
 

 

Dag allemaal. Ik ben Lucia, ben net iets meer dan één jaar jong en zit al een paar maanden bij Kattenopvang 
Waasland. ‘k Ben daar terechtgekomen omdat ik aan het ronddolen was in Haasdonk, nadat ik daar als kitten 
gedumpt was. De mensels die daar woonden, waren ook meestal niet vriendelijk tegen mij. Die waren mij altijd aan 
het wegjagen door boos achter mij te zitten en “ksjjjjjjjjjjt” te roepen, mijn schuilplaatske tussen de struiken weg te 

doen en dan zijn er ook van die echte stouteriken die met dinges gooien naar dutskes zoalzekik   Ge kunt gaan 
peizen dat ik op een bepaald moment heeeeeeeeeel bang geworden ben van mensels.  Toen ik in de vangkooi 
stapte van de madammen van den opvang en deze achter mij dichtklapte was ik zooooooooo in paniek en ik 

probeerde daar uit te geraken maar dat ging niet  ‘k Heb toen zelfs mijn koppeke pijn gedaan omdat ik het 
tussen die tralies probeerde te wringen, want ik dacht écht dat het de stoute mensels waren die mij gevangen 
hadden en dat ze mij weer kwaad gingen doen. Gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. De vang-madam heeft mij 
naar tante Veerle gebracht die voor mij zorgt tot ik een gouden mandje heb. De eerste weken heb ik daar constant 
verstoppertje gespeeld. Ik kwam enkel uit mijn schuilplaatske als tante niet te zien was, en dan meestal gewoon 
voor te eten en drinken en dan ZOEF weer terug onder de kast.  
 
Ondertussen had tante het toch gepresteerd van mij weer in zo’n transportdinges te krijgen voor naar Madam Stek 
te gaan, want a ja, ik was natuurlijk met niets in orde hé. Daar heb ik ne vaccin-stek gekregen (ondertussen al een 

tweede ook  ), werd mijn buikske gearrangeerd om geen kleine kittentjes meer te kunnen krijgen en werd ik 
gechipt.  
Maar nu ben ik er dus van overtuigd dat ik best niet te veel vertrouwen kan hebben in mensels, voorál als ze mij 

proberen vastpakken  ‘k Weet het, tante Veerle doet echt haar best om het mij naar mijn zin te maken en mij 
terug vertrouwen te geven, maar van in mijn kindjestijd tot op het moment dat ik één jaar werd, heb ik niets anders 
gekend als stoute boze mensels. Niet gemakkelijk om mij ervan te overtuigen dat er nog meer mensen zijn als 

tante Veerle, die lief gaan zijn tegen mij  Tante Veerle mag mij dus wel al benaderen (maar als ze probeert van 

mij aan te raken, loop ik toch nog weg ) maar naar vreemde mensels ga ik blazen en brommen. Niet omdat ik 

er boos op ben, maar wel omdat ik er écht bang van ben  
 

Waar ik wel heel dikke vriendjes mee ben, dat zijn andere poezelkes  Nu ja, de eerste minuut dat ik weer eens 
een nieuweke zie, ga ik er toch efkes naar blazen, da’s eigenlijk alleen maar omdat ik niet echt zelfzeker ben hé, ‘k 

moet dan toch eens heel eventjes stoer doen   Maar zo’n tien minuten achter mijn “blaas-momentje” lig ik 

meestal al samen met het ander katje op de stoel  Je weet wat ze zeggen hé over ruwe bolsters en 

peperkoeken hartjes  
 
Tante Veerle begint nu ook terecht te vermoeden dat ik altijd schrik zal blijven hebben van mensels, en alleen maar 
mijn peperkoeken hartje zal tonen tegenover viervoeterkes, en eigenlijk “de buiten” echt wel mis. Mijn perfect 
gouden mandje? Da’s eigenlijk heel simpel. Bij mensels die van mij eigenlijk niets gaan verwachten, behalve dat ik 

het perfecte vriendinneke zal zijn voor hun poezelke , waar ik na 6 weken “binnen” opnieuw naar buiten kan, 
daar een vast plekje krijg waar ik droog en warm kan schuilen en rusten en natuurlijk mijn dagelijkse portie brokjes 

en water krijg  Ik ga daar ook wel wat voor werken hé, veel muizen zullen er daar niet meer zitten eens ik 

mijnen toer gedaan heb   
 

Als jullie mij beter willen leren kennen en denken dat jullie me zo’n gouden mandje (met poezenvriendje ) 
kunnen geven, dan mogen jullie dat gerust laten weten in een mailtje naar kattenopvangwaasland@gmail.com of 
een belleke op nr 0494 72 63 58 (di t.e.m. zo van 8u- 21u) of 0475 36 75 16 (ma-zo 17 - 21 u en woe hele dag )  
 

Hopelijk tot heel binnenkort !!! 
 
Lucia 


