Even voorstellen: gastgezin José
Wat is je naam?
José
Hoe oud ben je? Mogen we dat vragen?
Ik ben 57 jaar
Heb je zelf huisdieren?
Nee
Wat is je functie bij Kattenzorg?
Opvang
Wat doe je dan zoal?
Ik vang poezen op die - tijdelijk dan wel blijvend - bij mij wonen om van hieruit (indien mogelijk) herplaatst te
worden. In de praktijk bleek vaak dat ik poezen opving die niet meer herplaatst konden worden. En dus
mochten ze blijven. Vooral erg verwilderde dieren en oudjes vonden bij mij een plek. Wat ik dan doe is ze
integreren in ‘de familie’, veel aandacht geven en voor zover mogelijk zodanig socialiseren dat ze zich veilig
voelden hier. Aandacht geven, spelen en vooral kijken en anticiperen. Ruimte en rust geven.
Hoe lang werk je al bij de stichting?
Bijna 20 jaar...weet de exacte datum niet meer. Ergens rond 1997...ik liep op de markt in Nijmegen, op weg
naar mijn werk, toen ik werd aangesproken door Ineke.
Wat vind je leuk aan het werk bij Kattenzorg?
Wat ik het meest bijzonder vind is dat Kattenzorg de best mogelijke zorg nastreeft voor de dieren waar ze zich
voor inzet. In alle opzichten. Dat betreft niet alleen de zorgvuldigheid waarmee ze de juiste plek zoekt voor het
dier. Het motto: “beter 1x te vroeg naar de dierenarts dan 1x te laat” en “Bij twijfel: gaan!”, vind ik geweldig.
Natuurlijk vraagt dat het nodige inschattingsvermogen maar na 20 jaar herken je veel. Die ervaring heb ik
mogen opdoen en ontwikkelen. Die verantwoordelijkheid en dat vertrouwen wat ik kreeg, vind ik fantastisch.
Het geeft mij steeds het gevoel dat Kattenzorg het beste voor heeft met de dieren. Waar kun je blijer van
worden?
Daarnaast ondersteunt Stichting Kattenzorg initiatieven die zich bezighouden met zwerfdieren. Voorlichting
tips en adviezen geeft onze voorzitter Ineke niet alleen in Nederland, maar ook als zij jaarlijks op vakantie is op
Curaçao. Kattenzorg geeft op de eigen website en Facebookpagina ook informatie over de projecten op
Curaçao, in de hoop dat mensen willen bijdragen aan een oplossing van de grote problemen daar.
Bovendien heeft Kattenzorg haar adviserende rol met betrekking tot een breed scala aan onderwerpen in de
loop van de jaren enorm uitgebreid dankzij haar vrijwilligster Marieke van de Weijer. Kattenzorg blijft zich
innoveren door middel van de gratis digitale nieuwsbrief, sociale media en andere digitale uitingen.
Ik vind het geweldig dat veel ‘hopeloze’ dieren via de hulp van Kattenzorg bij mij mooie jaren hebben mogen
leven. Het meest bijzondere voorbeeld daarvan was Pluisje. In de opvang bij een andere stichting, een
gordijntje voor zijn kooi want hij vloog, verwilderd als hij was, bij elke beweging met 4 poten tegen het deurtje.
Ik bood aan: laat mij hem opvangen en laat het mij proberen. Hij heeft nergens nog een kans. Na heel wat
gedoe hadden we hem uiteindelijk in een reismandje en Pluis kreeg een aparte kamer. Na een week kwam hij
wat tot rust maar maanden was het dagelijks ritueel dat hij me even zijn scherpe nagels liet voelen als ik eten
voor hem klaarzette. Hij was snel in zijn ‘pets-gedrag’. Ik vond het goed en was niet bang. En na vele krassen
op mijn hand en 2 maanden verder, lag hij naast me op de bank! Pluis kwam thuis. Uiteindelijk kon hij zelfs
naar buiten en voelde zich helemaal thuis. Dat zo een dier nog een kans mag krijgen dankzij Kattenzorg, daar
smelt ik van.
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En buiten Pluis was het Oliebol, Joep, Pukkie Pluk, Spot, Eppo, Pépé, Maestro, Pink, Poessi, Joep, Misty, Maya,
Pedro, Koetje, Pipo, Doedel, Saucijsje, en nog zoveel meer kansloze dieren die bij mij wel een goed leven
hebben gekregen, tot het einde. Dankzij Kattenzorg.
Als je een wens mocht doen voor Kattenzorg, wat zou dat dan zijn?
Een giga prijs winnen zodat er nog zoveel meer dieren in nood geholpen kunnen worden.
Is er nog iets anders dat je kwijt wil?
Dank je wel. Namens alle opvangdieren die ik mocht en kon helpen!
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