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EEN EXTREME REDDING 

Op 8 december 2021 nam een dame contact met mij op om hulp te vragen voor 2 katten die 
achtergelaten waren in ongezonde woonomstandigheden. De schoonmakers waren ter 
plaatse om de stapels vuilnis van de huurders op te ruimen. De katten moeten zo snel 
mogelijk in veiligheid gebracht worden omdat de schoonmakers de deuren en ramen 
moesten openen om het afval te verwijderen. Ik leende haar mijn kooi om de twee 
ongelukkigen te vangen. Een uur later kwam de dame in paniek terug en vertelde me dat het 
een echte ramp was: er waren GEEN 2 katten zoals ze dacht, maar zeker meer dan 20 
katten!!! Als de schoonmakers het meubilair of de voorwerpen verplaatsten, vluchtten veel 
katten weg en sprongen ze als vlooien in het rond om zich vervolgens weer onder het 
meubilair of in de gaten in de muren te verstoppen. Dit was de start van een echte 
nachtmerrie. De katten waren in een erbarmelijke toestand, bang, uitgehongerd, besmet 
met parasieten. Sommigen hadden zelfs geen haar meer. Tijdens het vangen raakten 
sommige van hen in paniek, verwondden ze zich door in de kooien te rennen en bleven 
vervolgens verstijfd van angst. 

 

In 4 dagen tijd wisten de schoonmakers 16 katten te vangen. Ze werden naar de dierenarts 
gebracht voor een eerste gezondheidscontrole. De dierenartsen castreerden/steriliseerden 
de dieren die in staat waren om geopereerd te worden. 

Toen ze in het huis aankwamen, werden ze in grote herstelkooien geplaatst met goed 
voedsel ter beschikking. De katten bleven angstig achter. Ze begonnen hun eten te weigeren. 
Enkele dagen later vertoonden sommige van hen tekenen van coryza; zij kregen onmiddellijk 
antibiotica toegediend. 

Helaas ging hun gezondheid steeds meer achteruit en moest zij de ene na de andere 
gehospitaliseerd worden. Het vonnis was binnen! De katten leden allemaal aan een zeer 
virulente calicivirus. De dierenarts heeft alles geprobeerd om zoveel mogelijk van hen te 
redden. Helaas stierven 9 van hen omdat het virus te agressief was en onze medische 
middelen om dit virus te bestrijden zeer beperkt waren. 
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Deze arme diertjes zaten zeker maanden in een vreselijk smerig huis opgesloten.  Ze misten 
zeker voedsel en water. Meer dan waarschijnlijk hadden ze nog nooit tevoren 
diergeneeskundige hulp gehad.  Ik kon niet verbergen dat de eindejaarsfeesten uitliepen op 
een ware nachtmerrie: deze arme diertjes waren allemaal ernstig ziek, de dierenarts vocht 
tegen het virus en deed haar best om hen te redden.  Het verlies van deze kleine schatten 
was een vreselijke mislukking. In het algemeen hebben we het geluk dat we geweldige 
reddingen kunnen doen en hier werden we geconfronteerd met een onbeschrijflijke 
verschrikking. We sloten het jaar af met een bezwaard hart en ogen vol tranen. 

Begin januari werden nog eens 5 katten gevangen en gered uit hetzelfde horrorhuis. In totaal 
werden 22 katten uit de hel gered (9 zijn helaas overleden en 13 werden gered). Hun leeftijd 
wordt geschat op 4 jaar voor de oudste en 8 maanden voor de jongste. 

Degenen die het overleefden komen weer op de been en worden weer gezond. Ze worden 
mooi, met een mooie vacht en een correcte gewichtstoename. Ze zijn nog wat schuw, maar 
als ze mensen leren kennen, zijn ze erg aanhankelijk en willen ze graag geaaid worden.  Ze 
hebben het ergste doorstaan en overwonnen, nu komen er goede dagen aan.  We hopen dat 
ze liefdevolle families vinden die goed voor hen zullen zorgen. 

 

Deze redding was, net als alle andere, erg duur omdat de dierenartszorgen heftig waren. 
Zoals u al weet, is elke redding enkel mogelijk dankzij uw giften. Het is uw vrijgevigheid die 
de zorgen van al deze ongelukkige dieren mogelijk maakt.  Elk dier dat gered wordt, draagt 
uw stempel.  

 

DANK U VOOR HEN.    

DANK U VOOR UW KOSTBARE HULP DIE IN DE LOOP DER JAREN TIENTALLEN DIEREN HEEFT 
GERED. ZONDER U IS NIETS MOGELIJK.    

 

Enza Alessi, Vrijwilliger Blauwe Wereldketen 

 

 

 


