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MOLLY, kleine spruit met een sterk karakter! 

Op 29 september 2020, laat in de voormiddag, krijg ik een oproep voor een kitten in nood. 
Een vriendin gaat onmiddellijk ter plaatse. 

Ter plekke vindt ze een piepklein kitten van 2,5 week oud, 
helemaal doorweekt op een composthoop. Nergens een teken van 
de moeder. Mijn vriendin wikkelt het trillende katje in een warm 
deken en brengt het bij mij thuis. Een warmtekussen en flesje melk 
stonden al klaar. Eens thuis aangekomen ontdek ik een kleine 
haarbal met de ogen wijd open. Ik geef haar de fles en ze slurpt 

alle melk naar binnen. Bij het wegen, geeft de weegschaal 295 gr 
aan! Wij zijn in aanwezigheid van een kampioen in de categorie 

vedergewicht. Na een goede massage van haar buikje en anus (met watten en lauw water) 
om de spijsvertering en vooral om de ontlasting op gang te brengen, valt ze in slaap in haar 
knusse nest. In het wild zal een moederkat haar baby’s veel likken om hen te helpen 
evacueren. Molly heeft geen moeder, dus moesten we deze essentiële gebaren voor haar 
vitale functies nadoen. 

Twee uur later heeft ze honger en ze zingt "miam-miam ma mia". Ik geef haar opnieuw een 
flesje. Gedurende twee weken ben ik druk bezig met flessen, massages en het verschonen 
van haar dekens… zonder twijfel ben ik de “gelukkige mama van een mini geluiddemper met 
een luidspreker”. Enkel melk was niet genoeg voor haar, ik voegde er natvoer bij. Hoewel 
gewaardeerd, werd dit recept zeer snel opgegeven. 

Ze had een duidelijke voorkeur voor het natvoer. Omdat ze nog te klein was om zelf te eten, 
verdunde ik het natvoer in heet water om er een stevige soep van te maken die ze in een 
oogwenk zou doorslikken. De juffrouw, een kleine fijnproever, wilde geconcentreerde 
flessen. Daarna schakelde ik over op een romige puree (natvoer met 
slechts een beetje heet water om haar maaltijden op te warmen). 
Whaouuu, ik heb "Master Kat" gewonnen! Mijn toverdrank was een 
groot succes! Omdat de pap te dik was voor de speen van de fles, 
gebruikte ik een spuitje om een grotere doorstroming mogelijk te 
maken.  

Uiteindelijk vonden we de kruissnelheid om deze kleine veelvraat te 
voeden. Bij elke maaltijd slikte ze 2 spuiten (van 5 ml), dan 3, dan 4, enz. 
tot 6 en zelfs meer. Zonder twijfel had deze kleine spruit een 
spectaculaire opslagruimte en toen het niet snel genoeg ging trapte ze 
met haar poten om het tempo te versnellen.  

De maaltijddienst verleend door de mens was te traag zodat ze op 13 oktober besloot om, 
zoals een volwassene, zelf te eten. Ppfftt, men is nooit zo goed bediend als door zichzelf. 
Haar eerste maaltijden waren nogal grappig, ze dook met haar hoofd in de kom en kneedde 
tegelijkertijd haar eten, precies wat kittens doen bij het zogen om de melk naar de spenen te 
laten stijgen. Natuurlijk smeerde ze met haar kleine pootjes het eten overal in ’t rond. 

 

Afbeelding 1  
Molly, de dag van aankomst 

Afbeelding 2  
Molly tijdens haar 
maaltijden. Ik moest heel 
snel zijn om haar ritme 
te volgen. 
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Om het haar zo comfortabel mogelijk te maken, had ik mijn 
badkuip in verschillende activiteitenzones (eethoek, slaaphoek en 
kleine kattenbak) ingericht. Om haar warm te houden was de 
bodem van het bad met lakens bedekt en was de badkamer 
oververhit. Ze beschikte over een klein tropisch paradijs! Er 
ontbraken alleen nog palmbomen. 

Naarmate de dagen verstreken, begon ze onhandig te bewegen en 
te spelen met alles wat ze te pakken kon krijgen. Ze was zo mollig 
dat ze omrolde. Haar gewichtstoename was stabiel, wat een goede 
groei betekende. Met de dagen groeide Molly meer en meer; ze 
begon te klimmen en te springen; waarna we verhuisden naar het 
kittenpark dat veel ruimer en met meer speelgoed voorzien was 
zodat ze haar energie kwijt kon. 

Op een dag weigert ze te eten, ik dacht dat ze geen honger had en drong niet aan maar bij 
het avondeten weigert ze opnieuw. Dit was niet normaal! Ik nam haar temperatuur en 
inderdaad, Molly voelde zich niet goed. Ze had 39,5°C en een beetje diarree. 

De volgende dag gaan we naar de dierenarts, want haar temperatuur is nog steeds 
abnormaal. Ze had coryza maar het was vooral de diarree die ons zorgen baarde;  
aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Tien dagen geneesmiddelen waren genoeg 
om van dit vervelend virus af te geraken.  Ze hield niet van haar medicatie maar ik gaf haar 
geen keus. Vanaf de tweede dag van de behandeling, verbeterde haar gezondheidstoestand; 
ze was weer vol eetlust en energie. Ik was gerustgesteld over de evolutie. Sinds haar 
aankomst was haar gewicht verdrievoudigd; haar park was voor haar te klein geworden. Ze 
moest haar energie in een grotere ruimte kwijt. Ik ging op zoek naar een extensie om het 
huidige park te vergroten maar het was niet te verkrijgen omdat het niet in voorraad was.   

Ik kwam langs het huis van een vriend en vertelde haar over de situatie en ze bood 
onmiddellijk aan om Molly op te nemen als  pleeggezin. De volgende dag gingen we op reis 
naar de nieuwe vakantiebestemming. Eens aangekomen, zagen we dat het hotel nogal 
chique was : Molly heeft recht op de koninklijke suite en kan spelen zoveel ze wenst. Ter 
plaatse ontdekt ze 2 andere kleine huisgenoten, BAILEY, schattige kleine kattin van 2 jaar en 
CHARLIE, een prachtige kat van 8 maanden. 

Afbeelding 4-Bailey (links) en Charlie (rechts) 

 

 

Afbeelding 3-18 dec 2020 
Molly is groter geworden! 
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Een korte geschiedenis over Charlie: 
Hij werd in huis genomen door een klein meisje toen hij nog een kitten was (2,5 maand). 
Hij werd helemaal alleen gevonden op een landweg, lijdend aan een ernstige coryza. Het 
kleine meisje bracht de kitten mee naar haar huis en haar tante vertrouwde hem aan mij 

toe om hem goed te verzorgen. 

 

Zodra Charlie Molly ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht! Hij wil de koninklijke 
suite niet verlaten. Charlie's ogen glinsteren van vreugde en hij toont zijn liefde voor Molly, 
maar ze is doof voor zijn smeekbeden en speelt de diva terwijl Charlie naar haar verlangt. 
Charlie is heel geduldig en weet dat hij uiteindelijk het hart zal winnen van deze kleine 
pretentieuze pin-up. 

Een lid van het pleeggezin wenst Molly te adopteren, zonder rekening te houden met de 
trouwe liefde tussen Charlie en Molly, met daarnaast de liefde die Cindy, het pleeggezin, 
heeft voor deze kleine haarbol. Ze is in ieder geval zeer geliefd.  

Na overleg blijft Molly definitief bij de familie. Tot grote vreugde van 
Charlie die graag met haar speelt alsook die van haar baasjes die vol 
tederheid zijn voor hun kleine beschermelingen. Charlie en Molly zijn 
onafscheidelijk. Ze worden nooit moe van het urenlang spelen. Wat 
een vreugde om gelukkige dieren in een liefhebbende familie te zien. 

Charlie en Molly hadden allebei een ellendig begin, en nu vertoeven ze 
in een liefdevol gezien dat goed voor hen zorgt. Het is zeker dat een 
engelbewaarder over hen waakt. Wat Bailey betreft:  ze geeft er de 
voorkeur aan haar dagen buiten door te brengen met wandelingen in 
de tuin, jagen en dutjes ver weg van de twee kleintjes. Zij had het 
geluk om, samen met haar broers en zussen, door haar moeder 
opgevoed te worden. Hieraan heeft ze waarschijnlijk haar 
onafhankelijk karakter te danken.  

Doordat Molly nu goed geïnstalleerd is in haar luxueuze vakantieoord met een uitstekend 5 
sterren gastronomisch restaurant (nog niet vermeld in de “Michalin” gids, maar dat zal niet 
lang meer duren), wenst de andere adoptant nog steeds een kitten te adopteren. We 
stelden hem andere katjes voor en de magie was opnieuw aanwezig! Dus opnieuw een 
dubbele adoptie bevestigd.  
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ROCKET (ook met flesvoeding opgevoed) en SALEM worden samen geadopteerd. Hun jonge 
meester zorgen goed voor hen. Deze twee katjes hadden ook een ellendige start in het leven 
maar alles werd gedaan om hen te redden (dankzij kwaliteitsvoeding en de geweldige zorgen 
van dierenarts Christel die zelfs ’s avonds en op feestdagen paraat stond). 

Afbeelding 5-Rocket geniet van zijn comfort en Salem gaat klimmen. 

Dank u Christopher en Amandine om goed voor Rocket en Salem te zorgen, en hen 
bescherming te bieden gedurende hun hele leven.  

Dank u Cindy en Bruno voor het verwelkomen van BAILEY, en de twee kleine survivors, 
CHARLIE en MOLLY. 

Ik wens al mijn lieve kleine haarbollen een lang leven toe! 

Wij, vrijwilligers, sparen geen moeite om ze te redden, maar we hebben verantwoordelijke 
adoptanten nodig om ze over te nemen en op die manier plaats te maken voor nieuwe 
dieren in nood. 

Dit verhaal is nogmaals het bewijs van het belang van uw vrijgevigheid, zodat we verder 
dieren kunnen redden. Zonder uw hulp zouden we niet in staat zijn de vele dierenarts- en 
voedselkosten te betalen. 

DANK U VOOR HEN.  

Enza, Vrijwilliger BWK 

 
 

 
 

 


