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28 april 2021 

Verzorging van 3 kittens geboren in een verlaten kennel in een tuin. Twee van de kittens 
hadden zeer besmette beten (waarschijnlijk ratten) op hun hoofd, rug en één van de 
wonden bevond zich vlakbij de halsader, wat levensbedreigend was. Zodra ze hoorde van 
hun bestaan, ging een dame met een groot hart hen onmiddellijk redden. Ze werden snel 
door de dierenarts opgenomen die de wonden behandelde. Na meerdere dagen van zorgen 
en antibiotica waren de kittens beter. Deze kittens zijn prachtig geworden en leven nu een 
gelukkig bestaan bij hun redder. 

 

17 augustus 2021 

Rosse kat gevonden met een besmette wond vol met maden aan zijn schouder. Hij heeft 
zeker een lange tijd in deze toestand rondgelopen, met een verschrikkelijk lijden tot gevolg. 
Deze kleine haarbol werd gevonden door dezelfde dame die de kittens hierboven gered 
heeft. Ook hij leeft nu vrolijke dagen bij zijn redder. 
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Maart 2020 / november 2021 

In maart 2020 werd bij dit kitten tyfus vastgesteld. Hij werd snel verzorgd door een 
dierenarts die hem uitstekende zorgen gaf en hij is nu volledig hersteld. Hier is een foto van 
hem vandaag (november 2021). Hij houdt ervan om op de zetel te slapen en alle posities 
lijken hem goed te liggen. 

 

19 september 2021 

Twee kittens met ernstige coryza werden om 22:30 binnengebracht. Hun gemiauw 
alarmeerde de buren die hen in veiligheid brachten. De persoon die ze naar mij bracht had 
mijn telefoonnummer al meer dan tien jaar bijgehouden, en op deze avond, als bij wonder, 
beantwoordde ik haar roep om hulp. In het verleden had ik deze dame al geholpen met het 
steriliseren van een gemeenschap zwerfkatten in haar tuin; gelukkig heeft ze mijn nummer 
bijgehouden zodat ik snel deze 2 kleine haarbollen kon opnemen. Deze persoon aarzelde 
niet om vele kilometers te rijden om ze bij mij te brengen waar ze de eerste zorgen kregen, 
een papfles en een warme slaapplaats. 

Hoewel alles goed ging en de kleintjes goed groeiden, bezweek enkele weken later het kleine 
witte vrouwtje aan een verwoestend calicivirus. Helaas, sinds vorig jaar lijken virale ziekten 
meer kwaadaardig te zijn. Ondanks de uitstekende zorgen van onze dierenarts, waren we 
niet in staat om haar te redden. Dit was een enorm verdriet dat ons met een gebroken hart 
achterlaat. Gelukkig, maakt de kleine ros/witte kater het goed en speelt hij graag met Gipsy 
(de hond) van zijn pleeggezin. Een mooie band. 
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Mei 2017 / November 2021 

Sommigen onder jullie herinneren zich het verhaal van Pistache en haar broers en zussen. 
Ter herinnering, dit is een familie van vier verweesde kittens van amper 1,5 maand oud die 
in mei 2017 tussen de wortels van een boom gevonden werden. Hun moeder werd door een 
auto omvergereden. De kittens waren klein en amper gespeend en zonder de aanwezigheid 
van hun moeder, hing hun leven aan een zijden draadje. Gelukkig had een dame ons 
gewaarschuwd en zijn we de hele familie gaan ophalen. Een paar weken later kreeg Pistache 
ernstige gezondheidsproblemen, maar werd hij gered dankzij de goede zorgen van de 
dierenarts en doet hij het vandaag erg goed. 

 

Afbeelding 1 
2017: Pistache in hospitalisatie onder infuus 

2021: Pistache moedigt zijn baasje aan 

24 november 2021 

Vooraleer ik dit artikel afsluit wil ik u laten weten dat ik zojuist 
een grote zwerfkat (wild en vechtlustig) gevangen heb. Hij 
lijdt aan het begin van coryza en is waarschijnlijk besmet met 
parasieten. Het is al vele maanden geleden dat ik hem voor 
het eerst zag, maar het was moeilijk om hem te vangen 
omdat hij door de hele buurt rondzwierf en een schuilplaats 
had in een reeks tuinen waar ik geen toegang had. Uiteindelijk 
maakte hij er een gewoonte van om bij mij te komen eten en 
na een paar weken van “voedsel betovering”, slaagde ik erin 
om hem op zijn gemak te stellen en met een beetje sluwheid, 
werd hij vandaag gevangen en onmiddellijk naar de dierenarts 
gebracht. 

Hij is net gecastreerd en gechipt en blijft nog een paar dagen gehospitaliseerd bij de 
dierenarts, zodat zijn behandeling zo effectief mogelijk is. Hij zal ook ontwormd worden. 
Eens de herstelperiode voorbij is, zal hij terugkeren naar zijn opvangplaats met, als bonus, 
een super schuilplaats uit piepschuim, zodat hij warme nachten kan doorbrengen. Maak u 
geen zorgen, ik zal hem geen te dure huur vragen, slechts 10 brokjes per maand, ik denk dat 
ik heel redelijk ben (hahaha). We zijn met 2 personen om hem dagelijks te voeden; de 
andere dame beschikt over een broeikas in haar tuin waar we zijn schuilplaats binnen zullen 
zetten. 


