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Interview opvanggezin Sandra
Sinds wanneer ben je opvanggezin en wat is je drijfveer?
Ik ben in juni 2014 2 jaar opvanggezin. Ik was al even op zoek
om zoiets te kunnen doen, er waren overal zoveel kittens die
zomaar werden gedumpt en waarom zou ik niet helpen.
Jammer genoeg waren de toen bestaande kattenopvangen
niet zo dichtbij en werd het daarom wat moeilijk om bv. in
nood een dierenarts te bezoeken of zo… Maar toen las ik op
Kattensite
de
oproep
van
Evy…YES!!!

Vang jij alle katjes op, of ‘specialiseer’ je je in bepaalde
katjes? Waarom?
Ik vang zowat alle katjes op, minder volwassenen omdat het niet altijd evident is met onze 5
volwassen poezels, maar in nood zijn ze altijd welkom natuurlijk net zoals ook de mamapoezen
met kittens  Eigenlijk vang ik zowat alles op behalve de papflessertjes, dat is niet mogelijk daar
ik nog uit ga werken.
Een specialisatie zou ik het niet echt noemen maar ik hou er toch van om ook eens ‘wildere’ kittens
op te vangen, de uitdaging en voldoening om ze poeslief te laten vertrekken achteraf zijn toch zo
groot…

Hoe komen de opvangertjes bij jou terecht?
De meeste opvangers komen hier terecht na oproepen via facebook of mail maar natuurlijk
beginnen ze mij in de buurt ook te kennen en als ze ergens een oproep zien van kittens in nood
weten ze mij ook te vinden. Uiteraard wordt altijd eerst met Evy besproken of ze mogen
opgevangen worden of niet.
Welk opvangertje is je het meeste bijgebleven?
Goh, das een moeilijke vraag… op die 2 jaar zijn hier al heel wat katjes de revue gepasseerd…
Natuurlijk mijn allereerste nestje, Fientje met haar kleintjes…verder ‘Bloempje’ omdat die zo’n
mooie band had met mijn dochtertje en we haar bij niet-adoptie zelf hadden gehouden en verder
de 2 katjes die het niet haalden, Poesie met haar parvo en Zina die door een embolie overleed
tijdens de sterilisatie…maar ik moet bekennen dat ze eigenlijk allemaal een plaatsje in mijn hart
hebben 
Heb je een leuke anekdote over je leven als opvanggezin?
Zo ben ik eens van het werk (Brussel) gekomen omdat Tom dacht dat er een kitten ontsnapt was,
na uren zoeken bleek ze gewoon ergens goed verstopt te liggen in huis…en verstoppertje kunnen
ze echt goed spelen!
Wat wil je meegeven aan adoptanten als wijze raad?
Ik laat hen gewoon weten hoe het er hier aan toe gaat en hoop dat ze zo goed voor de katjes zorgen
als wij dat proberen te doen. Ik probeer ook steeds het belang van voedzame voeding mee te
geven…
Zou je aan anderen aanraden om opvanggezin te worden?
Ik zou het iedereen aanraden om opvanggezin te worden, maar als je het niet met hart en ziel kan
doen of onderschat wat het inhoudt, dan begin je er beter niet aan.
Waarom?
Je hebt altijd ‘jong geweld’ in huis. Waarom ik het vooral doe is om al die kleintjes die door
anderen zomaar gedumpt worden of niet goed verzorgd zijn aan nieuw personeel te helpen dat
het wel de moeite waard vindt om voor hen te zorgen.
Natuurlijk hangt er veel af van de organisatie waarin je terecht komt maar Kattenopvang
Waasland zit gewoon toppie in elkaar. Hulp in geval van vragen en alle gezinnen staan voor
elkaar klaar als er ergens eens tekort is aan medicatie of vervoer, enz…
En wat zijn de valkuilen voor een opvanggezin?
Ik denk dat het ‘opvanggezin’ zijn nog vaak wordt onderschat qua inhoud. Het is niet zo zwaar als
alles meezit maar als je ‘zorgenkittens’ krijgt is het niet altijd zo evident. Dan kan het eens zijn dat
je wat kilometers moet maken met de wagen of enkele uurtjes slaap mist…
Veel succes nog Sandra!

Eerste hulp bij teken
De zachte winter was een plezier voor de teken die er
ongetwijfeld van geprofiteerd hebben om hun gezinnetjes nog
extra uit te breiden. Indien je katjes vaak buiten komen is het
daarom nog meer dan anders aangeraden om te controleren op
teken.
Hoe zie je of een kat een teek heeft? Ga na of je een bolletje voelt
als je je kat streelt of borstelt. Teken nestelen zich het vaakst in
de oren, de nek, de oksels of de staartbasis. Als je daar een
bolletje ziet met een grijze of bruine kleur, dan heb je veel kans
dat dit bolletje ook pootjes heeft en zich aan het voeden is op je
katje.
Teken houden zich het meest op in de buurt van hoog gras of struikgewas. Hoe vaker je kat zich
in zo’n omgeving bevindt, hoe groter de kans op een of meerdere teken. De volwassen teek wacht
op de struik of het in het gras tot je kat passeert en bijt zich dan vast. Vervolgens begint ze zich te
voeden. De teek verdooft de plaats waarop ze zich vastbijt, zodat je katje niet voelt dat de teek
aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat je je kat regelmatig onderzoekt, want je kat zelf zal het
niet aangeven en hoe langer de teek aanwezig is, hoe groter de kans dat ze infecties en de ziekte
van Lyme zou overbrengen. Je huisdier rekent dus op jou om zich van teken te ontdoen!
Hoe kan je dit het best doen? Als je een teek ontdekt, verwijder haar dan
zo snel mogelijk en binnen de 24 uur met een tekentang (te verkrijgen in
de apotheek of bij je dierenarts). Schuif het tangetje onder de kop van de
teek en draai deze uit de huid los. Ga altijd na of je ook het kopje mee
hebt. Als de pootjes nog bewegen, heb je het kopje mee en leeft de teek
nog. Spoel ze dan door in het toilet of duw ze plat om te vermijden dat ze een ander slachtoffer
opzoekt.
Wanneer het kopje van de teek blijft zitten, of de plaats waar de teek zat rood en gezwollen is,
contacteer je voor de zekerheid best eventjes je dierenarts.

Voordracht over kattengedrag door Anneleen Bru (Felinova)
Op vrijdag 20 juni organiseerden we voor de eerste keer een voordracht 'kattengedrag', gegeven
door Anneleen Bru van Felinova. Anneleen Bru is de enige universitair geschoolde
kattengedragstherapeute in Vlaanderen. Ze heeft jaren ervaring opgebouwd in asielen en bij
particulieren thuis en organiseert trainingsdagen rond tal van onderwerpen met betrekking tot
katten
en
dierentraining.
De bedoeling van het evenement was om mensen meer inzicht te geven in het gedrag van hun kat.
Hoe lees ik de bui van mijn kat af aan de hand van de snorharen en de staart? Waarom houdt mijn
kat zoveel van dozen? Waarom klimt mijn kat altijd de hoogte in? Hoe organiseer ik het best een
multikat huishouden? Deze en tal van andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens deze twee

uur durende lezing. Daarnaast was er voor de deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te
stellen naar aanleiding van eigen ervaringen.
Hoewel de opkomst iets lager uitviel dan verwacht, beschouwen wij deze voordracht toch als een
heel groot succes. Alle deelnemers waren enorm geboeid en gefascineerd door de verkregen
informatie. Veel deelnemers gingen thuis direct aan de slag met de tips en tricks die ze gekregen
hadden. Dezelfde avond al kregen we op de facebook pagina heel wat berichten van mensen die
in het huishouden het een en het andere veranderd hadden ten voordele van de katten.
Dankzij de lezing van Anneleen zijn veel poezen en gezinnen nu heel wat gelukkiger en rustiger,
en
daar
doen
we
het
voor

Op zondagmiddag 19 oktober volgt de 2e editie. Wie meer informatie wilt of zich hiervoor wilt
inschrijven kan een mail sturen naar eventskattenopvangwaasland@gmail.com
Wie meer informatie wilt over Felinova en de aangeboden opleidingen kan terecht op
www.felinova.be

De socialisatie van je kat
Er bestaan nog veel misverstanden rond de socialisatie
van katten. Deze komen voort uit de tijd dat men nog
geen onderzoek deed naar gedrag van katten in een
natuurlijke omgeving en men dus eigenlijk nog niet veel
kennis had van het natuurlijke gedrag van onze katjes.
Ondertussen blijkt dat een gebrekkige socialisatie de
voornaamste reden is van gedragsproblemen bij een kat
op latere leeftijd. Deze problemen komen meestal pas
naar boven eens de kat tussen 1 en 2 jaar is. Het is
daarom uitermate belangrijk om een kat van bij het begin
van het leven te geven wat ze nodig heeft.
De socialisatieperiode van katten duurt 16 weken en is onderverdeeld in twee periodes. De eerste
periode duurt van de eerste tot de achtste week. In deze periode ontwikkelt het kitten zich verder:
de oogjes gaan open, het leert de eigen lichaamstemperatuur te reguleren, bouwt weerstand op,
leert vast voedsel eten enz. Het kitten begint ook de mama na te doen en begint de jachtinstincten
tentoon te spreiden die ze voor de rest van haar leven zal hebben en zal moeten kunnen
uitoefenen. In tegenstelling tot wat nog al te vaak gedacht wordt (zelfs door dierenartsen!) is dit
slechts de helft van het verhaal.

De tweede socialisatieperiode van katten duurt immers
van de 8e tot de 16e week en is al even belangrijk. In deze
periode leert de kat ‘volwassen’ worden. Hij of zij leert
van de mama op een gezonde manier met schrik en
frustraties om te gaan, hoe hard hij of zij kan bijten, dat
het bij het spelen best de nageltjes niet gebruikt etc. Het
kitten heeft bovendien nog af en toe nood aan troost en
geruststelling van de moeder die het kitten dan laat melktrappelen of zogen. Het is dus niet omdat
een kat ergens tussen 4 en 8 weken brokjes begint te eten dat de moederpoes geen functie meer
heeft en het kitten zijn moeder kan verlaten. Dit is het equivalent van een kind aan 12 jaar te leren
koken en dan te besluiten dat het nu wel alleen kan overleven en dus zelfstandig genoeg is om op
eigen benen te staan.
In de natuur is het moment waarop moederpoes en kitten op zijn jongst uiteen gaan (meestal
wegens voedseltekort) als het kitten vier maanden is. In een normale situatie met voldoende
voedsel blijft een kat vaak tot 6 maand en vooral de poesjes ook soms levenslang bij de
moederpoes. Daarom wordt geadviseerd om de kittens minstens tot vier maanden bij de moeder
te laten. In de opvangen waar kittens vaak zonder mamapoes binnen komen worden de kittens
best gehouden tot ze 12 weken oud zijn. Uit de praktijk blijkt immers dat de kittens ook veel leren
van elkaar. Door ze op 12 weken te plaatsen krijgen ze daarnaast ook nog iets meer tijd om zich
aan te passen aan het nieuwe gezin en de soortgenootjes in hun nieuwe thuis. Wij als mens kunnen
een kitten met al de liefde, het voer, de speeltjes en de mandjes die we maar te bieden hebben nooit
geven wat een soortgenoot hem kan geven. Daarom wordt een kitten ook nooit alleen geplaatst en
is het belangrijk dat ze met soortgenootjes opgroeien.

Hoe kan je nu best je kittens socialiseren? Zorg dat de
katten opgroeien in een thuisomgeving en voldoende
bewegingsvrijheid hebben (kittens grootbrengen in
benches is vragen om problemen op latere leeftijd).
Katten zijn het meest ontvankelijk voor nieuwe
informatie in de eerste 8 weken van hun leven. Neem
ze dus van bij het begin dagelijks op zodat ze wennen
aan mensenhanden. Raak ze overal aan zodat ze
vertrouwd worden met verschillende handelingen en
later handelbaarder zijn als ze naar de dierenarts
moeten of je vb. zalf in hun oogje moet doen. Laat ze
ook met minimum 5 verschillende mensen kennis maken zodat ze wennen aan ‘de mens’ en niet
alleen aan één mens. Zoek bovendien verschillende type mensen: volwassenen, kinderen, mannen
en vrouwen. Laat ze ook wennen aan objecten, handelingen en geluiden die ze later in hun leven
nog zullen tegenkomen zoals wasmachines, haardrogers, auto’s, reismandjes, dierenartsbezoek,
een brekend glas, geborsteld worden, nagels knippen, een hond die blaft, donder, vuurwerk… De
hamregel is eigenlijk eenvoudig: maak ze van jongsaf aan vertrouwd met zoveel mogelijk
geluiden en handelingen die ze later zeker of hoogstwaarschijnlijk zullen tegenkomen.
Uiteraard is het belangrijk dat prikkels gedoseerd worden aangeboden, dus spreid dit alles over de
periode van de socialisatie. Het kitten mag immers niet teveel prikkels tegelijk te verwerken
krijgen en moet voldoende tijd tussendoor hebben om de indrukken te verwerken.
Een kitten heeft ook veel beweging nodig. Laat een kitten echter nooit spelen met je handen,

gebruik hiervoor hengels. Anders leer je het kitten dat het toegestaan is om handen met de nagels
vast te pakken en te bijten wat niet meer zo prettig zal zijn eens je kitten volwassen is. Verspreid
veilige speeltjes door het huis zodat het kitten ook op zichzelf kan spelen. Kittens moeten echter
ook voldoende rusten. Laat een slapend kitten daarom met rust.
Tot slot nog dit: het goed opvoeden en socialiseren van een kitten tot een gezonde volwassen kat
vraagt veel werk. Je poes een nestje laten krijgen kost veel geld (inentingen, voeding tot 16 weken,
verplichte chip, verplichte sterilisatie/castratie…), maar nog veel meer energie en tijd. Denk
daarom goed na of je dit allemaal kan vooraleer je een kat een nest laat krijgen.
Indien je een kitten vindt en niet goed weet hoe je ze het best kan opvangen, neem dan contact op
met een gedragstherapeut of een kattenopvang. Zij kunnen je zeker de nodige tips geven.

Dodentocht ten voordele van Kattenopvang Waasland
Op 8 augustus deden oprichters, opvanggezinnen en sympathisanten mee aan de dodentocht ten
voordele van Kattenopvang Waasland. Het doel was om op 24 uur de tocht van 100 km af te
leggen. De deelnemers lieten zich sponsoren zodat ze geld konden inzamelen voor de
opvangertjes. Ondanks de storm en de regen gaven ze allen het beste van zichzelf om zoveel
mogelijk geld in te zamelen:
Céline: 31,67 km
Kathy: 40,52 km
Jorgos: 40,52 km
Christina: 51,12 km
Evy: 68,8 km
Sabine: 100 km
Dorothea: 100 km
Het geld gaat zoals steeds volledig naar de katjes en wordt gebruikt voor voeding, medische zorg
en inentingen, sterilisaties en castraties enz. Voor meer informatie of indien je ook de opvang een
financieel of ander steuntje in de rug wilt geven kan je steeds terecht op
eventskattenopvangwaasland@gmail.com

