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SHERLOCK, het kleine mirakel 

Op de ochtend van 18 maart 2019 kreeg ik een noodoproep... Een kitten van amper 3 
maanden was net door een auto aangereden. 

Gelukkig stopte Mélanie, zijn beschermengel (die net op 
doorreis was en niets van de streek kende), onmiddellijk om 
hem te helpen. Een dame had de kitten al in haar armen 
genomen toen Mélanie bij hem kwam. De dame, die al aan 
het bellen was met haar dierenarts, legde uit dat ze geen 
kosten op haar wou nemen.  Haar dierenarts ging ermee 
akkoord hem gratis te euthanaseren zonder enige poging om 
hem te redden. Melanie was absoluut tegen dit schandalig en 
absurd alternatief en nam daarom de kitten onmiddellijk uit 
haar armen. Zodra hij in Mélanie haar armen was, kalmeerde 
Sherlock onmiddellijk; hij beefde van de kou en was duidelijk 
in shocktoestand.  Mélanie wikkelde hem in haar sjaal.  

Gelukkig had ik tijdens mijn campagne voor de sterilisatie van zwerfkatten mijn 
telefoonnummer achtergelaten bij een vrouw in de straat die zich haastte om het aan 
Mélanie door te geven. Zonder wachten, belde ze me op en legde ze de situatie uit. Ik 
gaf haar het adres van mijn dierenarts en was meteen onderweg voor de eerste hulp. 
De buren gaven een kartonnen doos en een handdoek mee om de autorit voor de 
kitten zo comfortabel mogelijk te maken. 

Na onderzoek en röntgenfoto's stelde de dierenarts vast dat zijn bekken en het 
scheenbeen van een achterpoot gebroken waren. Voor zo'n klein en zeer magere 
kitten was de situatie inderdaad kritisch! Een zware operatie was bijna onmogelijk. 
De botten waren zo fijn dat er geen pinnen in konden. De dierenarts herinnert zich 
dat er in het verleden andere kittens met soortgelijke breuken zonder grote ingrepen 
genezen zijn. Dus we zetten een behandeling op om deze kleine schat te ontlasten. 

Volgt een lange behandeling van meer dan 6 weken. We gaven hem alles wat nodig 
was om hem te redden : doorzettingsvermogen, moed, geduld en veel liefde.  

 Regel nr 1 - verplichte rust: De kitten werd in een kooi geplaatst, groot genoeg 
om over alle comfort te beschikken maar klein genoeg om hem te dwingen om 
te rusten.  

 Regel nr 2 - de juiste dosis geneesmiddelen en pijnstillers geven: De kitten 
krijgt de exacte dosis door de dierenarts voorgeschreven geneesmiddelen om 
het een optimaal medisch comfort te bieden. 

 Regel nr 3 - kwaliteitsvolle voeding geven: Natuurlijk heeft deze kleine schat 
heerlijke natte en droge voeding gekregen om zijn gezondheid te verbeteren. 

 

 

Afbeelding 1-18 maart 2019 
Sherlock bij zijn aankomst 
thuis, de dag van zijn ongeluk. 
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Hij had een goede eetlust, en at zijn voedsel razendsnel op! Het is een goed teken… 
We blijven optimist! 

Zijn gebroken bekken hinderde hem op 4 poten te 
staan en hij kroop om zich voort te bewegen. Ongeacht 
de inspanningen die hij moest leveren, ging Sherlock in 
zijn kattenbak zijn behoefte doen. Hij leert stilaan 
stappen en waardeert het speelgoed dat hij krijgt. Het 
was met grote vreugde dat ik hem van dag tot dag zag 

evolueren en ik genoot van zijn overwinning! Hij was 
gedoemd tot zo'n ellendig leven.  

Laat me de regels - die essentieel waren voor zijn 
herstel samenvatten: Regel 1 = rust, regel 2 = een goede dosis pijnstillers! 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten houden katten zich niet 
aan de regels! Op een avond, tijdens één van mijn vele 
waarnemings- en bewonderingssessies, besloot hij regel 1 niet 
meer te volgen. Op 22 april 2019 zie ik deze kleine boef als een 
klein aapje op de tralies van de kooi klimmen! "Heeeeee jij! Wat 
doe je daar van boven?! Je bent nog steeds te kwetsbaar en het is 
nog veel te vroeg om een remake van King-Kong te doen! Kom naar 
beneden!" Hij keek me met zijn mooie ogen aan en was zo trots op 

zijn fratsen.  

Zijn ogen sprankelden van vreugde en ik was blij om hem in goede 
conditie te zien, maar tegelijkertijd was ik bang dat hij zichzelf pijn 
zou doen. 

Elke keer opnieuw vind ik hem zo schattig met zijn snoezig snuitje!  Hoe kon ik aan de 
charmes van zo'n Don Juan weerstaan? Hem berispen? Nee, hij zou het niet 
begrijpen.  

De volgende dag raadpleegde ik de dierenarts om hem de heldendaden van het aapje 
uit te leggen. We verminderden de dosis pijnstillers, zodat hij de pijn kon voelen als 
hij zichzelf teveel belastte. Tijdens de herstelperiode hebben we de behandeling 
naargelang de evolutie aangepast. 

Op 29 april 2019 (42 dagen – exact 6 weken na zijn ongeluk) voelt Sherlock zich 
geweldig. Hij speelt als een gek in zijn kooi, die te klein is om zijn klim- en 
voetbalvaardigheden te verbeteren. Aangezien de tomeloze energie van deze kleine 
tijger stelt mijn vriendin Isabelle voor om Sherlock in haar huis op te vangen, zodat hij 
een grotere en comfortabelere kamer zou hebben om zijn energie kwijt te spelen en 
zo kan hij tegelijkertijd zijn poten versterken. 

 

 

Afbeelding 3-22 april 2019 
Sherlock aan het klimmen!
 (de flits benadrukt de 
verschroeide en 
verwaarloosde vacht) 

Afbeelding 2-26 maart 2019 
Acht dagen na zijn ongeluk staat Sherlock 
op 4 poten. 
Hij is onstabiel maar moedig. 
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Begin mei 2019 werd hij in zijn nieuwe “oefencentrum” 
verwelkomd, tot groot genoegen van Isabelle want ik 
wist dat ze stiekem op Sherlock verliefd was! Anne, zijn 
toekomstige adoptiemama had sinds zijn opname de 
evolutie van Sherlock opgevolgd. Ze ging bij hem op 
bezoek tijdens zijn oefenstage bij Isabelle en het was 
liefde op ‘t eerste gezicht. Pffftt, nog een andere vrouw 

die bezweek onder de charmes van deze Don Juan! Ik zeg 
het u, alle vrouwen zijn dol op dit schatje!  

Op 13 mei 2019 werd Sherlock in zijn definitieve familie verwelkomd waar hij als een 
prins wordt verwend. Dank u Anne, Renato en Yorick om jullie hart en huis te openen 
voor dit kapoentje. 

Een chaotisch parcours met een gelukkig einde voor dit zwervend, uitgehongerd en 
verwaarloosd katje. Hij werd door zijn beschermengel gered en krijgt het mooiste 
leven bij Anne. Sherlock heeft een klein tederheidsritueel vastgelegd: elke avond gaat 
hij op Anna haar schoot zitten om, spinnend, haar wangen en kin te likken. Zijn 
vrouwelijke huisgenoten, Shiva en Chanel, hebben echter geen recht op zoveel 
tederheid van hem, hij geeft de voorkeur aan zijn baasjes. 

     
Afbeelding 5-19 januari 2020  

 Sherlock in al zijn glorie 
In zijn nieuwe huis bij zijn definitieve familie, geniet Sherlock van zijn comfort.    

 

Later werd ook zijn tweelingbroer opgevangen en veilig gesteld. De hele 
gemeenschap katten waar Sherlock geboren is werd gesteriliseerd. Er werden talrijke 
schuilplaatsen geplaatst en de dieren krijgen dagelijks eten zodat ze geen risico’s 
moeten nemen bij het op zoek gaan naar voedsel op andere plaatsen. 

Zoals u via mijn verhalen kan vaststellen zijn alle reddingen enkel mogelijk dankzij uw 
giften. In HUN naam, hartelijk dank uit de grond van mijn hart!! We blijven voor hen 
vechten. 

        Enza, Vrijwilliger BWK 

 

Afbeelding 4 Begin mei 2019, bij Isabelle 
Een grote kamer met speelgoed 


