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EEN KLEINE BESCHERMENGEL LEIDDE ONS NAAR EEN WIEG! 
Ziehier het verhaal van Pistache oftewel “Highlander” 

 
Op 24 mei 2017 werden vier kleine weesjes van amper anderhalve maand tussen de wortels van een 
boom gevonden (hun moeder werd door een auto omvergereden).  

Mensen meldden mij hun aanwezigheid en ik ging ze onmiddellijk ophalen. Ze waren heel mager en 
zaten vol vlooien; hun vachten waren bedekt met aarde en grassprieten. Ze waren in grote nood. Het 
is zeker dat ze het niet overleefd zouden hebben indien die persoon me niet gewaarschuwd had. Ik 
kwam net op tijd om ze te redden!  

De zwakke gezondheid van de kittens verslechterde en 1 maand later werd 
Pistache ernstig ziek. Hij werd snel in de kliniek opgenomen en kreeg een 
infuus (op deze foto's woog hij nog slechts 850 gram).  

De magische zorgen van Florent, de dierenarts, 
hadden een wonderbaarlijk effect; 24 uur later was 
Pistache in topvorm.... klaar om de tralies van de kooi 
te breken om eruit te geraken. Ja ja, hij was 
vastbesloten om te ontsnappen!  En kijk, nu zitten we 
hier dan met een mini Hulk.  

Zodra hij thuis is geniet hij van het lekkere eten om weer op krachten te komen en zich uit te leven 
met zijn broers en zussen. Youppiiiiiiiii, Pistache is in topvorm en zijn gezondheidsproblemen zijn een 
oude herinnering! Zie hier enkele foto's van Pistache met zijn broertje en zijn 2 zussen.  

 

Sindsdien is Pistache groot geworden. Nu is hij een prachtige, zeer lange en sterke 
kat… en voornamelijk een gulzige lekkerbek geworden. Zijn positie als meerkat op 
bovenstaande foto bewijst zijn gulzigheid, hij had net kip opgepeuzeld en toen hij 
een geluid in de keuken hoorde was al zijn aandacht alweer gericht op de mogelijke 
komst van een extra stukje kip. Wat een fijnproever onze Pistache! Zoals volgende 
foto’s bewijzen geniet Pistache vandaag van een gelukkig leven. Wat een geluk om 
dit kleine weesje gezond en fit te zien!   

Zijn moeder, een kleine zwerfkat, had de kans niet gekregen om geliefd en 
verwend te worden, maar zoals een engeltje uit het hiernamaals leidde zij ons naar 

haar baby´s. Lieve moedertje, je bent veel te vroeg naar de hemel gegaan; je hebt nooit troost en 
bescherming gekend, maar weet dat je baby's verwend worden bij hun respectievelijke families. 

Dit is nogmaals een klein voorbeeld van het feit dat elke gift ons de mogelijkheid geeft om zo’n 
mooie reddingen te realiseren. 

In HUN naam, hartelijk dank uit de grond van mijn hart! 

Enza, Vrijwilliger BWK 
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DOODGESLAGEN KAT IN HUY 

 

U zal zich waarschijnlijk herinneren dat u in de pers en/of op sociale media heeft gelezen over het 
trieste lot van een kat die door zijn "eigenaar" in Huy werd doodgeslagen. 

 

Aangezien onze vereniging, via één van onze afgevaardigd-inspecteurs die contact heeft gehad met 
de dader van deze vreselijke daad, tussenbeide is gekomen, leek het ons vanzelfsprekend om ons aan 
te sluiten bij de klacht van GAIA en ons burgerlijke partij te stellen. Op 7 mei jl. werd door onze 
advocaat klacht ingediend. 

 

De Waalse code voor dierenwelzijn, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, voorziet strenge 
straffen voor dierenmishandeling, alsook de intrekking van de vergunning voor het houden van 
dieren (artikels D.157 en D.163bis). 

 

Het is voor iedereen duidelijk dat de Code voor dierenwelzijn toegepast moet worden en dat de 
vergunning, als straf, ingetrokken moet worden. 

 

De procedure werd opgestart en de zaak wordt op 18 juni a.s. in een openbare hoorzitting bepleit.  
Op die datum zal u zeker deze Keten ontvangen hebben.  U zal bijgevolg via onze Facebook-pagina of, 
ten laatste, in onze editie van september 2019, op de hoogte gehouden worden van de beslissing van 
de rechter. 

 

 


