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Zwangerschap 
 
Woensdag, 20 mei 2009 
Volgens de zwangerschaps kalender is Mooke nu 5 weken zwanger.  Ze is al echt een 
humeurig dametje, niet iedereen mag bij haar liggen en ze heeft geen zin meer in 
spelletjes doen. Ze wil als eerste eten en ze wil het beste plekje om te slapen. Als ze 
eenmaal slaapt komen de andere poezen alsnog langs om een zacht warm plekje bij 
haar te krijgen, en zolang ze niet wakker wordt gaat alles goed. 
 
Dinsdag, 26 mei 2009 
Al ons eten wordt onderzocht of Mooke dit misschien ook lust. Ze klaagt zodra we 
bij het aanrecht iets klaarmaken want ze heeft honger.  Ze kan beneden maar moeilijk 
haar plekje vinden om te slapen, haar buik gaat in de weg zitten, ze wil het liefs 
boven slapen alleen op de kleine kattenboom. 
 
Woensdag, 3 juni 2009 
De kittenkooi is klaar, geheel beveiligd met plastic platen. We hebben ook de 
bevallingsdoos (paprikawokkels) klaar gezet in de kooi. Mooke is het met de 
indeling in de doos niet eens en graaft alle lagen van onderleggers en handdoeken 
los, totdat zij vindt dat het een lekker plekje is.  Ook de andere oosterse vinden het 
allemaal interessant. 
 
Maandag 15 juni 2009, 
Onze dame Mooke is een echte slaapdoos, ze heeft een plekje in de bevallingsdoos en 
ligt heerlijk te slapen. Ze is dik, heel erg dik, maar naar wat speurwerk  in onze 
agenda blijkt toch dat er een foutje is gemaakt met de datum van bevallen, niet rond 
12 juni maar eerder rond 14 juni. Het blijft dus nog heel spannend en voor Mooke en 
voor ons. Maar sommige poezen zijn ook nog wat laat met bevallen afhankelijk van 
het aantal kittens, dus eigenlijk kan je er niet veel van zeggen.  
 
       



Dagboek week 1 
 
Maandag, 15 juni 2009 
Om half twee beginnen de eerste weeën. Mooke stapt in de bevallingsdoos. Gelukkig 
krijg ik versterking van Alies en Rike en we zetten alles klaar, Rike noteert gewicht 
en pakt spullen die we nodig hebben, Alies maakt foto’s. Om 10 over twee komt het 
eerste kitten een blauwe tabby poes (Aphrodite, godin van de liefde) ik help met de 
navelstreng en Mooke eet de nageboorte op. Alles ziet er goed uit en het krijst we 
wegen het kitten en het is 78 gram. De tweede dient zich al aan en wordt om kwart 
over twee geboren een erg vlot kitten, mooie cinnamon tabby poes (Athina, godin 
van de wijsheid) ook hier help ik met de navelstreng, dit kitten weegt 81 gram, ook 
deze nageboorte eet Mooke op. Dan is het even rustig en na 25 minuten om tien over 
half drie komt het derde kitten, blauwe kater (Anatolios, betekenis =  uit het oosten) , 
even helpen met de navelstreng het weegt 80 gram, Mooke eet maar een halve 
nageboorte. Dan lijkt vrij snel de vierde te komen maar we zien alleen maar een 
kopje denken we...  Mooke is moe en het duurt lang maar dan toch na 45 minuten om 
5 voor half vier komt het vierde kitten een cinnamon kater (Aristos, betekenis =  de 
perfecte) even de navelstreng,  dit is ook een flinke het weegt 87 gram, de nageboorte 
gaat weg. En dan  komt Marianne thuis, fiets in de tuin en tas om de hoek, en ze 
vraagt aan Mooke waar is nu mijn siameesje...... na 23 minuten om 12 voor vier 
wordt het vijfde en laatste kitten geboren, je raad het al een siamees kater (Adonis. 
Betekenis = beeldschone jongeling), met het vlies over de kop, Marianne helpt even 
met een washandje, de navelstreng eraf en wegen, het weeg 88 gram en is de 
zwaarste. Alle kittens krijgen Nutridrops en Mooke ook, ze zien er prachtig uit en 
drinken allemaal bij mama. De Adonis (siamees kater) krijst het hardst maar 
uiteindelijk heeft het kitten ook een tepel en is tevreden. 
 
Dinsdag, 16 juni 2009 
Mooke loopt af en toe uit de kooi, ze vindt de kattenbak in de kooi niks, ze gaat 
liever naar haar vertrouwde kattenbak. Ook drinken en eten in de kittenkooi vindt ze 
minder, maar ze heeft heerlijk even in de kattenboom in het zonnetje gelegen. We 
hebben vandaag oppas de vroedvrouwen komen even een poosje op onze katten 
passen. Volgens hun nauwkeurige verslag is vooral Adonis (siamees kater) een 
herrieschopper Mooke grijpt ook af en toe in. Half negen, de eerste keer wegen, alles 
klaargezet, kindjes slapen en Mooke ook. Aphrodite (blauw tabby poes) is het eerste 
kitten en met het wegen wordt ze wakker en krijst, Mooke gelijk cirkelen onder ons 
en ze vindt het niks. Maar het lukt ons om Athina (cinnamon tabby poes), Anatolios 
(blue kater) en Aristos (cinnamon kater) te wegen zonder al te grote problemen. Dan 
is onze siamees aan de beurt meneer Adonis, wat een geluid uit zo’n klein lijfje. 
Mooke houdt het niet en klimt op de tafel, pakt Adonis uit het bakje in haar bek en 
neemt hem mee naar de kittenkooi, zo van afblijven. Misschien moeten we morgen 
een andere strategie uitdenken. Alle kittens zijn gewogen en de gewichtstoename 
valt een beetje tegen maar ze zijn allemaal aangekomen en dat is goed.  Nu liggen ze 
allemaal met hun buikjes vol te slapen. 



Woensdag, 17 juni 2009 
Alles gaat geweldig, elk kitten heeft een tepel en ze drinken voortdurend. Als ze 
even slapen piept Mooke uit de kooi, de bevallingsdoos ruikt niet prettig, maar 
Mooke heeft vooral last van de hoogte van de doos als ze de kittens zittend voed, we  
moeten even nadenken hoe we dat gaan doen. De voedingsmand die we al hebben is 
te open, misschien toch iets nieuws kopen even kijken of Mooke nog wat zakgeld 
over heeft. Het is warm dus gaan we s' middags even met alle katten de tuin in, 
Mooke heeft het helemaal naar haar zin, Quanda heeft vooral iets met vliegen dus na 
drie tellen is ze binnen vliegen aan het vangen. Met wegen loopt alles goed we 
hebben meer ervaring en alles komt goed aan en groeit goed geheel volgens het 
boekje, ze zijn ook heel erg slaperig en tevreden. 
 
Donderdag, 18 juni 2009 
Alles drinkt, slaapt en drinkt en slaapt. Marianne heeft gisteren een nieuwe mand 
gekocht, al het zakgeld van Mooke is nu op. Met het wegen komt alles iets minder 
goed aan behalve Aphrodite (blauwe tabby poes), die gaat heel goed. Maar alles 
heeft nog steeds een redelijke gewichtstoename dus geen reden tot paniek. Die kerels 
Anatolios (blauwe kater), Aristos (cinnamon kater)  en Adonis (siamees kater) 
hebben het maar druk om elkaar van de tepel te duwen. Af en toe grijpt Mooke in, 
Adonis (siamees kater) wordt dan achter in de bevalingsdoos gezet, zo van jij krijgt 
even niks meer. Even na het wegen nieuwe mand in de kittenkooi.  Mooke is het hier 
niet mee eens, maar de doos is echt heel smerig dus toch maar, uiteindelijk geeft 
Mooke  ook toe en slapen ze vredig in een zacht warm mandje wat beschermd en 
veilig genoeg is voor de kittens.  
 
Vrijdag, 19 juni 2009 
Even wat foto’s maken, gisteren met de nieuwe mandje was alles en beetje van slag. 
Maar de mand is het helemaal, Mooke is  net een prinsesje ze vindt de mand top, 
lekker zacht en warm. De kittens achterlaten is ook geen probleem ze vertrouwd 
het mandje goed. Adonis (siamees kater) heeft al de oogjes open met het wegen 
blaast hij naar ons, leuk hoor wat een held. Aphrodite (blauw tabby poes) komt echt 
heel goed aan 14 gram, ze is ook een lekker dikkertje aan het worden. Athina 
(cinnamon poes) heeft één oogje open. Alles heeft goed gedronken en is nu lekker 
aan het slapen. 
 
Zaterdag, 20 juni 2009 
Vandaag even wat visite, we controleren alle tassen bij het verlaten van het pand.  
Ook vandaag even wat close-up foto’s gemaakt, het is allemaal zo mooi en zo klein. 
Anatolios (blauwe kater), heeft een inhaal slag bij het wegen komt vandaag 14 gram 
aan. Maar het zwaarste kitten is Aristos (cinnamon kater) hij is ook een lekker dik 
propje. Meiden doen het goed en alles is tevreden en slaapt. Vanavond even de 
website omgooien en de foto’s op volgorde van dag zetten, dan is het wat  beter te 
volgen. 



Zondag, 21 juni 2009 
Mooke krijgt gekookte kipfilet, en geniet. Quanda is niet te overtuigen dat al dat 
lekkers alleen voor Mooke is. Athina (cinnamon poes) heeft beide ogen open en 
Aphrodite (blauw tabby poes) heeft af en toe één oogje open. Anatolios (blauwe 
kater) en  Aristos (cinnamon kater) zijn nog niet zover. Adonis (siamees kater) had 
zijn oogjes vrijdag al open. Met wegen foto’s gemaakt ook Aphrodite (blauw tabby 
poes) heeft beiden ogen open.  De gewichtstoename valt vandaag een beetje tegen, 
misschien omdat het vandaag een warme dag was. 
 
 



Dagboek week 2 
 
Maandag, 22 juni 2009 
Vandaag rustig in de kattenmand, Mooke haalt af en toe een frisse neus. Ze krijgt 
dan ook wat extra’s een beetje gekookte kipfilet. Ze is best een magere dame  
geworden maar het is ook een hele klus 5 mondjes voeden. Met wegen hebben drie 
beestjes niet zo hun best gedaan. Marianne voedt ze bij, Adonis (siamees kater), 
Athina (cinnamon tabby poes) en Anatolios (blauwe kater) krijgen uit het flesje. Een 
hele onderneming en kan niet in de huiskamer waar Mooke loopt, Marianne gaat 
rustig boven zitten. Bijna elk kitten heeft nu de oogjes open alleen Anatolios (blauwe 
kater) en Aristos (cinnamon kater) doen dit nog met af en toe een knipoogje. 
 
Dinsdag,23 juni 2009 
Mooke breekt de kooi af s' morgens, ze wil eruit. Ze krijgt een extra hapje en klimt 
weer bij haar kittens. Middags krijgt Adonis (siamees kater) een enorme wasbeurt, 
met heel veel protest zie je hem heen en weer gaan in de kittenmand. Met wegen zijn 
we dik tevreden, ze zijn vandaag goed aangekomen. 
 
Woensdag, 24 juni 2009 
Mooke krijgt een beetje vis, ze doet heel erg goed haar best om alle kittens eten te 
geven en  goed schoon te houden. De kerels hebben hier niet altijd zin in en vooral 
Adonis (siamees kater) hoor je op afstand al protesteren. Vandaag een beetje de 
gordijnen dichthouden want het wordt warm en dat is voor ons moedertje niet zo 
fijn. De kittens hebben hier geen last van, ze slapen alleen wat meer. Adonis (siamees 
kater) heeft niet zo zijn best gedaan met aankomen, veel te druk mannetje, hij krijgt 
van Marianne beetje hulp, hij vindt het zelf lekker, de rest van de ploeg gaat goed. 
 
Donderdag, 25 juni 2009 
Mooke krijgt apart eten en Quanda moet even boven wachten. Ze is het hier niet mee 
eens, krijst in de slaapkamer, badkamer en werkkamer dat ze zielig is en honger 
heeft en het oneerlijk vindt. Het wordt vandaag warm dus proberen we even Mooke 
een beetje te laten genieten buiten de kittenkooi, een streepje zon met een kiertje 
frisse lucht ze vindt het heerlijk. 

 
Vrijdag, 26 juni 2009 
Vandaag is het erg warm, Mooke blijft lief bij haar kindjes, eet alleen niet zo veel. 
Alles heeft het warm en slaapt veel. Met wegen heeft iedereen zijn best gedaan. We 
kletsen wat tegen de kittens en zowaar kruipen ze bijna het randje van de mand over. 
We plaatsen gelijk het plastic schot, zodat ze niet uit de kittenkooi kunnen vallen. 
Alles heeft de ogen open en reageert heel erg op je stem. Marianne schiet even wat 
foto’s.  



Zaterdag, 27 juni 2009 
Vandaag vroeg op, even het huis luchten, we ontbijten in de tuin en de katten zijn 
ook even buiten. Misschien dat het huis minder warm is na een uurtje luchten. We 
moeten vandaag even weg, Mooke eet nog even een schaaltje kattenvoer en dan gaat  
ze bij haar kindjes in de kooi. We willen dat Mooke het een beetje koel heeft in de 
kooi als ze de kittens voed. Nu de kittens groter worden en beweeglijker zijn wordt 
het een beetje krap. We proberen een ruimere mand, Mooke lijkt deze te accepteren 
voed de kittens en slaap zelfs even met ze. Maar met het wegen wordt het haar toch 
te veel, ze ontvoerd onze oudste dame Aphrodite (blauwe tabby poes), ze zoekt een 
ander veilig plekje. We halen de oude mand weer terug dan legt ze ook haar kindje 
terug, Mooke was nog niet aan een verandering toe. Met het wegen hebben alle 
kittens het erg goed gedaan. 
 
Zondag, 28 juni 2009 
Het is warm, een tikje benauwd, we hebben de tuindeur open dus alle katten kunnen 
lekker de tuin in. Alles is rustig, de kittens slapen veel. Lekkere luie zondag, met het 
wegen heeft Athina (cinnamon tabby poes) minder haar best gedaan maar de 
afgelopen twee dagen ging ze als een speer, dus we maken ons geen zorgen.  
 
 



Dagboek week 3 
 
Maandag, 29 juni 2009 
Vandaag is de warmte goed buiten de kamer te houden, ongeveer 25 graden. Mooke 
gaat overdag niet veel uit de kittenkooi. Om 5 uur is Marianne thuis en mogen de 
katten lekker naar buiten, Mooke geniet volop. Met wegen willen we ook foto’s 
maken, en voor Mooke is dit stress, Mooke gaat even de kamer uit, lekker naar 
zolder. We wegen en Athina (cinnamon tabby poes) komt niet zo veel aan, Marianne 
helpt een beetje met wat bijvoeding.   
 
Dinsdag, 30 juni 2009 
Natuurlijk weer warm vandaag, maar alle luxaflex dicht en dan is het te doen. 
Mooke komt af en toe een klein hapje halen. Quanda  probeert het eten te stelen, 
gelukkig is Mooke snel genoeg. De kittens zijn erg wakker en kijken nieuwsgierig 
over het randje, de mand wordt heel erg krap, maar de nieuwe mand vindt Mooke 
nog steeds niets. We proberen haar te verleiden met Athina, die zetten ze in de 
nieuwe mand, maar al gauw kaapt Mooke ze terug, misschien is Mooke morgen aan 
het nieuwe mandje toe. 
 
Woensdag, 1 juli 2009 
Warm, warm, warm, we doen zelfs  ‘s middags even de airco aan. De kittens zijn erg 
slaperig, maar als om vijf uur  de tuindeur opengaat, is alles wakker. Foto’s maken 
van kittens die op onderzoek uit willen is erg moeilijk ,van de dertig foto’s zijn er 
maar een paar waar niet van alles beweegt. We proberen ook weer de nieuwe mand 
voor te stellen en zetten deze naast de oude mand in de kooi. Maar Mooke vindt het 
nog steeds geen goede keuze. Bij het wegen hebben alle kittens een hele goede 
gewichtstoename, we zijn verbaast omdat het toch een hele warme dag was. 
 
Donderdag, 2 juli 2009 
Vandaag de airco aan, het is 30 graden buiten, binnen is het 27 graden. Kittens 
drinken en slapen bij Mooke. Mooke piept er ‘s middags even uit.  De kittens zijn erg 
actief en heel nieuwsgierig naar alle dingen die buiten het mandje in de kooi staan. 
Ze kruipen bijna over het randje heen. Met het wegen zijn alle kittens bijna even 
zwaar behalve Aristos (cinnamon kater) die is  22 gram zwaarder dan de andere 
kittens.  
 
Vrijdag, 3 juli 2009 
Vandaag zijn de katten veel buiten geweest. Opnieuw de grotere mand 
uitgeprobeerd, dit keer tot groot ongenoegen van mama Mooke neemt Athina 
(cinnamon tabby poes) de overstap vanuit het oude vertrouwde mandje naar de 
nieuwe spannende mand. Mooke moet een beetje worden omgekocht met eten maar 
al gauw gaat ze met alle kittens in de grote mand, de kitten mogen lekker bij mama 
eten en Mooke gaat een beetje slapen. 



Zaterdag, 4 juli 2009 
Vandaag overdag moesten we boodschappen doen, maar Mooke heeft de hele dag 
een open kittenkooi gehad. Zoveel vrijheid vond ze wel lekker. Met het wegen was 
alles netjes aangekomen maar niet geweldig behalve Athina (cinnamon tabby poes). 
Ze hebben uiteindelijk allemaal een theelepel pap gehad. Na het wegen ging het toch 
een beetje mis met het mandje, Mooke heeft alle kittens verplaatst naar de 
hondenmand onder de kittenkooi, Aphrodite (blauwe tabby poes) was ze vergeten. 
Vanavond zullen we ze weer terug zetten in de kittenkooi, dit is voor de kittens 
veiliger. Morgen zien we wel weer verder. 
 
Zondag, 5 juli 2009 
Het is een benauwde dag vandaag. Nadat vanmorgen de kittenkooi open is gegaan 
heeft Mooke alle kittens weer in de hondenmand onder de kittenkooi verstopt. 
Voordat we de kittens wegen laten we Mooke en Baalith “ontsnappen” naar de 
zolder. We willen ook kopjes fotograferen en met wegen ontdekken we dat dit een 
bijzonder slechte dag is, dus elk kitten krijgt een beetje melk en een beetje pap. Om 9 
uur heeft Mooke besloten dat ook de hondenmand niet meer veilig is, ze loopt met 
kitten in haar bek een plekje te zoeken. We overtuigen haar toch maar in de 
kittenkooi met hondenmand, erg moeizaam hoor.  
 
 



Dagboek week 4 
 
Maandag, 6 juli 2009 
Alles is rustig vandaag, Annemarie heeft koffie visite en Mooke en de kittens laten 
zich bekijken. Ze slapen en drinken heerlijk in het honden mandje in de kittenkooi. 
Het is vandaag ook een stuk koeler en er valt zelfs een beetje regen. Met het wegen 
zijn we heel erg tevreden ieder kitten is goed aangekomen, Aristos (cinnamon kater) 
komt zelfs 15 gram aan. Toch hebben we voor de kittens een beetje melk en pap, om 
alvast te wennen aan vast voedsel. Het is een heerlijke smeerboel maar Aphrodite 
(blauwe tabby poes) en Adonis (siamees kater)  vinden de pap erg lekker. 
 
Dinsdag, 7 juli 2009 
Vandaag is het een koele regenachtige dag. Mooke en kittens slapen veel, alles is 
rustig. Nu met drie weken krijgen de kittens allemaal een eigen karakter. Aristos 
(cinnamon kater) is een drammer hij heeft altijd de beste plek met slapen en eten. 
Adonis (siamees kater) is erg nieuwsgierig en wordt vaak door Mooke terug gehaald 
wanneer hij over mandjes heen hangt. Anatolios (blauwe kater) is een beetje een 
softy niet erg snel maar wel een heerlijke kroeldoos, misschien mag hij wel blijven. 
De dames Aphrodite (blauwe tabby poes) en Athina (cinnamon tabby poes) trekken 
het meeste samen op en zijn erg nieuwsgierig. Wel zijn ze allebei een beetje 
voorzichtig, wat ze niet gelijk herkennen daar wordt naar geblazen.  
 
Woensdag, 8 juli 2009 
Mooke heeft vandaag lekker gegeten en de kittens zijn druk aan het spelen. Het is 
lekker koel en alles in de kittenkooi is rustig. 
 
Donderdag, 9 juli 2009 
Vandaag krijgen we een nieuwe gasleiding en daarvoor moet een groot gat worden 
gegraven in de voortuin en gaten in de muren en heel veel mensen komen binnen en 
staan onder het keukenraam en werken met heel veel lawaai. Al onze katten blijven 
netjes op hun plekje en ook Mooke doet net alsof er niets aan de hand is. Om 4 uur 
krijgen de kittens pap, en hierna is het kijken over de rand van de mand. Ze zijn erg 
druk en mama laat het dit keer ook maar gaan. 
 
Vrijdag, 10 juli 2009 
Vandaag is de dag dat alle kittens één voor één uit de mand vallen. Ze gaan over het 
randje hangen en laten zich dan vallen. Athina (cinnamon tabby poes) is het kitten 
dat de meeste ontdekking drang heeft. 
Mama Mooke wordt er een beetje gek van en op den duur geeft ze het ook op. 
Athina vindt het prachtig om rond te lopen in de kittenkooi die wereld is alweer een 
stuk groter dan de hondenmand. Vooral de bak met water is erg interessant.  



Zaterdag, 11 juli 2009 
Heerlijk pap eten, alle kittens eten via een spuitje. Adonis (siamees kater) en 
Aphrodite (blauwe tabby poes) eten ook van het schoteltje. Athina (cinnamon tabby 
poes) ruikt het kittenvoer en krijgt een beetje op het schoteltje, ze vindt het erg 
lekker. Mooke is al een beetje gewent aan de vrij lege kittenkooi, want de 
hondenmand is eruit en de kittens kunnen nu wat meer lopen. 
 
Zondag, 12 juli 2009 
Vandaag lukt de pap niet zo, alle kittens zijn een beetje slaperig. Mooke is stiekem 
nog steeds op zoek naar een beter nest voor haar kittens. De kittens hebben een 
nieuwe fan,  Quanda of gaat het om het eten????? 
 
 



Dagboek week 5 
 
Maandag, 13 juli 2009 
Vandaag is Mooke veel buiten de kittenkooi, ze ligt heerlijk te zonnen op de 
dekenkist. Met eten is ze erg kieskeurig, ik heb nu ongeveer 2 blikjes en 1 zakje 
kattenvoer openstaan die ze na één of twee hapjes niet meer zo lekker vindt. Het is 
een echt prinsesje, de kittens eten al kittenvoer van een schoteltje. Vooral Athina 
(cinnamon tabby poesje) vindt het erg lekker. Alle kittens zijn goed aangekomen, 
Mooke heeft geen zin meer om lang te voeden, ze heeft wel veel melk, misschien 
vindt ze de tandjes van de kittens vervelend. 
 
Dinsdag, 14 juli 2009 
Vandaag weer schone mand en onderkleed, kittens moeten nog wel leren op de 
kattenbak te gaan. Mooke heeft het wel naar haar zin ik heb allemaal nieuwe zakjes 
gehaald voor onze kieskeurige dame. Vanmiddag heeft Mooke heel lang met de 
kittens geslapen terwijl de kittens dan drinken. Het zag er   allemaal heel rustig en 
gemoedelijk uit. 
 
Woensdag, 15 juli 2009 
Vanmorgen hadden de kittens bewezen dat kittenvoer ook kittenpoep oplevert. Alle 
spullen uit de kittenkooi in de was en schone nieuwe spullen erin. De kittens zijn erg 
wakker en spelen met speelgoed en natuurlijk ook met elkaar. Tandjes zijn leuk voor 
de speelgoed muis maar je kunt ook in je broertje of zusje bijten. 
 
Donderdag, 16 juli 2009 
Vandaag wasdag, de hele dag, heel veel kittenpoep. Aristos (cinnamon kater) en 
Aphrodite (blauwe tabby poes) poepen op de kattenbak maar na deze hele zware 
klus, vallen ze om in hun eigen prestatie. Mama  Mooke heeft niet zoveel zin in vijf 
kittens schoonmaken maar de kittens komen overal inde kittenkooi. Dus heel veel 
wassen en dan nog meer wassen. Vanavond waren de kitten even uit de kittenkooi 
met zijn alle even een half uurtje op de bank de wereld ontdekken. 
 
Vrijdag, 17 juli 2009 
Vandaag viel het poepfestijn mee, wel lekker schone spullen in de kooi. Aristos 
(cinnamon kater) wilde geen pap en moest een beetje spugen, zielig hoor, maar ging 
al gauw slapen en later ook weer spelen met broertjes en zusjes dus geen paniek. 
Kittens hadden vandaag bezoek, tante Quanda kwam op inspectie we weten nog niet 
of de kittens gecontroleerd werden of dat ze op zoek was naar een lekker bordje pap. 
Anatolios (blauwe kater) was de held en hield ze goed in de gaten, compleet met 
dikke staart. 



Zaterdag, 18 juli 2009 
Vandaag zijn de pappa’s van Mooke en Baalith uit Ede op bezoek. De kittens mogen 
in de kamer op de vloer, niet alle kittens hebben hier zin in, Aristos (cinnamon kater) 
en Aphrodite (blauwe tabby poes) blijven bij Mooke drinken. Cor en Eise vinden de 
kindjes van Mooke prachtig. De drie bandieten die wel uit de kooi willen Adonis 
(siamees kater), Anatolios (blauwe kater) en Athina (cinnamon tabby poes) vinden 
het prachtig en onderzoeken de kamer. Quanda komt ook even kijken en Mooke 
houdt op een afstand de boel in de gaten. 
 
Zondag, 19 juli 2009 
Vandaag is de nieuwe mama van Adonis (siamees kater) een kijkje komen nemen.  
Nelleke en Akke hebben eerst netjes gewacht totdat alles wakker was in de 
kittenkooi. Onze Athina (cinnamon tabby poes) en Adonis (siamees kater) zijn de 
meest nieuwsgierige rakkers en deze mogen er ook even uit. Onze Aristos (cinnamon 
kater) doet niet zo zijn best op het kittenvoer, hij vindt de melk bij mama lekkerder, 
maar Mooke is erg moe en heeft niet zoveel melk. Alle kittens zijn vandaag ook 
ontwormt en ook dat vindt Aristos (cinnamon kater) niet fijn.   
 
 



Dagboek week 6 
 
Maandag, 20 juli 2009 
Vandaag alle kittens even op de weegschaal, behalve Aristos (cinnamon kater) is 
ieder kitten boven de 400 gram. We gaan toch even naar de dierenarts met Aristos 
(cinnamon kater)  want hij moet wel beter zijn best doen, maar mama Mooke gaat 
ook mee dus dan is het niet zo eng. Aristos (cinnamon kater) is helemaal gezond 
maar wel wat mager, hij krijgt een infuus om een beetje op kracht te komen. Ook 
Mooke is gezond maar ook een beetje mager maar dat komt door haar vijf kindjes. 
We nemen ook AD blikjes mee want die meneer moet wel leren te eten buiten de 
melk van Mooke. Wat later geven we de kittens wat rust door Adonis (siamees kater) 
even apart uit de kittenkooi te halen, dan kan hij wat energie kwijt en kunnen de 
andere kittens even slapen. 
 
Dinsdag, 21 juli 2009 
Vandaag een beetje bezoek, oma en de buuf. De kittens zijn vooral rustig en slaperig 
ik moet Aristos (cinnamon kater) wakker maken voor zijn extra voeding. Later op de 
dag vindt mamma Mooke het nodig dat alle kittens uit de kooi gaan, dat doen we 
dan ook maar. Dus heel veel rennen, springen en ook wat blazen naar alle grote 
katten, na een half uurtje gaan ze weer terug in de kooi en zowaar één, twee, drie en 
in slaap. 
 
Woensdag, 22 juli 2009 
Vandaag is het een warme dag, de kittens slapen met mama Mooke. Maar rond een 
uur of 12 is alles wakker. Ik voer Aristos (cinnamon kater) met een beetje AD-voer bij 
met een spuitje, hij vindt het niet leuk. Dan is Mooke aan de beurt die krijst al een 
poosje dat ze honger heeft maar ze weet niet wat ze wil, na twee blikjes open te 
hebben gemaakt geeft ze toe en eet een paar hapjes. Hierna met de kittens in de kooi 
met wat kittenvoer dan kan ze het voor doen aan Aristos (cinnamon kater) maar dit 
kitten begrijpt er niets van en gaat slapen. Om 4 uur zijn de kittens niet te houden en 
krijsen want  ze willen eruit, de grote katten gaan de tuin in en Mooke blijft oppassen 
samen met ons. De kittens eruit nu kunnen ze lekker even rennen. 
 
Donderdag, 23 juli 2009 
Vandaag zijn we lekker een dagje weg geweest naar Blijdorp en hebben Lies en Rike 
s' middags de kittens en Mooke eten gegeven. Alles was rustig en lekker in slaap bij 
thuis komst. Toch nog even de kittens op de vloer laten spelen. Alleen de meiden 
doen het met wegen erg goed en ook Anatolios (blauwe kater) doet het goed. De 
andere twee Aristos (cinnamon kater) en Adonis (siamees kater) hebben geen zin in 
dit kittenvoer. Ik zal wel weer andere blikjes of zakjes gaan halen wat een tuttebellen. 



Vrijdag, 24 juli 2009 
Zodra de kittens wakker zijn, krijsen ze dat ze eruit willen, ze breken bijna uit de 
kittenkooi. Ze hebben de smaak te pakken en willen meer vrijheid. Aristos 
(cinnamon kater) wil nog steeds niet zelf eten van het kittenvoer, maar weer wat 
melk in een spuitje en gelukkig mag hij ook bij mama eten. Vanavond doen we nog 
wat speciaal krachtvoer van Royal Canin. De kittens zijn erg speels en Athina 
(cinnamon tabby poes) springt op schoot vanuit de kittenkooi, gelukkig zit ik ervoor. 
  
Zaterdag, 25 juli 2009 
Heel vroeg opstaan, kittenkooi schoonmaken en Aristos (cinnamon kater) eten 
geven. Wij zijn de hele dag in Enschede, Chlarissa’s verjaardag vieren.  Ton, Lies en 
Rike lopen vandaag heen en weer om het mannetje bij te voeren, Mooke eten te 
geven, Trollie zijn prikje en de rest moet natuurlijk ook eten, spelen en gekriebeld 
worden, nou een drukke dag hoor. 
 
Zondag, 26 juli 2009 
Lekker schone kooi en nieuwe kattenbak korrels, geen houtkorrels maar Catsan, dat 
is even wennen. Aristos (cinnamon kater) valt niet meer af maar we voeden nog wel 
bij hij is een beetje magertjes. Vanmiddag het hangmandje in de kooi gemaakt, dat is 
even wennen. Misschien wordt het niks maar toch weer even iets nieuws proberen, 
een speelplekje in de kooi waar je je broertje of zusje naar beneden kan duwen, dat is 
wel een erg leuk spelletje. 
 
 



Dagboek week 7 
 
Maandag, 27 juli 2009 
Kittens krijgen schone kittenkooi en Marianne let op terwijl ze los rondlopen in de 
kamer. Athina (cinnamon tabby poes) is erg snel, onze Wiebel vindt het niks en 
blaast maar het kitten is niet erg onder de indruk. Aristos (cinnamon kater) krijgt 
vandaag nog wat extra spuitjes met krachtvoer. Als de kooi schoon is gaat het 
hangmandje er weer in, Anatolios (blauwe kater) en Athina (cinnamon tabby poes) 
vinden het een heerlijk speeltje. Even bij de dierenarts geweest en na controle van 
Mooke, bleek dat ze toch niet zo heel veel melk meer heeft, dus we gaan de kittens 
bijvoeden met Royal Canin babycat milk zodat ze DHA binnen krijgen. 
 
Dinsdag, 28 juli 2009 
Extra vroeg op om alle kittens melk te geven, Aristos (cinnamon kater) heeft erge 
honger, Mooke is voor het eerst s' avonds niet bij de kittens geweest. De meiden 
Aphrodite (blauwe tabby poes) en Athina (cinnamon tabby poes) vinden het drinken 
uit een flesje het moeilijkst. Uiteindelijk voeden we ze allemaal met een spuitje en 
heel veel geduld. Het spuitje is even wennen maar iedereen gaat tevreden terug in de 
kittenkooi, Mooke komt nog even alle kittens schoonmaken en een stukje opvoeden, 
uiteindelijk na een half uurtje slaapt alles en Mooke gaat uit de kooi ook een dutje 
doen. 
 
Woensdag, 29 juli 2009 
Vroeg op en de kittens krijgen melk. Aristos (cinnamon kater) krijgt ook een extra 
papje, zijn gewicht gaat maar moeizaam omhoog. We hebben dan ook vandaag 
besloten Aristos (cinnamon kater)  in Evaluatie te nemen totdat zijn ontwikkeling 
gelijk gaat lopen met zijn broertjes en zusjes. Aphrodite (blauwe tabby poes), Athina 
(cinnamon tabby poes) en Anatolios (blauwe kater) lopen los in de kamer en zijn erg 
geïnteresseerd in onze kookboeken, Aristos (cinnamon kater) en Adonis (siamees 
kater) zijn wat rustiger vandaag. Athina (cinnamon tabby poes), Aphrodite (blauwe 
tabby poes) en Anatolios (blauwe kater) gebruiken ook het hangmandje als het niet 
helemaal herkenbaar is. 
 
Donderdag, 30 juli 2009 
Marianne had om 5 uur de kittens melk gegeven. Maar met de ronde van 8 uur 
waren we een beetje laat. Lies en Rike kwamen even helpen met Anatolios (blauwe 
kater) en Athina (cinnamon tabby poes) deze twee zijn een tikkie woest dus is het 
handig als je met z’n tweeën  bent. Verder een rustig dagje, de kittens eten veel 
kittenvoer, Shiny cat kitten en dan de kip, dat vinden ze allemaal lekker. 



Vrijdag, 31 juli 2009 
Heel vroeg ’s morgens om 2 uur, wij worden wakker van het klagen van een kitten. 
Allebei snel naar beneden en in de kittenkooi slaapt alles en alle andere katten slapen 
ook. Dan op onderzoek uit, Marianne loopt de straat op in slaapshirt en onderbroek 
en zowaar na een paar keer ppssstttt, komt er een groot cypers kitten aangelopen en 
Marianne maakt al plannen , extra kattenbak boven en kamertje met zacht mandje en 
kittenvoer. Alleen dit kitten spint en het piepen van een kitten gaat door, uiteindelijk 
zien we bij de buren een raam openstaan en daar komt het geluid vandaan. Wij 
aanbellen, hun twee hondjes blaffen, wij nogmaals bellen Marianne zit op haar 
knieën in d’r onderbroek en brult door de klepper heen, “Ik heb hier een kitten”. Na 
een kwartier brullen doet het buurmeisje open ze is heel slaperig en ze begrijpt niet 
wat wij met haar kitten doen. Na uitleg en het piepende kitten boven ons hoofd 
neemt ze het kitten mee naar binnen en voor ons gaat om 4 uur de wekker voor een 
rondje melk geven........Verder verliep de dag rustig. 
 
Zaterdag, 1 augustus 2009 
Vroeg op half vijf een rondje melk geven, de kittens zijn heel erg wakker en hongerig. 
Na de melk ook even een bordje kittenvoer in de kooi, en ook dat vinden ze heerlijk. 
Vroeg wordt er gebeld en dan komt het nieuwe kittenvoer Porta 21, ze vinden het 
heerlijk. ’s Morgens krijgen we hulp bij het kittenvoeren van Quanda, zij likt de 
kittens schoon dat scheelt theedoeken. Bij het wegen komt alles goed aan en onze 
Aristos (cinnamon kater) is zelf de koploper, maar hij moet ook wat inhalen. Even     
‘s  middags lekker buiten de kooi spelen en al het nieuwe speelgoed uitproberen. 
 
Zondag, 2 augustus 2009 
Vandaag is het nieuwe personeel van Aphrodite (blauwe tabby poes) en Anatolios 
(blauwe kater) een kijkje komen nemen.  Linda en Helen hebben op hun knieën 
gelegen om met het grut te spelen.  Ze hebben gelijk praktijk ervaring opgedaan 
waar kittens allemaal in, op en tussen kunnen zitten, gelukkig hebben ze nog wel 
wat weken om hun huis kittenproof te maken. Alle kittens eten goed en komen goed 
aan.  
 
       



Dagboek week 8 
 
Maandag, 3 augustus 2009 
Kittens hebben niet zoveel trek in melk de voeding van 5 uur en maar ook die van 8 
uur is wat moeizaam. Maar ze krijgen toch melk omdat Mooke weinig melk heeft. Ze 
zijn helemaal weg van het nat voer, Porta 21 (kip) en van Almo nature (tonijn). Er is 
vooruitgang te melden met de harde brokjes, Anatolios (blauwe kater) at al harde 
brokjes en nu eet ook  Aphrodite (blauwe tabby poes) harde brokjes,  maar dat alleen 
als er geen ander voer staat natuurlijk, die stinkers. ‘s Avonds een  beetje Carnibest 
(vers vlees) gevoerd behalve onze siamees Quanda, zijn Athina (cinnamon tabby 
poes) en Anatolios (blauwe kater) er helemaal gek op. 
 
Dinsdag, 4 augustus 2009 
Rustige dag en ook een tikkie warm. Kittens drinken goed melk en eten ook goed. 
Aristos (cinnamon kater) komt al goed aan en is brutaal, hij durft zelfs zijn broertjes 
en zusjes uit te dagen door in hun staart te bijten. ‘s Avonds mag alles even eruit, de 
grote katten zijn lekker in de tuin dus het kleine grut kan heerlijk zijn energie kwijt. 
 
Woensdag, 5 augustus 2009 
Het is een warme dag vandaag. Na de middag mogen de grote katten in de tuin en 
kunnen de kittens even uit de kooi de energie kwijt. Ze ontdekken van alles en 
kruipen overal in maar ook Quanda vindt de kittenkooi met het hangmandje wel erg 
interessant. Kittens eten en drinken goed en komen goed aan. 
 
Donderdag, 6 augustus 2009 
Het is heel erg warm, en alle katten hebben er een beetje last van. De grote katten 
zoeken een koel plekje in de tuin en de kleintjes slapen heel veel. Toch hebben ze best 
trek en het kattenvoer is ook zo weg. Ze spelen ook nog even buiten de kooi en 
Quanda speelt mee, ze is helemaal weg van de kittens, soms moeten we haar een 
beetje remmen. 
 
Vrijdag, 7 augustus 2009 
Vandaag weer een warme benauwde dag, de kittens krijgen om en om kittenvoer en 
melk, ze zijn allemaal hongerig en eten goed. Spelen in de kamer met de grote katten 
buiten is wel heerlijk, ze stuiven alle kanten op. Het rieten mandje is een goede 
schuilplek om een broertje of zusje of zelfs mama Mooke en Quanda te overvallen. 
 
Zaterdag, 8 augustus 2009 
Warme dag, de grote katten gaan lekker de tuin in.  Het buurmeisje Megan en haar 
moeder komen even kijken naar de kittens, Athina (cinnamon tabby poes) is wakker 
en speelt met het pluisje terwijl verder alle andere kittens slapen. Als in de middag 
de kittens buiten de kooi spelen hebben Anatolios (blauwe kater) en Athina 
(cinnamon tabby poes) door hoe je in de kattenboom kan klimmen. Later komt 
Aphrodite (blauwe tabby poes) ook nog even kijken maar in de boom klauteren, lukt 
haar nog niet. 



Zondag, 9 augustus 2009 
Vandaag zijn we een beetje laat, gisteren geprobeerd een nieuw netwerk te 
installeren wat niet gelukt is en daarom werd het gisteren erg laat. Maar gewoon 
vroeg op want de kittens hebben honger en kooi moet lekker schoon zijn. De grote 
naar buiten en het grut kan lekker vrij spelen, de kattenboom blijft een leuk speeltje. 
Harry en Nanda (van Scarlettini) zijn naar ons nestje komen kijken Athina (cinnamon 
tabby poes) vinden ze erg mooi, er komen oude lijnen van vader en moeders kant uit 
de Scarlettini lijn bij elkaar. Harry heeft geholpen met de kleuren van de kittens, en 
de kater Adonis is geen Cinnamon point maar een Fawn point , gelukkig komt het 
dan goed op zijn stamboom te staan. 
 
 



Dagboek week 9 
 
Maandag, 10 augustus 2009 
Vandaag rustige dag, kittens slapen veel. Aan het einde van de middag komen Helen 
en Linda nog even naar hun kittens kijken. Ze krijgen gelijk een taak om alle kittens 
in de gaten te houden. De grote katten zijn buiten dus het grut kan alle kanten op 
vliegen. Als het gaat regenen, druppelt alles naar binnen en onze zwarte dame 
Wiebel blaast en gromt want ze vindt de kleintjes nog steeds wel eng ook onze 
meneer Trollie moet erg wennen. Mama Mooke houdt de wacht als het haar te druk 
wordt grijpt ze in.  Je ziet haar kittens tellen en ook Linda wordt regelmatig 
gecontroleerd waar het kitten is, stiekem meenemen in je tas is niet mogelijk bij 
Mooke. 
 
Dinsdag, 11 augustus 2009 
Vandaag waren een beetje druk, we zijn vanaf vorige week donderdag bezig een 
nieuw netwerk te installeren, we hebben verkeerde USB stick gehad, en de verkeerde 
router, toen een kapotte stick en nu valt onze provider telkens uit. Dus deze dag is 
een website dag met hindernissen. De kittens hebben hier overigens geen last van, ze 
zijn lekker wild en stoeien met elkaar en iedereen doet mee. Onze grote katten kijken 
liever op een afstand toe want zij vinden het nog een beetje eng. 
 
Woensdag, 12 augustus 2009 
Vandaag is het een regenachtige dag. De grote katten willen niet naar buiten. De 
kittens lopen buiten de kooi en onze meneer Trollie blaast en vindt het niet leuk.  De 
kittens eten goed en zijn erg ondeugend. De kattenboom en vensterbank zijn 
favoriete speel plekjes, maar ook met een muisje onder het TV meubel is een 
avontuur voor onze Aristos (cinnamon kater). 
 
Donderdag, 13 augustus 2009 
Vanmorgen om 6 uur de kittens eten gegeven, ze waren wakker en hongerig. Na de 
lunch gaan de kittens lekker los in de kamer. Wiebel vind het niks, ze gromt en 
blaast, Athina (cinnamon tabby poes) klimt zelfs op tot aan haar plekje op de 
kattenboom en ze is zo snel dat Wiebel haar niet kan pakken. Wiebel gaat een ander 
veiliger plekje zoeken waar dat rode monster niet komt.  De kattenboom is toch het 
mooiste speelgoed in de kamer en de kittens  klauteren, klimmen, springen en 
“vliegen” in, om en op de boom. Maar foto’s maken lukt het beste als ze slapen of 
nog maar net wakker zijn.  
 
Vrijdag, 14 augustus 2009 
Vandaag is het een warme dag maar de kittens zijn erg actief. Nelleke en Martie 
komen vandaag Adonis (siamees kater) bewonderen. Martie leert al gauw dat 
spelende kittens fotograferen vaak betekend dat je een stuk kleed of zeil op de foto 
hebt staan en geen kitten. Anatolios (blauwe kater) en Adonis (siamees kater) lopen 
grommend met een muis in hun bek door de kamer, dit is hun muis en een andere 
kitten maakt geen kans. 



Zaterdag, 15 augustus 2009 
Vandaag hebben Alies en Rike oppas dienst gehad, de kittens zijn lekker buiten de 
kooi geweest en hebben heerlijke brokjes gehad. Thuis gekomen vanuit een lange rit 
naar Enschede moesten er nog een paar foto’s worden gemaakt voor het dagboek en 
voor het fotoalbum. Of de kittens hebben extra spring bonen op of wij zijn gewoon 
niet snel genoeg, zie het resultaat in het fotoalbum. Wel moeten we even dit verhaal 
kwijt, Mooke denkt dat al gillend met een speelgoed muis in haar bek ze de jongen 
prooi brengt, we laten haar maar in die waan, het is wel een erg lief gezicht.  
 
Zondag, 16 augustus 2009 
Rustige dag vandaag, de katten eten gegeven, alle kattenbakken schoon en de kittens 
uit de kooi. Het spelen van de kittens gaat heel woest maar ze kunnen wel tegen een 
stootje. Onze Aristos (cinnamon kater) is het lichtste kitten maar stoeien met  Adonis 
(siamees kater) vindt hij geweldig en soms is hij sterker dan zijn broertje. Als Athina 
(cinnamon tabby poes) en Aphrodite (blauwe tabby poes) spelen met een veertje dan 
vergeten ze verder alles om hun heen. 
 
 



Dagboek week 10 
 
Maandag, 17 augustus 2009 
Vandaag worden de kittens voor de eerste keer geënt. Maar zo vroeg op de dag zijn 
ze nog van geen kwaad bewust en slapen ze alle vijf alsof ze een laat feestje hebben 
gehad, tja wie weet, wij gaan vroeg naar bed. Mooke komt even langs om eten te 
geven, en Aristos (cinnamon kater) is zoals gewoonlijk te laat, maar samen met 
mama eten van een schoteltje is ook fijn. 
 
Dinsdag, 18 augustus 2009, 
Warme dag, kittens zijn lekker wakker en maken al gauw de huiskamer onveilig. 
Anatolios (blauwe kater) heeft de katten brokken van de volwassen katten ontdekt 
(siamees brokken) wij vinden ze een beetje groot maar hij heeft er geen moeite mee, 
hoewel drinken bij mama in de kattenboom is ook heerlijk. De rest van het grut is 
maar druk met stoeien en speel veertjes achterna zitten.  Af en toe rusten ze even uit 
bij een broertje of zusje maar spelen is toch wat ze het liefste doen als ze uit de 
kittenkooi zijn. 
 
Woensdag, 19 augustus 2009 
We hebben gisteren onze poes Baalith moeten laten inslapen, de katten groep is 
vandaag een beetje uit balans. Een lege plek op de rieten mand en ook de kittens 
moeten even wennen aan een nieuwe rangorde in de groep. Wiebel is een beetje 
bazig haar plekje op de kattenboom aan het verdedigen en Trollie ligt niet op zijn 
eigen plek in de stoel maar midden in de kamer, de kittens die normaal door de 
kamer heen stuiven komen nu deze grote meneer halverwege tegen, hij is geen 
kwaaie vent maar een beetje uit zijn doen is hij wel. Quanda en Mooke houden het 
jonge spul een beetje in de gaten en dat loopt en stoeit en speelt voorzichtig om de 
grote katten heen. 
 
Donderdag, 20 augustus 2009 
Vandaag is het heel erg warm (33 graden) de kittens zijn er niet minder beweeglijk 
onder. We hebben een nieuw speeltje gehaald, we konden het niet laten een poef met 
opening en aan de zijkant een muisje. Wat een speel plezier hebben ze ervan. Ook 
nog even de kitten tunnel ernaast en er gaan stuiterende kittens door de kamer. 
Aristos (cinnamon kater) hangt in de gordijnen maar ik ben net te laat voor een foto. 
Anatolios (blauwe kater) is gek op het bontmuisje haalt het op en gromt als er een 
ander kitten dichtbij komt, alleen zijn zusje Aphrodite (blauwe tabby poes) mag in de 
buurt komen die verdedigt hij ook tegen de grote katten, dan komt hij aanlopen en 
heeft een dikke staart en een hoge rug, zo van opzouten. 



Vrijdag, 21 augustus 2009 
De balans keert een beetje terug in de troep. Quanda is krols en de kittens hebben 
zoiets van, jeetje wat mankeert die mevrouw. Ze zitten nu op tafel en als ik even niet 
oplet, klimmen ze in de luxaflex. Je kunt dus nu ook helemaal niets meer laten 
slingeren. Vandaag ga ik maar weer eens een poging doen ze aan de brokken te 
krijgen, want dat gaat niet echt van harte en er zijn tot nu toe maar twee die zich er 
toe laten verleiden. Kieskeurige kittens, of misschien een beetje eigenwijs? 
 
Zaterdag, 22 augustus 2009 
De kittens zijn vandaag op een paar uurtjes na de hele dag uit de kittenkooi. Wat ons 
erg verbaast is dat de knullen wel slapen zo tussendoor maar die twee meiden 
blijven de hele dag rennen, stoeien en zijn erg actief. Ze hebben allemaal een gezonde 
eetlust maar wel een voorkeur voor kip en harde brokjes zijn nog steeds niet favoriet. 
 
Zondag, 23 augustus 2009 
De kittens zijn vandaag een beetje sloom, misschien gisteren al hun kruit verschoten. 
Jolanda en Suus waren er vanmiddag om te controleren of tijdens hun vakantie de 
kittens een beetje waren gegroeid. Suus zorgde voor de veertjes animatie en alle 
kittens behalve Anatolios (blauwe kater) ging hierop in. Jolanda was gelijk goede 
maatjes met Anatolios (blauwe kater) hij lag op schoot en was binnen drie tellen 
onder zeil. Bij het verlaten van het pand hebben we een tassen controle moeten 
uitvoeren. 
 
 



Dagboek week 11 
 
Maandag, 24 augustus 2009 
De kittens hebben geen trek in eten, misschien nog wat last van de enting. Ze krijgen 
allemaal een paar spuitjes lammetjes melk en geen enkele kitten vindt het fijn. Al 
gauw kruipen ze bij elkaar en gaan ze slapen. 
 
Dinsdag, 25 augustus 2009 
De kittens hebben niet veel fut vandaag, ze willen graag met z’n allen in de poef. 
Mooke komt er ook bij zodat de kittens even kunnen drinken. Maar al gauw vinden 
Mooke en Anatolios (blauwe kater) het te warm en wijken zij uit naar de 
kattenboom. 
 
Woensdag, 26 augustus 2009 
Vanavond begint onze vakantie, heerlijk alle tijd voor de kittens en een beetje tijd 
voor onszelf.  Anatolios (blauwe kater), Aristos (cinnamon kater), Adonis (siamees 
kater) en Aphrodite (blauwe tabby poes) eten alweer een beetje. Athina (cinnamon 
tabby poes) ruikt vooral overal aan maar vindt de kip en tonijn niet zo lekker, dus 
haar helpen we een handje (spuitje).   
 
Donderdag, 27 augustus 2009 
De kittens zijn er weer helemaal bij, de brokjes zijn niet aan te slepen. Maar met z’n 
alle bij mama drinken is toch wel heel erg lekker. Mooke heeft moeite ze allemaal een 
plek te geven als ze in de kattenboom ligt. Anatolios (blauwe kater) moet af en toe 
een beetje duwen en trekken maar met een beetje moeite heeft iedereen een plekje bij 
mama. 
 
Vrijdag, 28 augustus 2009 
Uitgehongerd zijn ze alsof ze in dagen niet hebben gegeten, Adonis (siamees kater) 
staat grommend met vier poten in het bord te eten en is zelfs erg onvriendelijk tegen 
broertjes en zusjes. Gelijk maar een tweede bordje met eten neergezet en ook dit 
bordje word direct door de kittens aangevallen. Maar vandaag gaan Lies, Rike en 
Ton een oogje in het zeil houden, een briefje met wie wat eet ligt klaar, ze worden 
allemaal toch wel een tikkie  verwend. Na thuiskomst de kooi open maar alles was 
moe, het bleek dat ze de hele middag al buiten de kooi hadden gespeeld. Met wegen 
komt alles aan, yessss. 



Zaterdag, 29 augustus 2009 
Wanneer we beneden komen staan ze ons allemaal al op te wachten. Ik moet met 
gevaar voor eigen leven een bordje eten neerzetten, en het is allemaal vechten voor 
hun eigen prakkie. Het buurmeisje Tirza kwam vanmorgen een poosje spelen, dat 
vonden de kittens erg leuk. Rike nam meteen de kans waar om ook nog van het 
kleine grut te genieten. Vanmiddag heeft alles een siësta gehouden zodat wij de 
nodige proviand in huis konden halen inclusief kattenbakvulling. 
Daarna was het alweer voedertijd, leuk hoor ik zet alles klaar en dan roep ik 
“kindjesssssss”en hoppa daar komt het in beweging richting keuken, wat een heerlijk 
stel. 
 
Zondag, 30 augustus 2009 
Och ,och ze zijn maar weer elke ochtend blij wanneer ik beneden kom, lekker eten en 
dan ....rennennnnnnn. Eerst een half uur alle energie die ze bij geslapen hebben 
opmaken. Anatolios (blauwe kater)  is zo woest dat hij uit de klimboom valt op het 
kussen bij Trollie, die kijkt heel verbaasd en gaat hem vervolgens helemaal schoon 
likken, een vertederend  gezicht. Meteen het fototoestel erbij en warempel ze liggen 
er nog en ik kan een kiekje maken. Vanmiddag nog even kraamvisite gehad, maar ja 
kindjes sliepen dus we hebben er maar een thee kransje van gemaakt. 
Morgen alweer 11 weken, wat vliegt de tijd............................ 
 
 



Dagboek week 12 
 
Maandag, 31 augustus 2009 
Vanmorgen op ons gemak ontbijt met stapels folders en nieuwsgierige katten. 
Gezellig een vroege start met z‘n alle lekker op ons gemak, kittens inspecteren 
rugzakje voor het strand. ‘s Avonds mogen de kittens iets langer rond lopen omdat 
we laat thuis waren. Zo ondeugend ze klimmen de kast in en gooien alle kaarten 
eruit. 
 
Dinsdag, 1 september 2009 
De kittens zijn de hele dag buiten de kooi en halen allerlei kattenkwaad uit. Als ze 
toch even gaan slapen en Quanda komt kijken proberen ze bij Quanda een beetje te 
drinken. Quanda is hier niet zo blij mee, zij wilde eigenlijk alleen maar een beetje 
slapen in het nieuwe mandje. Na de voorkeur voor kookboeken is nu ook duidelijk 
dat de kittens van reisboeken houden. 
 
Woensdag, 2 september 2009 
Vandaag zijn de kittens lekker aan het stoeien met elkaar en met muisjes.  
Aristos(cinnamon kater) sleept met een lege cola zero fles, tja echte mannen drinken 
cola zero, zo hoort het. ‘s Middags naar Drunen geweest en een nieuwe kattenboom 
gekocht, misschien morgen wat foto’s van kittens in de boom. 
 
Donderdag, 3 september 2009 
Vroeg op, de kittens laten eten, spelen en dan kittens weer terug in de kittenkooi, we 
gaan vandaag even naar Ikea. Kast voor in de keuken kopen en in elkaar zetten. Als 
we de kast in elkaar willen zetten de kittens toch maar even in de kooi gelaten, ze 
willen heel graag meehelpen, maar  platte kittens lijkt me niks. Als alles in elkaar zit 
even een rondje gek doen, alles is wel interessant maar de nieuwe kattenboom wint 
het van alle andere dingen. 
 
Vrijdag, 4 september 2009 
De kittens hebben honger en Mooke kan zelfs boven op de boom zich niet 
verstoppen, de kittens weten de melkfabriek te vinden. Anatolios (blauwe kater) laat 
zich soms verleiden tot een uitgebreide wasbeurt bij Quanda. Alle katten hebben de 
nieuwe kattenboom ontdekt en proberen op verschillende plekjes te slapen. De 
kittens vergissen zich soms in Wiebel , je ziet ze denken zwart is mama en Wiebel 
denkt alleen maar neeeeeee, ik wil geen kittens voeden. Maar de kittens vinden met 
z’n alle lekker in het hangmandje ook heel fijn. 



Zaterdag, 5 september 2009 
Vandaag komt Lotte, maar eerst gaan we samen aan het ontbijt, Aphrodite (blauwe 
tabby poes) en Adonis (siamees kater) eten mee van de Yaourti, Griekse yoghurt, ze 
doen hun Griekse naam eer aan. Dan komt Lotte, het kleinkind, jeetje wat hebben ze 
nu in huis gehaald, de kittens kijken vanuit een veilige plek in de kooi de kamer in. 
Dat nieuwe beest vinden ze wel erg vreemd, vooral wanneer het een raar geluid 
maakt (krijsen). Lotte vindt het allemaal prachtig en staat voor de kooi terwijl de 
kittens haar helemaal volgen. Als Lotte een dutje gaat doen mogen ze er gelukkig 
weer uit. (Lotte loopt net en valt vaak op haar billen, dus ..... vandaar dat ze even 
veilig in de kooi moesten). 
 
Zondag, 6 september 2009 
Vandaag naar de kattenshow in Schiedam, de kittens zijn de hele dag buiten de 
kittenkooi. De kattenboom blijft een heerlijke rustplek, vooral met z’n allen in één 
hangmandje.  Terug van de kattenshow heeft ieder kitten een eigen plekje gevonden 
maar Athina (cinnamon tabby poes) staat samen met Mooke te wachten bij de deur, 
nieuwsgierig onderzoeken ze allebei de plastic zakje met nieuwe dingen ze hebben 
gelijk het nieuwe mandje gevonden en proberen het uit. 
 
 
 



Dagboek week 13 
 
Maandag, 7 september 2009 
Vandaag naar de dierenarts, tweede enting en chippen. Ze gaan met z’n allen in de 
vervoersbench zonder mama Mooke en alleen Athina (cinnamon tabby poes) blijft 
protesteren en vindt er niks aan. 
Bij de dierenarts op tafel vinden ze het allemaal eng, gelukkig doet hij stemmetjes net 
als wij. Ze piepen allemaal bij het chippen behalve Anatolios (blauwe kater) die geeft 
geen kik. Thuis even op de dekenkist  in het zonnetje uitrusten en Quanda blijft bij de 
kittens in de buurt. Mevr. Drijver uit Bennekom komt vanmiddag kijken naar de 
kittens Ton en Lies hebben haar even opgehaald want nu zijn ze nog allemaal bij ons 
en volgende week vliegen ze uit. 
 
Dinsdag, 8  september 2009 
Ontbijten met de kittens, zelf zijn ze te druk met hun eigen brokken en natuurlijk ook 
met spelen. Nadat we een beetje hebben opgeruimd mogen de buurmeisjes naar de 
kittens komen kijken en ze voorzichtig aaien en oppakken, alles wat niet wil en piept 
wordt op de grond gezet. De kittens spelen met veertjes en soms is het een woeste 
boel, Aristos (cinnamon kater) vindt het te druk en verstopt zich in een mandje aan 
de kattenboom. 
 
Woensdag, 9 september 2009 
De vrouwtjes zijn vandaag naar Enschede naar een bruiloft, ze hadden alleen 
vanmorgen even tijd voor de kittens. Gelukkig zijn de overkantjes de hele dag paraat 
geweest om met de kittens te spelen en ze eten te geven. Alle ondeugende dingen 
zijn nu ook vastgelegd, zoals Athina (cinnamon tabby poes) die van de planten eet. 
Niet alleen onze oosterse komen aan hun trekken maar ook Wiebel krijgt kroeltjes. 
 
Donderdag, 10 september 2009 
Vandaag gaan we de kittenkooi opruimen.  Netjes alle platen eruit, schoonmaken, de 
kooi opvouwen en hij kan naar boven tot de volgende zwangerschap. De kittens 
vinden het vooral erg interessant maar houden genoeg afstand van dat ijzeren beest, 
de speeltjes blijven natuurlijk wel beneden. De kittens zoeken een plekje bij Quanda 
want mama Mooke is op voedsel strooptocht, geheel zonder succes, want wij vinden 
dat ze brokken moet eten na drie zakjes zacht voer. 
 
 Vrijdag, 11 september 2009 
Het gaat nu wel erg opschieten dat de kittens naar hun nieuwe plekjes gaan, Adonis 
(siamees kater) gaat maandag al naar Den Bosch en dan gaat Athina (cinnamon 
tabby poes) woensdag naar Drenthe en gelukkig hebben we Aphrodite (blauwe 
tabby poes) en Anatolios (blauwe kater) nog tot volgende week zondag. De kittens 
zijn deze dagen heel veel bij Quanda en Mooke is het contact aan het afbouwen, ze 
komt af en toe even langs maar wil liever geen drinkende kinderen meer hebben. 
Vandaag diversen kittenpakketten klaar gezet en ook gewerkt aan de DVD met 
kittenfilm en de kittenfoto’s, erg leuk om te doen zo zie je ook dat ze heel erg goed 
gegroeid zijn. 



 
Zaterdag, 12 september 2009 
Mooke sleept de hele dag met veertjes (prooi) en is daar heel druk mee terwijl 
Quanda over de kittens moedert.  Vandaag is maar weer duidelijk waar onze kittens 
het meeste dol op zijn, dat zijn namelijk voeten en met name tenen, met of zonder 
sok een lekkernij. Vooral Adonis (siamees kater) en Anatolios (blauwe kater) maken 
er een sport van. Athina (cinnamon tabby poes) heeft nu ook iets nieuws ontdekt, ze 
zit het liefs op je hoofd en trekt dan naar hartenlust de haren uit je hoofd. Zullen we 
ze missen als ze weg zijn.............denk het wel. 
 
Zondag, 13 september 2009 
Vandaag vroeg op, de kattenshow in Ahoy, we hebben weer allemaal lekkere dingen 
gekocht voor het grut. Adonis (siamees kater) gaat morgen naar zijn nieuwe 
personeel, vandaag is hij lekker ondeugend.  Hij is niet het enige kitten dat 
ondeugend is Anatolios (blauwe kater) pikt boterhammen. Tja, en als Marca  
‘s  avonds bij ons komt eten heeft Adonis (siamees kater) ook wel zin in Bobotie en 
hij schuift gewoon aan. 
 
 



Dagboek week 14 
 
Maandag, 14 september 2009 
Vandaag gaat ons eerste kitten naar zijn nieuwe huis. Adonis (siamees kater) gaat 
samen met Missy en Angel wonen bij Nelleke in ´s Hertogenbosch. Op de snelweg in 
het kittenmandje laat hij met niet zo een  hele harde stem weten dat hij hier niks aan 
vindt. Bij Nelleke aangekomen vindt hij Angel (siamees poes) erg interessant en staat 
neus aan neus. Missy (balinees poes) is wat ouder en vindt het jonge grut maar niks, 
de reismand is wel leuk. Even later is iedereen toch wel een beetje van slag en blazen 
ze naar elkaar. Thuis gekomen dacht ik even te kunnen uitrusten maar Anatolios 
(blauwe kater) bijt in mijn teen en Aristos (cinnamon kater) en Athina (cinnamon 
tabby poes) nemen oren, neus en kin voor hun rekening. 
 
Dinsdag, 15 september 2009 
Vandaag een rustige dag met vier kittens. Moeder Mooke is een beetje van slag en is 
ook erg streng met Quanda. Af en toe krijgt Quanda een pak slaag, maar dat zal wel 
te maken hebben dat iedereen zijn plekje weer moet vinden. Het grut heeft honger en 
vooral Aristos (cinnamon kater) krijst als we niet snel genoeg zijn. Adonis (siamees 
kater) heeft zijn plekje bij Nelleke gevonden, hij krijst als hij mama Nelleke even niet 
ziet en slaapt bijna de hele nacht in haar armen. 
 
Woensdag, 16 september 2009 
Vandaag gaat Athina (cinnamon tabby poes) naar haar nieuwe huis. We hebben 
vanmorgen een beetje haast omdat we naar Drenthe gaan, gelukkig worden we met 
schoonmaken geholpen door Anatolios (blauwe kater). Dan nog even een beetje voer 
en we kunnen op weg naar Drouwen naar Nanda en Harry, Cattery Scarlettini,daar 
gaat Athina namelijk wonen met iets meer dan twintig katten, naar een verslag van 
Harry zo ongeveer 10 voor Nanda en 10 voor Harry. De Cattery Scarlettini, een 
geweldige plek voor katten, grote mooie verblijven voor de katers en de poezen 
lopen lekker door het huis, er liggen ook twee nestjes met prachtige kittens, genieten 
hoor. Athina (cinnamon tabby poes) mag vanavond op de slaapkamer van Nanda en 
Harry slapen, zij  heeft een streepje voor. 
 
Donderdag, 17 september 2009 
We zijn laat thuis en hebben geen foto’s gemaakt van de kittens. Maar voordat ik ook 
maar de laptop uit klap zit er een kitten te “helpen”, onze Aphrodite (blauwe tabby 
poes) en ook onze Aristos (cinnamon kater) en later ook onze grote boef Anatolios 
(blauwe kater), alle mogelijke piepjes van het toetsenbord gaan af. Adonis (siamees 
kater) en Athina (cinnamon tabby poes) hebben het goed naar hun zin bij hun 
nieuwe personeel, hierover morgen meer verhalen. 



 
Vrijdag, 18 september 2009 
Vandaag een rustige dag, en het is erg rustig zonder Athina (cinnamon tabby poes) 
en Adonis (siamees kater). Vooral Athina (cinnamon tabby poes) die was de 
gangmaker, nu is Anatolios (blauwe kater) het drukste kitten. De kittens hangen alle 
drie veel op schoot veel kroeltjes halen.  De nieuwtjes over Adonis en Athina 
schuiven we naar morgen. 
 
Zaterdag, 19 september 2009 
Vandaag vroeg op bakken schoonmaken en katten voeren. Anatolios (blauwe kater) 
en Aphrodite (blauwe tabby poes) lusten ook boterhammen met jam. Tja, ze hebben 
echt wel een goede opvoeding gehad hoor maar......  Nieuwtje van Athina (cinnamon 
tabby poes) alles gaat heel goed bij Nanda en Harry, ze heeft zelfs een bezoekje 
gebracht aan de groep katten waar ze uiteindelijk gaat wonen, een beetje blazen maar 
alles ging heel goed (voor foto´s kijk op de website van Scarlettini, onder Komboloi´s 
Athina). 
 
Zondag, 20 september 2009 
De laatste dag voor Aphrodite (blauwe tabby poes) en Anatolios (blauwe kater) in 
Hoogvliet, vanmiddag gaan ze naar hun nieuwe personeel in Spijkenisse. 
Natuurlijk zijn ze ook vanmorgen erg stout en ondernemend maar voor alle kittens is 
het zo dat na heel veel lopen, stoeien en hun buikje vol eten,  ze als een blok in slaap 
vallen. 
 
 


