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CHIPIE, DE VEDERLICHTE SUPERPOES 

 

Een vriendin van mij die thuisverpleegster is, meldt meerdere kittens in de tuin van 
een oudere vrouw. Op 22 juli 2019 bezoek ik het huis van deze mevrouw en 
inderdaad, ik vind 5 zeer magere kittens die uit twee verschillende nesten lijken te 
komen. De kleinste is ongeveer 1,5 maand oud et de 4 oudere kittens zijn 2,5 
maanden.  

Deze mevrouw, vol goede wil, voedt de katten in haar 
tuin maar was duidelijk overweldigd door hun 
verspreiding. Zoals in veel vergelijkbare gevallen zijn 
mensen zich niet bewust van de noodzaak om 
zwerfkatten te laten steriliseren, wat veel dierlijke 
ellende veroorzaakt. Ik besluit om onmiddellijk één van 
de twee moeders en de 5 kittens mee te nemen. Ik laat 
de tweede moeder ter plaatse omdat de vrouw me 
vertelt dat er nog andere kittens zijn. Deze kleine 
beestjes lijden aan coryza, ik ga dus onmiddellijk naar 

de dierenarts. We beginnen met de eerste verzorging 
(reiniging van de ogen en de oren, aanbrengen van een 

anti-vlooienmiddel en injecties om ze te behandelen). Zodra ik thuis ben wordt het 
hele gezin comfortabel geïnstalleerd in een grote bench met alles wat ze nodig 
hebben voor hun comfort. Het gewicht van de kittens varieerde van 450 gr tot 260 gr 
voor de kleinste die ik de naam CHIPIE de Superpoes gaf. 

Ondanks de medische behandeling en een rijk en kwalitatief dieet, aangepast aan hun 
leeftijd, kwam Superpoes geen enkele gram bij! Ik ga terug naar de dierenarts en na 
onderzoek leken alle gezondheidsparameters in orde te zijn. We besluiten haar een 
voedingssupplement te geven om haar op te peppen alsook een flesje kunstmelk 
voor kittens. Superpoes hield helemaal niet van de kunstmelk en spuugde meteen 
alles uit. Nou, ik besluit om de melk op te geven omdat ze het blijkbaar helemaal niet 
lekker vond! Toen begon ik haar te dwangvoederen met een ander soort heel licht 
voedsel, maar ook dit smaakte haar niet. Ik start dan maar met haar grote 
diplomatische onderhandelingen : ik stel haar veel verschillende menu’s voor, maar 
geen van hen zijn succesvol. Grrr, een standvastigheid en koppigheid zonder weerga! 
Ik moet toegeven dat ik me ernstig zorgen begon te maken over deze kleine schat.  

Op zaterdag 3 augustus 2019 rond 23.00 uur, merk ik dat de moeder ziek is! Ik breng 
meteen het hele gezin naar de dierenartsenpraktijk waar we om middernacht 
ontvangen worden. Bij het onderzoek was de temperatuur van de moeder 40,5°C en 
de dierenarts vertelt me dat ze aan coryza lijdt (hoewel er geen uiterlijke symptomen 
waren) en haar tepels waren bovendien hard en pijnlijk.  

 

 

Afbeelding 1-22 juli 
Chipie rechts op de foto. Ze woog 
260 gram. 
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Ik begreep meteen dat het probleem van Superpoes was dat de moeder geen melk 
meer had waardoor ze haar dagelijkse portie calorieën niet innam, en dat ze 
bovendien een sterk karakter had en alle voorgestelde voeding weigerde. De andere 
kittens van het nest genoten van de maaltijden, behalve zij! Eens terug van de 
dierenkliniek scheid ik om veiligheidsredenen de moeder van de kittens, zodat de 
moeder in een kalme omgeving kan rusten en verzorgd worden. 

De 5 kittens worden in een andere bench geplaatst met een verwarmingslamp en een 
kleine speeltuin aangepast aan hun energie... en toen kreeg ik plots een idee! Wat als 
deze kleine schat een soort "soep" van een bekend merk lekker zou vinden ? De 
volgende dag ging ik deze beroemde "soep" kopen. Het zakje wordt geopend en 
mirakel, de jonge dame eet de hele portie met kippensmaak op. Uiteraard genieten 
ook haar broertjes en zusjes ervan. EINDELIJK heb ik haar zwakke punt gevonden. Ik 
ga terug naar de winkel om een enorme voorraad soep 
aan te leggen waarbij ik de twee beschikbare smaken (kip 
of vis) neem. Mejuffrouw heeft een voorkeur voor kip; 
mini Poesje weet heel goed wat ze wil. “Zeer goed Poesje, 
je eet alles op en ik ben trots op je maar wat doe ik met de 
vissoepjes die je niet lekker vindt?” “Je geeft ze aan mijn 
broers, ze eten alles op!” OK! Opgeloste zaak waarbij alle 
voorwaarden van Superpoes in hun geheel aanvaard 
worden. Pfft, als je met zo’n koppig beestje te maken hebt 
dan kan je het beter aanvaarden.  

Ik sprong van vreugde omdat ik eindelijk haar lievelingseten gevonden had terwijl ze 
alles leeg likte. Zie je wel, met katten moet je nooit opgeven; je moet enkel al hun 
wensen aanvaarden en dan een goede deal sluiten!  

Terwijl de moeder verzorgd wordt, komen alle katjes goed bij en spelen ze als gekken. 
Onze schattige Superpoes begint aan te sterken... Haar klein buikje wordt dikker en 
ze ziet eruit als een klein rond vat. Binnenkort gaat ze rollen in plaats van lopen. 

Ik ben vaak naar de oude mevrouw teruggegaan om de andere katjes proberen te 
vinden, maar helaas ik kon ze niet vinden. Ik ging zelfs rond in de buurt om de 
omwonenden te waarschuwen, maar tevergeefs! Ik liet mijn gegevens achter bij de 
bewoners in de hoop dat ze me zouden contacteren indien ze de katjes zouden 
vinden.  

Ik besluit de tweede moeder mee te nemen om haar te laten steriliseren. 

De twee kattinnen werden gesteriliseerd en na volledig herstel teruggezet in de tuin 
van de mevrouw die verantwoordelijk is voor het voederen en die mij ook beloofde 
om ze in huis te nemen bij slechte weersomstandigheden; de resterende tijd hebben 
ze als schuilplaats een grote schuur met manden tot hun beschikking.  

 

 

Afbeelding 2-30 augustus 
Chipie geniet van haar kippensoep 
en kan heel speels zijn. 
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Tijdens het bezoek van een koppel vrienden, echte 
dierenliefhebbers, vindt er een magische ontmoeting plaats 
tussen Mejuffrouw Superpoes en haar toekomstige familie. 
Francine en Yves worden verliefd op deze kleine schat met 
grijsblauwe ogen en een sterk karakter. Poes wordt gereserveerd. 

Na enkele weken van uitstekend eten en in goede gezondheid, 
verhuist ons klein gezin naar de enorme speelkamer van mijn 
vriendin Isabelle. Al van bij hun aankomst op 16 september 2019, 

zijn ze druk bezig met het afbreken en opknappen op hun eigen 
manier. Vijf katjes in huis hebben is een sport op hoog niveau 
maar geduld en een goed humeur zijn altijd aanwezig. Aline en 

Marion (Isabelle haar kinderen) zorgen heel goed voor de broers en zussen. Marion 
heeft een groot circuit gemaakt voor hun lichamelijke vaardigheden en Aline voorziet 
hen van tedere knuffelmomenten. Iedereen zorgt voor deze kleine kortharige 
tijgertjes. 

Op zaterdag 28 september 2019 gaat Chipie bij haar definitieve 
familie. Een prachtige grote familie waar dieren als koningen 
verwend worden. Ze heeft zich aangesloten bij deze vreugdevolle 
bende met als leden: Tigrou, Mousty en Cannelle voor de senioren 
van de groep, en dan zijn er nog de jonge Picasso, Bianca, Berlioz, 
Figaro, Bagherra en natuurlijk onze beroemde Chipie. En laten we 
ook de twee prachtige Berner Sennenhonden Flash en Belle niet 
vergeten.  

Al onze kleine beschermelingen die we van straat halen beginnen 
hun leven in ellendige omstandigheden, maar hebben het geluk 
om families met een gouden mandje te vinden. 

En om dit verhaal in schoonheid af te sluiten, ziehier de broers en zussen van Chipie 
die het geluk hadden om als paar door twee geweldige families geadopteerd te 
worden. Laat me Billie & Gasby en Zélie & Jules voorstellen; deze 4 harige vriendjes 
maken hun respectievelijke families heel gelukkig. 

Elke redding vergt veel energie en enorme kosten, maar wat een vreugde om deze 
kleine wezens in goede gezondheid te zien; het geeft ons veel moed om voor HUN de 
strijd voort te zetten. 

Elke gift is waardevol, elke gift helpt om dieren in nood te redden. Dank u voor HEN. 

 

Enza, Vrijwilliger BWK  

  

 

Afbeelding 3-17 september 
Chipie beleeft veel pret bij 
Isabelle. 

Afbeelding 4-28 september 
Chipie past in de vrolijke 
bende. Hoewel ze nog klein 
is, zoals op deze foto, heeft 
ze tussen de groten haar 
plaats gevonden. 


