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REDDING VAN EEN MAMA EN HAAR BABY'S 
Sinds begin juli 2022 kwam een zeer magere en vieze kleine zwerfkat aan mijn deur om eten 
vragen.  

Ik probeerde haar te aaien vanaf de eerste dag dat ik haar zag, maar het mocht niet baten! 
Na een paar dagen van lekkere en stevige maaltijden, liet ze zich aaien. Tot mijn verbazing 
zag ik dat ze melk aan haar tepels had. Ik besloot haar met rust te laten, want ze had zeker 
ergens kittens! Ik was tevreden dat ik haar goed kon voeden. Verschillende keren probeerde 
ik haar te volgen om uit te vinden waar ze woonde, maar ze sloop door auto's en stak wegen 
over. Om haar niet in gevaar te brengen, liet ik haar met rust en zorgde ervoor dat ze genoeg 
eten had. 

Op zondag 7 augustus merkte ik dat ze niet zichzelf was en bij het 
aaien merkte ik dat haar tepels heel hard waren. Ik heb haar meteen 
gevangen en op een veilige plek geplaatst. Wetende dat ze ergens 
kleintjes had, begon een race tegen de klok; ze moesten zo snel 
mogelijk gevonden worden. Er werden affiches gedrukt en er werd 
huis-aan-huis gebeld om de kittens te vinden. Verschillende deuren 
bleven gesloten! Ik bleef meedogenloos rondvragen. Gelukkig liet een 
echtpaar me weten dat er inderdaad een kleine, witte kat rondliep die 
zich regelmatig op hun terras vestigde. Oef, dit was goed nieuws, 
want als de moeder hier rondzwierf, betekende het dat haar 
thuisbasis in de buurt was; ik liet een poster met mijn 
contactgegevens achter, zodat ze met me contact konden opnemen 
als ze geluiden hoorden.  

Ik gaf niet op, ik bleef overal aankloppen en een aardige dame die 
door het verhaal ontroerd was  nodigde me uit om eens rond te kijken 
in haar tuin en die van haar buurvrouw. We controleerden de 
tuinhuisjes, de struiken, de kassen, alles werd netjes onderzocht, 
maar niets! De dame had het uitstekende idee om rond te kijken in 
een steegje naast een gebouw in aanbouw. BINGO! Zodra ik aan de 

achterkant van de steeg kwam, hoorde ik het verontruste gemiauw van de kittens. De kittens 
zaten in een schuur vol met allerlei oude spullen bestemd voor het containerpark. Meer dan 
waarschijnlijk hadden de kittens al vele uren geen voedsel meer gehad omdat ze door de 
spullen heen gevallen waren en op die manier kon de moeder er niet bij en de kittens 
konden er niet zelf uitkomen omdat ze te klein waren. Zonder hulp van een persoon was er 
letterlijk geen uitweg voor hen. 

Na enkele uren zoeken, werd de hele familie eindelijk herenigd. 

De kittens haastten zich naar de tepels van de moeder en begonnen te zuigen.  
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De moeder likte ze schoon en verzorgde ze goed. Hoewel een 
bezoek aan de dierenarts gepland was, dacht ik dat, omdat de 
kittens melk zuigden, haar tepels opnieuw soepel zouden 
worden. De volgende dag begon de moeder hevig te braken 
en werd ze onmiddellijk naar de dierenarts gebracht, waar ze 
41,5° koorts bleek te hebben. Het vonnis was dat de moeder 
leed aan ernstige mastitis. Deze kleine moeder was er slecht 
aan toe. De dierenarts startte een behandeling om de ziekte 
te verlichten en 2 dagen later begon ze te herstellen.  

Er is echter iets niet netjes, één tepel is necrotisch. Er werden specifieke zorgen gegeven 
maar de tepel barstte uiteindelijk. Hierdoor waren opnieuw veel zorgen nodig.  

 

Dankzij de goede zorgen van de dierenarts herstelde de moeder goed en werd ze onlangs 
gesteriliseerd. 

Zonder menselijke hulp was deze kleine kat gedoemd tot een zekere dood, samen met haar 
kleintjes. 
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NOG EEN NOODREDDING 
 

Op zaterdag 6 augustus 2022 kreeg ik een oproep van een jong meisje om een kleine kat in 
nood te melden.  

Een transportkooi werd ter beschikking gesteld en de kat werd onmiddellijk naar onze 
dierenarts gebracht. 

 

Eénmaal daar, is het ellende! Het is een drachtige kat wiens kittens vastzaten en dus niet 
geboren konden worden. Het ging heel slecht met de kleine kattin! Vliegen hadden eitjes op 
haar gelegd en de maden kwamen uit haar lichaam. Hoewel de operatie niet zonder risico’s 
was voor het leven van de moeder, heeft de dierenarts er toch alles aan gedaan om haar te 
redden.  

Na een lange en zware operatie haalde de dierenarts er 6 kittens 
uit, die helaas allemaal dood waren! Degene die vastzat was 
necrotisch en brak in twee! Het eerste kitten dat in de schuur 
geboren werd, was verdwenen, waarschijnlijk meegenomen door 
ratten. 

Uiteindelijk kon de moeder gered worden, maar zij werd 
nauwlettend door de dierenarts in de gaten gehouden omdat haar 
gezondheidstoestand nog niet optimaal was. Al dit lijden had 
voorkomen kunnen worden als de kat gesteriliseerd was! 

Wij benadrukken nogmaals het belang van de sterilisatie bij 
katten. Dit kleine meisje werd gelukkig op tijd opgevangen, maar dat zijn ze zeker niet 
allemaal. Twee maanden voordien, had een andere drachtige kat niet zoveel geluk om snel 
verzorgd te worden. Ze leed dagen lang achteraan in een tuin. Toen ze bij de dierenarts 
aankwam, was het voor haar al te laat! Ze was al in een coma! 

Eens te meer tonen deze verhalen het nut en het belang van 
sterilisatie aan. Het bespaart onnodig lijden! Zonder twijfel is 
sterilisatie DE oplossing en vooral een waarborg voor een beter leven 
voor zwerfkatten. 

Wees alstublieft waakzaam voor katten in uw buurt en tuinen; als de kat mager en vuil is, is 
hij in nood.  
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Vraag uw gemeente of verenigingen om tussen te komen bij het steriliseren. Geef ze voedsel 
en vooral een kom vers water. Bied ze een fatsoenlijk onderkomen in piepschuim aan. Als u 
een kattin vangt, zorg er dan ALTIJD voor dat er nergens kittens zijn, want eenmaal de 
moeder gevangen, zijn hun overlevingskansen in gevaar. Werk samen met je buren om deze 
achtergelaten wezentjes een beter leven te geven. Ook al houden sommige mensen niet van 
katten, feit is dat sterilisatie de vermenigvuldiging van zwerfkatten verhinderd. Het is dus 
een goed compromis voor iedereen. 

Een kat die gesteriliseerd is, dagelijks voedsel krijgt en een goed onderdak heeft, heeft een 
betere kans op een fatsoenlijk leven. Veel steden hebben ook een budget voor het 
steriliseren van zwerfkatten. Onze vereniging en vele anderen werken hard om zoveel 
mogelijk katten te steriliseren.  

Er bestaan vele verenigingen in alle regio's van België, tientallen moedige mensen die zich 
inzetten voor de dierenbescherming en die u verstandig kunnen adviseren. Vraag hen 
informatie. 

U kan zich voorstellen dat de dierenartsrekeningen voor deze reddingen aanzienlijk zijn en 
daarom doen wij een oproep voor giften, want zonder U zouden deze reddingen niet 
mogelijk zijn. 

SLUIT UW OGEN NIET VOOR EEN LIJDEND DIER, DOE IETS! 

Of het nu een persoon of een dier is, is lijden pijnlijk voor iedereen.  

Zoals u weet brengt elke redding een prijskaartje met zich me; elk gift is welkom op onze 
Blauwe Wereldketen rekening BE79 7340 3354 5033. Dank u voor hen! 

 


