet aanvallen.  In de meest wanhopige me-

diaberichten is het niet mevrouw De Wolf of meneer De Straathond die mensen in groep aanvallen. 

Het is de gefokte Koning Rottweiler die al eens de krantenkoppen haalt, hoewel zijn persoonlijke ver-

melding in de media overbodig is. Het Belgische volk weet dat onze gefokte Rottweiler al eens een 

slechte dag kan hebben maar onze kinderen moeten dit jammer genoeg nog leren.  

De nieuwe wolf komt er aan. 

De hond stamt af van de wolf. Het was de tamste wolf die hond werd genoemd en dat was niets 

meer dan een kleine aanpassing in het DNA pakket van de wolf. Een wolf en een hond kunnen on-

derling paren en samen vruchtbare nakomelingen voortbrengen, zodat ze tot dezelfde soort kunnen 

worden gerekend. Specialisten beweren dat een straathond wolventrekken kan ontwikkelen. De tam-

me hond zou via een kleine mutatie in zijn DNA terug wild worden en de straathond die te lang op 

straat leeft neemt opnieuw wolventrekken aan. Er leven al enkele wilde populaties honden en die 

kunnen prima overleven zonder de mens. Het zijn nog maar zeldzame uitzonderingen maar als we 

niet ingrijpen, ziet het er goed uit voor de nieuwe wolf. Er leven honderdduizenden gedumpte straat-

honden in Europa. Het zijn bastaards, klaar om te verwilderen en wolventrekken aan te nemen. Het 

is geen wens, het is realiteit. Als die wilde hond zich niet meer door een fokker 

laat vangen tijdens de paring, dan zal het beest ook terug op een wolf gaan lij-

ken. De natuur zoekt haar evenwicht. Onze hond stamt af van de wolf maar on-

ze nieuwe wolf zal van de straathond afstammen.  

De wolf moet tam worden. 

Specialisten denken na. Ze leggen succesvol natuurgebieden aan voor de ver-

dwenen wolf en er leven opnieuw 8 wolven in België. Die wolven zijn wild. Die 8 

wilde wolven hebben een gezonde eetlust. In het aangelegde natuurgebied 

hebben de specialisten geen wilde koeien gezet en bijna iedereen begrijpt wel 

dat de wolf en haar levendige welpen moeten eten. Het vriendelijke Belgische 

volk, de dierenvriend onder de volkeren, is bang van de honger van de wolf. 

Een hoopvolle fakkeltocht moet onze specialisten overtuigen die wilde wolven 

niet in hun leefwereld vrij te laten jagen maar vragen om het dier te herplaat-

sen. Het beest kan hier niet vrij ronddwalen. Zet het beest achter een draad en 

geef het desnoods eten.  
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Vanaf we onze wilde wolven gaan plaatsen of voeden - en we staan aan de vooravond dit te doen - 

dan doen we zoals onze wijze voorvaders 30.000 geleden al hebben gedaan. Het Belgische volk mag 

beseffen wat er gebeurt: we gaan de wolf domesticeren net zoals 30.000 jaar geleden. Alles zal op-

nieuw gebeuren. Welkom tamme wolf! We gaan het dier domesticeren en er een hond van maken. 

We zullen nu leren hoe het verhaal 30.000 jaar geleden is verlopen. We zullen nu leren waarom de 

mens de wilde wolf ging voeden en waarom het dier tam werd. Het is al langer een vermoeden dat 

de mens de wolf eten gaf omdat het beest anders ons eten kwam stelen. De komende jaren zullen 

een herhaling worden van een verre geschiedenis en dat zal heel leerrijk worden. 

De hond als geschenk van de natuur. 

Het is de hond die van nature voortkwam uit de wolf, hij was tam en leefde 29.800 jaar probleemloos 

bij de mens. De hond herkent de wilde wolf en zal ons beschermen tegen zijn wild evenbeeld. De 

hond is heel sociaal en leeft graag in roedel, net zoals de wolf. De hond heeft geen scheve poten. El-

ke 60-plusser in België weet dat de hond vroeger wel gezond was. De hond stamt af van de wolf. De 

wolf liep met zijn atletische poten de hele planeet rond.  

De bastaard hond is niet gedragsgestoord. De bastaard hond leerde 30.000 jaar samenleven met 

mensen. Hun gedrag is volledig op mensen afgesteld. Er zijn geen gevallen van wolven of straathon-

den die mensen in groep aanvallen. Honden doen dat van nature niet. Bescherm de hond en ver-

wring hem niet in een zieke of gedragsgestoorde rashond. Het is de rashond waarbij gedragsken-

merken via tegennatuurlijke fokprogramma’s werden gemanipuleerd. Er zijn lijsten met gevaarlijke 

rassen, lijsten met verplicht gemuilkorfde rassen, lijsten met verboden rassen. We hebben duizen-

den van die potentiële moordwapens rondlopen. De bastaardhond zou zijn leven geven om ons kind 

te beschermen tegen een gefokt moordwapen.  

Ode aan de straathond 

Lieve straathond, lieve wanhoop in de zijlijn van 

de rashond. Jullie zijn lieve, mooie, gezonde en 

bovenal de meest loyale dieren.  

Lieve straathond, als je zwerft dan hoop ik dat 

je snel een warm nest zal vinden. Ik weet dat 

jullie wachten op jullie thuiskomst. Een thuis-

komst bij de mens of een thuiskomst in de na-

tuur.  Als je honger hebt, dan hoop ik dat je te-

rug leert jagen. Leer het snel want er is weinig 

eten op straat, maar word niet te wild want dan 

word je nog meer verjaagd omdat je wolven-

trekken krijgt. 

Veel mensen bieden je troost maar let bovenal 

op van de overheid want die spuit je snel dood. 

Adopt, don’t shop! 
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Elke Belg weet intussen dat hij geen huisdier mag meebrengen van op vakantie. Wie wil er eindigen als Selena Ali en 

katje Lee?  En daarbij internationale media helen? Niet omdat Selena een uitzonderlijke daad beging; we haal-

den de media omdat onze overheid nogal absurd reageerde op katje Lee. Rabiës is overal ter wereld, de wereld 

keek vooral toe hoe “wij” dit aanpakten. 

Bijna alle honden zijn rashonden. Dit gaat zover dat wanneer iemand zegt, ik heb een nieuwe hond gekocht, dan 

krijgt hij steevast de vraag: “welk ras?”. Al bijna 92´% van onze Belgische honden zijn een rashond.  

U kan bijna alleen nog een pup “kopen”. Buitenlandse adopties worden alsmaar moeilijker en moeten steevast als 

privé-persoon gebeuren. Elke persoon die adopteert heeft dan wel het gigantisch risico het razende FAVV op 

zijn dak te halen. Voor Belgische asielen en verenigingen is het intussen verboden buitenlandse dieren op te 

nemen en hier een gepast adoptiegezin voor te zoeken. 

De dierenbeschermingsorganisaties die het broodfokprobleem aanklagen zijn moegestreden. Dierenbeschermingen 

die werken met zwerfdieren vinden geen adoptanten meer, de zwerfdieren blijven achtergelaten en dolen. Span-

je klaagt intussen over de grootste zwerfhondenpopulatie ooit. 

De markt wordt volledig ingenomen door de grootschalige broodfok waar zelfs de allerbeste en eervolle fokkers geen 

antwoord op hebben. 

Er lopen onderzoeken die miljoenen Euro’s kosten om de rassen te redden. De genetische inteelt is veel te ver ge-

gaan…en dit zal zonder jullie hulp zo doorgaan. 

De dierenmishandeling scheert toppen.  Onlangs werden in een fok-

kerij in Lochristi 130 broodfokhonden weggehaald door de politie. 

Een deel van de dieren overleefde het niet.  

Twee weken voordien keurde de Dienst Dierenwelzijn alles goed in 

dat bedrijf! Is dat Dierenwelzijn? 

De 3e meest winstgevende illegale sector (naast drugs en wapens) 

werd geboren. In tegenstelling tot drugs en wapens, is hondenhandel 

openbaar. Een hond ga je niet kopen bij een dealer in een louch ap-

partement. De corruptie is openbaar en houdt stand omdat ze toe-

gelaten wordt. 

Het stervende huisdier 
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“Zorg voor je dier” 

Onze tips en adviezen 

Acute angst 

Bij acute angst denken we vaak aan vuurwerk. Terecht, de 

meeste dieren zijn er bang voor. Maar er zijn nog andere oorza-

ken die bij een dier acute angst kunnen opwekken. Verlatings-

angst kan bij een hond bijna dezelfde angstgevoelens opwek-

ken als hevige vuurwerkangst. Het is (meestal) geen aanstellerij 

van uw dier. Een angst heeft een oorzaak, ergens verworven in 

het leven van uw dier (soms als pup). 

 

Er zijn tegenwoordig verschillende producten die angst bij uw 

dier daadwerkelijk verlagen. Het jammere is dat je, net zoals bij 

gedragstherapie, ruim 1 maand op voorhand moet beginnen 

met de behandeling. De medicijnen voor acute angst zijn steeds 

op voorschrift. 

 

Maar dikwijls ontstaat angst acuut of is er nog geen bestaande 

behandeling. Angst is een gevoel, zoals verliefdheid. Angst is 

geen gedrag. U kan angst dus niet belonen of afstraffen. We horen te vaak dat we het dier geen aandacht mogen geven 

als het angstig is, want dat we zo het gedrag stimuleren. Dat is grondig fout! Angst is geen gedrag. Op de emotie angst 

volgt een gedrag zoals rillen, vluchten, vechten en bevriezen. Je moet uw dier wel degelijk geruststellen als het angstig 

is, zonder zelf mee te gaan in die angst. De regel is afleiden, angst negeren en bijstaan zonder te troosten. De angst 

negeren wilt niet zeggen je dier negeren! Je mag een extra koekje geven om hem of haar af te leiden. Daardoor zal je 

dier de nare ervaring (de angst) gaan associëren met leukere zaken. Dat zorgt voor verlichting van de angst. Wanneer 

de hond de ‘enge’ stimulus met straf zou associëren, wordt de angst alleen maar erger. En agressie zal de enige uitweg 

worden voor dit dier. 

Een dier in hevige angst heeft baat bij druk op het lichaam. Daar zijn zelfs harnassen voor gemaakt. Het principe is dat 

de hersenen de intensiteit van dat drukgevoel naar beneden reguleren. Daarmee nemen ze ook de intensiteit van andere 

gevoelens mee naar beneden, in dit geval de angst. Als uw dier betrouwbaar is, heeft het dus baat bij een stevige knuf-

fel. De knuffel die mensen geven heeft instinctief hetzelfde doel. Hoe intenser de knuffel, hoe meer druk u uitoefent op 

het lichaam, hoe meer het cerebellum naar beneden reguleert. Daardoor komen andere emoties zachter binnen. 

Indien een dier in shock gaat van de angst (dat kan voorkomen bij hevige angst), start dan de EHBO voor shock op. 

Warm houden, geruststellend praten en vloeistoftherapie bij de dierenarts. 
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Onderkoeling: warm traag op. 

Bij koud weer is het van groot belang om alle jonge hon-

den en katten, verzwakte dieren, alle senioren, kleine hon-

den, honden met een korte vacht en honden met weinig 

vet zoals windhonden goed in de gaten te houden. Zij 

onderkoelen sneller dan we soms verwachten.  Maar gro-

te, harige honden kunnen ook onderkoeld raken. Zo kun-

nen ze bijvoorbeeld door het ijs zakken, of te lang in koud 

weer buiten lopen. 

Neem de rectale temperatuur. Milde onderkoeling: 37.7˚C 

tot 37.0˚C. Matige onderkoeling 37.0˚C tot 35.8˚C. Ern-

stige onderkoeling: onder 35.8˚C. Kritieke situatie: onder 

de 33.6 ˚C . Het dier zal bibberen, de slijmvliezen worden 

bleek. Bij zeer lage lichaamstemperatuur een vertraagde 

hartslag en wijde pupillen. 

Als een dier onderkoeld is, lijkt de best mogelijke oplos-

sing de hond zo snel mogelijk weer opwarmen. Maar dat 

is fout. U moet het dier langzaam opwarmen. Dit heeft 

alles te maken met de bloeddruk die laag is bij onderkoe-

ling en met de bloedvaten die te plots kunnen verwijden 

bij te snelle temperatuursverhoging (en de bloedruk nog 

meer doen dalen). Als daarbij ook de bloedvaten van de 

poten te snel openen, voeren die een grote extra hoeveel-

heid sterk afgekoeld bloed naar het hart. Dat zal lijden tot 

een fatale hartstilstand. De gouden regel: een sterk onder-

koeld dier warmt u traag op. Dus dompel uw dier niet in 

een warm bad, dat warmt te snel op. Omwikkel met ver-

warmde doeken (uit de droger) de buik, borst en romp 

van de hond op, maar niet de poten, oren en staart. Een 

warmwaterkruik kan je tegen de borst leggen maar let op 

te heet huidcontact. 

 

Acute diarree: 

Acute diarree  kan onschuldig zijn maar kan ook een 

symptoom zijn van een ernstige aandoening. Als het dier 

diarree heeft, maar verder gezond oogt en eet, kan je en-

kele dagen afwachten. Veel honden ervaren tijdelijke diar-

reeklachten door bevuilde zaken op te eten tijdens hun 

wandeling. Zelfs het drinken van een slokje bevuild water 

kan enkele dagen diarree geven. Zo een diarree gaat 

meestal na enkele dagen vanzelf over. Geef je dier een 

diarreeremmer en een supplement die de normale darm-

flora herstelt. Wacht daar best niet mee, diarree geeft aan-

zienlijk vochtverlies en na vijf dagen is de diarree al chro-

nisch te noemen omdat de verteringscapaciteit van de 

darm dan al is afgenomen. Wanneer je dier naast diarree-

klachten ook ziek oogt, te rustig is en/of veel braakt moet 

je direct naar de dierenarts gaan.  

 

Bloed in de stoelgang:  

Bij dieren die diarree hebben kan er al eens een 

spatje bloed gezien worden in de stoelgang. Dit zien we 

regelmatig bij huisdieren met diarree en dit hoeft geen 

reden tot paniek te zijn. Wanneer er veel bloed in de stoel-

gang zit, het bloed al meerdere dagen zichtbaar is, je 

zwart bloed ziet of wanneer je dier ziek oogt, moet je naar 

de dierenarts. Veel vers bloed in de stoelgang wordt vaak 

waargenomen bij poliepen in de einddarm. Zwart bloed 

wilt zeggen dat het bloed al is verteerd, dan was er een 

bloeding hoger in het maagdarmstelsel, meestal een bloe-

ding in de dunnen darm. 
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Vasten voor 12 tot 24 uren 

      Het doel van vasten is het verminderen van de secretie darmvloeistoffen, het verminderen osmolariteit van de darmin-

houd (vb. suiker trekt water naar de darm) en bovenal het ontgiftingsproces dat door vasten in gang wordt gezet. 

Nadien meerdere kleine maaltijden elke 4-6u en pas na 4 dagen terug normaal voeden. Het uitvasten van een dier is 

een goede therapie voor dieren die acute darmstoornissen (eventueel gecombineerd met braken) ervaren door ver-

keerde of bevuilde voeding te eten. Het stilleggen van het maagdarmstelsel zal ook de krampen ten goede komen. 

Maar het positieve effect van uitvasten hebben we vooral te danken aan de ontgifting die daar op volgt.  

 

Probiotic bevatten goede darmbacteriën die uw hond of kat helpen met het verlagen van de zuurgraad. Daarnaast 

draagt het bij aan een goede voedselvertering door de productie van enzymen. Probiotica helpen mee met het 

produceren kortketenige vetzuren, een zeer belangrijke voedingsstof voor de darmcellen. Een goede conditie van 

de darmcellen is noodzakelijk zodat allerlei ongewenste micro-organismen niet door de darmwand in de bloed-

baan kunnen migreren en herstel sneller optreedt.  

Actieve kool absorbeert toxines in het spijsverteringsstelsel bij honden en katten. Houtskool heeft sterk adsorberende 

eigenschappen voor een grote variëteit van mogelijk toxische stoffen. Het vormt eveneens een beschermende film 

op het darmslijmvlies. Hierdoor wordt de resorptie van toxines verhinderd. Dit zal niet alleen schadelijke stoffen 

binden in het maagdarmkanaal maar ze ook mee afvoeren. Deze actieve kool is ideaal  als hulpmiddel bij de be-

handeling van vergiftigingen (o.a. voedselvergiftiging) en bij de symptomen van diarree die hieruit volgen. 

Worminfecties. 

Ongeveer 10% van de mensen heeft antistoffen tegen hon-

den-of kattenspoelworm! Deze infecties kunnen bij kin-

deren erge en blijvende schade berokkenen.  

 

Wormeninfecties zijn 

een veel voorkomende 

oorzaak van diarree bij 

dieren. Meestal gaat het 

hier dan over erge be-

smettingen of agressieve wormsoorten. Van enkele worp-

jes zullen de meeste dieren (en mensen) geen last van 

ondervinden.  Honden en katten zijn frequent besmet met 

wormen. Quasi 100% van de kittens en pups zijn besmet 

met wormen. Van kennelhonden is 1 op 3 besmet met 

wormen. In gewone gezinnen zijn 1/20 honden besmet. 

Je moet je huisdier dus ontwormen. 

 

Ontwormen = het doden van volwassen wormen. De lar-

ven en eitjes zijn minder gevoelig voor ontworming. De 

meeste larven zijn pas na 3 weken volwassen en  eitjes 

zijn na 5 weken volwassen wormen geworden. Het is dus 

best meerdere keren te ontwormen. 

Ontworm volwassen dieren 4x per jaar. Frequenter indien 

je dier stoelgang eet, een sterke jager is, veel op speelwei-

des rondloopt. Minder frequent bij een perfect ontvlooide 

hond die geen rauw vlees eet en veel binnenshuis verblijft. 

Pups en kittens maandelijks ontwormen tot zes maanden 

oud. Je kan stoelgang ook laten controleren op wormeie-

ren (betrouwbaar en bovendien goed voor dier en milieu).  

 

Er zijn wetenschappelijke stellingen die zeggen dat het 

hebben van een paar wormen gezond is (een groot ander 

deel ontkent dit dan weer). Maar zoals het schrijft: een 

paar wormen zijn mogelijks onschadelijk. Maar wormen 

leggen duizenden eieren en zijn een meester in voortplan-

ting. Ontworm dus voldoende en voorkom ten allen tijde 

een “erge” wormbesmetting. Deze zijn zwaar belastend 

voor het lichaam van mens en dier. Eiwittekort en energie-

verlies zullen bij zware wormbesmettingen leiden tot zieke 

dieren die zelfs kunnen sterven aan de gevolgen van ver-

zwakking door wormen.  
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Dit willen we 

tegengaan en dat  

willen we bereiken. 

Helpt u mee? 

De Poezenhoop 

Mensen die ons al langer kennen, weten dat we al een aantal jaren de hoop koesteren om een opvangcentrum voor 

wilde katten te bouwen.  Het laatste jaar gaan we concreet op zoek naar een geschikte locatie om dit project uit te 

bouwen en we hebben al allerlei panden en gronden bezocht tussen Gent en Opwijk. Ter info: Ellie De Grauwe woont 

in Opwijk en rijdt aldus steeds de weg Gent-Opwijk af. 

We hadden onlangs ons oog gezet op een stuk grond in Gent dat vlakbij de Poezenboot gesitueerd was. Het was een 

iets kleiner perceel industriegrond. Jammer genoeg ging het op Biddit 4 keer de oorspronkelijke prijs en besloten we 

verdere biedingen te staken. 

Intussen hebben we opnieuw zicht op een pand. Dit keer een hoeve in Opwijk. De hoeve heeft aanpalende stallingen 

en bovenal heeft ze veel grond. Het lijkt een droomlocatie maar we moeten opnieuw rustig afwachten wat de biedin-

gen zullen doen. 

Een ding is zeker: er komt een Poezenhoop en dat zal niet lang meer duren. 

Hierbij willen wij alvast een eerste oproep naar financiële giften lanceren. We hebben de laatste jaren bepaalde financi-

ële reserves kunnen opbouwen zodanig wij aardig dicht bij een mogelijke uitbreiding van ons project komen. We zullen 

hiervoor natuurlijk onze reserves moeten aanspreken.  

We willen geen grote risico’s nemen, zodoende wij altijd al onze dieren kunnen verzorgen. Vandaar wij u nu vragen om 

ons mee financieel te ondersteunen naar onze uitbereiding op land.  

Financiële giften, hoe klein of groot ze ook moge zijn, worden allen gewaardeerd en mogen steeds overgeschreven 

worden op de rekening van:            

                                                 IOFPA: BE 71 4414 6268 2169 

De poezenboot gaat “ook” aan land. 

Op de volgende pagina’s zullen we u een theoretisch overzicht weergeven van onze Poezenhoop. 

Het is een voorlopige schets en een ingekorte versie maar wij willen jullie graag zo ruim mogelijk inlichten van wat onze 

plannen zijn. We hopen dat u onze doelstellingen zal steunen en we u op een dag mogen verwelkomen op het meest 

diervriendelijke opvangcentrum voor wilde katten in België .   
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I. Korte probleemschets:  

Nog steeds veel zwerfkatten die nergens opgevangen kunnen worden. Het is een gekend probleem voor alle 

steden en gemeenten, dierenasielen en dierenbeschermingen, alsook veel particulieren. 

Groep 1: tamme en gedumpte zwerfkatten: best onderbrengen in asielen en plaatsen in adoptiefamilies. 

Groep2: wilde zwerfkatten die terug kunnen gaan naar hun locatie: test FIV/Leucose, steriliseren en terug vrij-

laten met oorknip.  

Groep 3: wilde zwerfkatten die overlast veroorzaken/ niet terug kunnen naar hun locatie /echt ongewild zijn/

qua gezondheid niet geschikt voor in vrijheid te leven: testen op virale ziekten, steriliseren en onderbrengen op 

de poezenhoop.  

Veel van deze dieren worden tot nu toe ingeslapen. Er is geen langdurige opvangmogelijkheid voor wilde kat-

ten; euthanasie is dikwijls de enige oplossing. Opvang in de Poezenhoop zal een diervriendelijke oplossing bie-

den. Wij kregen de vraag of wij door dit project geen vraag creëren, waarop we alleen kunnen antwoorden: het 

probleem is er al, de oplossing niet.  

 

II. Idee poezenranch: “de diervriendelijke oplossing” 

Opvangmogelijkheid maken voor wilde zwerfkatten die wegens overlast/ongewild/medisch beperkt niet op-

nieuw kunnen uitgezet worden. 

Een stuk grond met een grote oppervlakte en met veel beplanting en bomen. Daar bouwen we onze ranch. 

Daarvoor omheinen we het gebied katveilig en plaatsen we allerhande woonhuisjes voor de katten.  

Het idee van een kattenranch hebben we jaren geleden al geuit en gedetailleerd beschreven. Het is zeker mo-

gelijk, want we zijn niet de eerste die dit zullen oprichten, wel lijken we de enige in Europa. 

We zullen de ranch net als de Poezenboot open zetten voor het publiek. Het zal natuurlijk niet met open deu-

ren verlopen  . 

 

III. Concreet welke dieren worden er opgevangen? 

Melding-aanvraag kan van alle particulieren en instanties gedaan worden aan de organisatie I.O.F.P.A De Poe-

zenboot-poezenhoop om te bespreken of dit dier in aanmerking komt voor opname op de Poezenboot of in 

de ranch. Nadien worden afspraken gemaakt tot binnenbrengen of vangactie van het dier. 

Welke dieren zullen naar de ranch gaan? 

-Katten die nergens terecht kunnen.    

-Katten die echt verwilderd zijn en waarbij socialisatie uitgesloten is.  

-Katten die gesteriliseerd/gecastreerd zijn. 

-Katten die geen drager zijn van het Feline immunodeficiëntie-virus en van het Feline Leucose-virus. 

-Katten die gechipt zijn. 

Procedure tot opname in de poezenranch: 

De katten dienen onder volledige anesthesie te gaan voor hun:  

  * bloedname voor de FIV/Leucose test 

  *Sterilisatie/castratie 

  *Inbrenging microchip ter registratie 

Vervolgens quarantaine: 1 huisje zal voorzien zijn van ruime kooien waar nieuwkomers 10 dagen zullen verblij-

ven. Dit om na te gaan of zij geen ziektesymptomen vertonen en ook om het herstel na sterilisatie vlot te laten 

verlopen.  

Katten die in de ranch worden opgenomen zijn voorzien van een microchip. Deze chip dient om elke kat een-

voudig te kunnen linken aan zijn/haar dossier (historiek, behandeling, herkomst,…). 
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IV. Concrete werking poezenranch: 

 

Het terrein:  

Een terrein groot genoeg voor 60 tot 300 katten.  

Het terrein dient volledig omheind te worden. Bij voorkeur veel beplanting/ bomen.  

In de hoogte werken, katten zitten graag hoog. Deze hoogtewerking (klim en slaapplaats) geeft ook extra op-

pervlakte.  

Cameravoorziening dewelke 24/24u registreert. 

 

Beschutting:  

Tuinhuisjes met kattenluiken en stallingen. Ook in deze tuinhuisjes is hoogtewerking belangrijk voor extra opna-

mecapaciteit.  

 

Voedingsvoorziening: 

Op vaste plaatsen voederen, bij voorkeur in de huisjes en/of op overdekte plaatsen. 

Droge voeding/brokjes: Steeds kwalitatief goede, droge voeding ter beschikking in daarvoor bestemde sys-

temen. Het voederoverschot (van de droge voeding) wordt dagelijks gecontroleerd, bij bevochtiging of andere 

tekenen van onhoudbaarheid, wordt deze verwijderd.  

Eenmaal daags natte voeding, toegediend in daarvoor bestemde schalen in de tuinhuisjes. Deze worden dage-

lijks gereinigd. 

Het voeder en drinkwater worden van elkaar verwijderd om bevuiling van water te voorkomen. 

Het watersysteem buiten dient bij voorkeur stroom te hebben, (geen volt) maar circulatie, en eventueel een 

eenvoudige filter. Vijvertjes met vijverpompen, met daarin een eenvoudige UV filter zal volstaan. De vijvers mo-

gen niet diep zijn, om eventuele verdrinking te voorkomen en omdat deze regelmatig geledigd zullen worden. 

Een vijftal vijvers volstaan. In de winter worden extra watervoorzieningen in de huisjes geplaatst.  

 

Hygiëne:  

Alle gebruikte kuismiddelen moeten biologisch afbreekbaar zijn (Ecovert, Bio-Org). Eenmaal per week de huisjes 

en andere beschuttingen reinigen, wassen van alle dekens en kussentjes. Ook de boxen in de tuinhuisjes dienen 

gereinigd en ontsmet te worden. 

Een systeem tegen ongedierte zal waarschijnlijk overbodig zijn door het grote aantal katten.  

De uitwerpselen: katten zijn van nature zindelijk.  Katten hebben de neiging niet overal hun behoefte te doen en 

graven deze graag onder; het principe van de hondentoiletten zou hierin passen. De stoelgang dient regelmatig 

opgeruimd te worden.  

Duidelijke uithangborden met als opschrift: verboden te voederen. We mogen geen ongedierte aantrekken door 

roekeloos voedergedrag. 

 

Gezondheidstoezicht/gedragstoezicht: 

De dieren zullen onder dagelijks toezicht staan van een medewerker van de Poezenhoop. 

Een dierenarts zal wekelijks een uitgebreid plaatsbezoek voeren. 

De huisjes dienen sluitbaar te zijn, dit om de mogelijkheid te creëren de dieren te vangen op het terrein. 

Bij het aantreffen van een overleden kat, zal de dierenarts trachten de doodsoorzaak vast te stellen. 

Dieren die lijken te socialiseren worden opnieuw gevangen en ondergebracht in de Poezenboot voor socialisatie; 

na vier weken wordt een nieuwe evaluatie op het gedrag uitgevoerd.  
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   We hebben ook uw hulp nodig  .  

Herplaatsing: 

We zullen trachten een deel van de dieren te herplaatsen. We hebben in het verleden al tientallen diervriendelijke 

mensen gevonden die met heel veel succes een wilde kat adopteren om in hun tuin met aanhorende garage of 

tuinhuis te laten wonen.  

We hebben hier succesverhalen waar de wilde zwerfpoezen wild blijven, maar na jaren nog steeds trouw hun 

zorgen komen halen. Andere wilde zwerfpoezen worden bij de adoptant alsnog tammer en zelfs aaibaar.  

We zullen adoptanten steeds begeleiden in deze adopties en hun uitleggen wat zij moeten doen zodat de poes 

zeker bij hen zal verblijven. 

Toegang voor publiek: 

We zullen de ranch openzetten voor bezoek. We willen dat al onze katjes menselijk contact ervaren. Het bezoek 

zal wel gefaseerd verlopen in aantal bezoekers per dag. 

 

Mogen wij alle leden die menen dat zij ons op één of andere manier kunnen bijstaan in de realisatie van dit pro-

ject: gelieve ons te mailen naar info@iofpa.be. We denken hier aan zelfstandige klussers, tot eigenaars van een 

verouderd tuinhuis. We denken aan mensen die vlot werken met sociale media tot mensen die ter plaatse hun 

handen uit de mouwen willen steken. We kunnen alle hulp gebruiken. 

Mogen we jullie ook herinneren aan onze vraag naar financiële giften? Dank je. 

                              IOFPA: BE 71 4414 6268 2169 

WIE HELPT ONS AAN VOLWASSEN KATTENVOEDING? Ook volwassen katten komen massaal toe op de Poezenboot en 

dat gaat het hele jaar door. We deden al eerdere oproepen maar het ziet er naar uit dat we gezien de drukte blijvend 

vragen naar volwassen kattenvoeding. Overschotten zijn er nooit want ook de wilde zwerfkatten helpen wij mee te voe-

den. We verkiezen de iets betere merken omdat onze katten met veel samenleven en gezonde voeding cruciaal is voor 

hun afweerstelsel en stressbestendigheid. Hills, Sanimed, Royal Canin, Carocroc, Proplan. Maar ook goedkope of ge-

zondheid specifieke voeding is welkom.  

ZIJN ER VROUWEN MET EEN HANDIGE HARRY IN HUIS OF DIE ZICHZELF EEN HANDIGE HARRY VINDEN? Op de Poe-

zenboot 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 :-). Wij zouden heel graag iemand be-

trouwbaar vinden die wij zo nu en dan eens mogen opbellen voor een klein klusje op de Poezenboot. We willen hier 

graag een faire prijs voor betalen. Kent u een betrouwbare klusser die ook nog een beetje tijd over heeft? Laat het ons 

alsjeblieft weten op info@iofpa.be 
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WILLEN JULLIE ONS HELPEN MET KATTENSPULLETJES? Wij zijn steeds dankbaar voor alle verzorgingsproducten en 

toebehoren voor katten. We hebben extra nood aan katten draagmandjes, krabpalen, kattenbakken en bijhorende vul-

ling, dekentjes, handdoeken, slaapmandjes, eetpotjes en zoveel meer.  

ZIJN ER MENSEN DIE TOMBOLA PRIJZEN KUNNEN SCHENKEN? We zouden graag een tombola organiseren en hebben 

nog prijzen nodig. Hebben jullie thuis nog leuke tombolaprijsjes over? Breng ze dan aub even binnen op de Poezenboot. 

VRIJWILLIGERS: WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BETROKKEN VRIJWILLIGERS. De Poezenboot 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 

mensen 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 verblijven, 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.  

Nieuws dat u niet mag missen 
BELANGRIJK BERICHT onderzoek kattenallergie  

Gezichtsuitdrukkingen bij de kat 

Met een beetje goede wil kun je bij je hond nog wel ontdekken of hij droevig kijkt of juist vrolijk, maar bij een kat 

wordt dat erg lastig. Toch hebben katten ook gezichtsuitdrukkingen én kunnen sommige mensen die herkennen. 
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Dat blijkt een studie van de universiteit van Guelph in de Amerikaanse staat Ontario. Meer dan 6.000 deelnemers uit 85 

landen kregen korte kattenvideo's te zien. Ze moesten raden in welke stemming de katten waren. De gemiddelde score 

was lager dan 60 procent. Slechts 13 procent van de deelnemers wist 75 procent of meer goed te raden. Vrouwen sco-

ren beter dan mannen en jongeren beter dan ouderen. De beste resultaten haalden mensen die professionele ervaring 

hebben met katten, zoals dierenartsen. “Katten vertellen ons dingen met hun gezicht en als je heel goed bent, kun je ze 

begrijpen”, zegt bioloog Georgia Mason. “Sommige mensen begrijpen katten. Dat betekent dat ze moeilijk te lezen zijn, 

maar dat ze niet volledig ondoorgrondelijk zijn.” Het onderzoek is pas het begin van een lang proces om kattengedrag in 

kaart te brengen. De mensen die goed in staat bleken om gezichtsuitdrukkingen te duiden, spelen daar een belangrijke 

rol in volgens de onderzoekers. 

In de kijker 
De Poezenboot heeft 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 draagtassen. Hoewel we vermoeden 

dat je kat ook graag in de draagtas zal kruipen.  

Speciaal voor kerst verkopen wij leuke kerstspulletjes voor u en uw kat. 

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 blij-

ven garanderen. Wij nodigen alle leden graag uit om eens een bezoek te bren-

gen naar de Poezenboot. Voor sommigen onder jullie is het misschien al lang 

geleden dat jullie de kans hadden de Poezenboot te bezoeken omdat de Coro-

na 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 waar 

u ons up te date kan volgen. Onze Facebookpagina IOFPA-DE POEZENBOOT bevat veel informatie over onze dagelijkse 

werking, op de website www.iofpa.be vindt u de meer zakelijke informatie terug. Via onze website kan u voortaan ook 

online lidmaatschap of bijdragen uitvoeren. 

 Nawoord 
Wij hopen dat u heeft genoten om ons magazine thuis te krijgen en het te lezen. Indien er mensen zijn die graag bijdra-

gen aan ons magazine, dan vernemen we dat graag. Teksten of allerhande tips, alsook foto’s zijn welkom op in-

fo@iofpa.be. 

Over de “Poezenhoop” zullen we jullie allen berichten bij verdere positieve progressie. We hopen dan jullie massale steun 

te mogen ontvangen. Wij doen dit niet alleen, wij doen dit samen en dit al 25 jaar lang. 

Voor de leden die ons al lang bijstaan: graag willen we ook meedelen dat moeders en dochters veelal onafscheidelijk zijn, 

zo is dat toch bij ons. Mieke Schuddinck hoopt met ons mee in de bouw van de Poezenhoop en zal getuige van de eer-

ste rij zijn. 

Veel lieve en hartelijke groeten, alsook onze allerbeste wensen voor het jaar 2022. 

Ellie De Grauwe 
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