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BANDIT, DE KLEINE VECHTER! 

Op 17 april werd ik door een vriendin opgebeld om me de aanwezigheid van een 
kitten in slechte staat te melden. Het bevond zich in een tuin van oudere personen. Ik 
herinner me die ochtend goed, het was echt fris. Als die kleine 
schat de nacht buiten had doorgebracht moest hij zeker 
onderkoeld zijn… Onmiddellijk vroeg ik aan mijn vriendin om 
het dier zo snel mogelijk naar mijn dierenarts te brengen. Daar 
kreeg hij snel de eerste hulp. De kitten leed aan een ernstige 
coryza (luchtwegen en ogen vol met etter). Na een eerste 
schoonmaakbeurt belde de dierenarts me om me te laten 
weten dat de kitten meer ontspannen leek te zijn.  

Na mijn werk ging ik bij de dierenarts langs om de kitten op te 
halen. Ter plaatste vond ik een kleine ellende die zo mager (net 
geen 550 g) en zo fragiel was dat ik betwijfelde of hij het zou 
halen. 

Als we uiteindelijk thuis waren maakte ik  voor hem een warm en gezellig nestje in 
een grote herstellingskooi. Ik gaf hem alles wat hij nodig had (nat- en droogvoer, 
kattenbak, speelgoed). Ondanks zijn ademhalingsproblemen had de kitten een goede 
eetlust (wat me erg blij maakte omdat een etend dier een goed teken is). Anderzijds 
keek hij niet eens naar het speelgoed, hij ging in zijn mandje liggen en viel in slaap. 

De volgende dag onderzocht ik de kitten nader en merkte ik 
dat zijn ademhalingsproblemen erg vreemd waren (de huid in 
zijn nek zwol op wanneer hij ademde, alsof de lucht langs de 
zijkant van zijn luchtpijp stroomde).   Door hem te observeren 
en voorzichtig met hem om te gaan, zag ik verwondingen in 
zijn hals. Ik besluit om hem naar een andere dierenarts te 
brengen voor een tweede opinie. Hij wees me erop dat de 
symmetrische verwondingen te wijten zouden zijn aan een 
stomp voorwerp. Het was duidelijk dat de kitten opzettelijk 
verwond werd door een slechte persoon. De ringen in zijn nek 
waren los gekomen, waardoor er lucht onder de huid door kon 
stromen. Ik begreep plotseling zijn angst om door ons 
gemanipuleerd te worden. Zijn ongeluk uit het verleden hielp 
hem niet om kalm en rustig te zijn. 

Alhoewel de gezondheidstoestand van de kitten met de dag verbeterde, bleef het 
ademhalingsprobleem zorgwekkend. Meerdere keren moest ik hem dringend naar de 
Clinivet brengen voor ademhalingsmoeilijkheden. Hij werd in een zuurstofkamer 
geplaatst om hem te stabiliseren. Bij elke grote aanval (vaak ‘s avonds laat of ‘s 
nachts), ging ik direct naar de Clinivet.  

 

Afbeelding 1-18 april   
Foto genomen de dag na zijn 
aankomst thuis. 

Afbeelding 2-18 april  
Op deze foto zien we de 
verwondingen ter hoogte van 
zijn nek. Een gelijkaardige 
verwonding bevond zich ook 
aan de andere kant. 
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Mijn angst was op zijn hoogtepunt niet wetend of ik alleen of met deze kleine schat 
terug naar huis zou gaan. Weken gingen voorbij en de gezondheid van de kitten werd 
steeds beter, maar het ademhalingsprobleem was nog steeds aanwezig! Hoe lang zal 
het duren vooraleer hij genezen is? Zal hij definitief genezen zijn of blijft hij met deze 
beperking leven? Zoveel vragen vol onzekerheden! 

Nadat hij een goede maand thuis was en er een paar honderd gram bij was begint 
onze schattige kitten sterker te worden.  Tijdens een bezoek aan de dierenarts werd 
hij steeds "heftiger". Tijdens het onderzoeken vond hij het niet leuk meer om 
tegengehouden en geïmmobiliseerd te worden. Daardoor zei de dierenarts tegen 
hem: "maar je bent een echte kleine bandiet"... En zo kreeg dit kleine wondertje zijn 
naam. 

Naarmate de weken voorbij gingen, werd onze schattige 
BANDIT steeds mooier en sterker.  Mijn vriendin Isabelle, die 
regelmatig thuis komt om geredde te knuffelen, had een doel 
gesteld: hem het verdriet uit zijn verleden laten vergeten en 
hem te leren knuffels te waarderen.... Weddenschap geslaagd!!  
Isabelle slaagde erin om hem in haar armen te knuffelen waarbij 
hij, vol vertrouwen, in slaap viel. 

Na 4 maanden in een herstellingskooi was onze kleine schat 
klaar om een grotere ruimte te verkennen. Ik besloot hem in 

mijn kantoor te plaatsen samen met een andere kitten. En dan begonnen de twee 
nieuwe vrienden plezier te maken en samen te spelen. Ik bleef echter zeer aandachtig 
voor Bandit omdat zijn ademhalingsprobleem nog steeds aanwezig was. 

Zes maanden van goede thuiszorg zijn inmiddels voorbij. BANDIT heeft adoptanten 
met een gouden hart gevonden. Een jong koppel dat interesse heeft voor dieren die 
het vroeger moeilijk hebben gehad in het leven. Ze zijn reeds de eigenaars van een 
prachtig wit kattinnetje met de naam HERMINE, die ooit ook een kat in nood was, en 
dus waren ze vastberaden om een tweede vechtertje te verwelkomen. Ze werden 
goed op de hoogte gebracht van het verleden van BANDIT, alsook van zijn 
ademhalingsproblemen, en na grondig overleg beslisten ze om hem te adopteren.  

In oktober kwam BANDIT in zijn nieuwe huis terecht. Er wordt snel kennis gemaakt en 
BANDIT voelt zich snel thuis. HERMINE, zijn huisgenoot, is minder geneigd om “haar 
mensen en haar territorium” te delen en aarzelt niet om dat 
duidelijk te maken. Al dat drama van een mooi witharig meisje 
stoort onze BANDIT niet, en hij slaagt er al snel in om aanvaard 
te worden. Enkele dagen later waren ze al vrienden. (Pffft! 
Indien je een mooie rosse chippendale bent, heb je alle kansen 
om het hart van de mooie HERMINE te veroveren). Haaaa 
ziezo, en eigenlijk is het leven met twee veel leuker… En gekke 
dingen doen wordt ook toffer.  

 

Afbeelding 3-20 mei 
Hij valt in slaap in de armen 
van mijn vriendin! 

Afbeelding 4 Oktober 
Net in zijn nieuwe thuis aangekomen 
en Bandit voelt zich al thuis. 
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Bandit rent als een gek overal rond en beschouwt het hele huis als een grote 
speeltuin met een Formule 1 circuit.  Zelfs de trap vormt een enorme klimmuur 
waarvan hij kan genieten.  Wat een vreugde om te weten dat dit schatje gered is en 
zo mooi wordt. 

Nu weegt BANDIT 3,4 kg en hij houdt van lekker eten (zolang 
het zijn favoriete merk blijft, is hij heel gemakkelijk). Zijn 
ademhalingsstelsel blijft kwetsbaar. Onlangs verwelkomden 
ze, tot grote vreugde van hun baasjes, hun eerste baby en het 
hele gezin bleef verenigd.   

Verliefd op hun baby, blijven de adoptanten net zo aandachtig 
voor hun dieren.  De uitdrukking "een gouden mand" krijgt hier 
zijn volle betekenis!  Met dank aan Marie en Kevin voor deze 

prachtige adoptie. Ik wens je al het geluk van de wereld met je mooie familie!  

Reddingen die vaak gepaard gaan met hoge dierenartsenkosten zijn enkel mogelijk 
dankzij uw giften!  In HUN naam, hartelijk dank uit de grond van mijn hart! 

Enza, Vrijwilliger BWK 

 
 
 
 
 

 
 

 

Afbeelding 5  
HERMINE EN BANDIT, 
een gedeeld geluk! 


