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Interview opvanggezin Annelies
Kan je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Annelies De Paep, ik ben 25 jaar en heb 3 eigen kattinnen
(2 siameesjes: 1 gehouden na op opvang en 1 geadopteerd uit Tenerife,
1 tijgerkat gehouden na opvang). Al heel mijn leven heb ik katten.
Wat bracht je ertoe om op opvanggezin te worden voor
Kattenopvang Waasland?
In september 2014 hadden onze buren een nestje kittens gevonden aan
de spoorweg niet ver van onze deur. Ze brachten ze naar mij... ik zocht
naar hulp en kwam terecht bij een vriendin die reeds opvanggezin was
voor Kattenopvang
Waasland. Daarna heb ik nog een nestje opgevangen en vandaag zit ik
aan het derde nestje.
Wat spreekt je zo aan in katten?
Ik ben in het algemeen een grote dierenliefhebber. Katten, honden, maakt niet uit. Ik heb ze graag vaak en
dicht in mijn buurt. Zonder mijn katten zou ik me niet goed voelen! Ik heb er zoveel steun aan.

Welk opvangertje is je het meeste bijgebleven?
Bij mijn eerste nestje zat er een klein wit/grijs kattinnetje, Milli, grootgebracht door 1 van m’n honden en
super-aanhankelijk. Toen heb ik toch wel moeten huilen toen ze wegging met haar broertje. Ze hoorde bij
het "spoorwegnestje".
Heb je een leuke anekdote over je leven als opvanggezin?
Mijn hond Diesel (een straathond teefje) heeft het eerste nestje grootgebracht. Ze
waste de kittens, ze sliepen op/bij haar en ze speelden met haar. Ze zorgde echt
geweldig voor hen.

Wat wil je meegeven als wijze raad?
Als tip kan ik meegeven dat je gevonden katjes goed dient te ontvlooien bij aankomst. De sprays mogen
direct op de huid toegediend worden (het aantal pompjes aangepast aan het gewicht) en vanaf 8 à 10
weken (voor goed groeiende kittens), mogen ze zelfs al een volledig pipetje krijgen. Ik was altijd heel
voorzichtig met die producten bij die kleine bengels maar het leverde me wel 2 vlooienplaagjes op. Dus op
een correcte manier ontvlooien kan je heel wat zorgen en centjes aan je eigen diertjes besparen.
Bedankt en veel succes nog Annelies!

En waarom geen volwassen kat?
Het is weer zomer. De meeste mensen denken spontaan aan
het mooie weer, de lange dagen en de vele terrasjes. Onze
opvanggezinnen denken ook aan de non stop instroom van
verwaarloosde, gevonden en gedumpte kittens die een
definitieve thuis zoeken.
Gelukkig zijn er veel mensen die niet kunnen weerstaan aan
die kleine wollige diertjes die met grote ogen en gekke
bokkensprongetjes op hen toe komen springen. Enkel de
zwarte kittens hebben het soms wat moeilijker. Maar ook zij
weten meestal snel een nieuw gezin te bekoren.
Voor de volwassen katjes breekt nu een moeilijke periode aan. Tussen al dat kittengeweld worden zij over
het hoofd gezien. Maar zoals ik destijds zelf ook mocht ondervinden heeft de adoptie van een volwassen
kat heel wat voordelen. We zetten ze eventjes op een rijtje:
1. Je weet beter waar je aan begint
Het is bij een kitten onmogelijk om te voorspellen hoe het precies zal uitgroeien. Bij een volwassen kat
is het karakter (en vaak ook eventuele medische problemen) al gekend. Je weet perfect op voorhand
welk type kat je in huis haalt: rustig of actief, knuffelaar of niet, binnen- of buitenkat, sociaal naar
andere katten en/of honden toe of liever alleen, ok met kinderen of niet etc. Zoek je dus een kat die aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen, dan ben je vaak beter af met een volwassen kat.
Ook medische problemen zijn vaak reeds gekend bij de volwassen katten zodat je op voorhand beter de
kosten kan inschatten.

2.

Rust in huis

Kittens zijn enorm schattig, maar soms ook nog wat ongemanierd. Heb
je geen zin om elke 5 minuten te moeten opstaan om een katje uit de
gordijnen te halen? Vind je het niet fijn om te pas en te onpas een
spurtende bol energie over je schoot te krijgen? Neem dan een katje dat
iets ouder is. Oudere katten slapen meer en spelen minder geweldig.
3. Beperkte tijd
Een oudere kat zal zich makkelijk aan je ritme aanpassen en meer slapen dan een kitten. Een kitten
vraagt nog heel wat aandacht, heeft meer kans om iets kapot te maken en vraagt toch wat meer tijd dan
een volwassen kat.
4. Ideaal als eerste huisdier
Mensen verkiezen vaak een kitten omdat ze het dan nog ‘zelf kunnen trainen’. Nochtans is het trainen
van een volwassen kat meestal makkelijker dan een kitten. Een oudere kat houdt meer rekening met
wat kan en wat niet en concentreert zich langer en beter. Als je nog geen ervaring hebt met katten, is
een makkelijke, volwassen kat daarom een ideale start. Ze hebben zelf al de nodige levenservaring en
zijn meestal wat gemanierder. Zij kunnen je helpen hoe te leren omgaan met katten en wat een kat
nodig heeft.
5. Dankbaarheid
Een oudere kat is vaak erg dankbaar voor zijn definitieve thuis. Na wat ze hebben meegemaakt
genieten ze des te meer van de stabiliteit en liefde die ze krijgen en dat laten de meeste oudere katten
ook graag merken.
6.

Goed gevoel

Voor de echte dierenvrienden onder ons, zal het adopteren van een oudere
kat een extra goed gevoel geven. Weten dat je een kat met een kleinere
adoptiekans een mooie thuis geeft, geeft een heel speciaal gevoel.

Een oudere kat adopteren betekent niet dat je een ‘oude’ kat in huis moet nemen. Een kat is rond 1 jaar
volwassen, vaak wordt het dan al moeilijker om voor hen een goede thuis te vinden.

Een kat als sociaal dier
Een van de meest hardnekkige mythen over katten is dat het
solitaire dieren zijn die best alleen gehouden worden en het
gezelschap van andere katten in het beste geval tolereren, en in
het slechtste geval niet accepteren.
Onderzoek naar het gedrag van zwerfkatten heeft aangetoond dat
deze mythe niet klopt. Katten kunnen het gezelschap van andere
katten best wel appreciëren. Indien er voldoende bronnen als
voedsel, paringspartners en drank op het territorium is, leven ook
wilde katten soms in groepen en genieten ze van elkaars
gezelschap. Er wordt daarom steeds meer aangeraden om katten
niet alleen te houden. Zeker bij mensen die overdag vaak buitenshuis gaan werken, kan een kat alleen zich
al snel vervelen, met als gevolg soms de nodige gedragsproblemen (wildplassen, zaken kapot krabben,
agressief gedrag…). Dit is des te meer het geval bij binnenkatten. Als je je kat één of meerdere vriendjes
geeft, dan kunnen ze samen spelen en hebben ze gezelschap aan elkaar.

Omdat katten elkaar niet nodig hebben om te overleven (het zijn
dan wel sociale dieren, het blijven solitaire jagers) is hun sociaal
repertoire veel beperkter dan bij kudde- of roedeldieren als
paarden of honden. Katten kennen onder andere geen
verzoeningsgedrag. Dit betekent dat conflicten tussen katten
zelden vanzelf opgelost geraken. Hier geldt dus zeker beter
voorkomen dan genezen. De eerste maatregel om conflicten te
voorkomen is om de nieuwe kat op de juiste manier bij je reeds
bestaande kattengezin te introduceren.
Er zijn nog steeds veel mensen die de draagmand met hun nieuwe
kat in het midden van hun woonkamer plaatsen en wachten tot de katten met elkaar kennis maken. Deze
methode wordt echter unaniem afgeraden door de kattengedragstherapeuten. Katten zijn erg territoriaal
en kunnen het vaak niet appreciëren dat er plots een wildvreemde kat op hun territorium komt. Gebruik
daarom volgende werkwijze:
-

Neem je nieuwe kat onmiddellijk mee naar een afgesloten kamer in het huis waar uiteraard al het
nodige gerief (kattenbak, eten- en drinkbak, krab- en klimgerief) aanwezig is. Doe het
transportbakje open en ga even weg. Zo krijgt je nieuw katje de kans om wanneer het zich er klaar
voor voelt uit de transportbak te komen en zijn/haar omgeving te verkennen. Na een tijdje kan je
de kamer ingaan. Is het katje al op zijn gemak, dan kan je er wat mee spelen. Is het katje angstig en
verstopt het zich, geef het dan voldoende tijd om wat te wennen. Hou de deur van de kamer
alleszins toe zodat jouw huiskatten niet in de kamer kunnen.

-

Wanneer het katje op zijn gemak lijkt te zijn, streel het dan herhaaldelijk met een kous of een klein
doekje. Leg de kous of het doekje daarna in de rest van het huis, zodat je andere katten eraan
kunnen ruiken en met de geur vertrouwd kunnen worden. Wrijf ook met een kous of doek over je
andere katten (1 stuk textiel per kat) en leg de doekjes in de kamer waarin je nieuw katje zich
bevindt. Zo hebben de katten een eerste zintuigelijke kennismaking met elkaar, namelijk elkaar
ruiken. Eventueel kan je ook een koekje of snoepje bij de doekjes leggen, zodat ze de geur met iets
positief associëren.

-

Als het nieuwe katje op zijn/haar gemak is in de kamer, kan je het katje eens de rest van het huis
laten verkennen terwijl je andere katten naar de kamer van het nieuwe katjes gaan (zorg dat de
katten elkaar nog niet zien!). Zo komen ze verder in contact met elkaars geur en krijgt je nieuwe kat
ook de kans om alleen en op zijn gemak de rest van het huis te verkennen.

-

Vervolgens kan je de katten nauwer naar elkaar toebrengen door ze aan elke kant van de gesloten
deur van de ruimte waar je nieuwe kat nog opgesloten zit iets heel lekkers te eten te geven (vb.
snoepjes, vlees…). Hou de deur nog steeds dicht! Het is de bedoeling dat de katjes elkaar al ruiken
en horen, maar nog niet zien! Het lekkere eten zorgt ervoor dat de katten elkaar associëren met iets
positiefs.

-

Wanneer dit lukt zonder dat de katten teveel spanning ervaren, doe dan de deur op een kier (zodat
ze elkaar een beetje kunnen zien) en geef de katten aan beide kanten van de deur iets lekkers om te
eten. Blijf dit doen, tot de katten geen teken van spanning meer vertonen. Jaag je niet op als dit na
een week nog niet het geval is, laat de katten op hun eigen ritme wennen.

-

Eens de katten ook daaraan gewend zijn, kan je ze indien dit praktisch mogelijk is best nog
gescheiden houden, maar op zo’n manier dat ze elkaar wel volledig kunnen zien (vb. een
doorzichtige wand, een glazen deur, een hekken tussen beide etc.). Geef ze opnieuw lekker eten en
speel vaak met de katten.

-

Wanneer de katten geen verdere spanning meer vertonen, kan je ze bij elkaar laten. Hou ze in het
begin nog wat in de gaten en speel vb. even met de katten wanneer je het gevoel hebt dat er toch
enige spanning is. Geef ze regelmatig wat lekkers te eten in elkaars buurt. Zorg ook voor
voldoende etensbakken, drinkbakken en kattenbakken verspreid over het hele huis (de regel rond
het aantal bakken is: aantal sociale groepen + 1 en verspreid over de verschillende kamers van het
huis). Voorzie ook voldoende verstopplaatsjes, dit zijn zowel afgesloten plaatsjes (catcubes, tunnels
etc) als plaatsen in de hoogte (op vensterbanken, op krabpalen etc). Ook deze moeten over het hele
huis verspreid staan.

Belangrijk bij de introductie is de regel: 1 zintuig met een keer.
De langzame introductie kan soms volledig doorlopen worden
op 1 dag, bij andere katten kan het weken of uitzonderlijk zelfs
maanden duren. Geef de katjes de tijd die ze nodig hebben.
Heb je de indruk dat je te snel bent geweest en dat de
spanning bij een fase te hoog oploopt, ga dan terug naar de
vorige fase en blijf die positief associëren met iets lekkers. Het
is eventjes doorbijten, maar een langzame, stapsgewijze
introductie kan jou en je katten in de toekomst veel leed
besparen.
Heb je de indruk dat het fout loopt of zit je vast, aarzel dan
niet om een kattengedragstherapeut te contacteren.
Wil je meer informatie over trage introductie of het houden van meerdere katten in huis? Dan is Cats
vs. Cats van Pam Johnson-Bennett een interessant boek om te lezen. Het boek is jammer genoeg tot op
heden enkel in het Engels beschikbaar.

Agenda
Dodentocht 2015
Voor het vierde jaar op een rij trekken de oprichters, opvanggezinnen en sympathisanten van
Kattenopvang Waasland hun stoute schoenen aan om op 24 uur tijd 100 kilometer af te leggen ten voordele
van de katjes! Wie wenst mee te doen aan de dodentocht ten voordele van de opvang of wie een van de
deelnemers wenst te sponsoren, kan een mailtje sturen naar events@kattenopvangwaasland.com.
Een overzicht van de deelnemers die gesponsord kunnen worden vind je op de website van de opvang
(www.kattenopvangwaasland.com/dodentocht.html).
Meer informatie over de dodentocht vind je op de website van de dodentocht zelf (www.dodentocht.be).

De allereerste Spookghettidag van Kattenopvang Waasland!!!
De eerste editie van onze Spookghettidag gaat door op 31 oktober van 12 uur tot 22 uur (12u – 17u – 20u).
Enkel met vooraf reservering en betaling! Vegan-glutenvrij of gewone spaghetti volonté voor 10 euro.
Kinderen eten aan 5 euro.
Er is een leuke prijs voor mooist verklede groep/familie. De foto (genomen door een professionele
fotograaf) kan achteraf aangekocht worden!
Uiteraard is ook ons standje aanwezig en zijn ook onze opvanggezinnen massaal aanwezig om al uw
vragen te beantwoorden. Inschrijven per mail via events@kattenopvangwaasland.com.

