
dieren

Kittenopvang

Op maandag 17 juni 2013 krijgt medewerkster            
Samera van de kittenopvang Moederloos een 
melding binnen over een nestje kittens. Ze pro-

beert zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de 
algehele conditie van de kittens. In overleg met opricht-
ster Patricia worden de zieke diertjes aan een gastgezin 
gekoppeld. 
Na kennismaking met het gastgezin - Sandra, Walter en 
hun dertienjarige dochter Kayleigh - kijk ik even in het 
reismandje. Drie magere beestjes, snotverkouden en met 
dichtgeplakte pusoogjes, blazen zachtjes naar me en blij-
ven trillend bij elkaar zitten. 
Het nestje is gevonden door Daisy (19). “Een vriend van 
mij werkt op een industrieterrein waar veel verwilderde 
katten leven”, vertelt ze. “Op een dag stuurde hij me een 
foto van een nestje kittens. De beestjes zagen er niet goed 
uit en dus ben ik erheen gegaan. Ik dacht eerst dat de kit-
tens al dood waren. Ze lagen er slap bij en bewogen niet. 
Toen ik even voelde, merkte ik dat ze toch nog leefden. Ik 
ben meteen naar huis gegaan om eten en water te halen. 
Ik wist vier van de vijf kittens te vangen en heb ze thuis 
verder verzorgd. Ik had echter niet de mogelijkheid om 
de dieren te houden en via via kwam ik in contact met 
Kittenopvang Moederloos. Diezelfde avond heb ik drie 
kittens naar een gastgezin van de opvang gebracht. De 
vierde kitten is naar een vriend gegaan en van medische 
hulp voorzien. Zonder hulp zouden deze kittens zeker 
zijn doodgegaan. Je laat een beestje toch niet zo hulpe-
loos achter?”
Ik kijk toe hoe Sandra met hulp van haar dochter de ge-
zondheid van de drie kittens - een poesje en twee katers 
- checkt. Het is duidelijk dat de diertjes erg ziek zijn. Ze
zitten onder de vlooien en de wormen, hun oogjes zijn
flink ontstoken en ze zijn zwaar ondervoed. Afgaande
op hun groene oogjes schat Sandra dat de dieren waar-
schijnlijk zo’n zes weken oud zijn. Een voor een worden
ze ontvlooid, gewassen en gedroogd. Ze krijgen ook an-
tibiotica en oogzalf. Het poesje is er het ergst aan toe. Ze
is extreem verkouden en weegt slechts 495 gram, terwijl
een gezond poesje zo’n 650 gram weegt. Ondanks haar
gesteldheid, biedt ze de meeste weerstand tijdens het toe-
dienen van de medicatie.
Na de behandeling moeten de kittens een aantal dagen
in quarantaine verblijven, zodat ze de andere dieren niet
aansteken. In de speciaal ingerichte kittenkamer loopt
het drietal meteen richting de kattenbak. De kittens laten
zich ook aaien en zijn niet bang voor ons. Sandra ver-
moedt dat de dieren in een huis zijn opgegroeid en later
zijn gedumpt. “We hebben liever dat mensen ons bellen,
dan nemen wij de zorg over”, vertelt ze. “Er moet dan wel
standaard een afstandsverklaring ondertekend worden,
zodat de dieren niet teruggeëist kunnen worden als ze een
paar weken later weer gezond zijn.” E

Nadat de kittens de kamer verkend heb-
ben, krijgen ze zacht voer. De twee broer-
tjes vliegen als uitgehongerde leeuwen op 
het eten af en beginnen gulzig te eten. Het 
poesje eet niet zelfstandig. Daarom geeft 
Sandra haar een flesje speciale kattenmelk. 
Na het eten gaan ze weer in de bench. 
Sandra vertelt dat ze nu zo’n anderhalf jaar 
kittens opvangt. “Vorig jaar hebben we 
achttien diertjes opgevangen, dit jaar zit-
ten we daar al overheen. Het is elke keer 
weer een geluksmomentje om die beest-
jes na weken van zorg te zien opknappen. 
Daar doe je het voor.”

Missie
De volgende avond ben ik weer terug bij 
de kittens. Ze zijn de nacht goed doorge-
komen. Inmiddels hebben ze alle drie een 
naam gekregen: Runa (een Germaanse 
naam die ‘geheime kennis’ betekent), Rune 
(een Scandinavische naam die ‘geheim ge-
loof’ betekent) en Raz (een Koerdische 
naam met de betekenis ‘grootste geheim’). 
Kortom, het Mijn Geheim-nestje! 
Sandra vertelt opgetogen verder: “Rune 
en Raz eten nog steeds zelfstandig en zijn 
goed aangekomen. Poesje Runa helaas 
niet. Zij moet om de drie uur onder dwang 
gevoed worden zolang ze niet zelf eet. Oog-
zalf en antibiotica staan de komende dagen 
voor allemaal op het zorgprogramma. De 
beestjes zijn er nog niet, maar met veel lief-
de, aandacht en verzorging komt het wel 
goed, denk ik.”
Nadat ik bij Sandra ben vertrokken, be-
denk ik me dat de vijfde kitten nog steeds 
ergens rondloopt. Dat zit me niet lekker. 
Datzelfde geldt ook voor vindster Daisy. 
Samen gaan we twee dagen later naar de 
plek waar de kittens gevonden zijn. Ach-
ter een groot hek zien we de vijfde kitten 
zitten. Zijn oogjes zitten nagenoeg dicht 
door de pus. Voorzichtig proberen we het 
diertje te lokken, maar het deinst terug. De 
beheerder van het terrein komt even pools-
hoogte nemen terwijl we verwoede pogin-
gen doen om de kitten te vangen. Gelukkig 
worden we niet weggestuurd en kan onze 
missie doorgaan. 
Daisy besluit het hek deels te ontwrichten 
en wurmt zich erdoorheen. De kitten blijft 

Afgelopen zomer zijn er helaas weer duizenden katten 
door hun baasje op straat gezet. Kittenopvang Moederloos ontfermt 

zich jaarlijks over honderden ernstig zieke en moederloze kittens. Mijn 
Geheim sprak met oprichtster Patricia (38) en volgde deze zomer een 

bijzonder nestje gedumpte kittens… 
Tekst en beeld: Anika Rooke 
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‘ Die dieren zijn 
mijn leven!’

zitten. We beseffen dat we maar één kans 
hebben. Ik lok de kitten naar me toe en 
Daisy grijpt het beestje vanaf de zijkant. 
Ze houdt hem stevig vast en wringt zich 
weer door het hek. Later haalt Sandra de 
kitten op. Na behandeling wordt hij met 
zijn broertjes en zusje herenigd. Hij krijgt 
een Afrikaanse naam: Razi, wat ‘geheim’ 
betekent. 
Een paar dagen later hoor ik positieve be-
richten. Het gaat beter met alle kittens. 
Runa eet inmiddels zelfstandig en komt 
goed aan. Razi is onmiddellijk in de groep 
opgenomen. De kittens spelen en slapen 
samen. Wel zijn ze nog wat verkouden. 

Bij mijn volgende bezoekje vertelt Sandra dat Runa 
toch weer naar de dierenarts is geweest. “Ze bleef 
toch erg verkouden”, legt ze uit. “Omdat ze weinig 
vooruitgang boekte, krijgt ze nu andere antibiotica. 
Nu gaat het de goede kant op.”
Overdag mogen de kittens even naar beneden. Zo 
kunnen ze wennen aan andere dieren en allerlei ge-
luiden in huis. Dat is erg belangrijk, want zo worden 
de beestjes sociaal en daardoor plaatsbaar in een 
nieuw gezin. 
“Het is erg leuk om te zien hoe de kittens zich ont-

Ik ben opgegroeid met dieren en heb ze altijd liefgehad. 
Als kind ging mijn hart al uit naar de moederloze beest-
jes. Na de middelbare school ben ik paraveterinair die-
renartsassistente geworden. Dat houdt onder meer in 
dat ik onder toezicht medische handelingen bij dieren 
mag verrichten. Ook weet ik alles over de anatomie en 
de pathologie van dieren. Ik heb bij verschillende die-
renartsenpraktijken veel ervaring opgedaan. Wat me 
opviel, was dat dierenartsen weinig afweten van kleine 
dieren. Daar ben ik me in gaan specialiseren. 
In 1993 ben ik vanuit huis een dierenopvang begonnen: 
Kittenopvang Moederloos. Samen met een andere die-
renliefhebber ben ik de opvang in 2007 gaan uitbreiden. 
De gastgezinnen en ik betaalden alle onkosten zelf. Vo-
rig jaar is de opvang een stichting geworden. Nu is het 
mogelijk om donaties te doen. Daar worden, als er vol-
doende geld is, dure operaties van betaald. 
Inmiddels hebben we zo’n tien trouwe gastgezinnen. Zij 
worden intern opgeleid door mij voordat ze aan de slag 
mogen. Gastgezin zijn kost veel tijd en geld. Gelukkig 
hebben we een samenwerkingsverband met gespeciali-
seerde dierenartsen door heel Nederland en kunnen we 
tegen een gereduceerd tarief kostbare operaties laten 
uitvoeren. Als opvang doen we er alles aan om de die-
ren te redden. 
In de afgelopen 21 jaar heb ik veel nare dingen gezien 
als het gaat om dierenmishandeling. Vooral kittens 

hebben het zwaar. Zo worden ze gevonden in glasbak-
ken of vuilniszakken. Of ze worden op de snelweg uit 
een rijdende auto gegooid. Ik herinner me ook nog een 
kitten die ernstig was toegetakeld met een schaar en 
eentje waarmee door jongetjes gevoetbald werd. Ook 
zien we vaak dat dieren verwaarloosd worden, zeker in 
crisistijd. Mensen kunnen een behandeling vaak niet 
meer betalen, waardoor bijvoorbeeld ontstoken oogjes 
uit de kassen schieten of beestjes onder de vlooien ko-
men te zitten en bijna doodgaan. Het verdriet hierom 
maakt het werk wel eens zwaar, maar dieren zijn mijn 
leven. Daar doe ik alles voor. Mijn privéleven lijdt er 
regelmatig onder, hoewel mijn man en kinderen het na 
al die jaren ook wel gewend zijn. Tegenwoordig probeer 
ik wat taken aan de gastgezinnen uit te besteden, zodat 
ik iets meer tijd voor mijn gezien en mezelf heb.

Patricia (38), oprichtster van 

Kittenopvang Moederloos, is een 

bevlogen dierenliefhebber. Jaarlijks 

vangt ze samen met haar gastgezinnen 

honderden zieke, verwaarloosde, 

gedumpte of verstoten kittens op.
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wikkelen. Runa is de kleinste, maar niet 
bang uitgevallen. Rune is een knuffelkont, 
terwijl Raz liever even afwacht. Razi klimt 
graag en zit vaak boven in de krabpaal. 
Het zijn lieve beestjes, die allemaal op hun 
eigen manier om aandacht vragen.”

Noodzakelijk
Op donderdag ga ik mee naar de dieren-
arts. Rune, Raz en Razi zijn inmiddels 
klaar met hun medicatie, alleen Runa zit 
nog aan de antibiotica. Alle oogjes zijn 
intussen schoon en ze hebben er geen last 
meer van. 
Femke (35) is dierenarts bij Beter Dier Al-
mere. Ze ziet het Mijn Geheim-nestje voor 
controle. Daarnaast worden de kittens ge-
chipt en geënt. De praktijk is al twee jaar 
een vaste steun voor de opvang. 
“Samera, medewerkster en ook gastgezin 
van Kittenopvang Moederloos, was in eer-
ste instantie een gewone klant van de prak-
tijk”, legt Femke uit. “Mijn collega en ik 
zagen haar regelmatig en ze vertelde dat ze 
kittens verzorgde voor een opvang. Of wij 
misschien konden helpen? Dat leek ons een 
mooi initiatief om aan mee te werken. Dat 
doen we door bijvoorbeeld bij ziekte geen 
consult te rekenen, medicijnen tegen hoge 
kortingen te verschaffen en minder geld te 
vragen bij entingen, sterilisatie en castra-
tie.”
Inmiddels zijn er al heel wat kittens behan-
deld in de praktijk. “Kittenopvang Moe-
derloos doet geweldig, noodzakelijk werk”, 
gaat Femke verder. “We verwijzen dan ook 
altijd naar deze opvang als mensen een kit-
ten willen aanschaffen. Ik vind het naar 
dat veel mensen niet goed nadenken voor-
dat ze een dier nemen. Door de crisis wor-
den er meer dieren weggedaan of is er geen 
geld voor goede verzorging of behandeling. 
Ik adviseer mensen om een kitten uit het 
asiel of de opvang te halen en het beestje 
op tijd te laten helpen, zodat er geen nieuw 
nestje ontstaat. Er is al zo’n overschot aan 
katten.”
Nog datzelfde weekend staan de profielen 
van de kittens uit het Mijn Geheim-nestje 
op de website van Kittenopvang Moeder-
loos. Ik ben benieuwd wanneer zich een 
adoptiegezin zal melden!

1. Samera krijgt op 17 juni 2013 melding 

binnen van de gevonden kittens.  

2. De kleine Raz kampt met ontstoken 

oogjes.

3.Gastgezin Sandra, Walter en Kayleigh 

vangen regelmatig nestjes gedumpte 

kittens op. Hier met weer een nieuw nest. 

4. Sandra geeft Runa dwangvoeding. 

5. De kittens gaan naar dierenarts Femke 

voor inenting en een chip. 

6. Poes Kesava van het gastgezin 

ontfermt zich moederlijk over de vier 

kleintjes. 

7. De kittens zijn klaar voor plaatsing!
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Tijdens mijn vakantie hoor ik dat het met drie kittens 
erg goed gaat. Met Raz gaat het helaas niet zo goed. 
Hij is erg ziek en krijgt twee verschillende soorten 
medicijnen. Gelukkig is er wel een gezin gevonden 
waar hij naartoe kan zodra hij helemaal gezond is. 
Een week later is er ook voor Razi een nieuw gezin 
gevonden. Geweldig nieuws! 
Alle dieren worden overgedragen via een zogenoemd 
plaatsingscontract. Daarin staan regels waaraan de 
nieuwe eigenaar zich moet houden. Zo worden kit-
tens niet alleen geplaatst. Katten vinden het over het 
algemeen fijn om  een maatje te hebben. Bovendien 
volgt er altijd een ontmoeting tussen het gastgezin, 
de kitten en het adoptiegezin. Als er geen klik is, of 
als het niet goed voelt, dan wordt de kitten niet ge-
plaatst. Het gastgezin bepaalt. Een kitten kost tus-
sen de vijfenzestig en vijfennegentig euro. Het plaat-
singsgeld is voor het gastgezin dat alle kosten heeft 
gemaakt voor de kitten. 
Razi vertrekt naar zijn nieuwe huisje, maar komt al 
snel weer terug. Sandra vertelt: “Nadat Razi bij zijn 
nieuwe eigenaars was aangekomen, nieste hij veel en 

de volgende ochtend had hij wat vieze oog-
jes. Omdat ze bang waren dat Razi hun an-
dere kitten zou aansteken, is er na overleg 
met de familie besloten om hem tijdelijk 
terug te nemen.”
Een tijdje later is Razi weer opgeknapt en 
wordt hij definitief geplaatst. Ook Raz kan 
naar zijn nieuwe thuis. Helaas is er voor 
Runa en Rune nog geen gezin gevonden, 
maar het is mooi om te zien hoe die twee 
nog meer naar elkaar toe trekken. Ze wor-
den steeds aanhankelijker en vinden het 
heerlijk om geaaid te worden. 
Een paar dagen later blijkt er interesse in 
Runa te zijn. Na telefonisch overleg wil het 
adoptiegezin broertje Rune ook wel graag 
een thuis bieden. Sandra vertelt dat ze de 
kittens zeker zal gaan missen, maar het 
volgende hulpeloze nestje heeft zich alweer 
aangediend. “Ook deze diertjes zullen we 
weer alle liefde en zorg geven die ze nodig 
hebben”, belooft Sandra.

succesvol
Een paar weken later neem ik contact op 
met de adoptiegezinnen om te vragen hoe 
het met de kittens gaat. Het is fijn om te 
horen dat ze het alle vier erg goed doen. 
Raz is helemaal opgenomen in zijn nieuwe 
gezin en speelt graag met de andere jonge 
kat in huis. Razi doet het ook prima. Zijn 
nieuwe baasjes hadden speciaal voor hem 
gekozen vanwege zijn grootte en zijn gete-
kende vacht. Tjitske is erg blij dat ze voor 
haar veertiende verjaardag Runa en Rune 
cadeau heeft gekregen van haar ouders: 
“Ze spelen veel met elkaar. Het is zo gezel-
lig!” Alle kittens zullen overeenkomstig 
het plaatsingscontract gesteriliseerd of ge-
castreerd worden als ze vijf à zes maanden 
oud zijn.
Het Mijn Geheim-nestje is dus succesvol 
herplaatst! Voor Kittenopvang Moeder-
loos gaat het werk gewoon verder. Er zijn 
helaas nog zo veel andere diertjes die hulp 
nodig hebben… L

Op www.kittenopvang-moederloos.nl kun je 
meer lezen over Kittenopvang Moederloos. 
Reageren? Mail o.v.v. ‘1320 kittenopvang’ 
naar redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook 
je eigen verhaal vertellen op mijngeheim.nl. 

Rune en Runa nu met dochter Tjitske (september 
2013) (Familie Stols)
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