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PILOU, een klein weesje dat in kritieke toestand gevonden werd 

Vandaag hebben we het over het boeiend verhaal van Pilou; als bij wonder overleefde de 
kitten. 

Op 16 augustus 2020 zag een vrouw een kitten van amper 2 maanden op de openbare weg 
rondhangen bij een dode volwassen kat (waarschijnlijk zijn moeder die door een auto 
overreden werd). Ze merkt dat het katje dringend medische hulp nodig heeft. De vrouw 
reageerde onmiddellijk, nam het wezentje en plaatste het in een oude, beschadigde kooi die 
ze bij de hand had. In de auto slaagt de kitten erin, klein en flexibel, om uit zijn kooi te 
ontsnappen. De vrouw parkeert haar auto in de garage en zoekt overal maar kan hem niet 
vinden. Hij kon waarschijnlijk door de openingen in de onderkant van de auto kruipen, waar 
hij de hele nacht bleef. De volgende ochtend kan de vrouw het katje nergens zien, en dus 
denkt ze dat het zich ergens in de garage verstopt heeft. Ze neemt haar auto en vertrekt 
naar haar werk. Onderweg kan ze de kitten uit de auto op de weg zien vallen. Ondanks zijn 
kritieke toestand blijft hij snel. Hij loopt tussen de wielen van de auto door en verstopt zich 
in de struiken aan de kant van de weg. Gelukkig kwam er toen geen andere auto aan of het 
had dramatisch kunnen aflopen. 

De volgende dag kon de vrouw, met hulp van een bewoonster, de kitten vangen. Hij werd 
onmiddellijk naar de dierenarts gebracht, waar hij de beste zorgen kreeg. Hij had geluk om 
tijdig de nodige zorgen te krijgen. Toen Pilou gevonden werd, had hij een ernstige verzakking 
van de endeldarm (een rectale prolaps is een aandoening waarbij een deel van de 
endeldarm door de anus naar buiten komt). Na een ziekenhuisopname van één week kwam 
Pilou bij mij thuis. Ik bracht hem op een rustige plaats waar hij verder kon genezen Een 
rustige omgeving, de goede verzorging en lekker eten hebben wonderen verricht; onze 
kleine wonder is goed hersteld en doet het heel goed. 

Al snel kwam hij bij Isabelle terecht, een super opvanggezin dat hem heel goed verzorgde: hij 
verbleef er in een grote speelkamer en kreeg veel knuffels. De hele familie heeft hem goed 
hem verwend. Hieronder een aantal foto’s van de kleine beroemdheid tijdens zijn verblijf bij 
Isabelle. Pilou doet het geweldig en het geluk lacht hem toe; hij werd door een heel leuk 
gezin geadopteerd en is nu de vreugde van zijn eigenaars. Deze kleine bengel ontwikkelt zich 
prima. Met alle avonturen die hij al meegemaakt heeft mogen zijn eigenaars pronken met 
het feit dat zij nu samen leven met de winnaar van “Expeditie Robinson”. 

 
Afbeelding 1 

Dit is een foto van een rectale prolaps. We hebben geen foto van de prolaps van Pilou omdat zijn toestand zo kritiek was dat 
we er niet aan dachten om een foto te maken. De dierenarts heeft toen onmiddellijk de nodige zorgen gegeven. Deze foto 

toont een volwassen kat met dezelfde aandoening. 
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Hij heeft het overleeft dankzij het doorzettingsvermogen om hem te vangen. Hij heeft zeker 
en vast een goede  beschermengel! DANK U WEL AAN DE VROUW die hem zo hard wou 
redden, dankzij haar werd hij gered! 

Pilou, je begon jouw leven in ellendige omstandigheden, je verdient het om gelukkig te zijn 
kleine schat! We wensen jou veel plezier en liefde bij jouw familie. Beleef een mooi en lang 
leven.  

      
Afbeelding 2 

Pilou geniet van zijn comfort. 
Deze verzorging bewijst, steeds opnieuw, het belang van uw vrijgevigheid. Het is dankzij uw 
giften dat we dieren in nood kunnen redden. Dank u voor HEN.. Dank u voor uw 
vrijgevigheid. 

Enza, Vrijwilliger BWK 

 


