
 
 
 

Cattery Komboloi 
 

Kitten dagboek  
 

B-nest 
 

 &  
Quanda van Isagoras    en    CH S* Jackpott’s Sandokan 

 
 

Kater  Siamees  Seal point    Komboloi’s  Baphein 

Poes  Siamees  Seal point    Komboloi’s  Beryl 
Kater  Siamees  Seal point   Komboloi’s  Boreas 
Poes  Seychellois  Seal point Bi-colour Komboloi’s  Bendis 
Poes  Siamees  Seal point   Komboloi’s  Basilia 
Poes  Siamees  Seal point   Komboloi’s  Belita 



Zwangerschap 
Donderdag, 5 november 2009  
Vandaag is het zover, Quanda gaat naar de kater. Zonder dat ze tegensputtert, gaat ze in het 
reismandje. De eerste drie uurtjes slaapt ze, je zou bijna denken dat ze niet in de auto zit. 
Als we drie uur hebben gereden is bij haar de maat vol, heel zachtjes gaat ze jammeren ze wil 
eruit en ze vindt de auto niks. Maar na een beetje kletsen wordt ze alweer wat rustiger. Het 
regent en als we na vier uur rijden bij Nanda en Harry zijn willen we allemaal wel uit de auto. 
Quanda gaat direct naar Sandokan, wel even in een aparte bench zodat ze aan elkaar kunnen 
wennen, maar....... ze vinden elkaar niet zo aardig. Later op de dag gaat Quanda naar een 
aparte kamer en kan ze even bijkomen, lekker bordje eten en een zacht plekje om te slapen. 
 
Vrijdag, 6 november 2009 
Vandaag komt Sandokan op bezoek, nou dat is geen probleem voor Quanda. Ze vinden elkaar 
wel leuk en hebben het ook gezellig samen.  
 
Donderdag, 12 november 2009 
We gaan Quanda ophalen, de afgelopen week is ons huis maar vreemd stil geweest zonder die 
dame. Na  wat uurtjes in de auto en een gezellige lunch bij Nanda en Harry, gaan we weer op 
weg naar huis. Quanda heeft het al gauw niet naar haar zin en klaagt, heel zachtjes, gelukkig 
valt ze af en toe in slaap. Als we thuis zijn is ze weer helemaal de oude Quanda, ze stapt uit 
het reismandje en denkt dat ze de belangrijkste kat van ons gezin is. Tja.... voor alle andere 
katten ziet ze er wel uit als Quanda maar ze ruikt heel anders, dus alles blaast en probeert te 
meppen. Door dat vreemde geurtje is Mooke van slag, ze gaat zelfs naar Tosje blazen die weer 
naar Trollie blaast. En dan barst de bom Mooke mept Tro llie, Tos en Quanda, ze heeft het er 
maar druk mee. Alleen Wiebel maakt geen ruzie vreemd genoeg, want zij is normaal 
gesproken de moeilijkste kat in het gezin als er iets veranderd, maar nu staat ze neusje aan 
neusje met Quanda en loopt gewoon door zonder te blazen. Van al die opgewonden katten 
raakt Quanda niet onder de indruk, ze wil eten en neemt na het eten het beste slaap plekje 
en is ook zo in slaap. 
 
Maandag, 16 november 2009 
Na wat dagen blazen en grommen is het eindelijk wat rustiger. Vanmorgen kwam Quanda op 
het aanrecht om eten vragen dus alle oosterlingen hebben samen een zakje zacht voer 
gegeten zonder te blazen. De afgelopen dagen heeft Quanda veel geslapen, maar omdat ze 
een ander geurtje had wilde geen enkele kat bij haar slapen, nu is dat over en ligt ze samen 
met Tosje te slapen. 
 
Donderdag, 26 november 2009 
Vandaag hebben alle Oosterse het koud, Quanda, Mooke en Tosje liggen dichtbij elkaar in het 
mandje bij de verwarming. Quanda laat niet makkelijk haar buik zien maar als we goed kijken 
kunnen we al zien dat haar tepels roze kleuren en het haar op haar buikje een beetje dun 
wordt, dus als we het goed zien dan.....krijgen we kindjes 



 
Maandag, 30 november 2009 
Quanda heeft honger, zelfs a ls alles slaapt, behalve Tosje die slaapt nooit, ze blijft om je 
heen cirkelen en met een heel k lein klaagmauwtje vraagt ze om eten. Ze heeft ook geen zin 
meer in woeste spelletjes met Tos, die hier niets van begrijpt en elke keer muizen komt 
brengen en boven op haar springt. Ze gaat hem een beetje uit de weg en af en toe krijgt hij 
een goed gemikte tik op zijn kop. 
Donderdag, 17 december 2009 
We zijn klaar met onze huiskamer opknappen, maandag komen de nieuwe vensterbanken. 
Speciaal voor onze Oosterse, dan kunnen ze languit luieren in de warmte en naar buiten 
kijken. Zondag nog maar drie weken en het buikje van Quanda is al zo dik, maar we tellen af. 
 
Maandag, 21 december 2009 
Gisteren hebben we de kamerindeling veranderd, de kittenkooi staat in de kamer en we 
hebben ook de kerstboom opgezet. Het is winterweer buiten en de sneeuw bedekt onze 
buitenkerstboom. De Oosterse zijn de hele dag de warmste plekjes in het huis aan het zoeken. 
Quanda heeft eigenlijk de hele dag honger en als je niet uitkijkt, pikt ze eten van je bord, 
maar we voeren nu ook kleine hapjes erg stiekem want de andere komen gelijk kijken en 
willen dan ook wel brokjes. 
 
Zondag, 27 december 2009 
Quanda moet nog twee weken, ze heeft heel veel ongemakken met haar dikke buikje. Slapen 
lukt a lleen maar op haar zij. Eten wil ze eigenlijk wel altijd maar eten was al haar hobby, ze 
vraagt vaak eten maar kan maar kleine hapjes op. Tosje sloopt af en toe wat ba llen uit de 
kerstboom en dat maakt de slaap plekjes een beetje oorlogsgebied, gelukkig is hij af en toe 
ook moe en gat hij s lapen en dan kunnen de andere katten ook slapen. 
 
Zaterdag, 2 januari 2010 
Alle katten zijn de jaarwisseling goed door gekomen, Quanda heeft veel geslapen net zoals 
Trollie, Mooke heeft vaak boos tegen de ramen opgestaan wie nu zoveel lawaai maakt, Wiebel 
was een beetje bang en onze Tos was vooral druk en een ontploft rotje dat snel door de 
kamer heen stoof. Vandaag is de kittenkooi weer favoriet bij Quanda, even de bevallingsdoos 
uitproberen maar vooral mama Henny’s mandje dat geeft het meeste troost voor haar 
overvolle en drukke buikje. 



 
Zondag, 10 januari 2010 
Vandaag is Quanda uitgerekend, ze is de hele dag a l erg onrustig. Ze vindt het huisje in de 
kattenboom wel een goede plek voor haar kittens, dus wij zijn de hele dag al bezig haar te 
overtuigen dat de bevallingsdoos een betere plek is. Uiteindelijk hebben we de opening 
dichtgemaakt, Tos lukt het nog wel om binnen te komen maar Quanda is niet meer zo lenig. 
Misschien komen de kittens vannacht maar het kan ook zijn dat wij nog een paar dagen 
moeten wachten. Voor Quanda is dat niet zo fijn ons dikke moppie wordt zelfs een beetje 
sjaggie van haar dikke buik en af en toe bijt ze als je te veel aan haar plukt. Alleen Marianne 
mag haar buikje voelen en kriebelen. 

        



Dagboek week 1 
Maandag, 11 januari 2010 
De hele dag is Quanda onrustig en zodra Mooke of Tos maar iets geluid maken komt ze in de 
benen. We doen Mooke en Tos naar de katten kamer boven zodat Quanda even rust heeft. 
Eigenlijk beginnen dan de eerste weeën te komen. Om iets over twaalf verliest ze haar prop 
en vlak daarna zien we het eerste kitten. We zien alleen geen kopje maar een staartje en 
twee achterpoten. Na veel zwoegen wordt het eerste mannetje geboren om vijf over half één.  
Dan is het weer even rustig en 22 minuten erna komt onze eerste dame en dit kitten ligt goed. 
Quanda is goed op gang en 21 minuten later komt het derde kitten, een mannetje ter wereld. 
Quanda wordt moe, ze krijgt een Caulophyllum korreltje om de weeën op te wekken en na 
een druppeltje Nutridrops komt kitten nummer vier (26 minuten) onze tweede dame. Na 44 
minuten komt ons derde dametje, maar ze heeft moeite met ademhalen, s lijm wegzuigen en 
een beetje helpen met wrijven dan geeft ze protest. Na deze schrik en 16 minuten verder 
komt het laatste kitten, weer een dame, nu is Quanda helemaal uitgeput. Alles is goed wakker 
en we hebben ze nodige nagellak aangebracht, zodat we ze kunnen onderscheiden. Na een 
beetje opruimen, het is inmiddels 4 uur mag Annemarie het eerste slapen, om ha lf acht wordt 
Marianne afgewisseld en die mag ook nog even wat slaap inha len. 
 
Dinsdag, 12 januari 2010 
Quanda is een hele goede moeder en blijft heel geduldig bij  haar kinderen, ze gaat maar 
zelden uit de kittenkooi weg. Zelfs eten wil ze het liefs in de kooi dichtbij de kinderen. Er zijn 
een paar kittens die zodra ma Quanda weg is het ook gelijk op een brullen zetten en dan komt 
Quanda ook direct bij haar kinderen terug. Alles drinkt goed en zelfs ons zorgen popje kitten 
nummer vijf ligt vast aan een tepel bij  ma te drinken. 
 
Woensdag, 13 januari 2010 
Quanda is erg onrustig ze is bezig met de volksverhuizing. Toen Marianne even niet opletten 
stond Quanda met kitten in haar bek de kattenboom uit te proberen, toch maar weer terug 
gezet in de kittenkooi. 
Een paar uurtjes later heel stiekem een kitten verstoppen in het katten mandje, maar ook 
deze verhuizing is ongedaan gemaakt. Met een licht protest, een mauw zonder geluid want 
Quanda vindt de kittenkooi niet meer fijn, we hebben wel een schoon mandje gedaan maar 
ook dat werkt niet. Toch maar blijven ontmoedigen en Quanda en kitten terugzetten in de 
kooi. We zijn de hele avond bezig geweest de verhuis drang van Quanda te remmen. Om een 
uur of twaalf waren we het zat en we hebben een mooie kartonnen doos in de kamer gezet 
met een zacht dekentje erin en er overheen en Quanda’s kittens erin en zowaar het slepen 
met kittens stopte en alles werd rustig. 
 
Donderdag, 14 januari 2010 
Marianne heeft vannacht beneden geslapen toch even Quanda in de gaten houden. Maar alles 
gaat goed, Quanda heeft nog maar één maa l met kitten in haar bek gestaan maar dat had 
volgens ons meer te maken met aandacht en etenstijd, tenminste dat hopen we dan maar. De 
dag verloopt verder rustig met het wegen ‘s avonds is alles aangekomen behalve het vierde 
kitten die komt niet aan. Het kan zijn dat ze met zoveel drukke broertjes en zusjes niet goed 
aan de tepel kan komen, Marianne voedt ze een beetje bij dan heeft ze ook een vol buikje. 
 



Vrijdag, 15 januari 2010 
Vandaag een rustige dag, Quanda komt bijna niet uit de doos en blijft haar kittens voeden. 
Ons kleintje het vierde kitten was vanmorgen iets aangekomen. In het weekend gaan een 
beter plekje voor Quanda en haar kids maken. De kittenkooi wordt niet gebruikt dus die gaat 
naar boven voor noodgevallen en de kattenboom komt daarvoor in de plaats. Dan heeft 
Quanda een warmer plekje bij het raam onder de vensterbank. 
 
Zaterdag, 16 januari 2010 
Vandaag ruimen we de kittenkooi op, de grote kattenboom komt hiervoor in de plaats en de 
andere gaat naar boven, Quanda heeft nu een plekje onder de vensterbank in de Ikea 
kartonnen doos. Tosje vindt alles erg interessant en helpt waar hij kan, hij controleert zelfs of 
de doos van Quanda en haar kittens wel warm genoeg is. Quanda vindt het best Tosje is 
tenslotte ook een beetje haar kindje en hij mag er gewoon bij komen liggen. Maar als haar 
kittens willen drinken dan moet hij weg en hij gaat dan bij zijn echte moeder slapen. 
 
Zondag, 17 januari 2010 
Nu twee kittens met open oogjes, kitten 2 (eerste dame) heeft beide ogen open en kitten 3 
(tweede meneer) heeft één oog open. Alle kittens hebben een beetje last van vuile oogjes, 
dat maken we schoon. De kittens kleuren steeds meer bij, roze voetjes maar ook hele bruine 
voet zooltjes en donkere oortjes, staartje en neusje. Kitten nummer 4 ons kleinste meisje 
blijft in vergelijking met haar broertjes en zusjes heel erg licht van kleur. Tosje vindt al dat 
gepiep geweldig en kijkt aandacht toe als we de oogjes schoonmaken. 
 

 



Dagboek week 2 
Maandag, 18 januari 2010 
Quanda gaat wat meer bij haar kindjes weg, even op haar gemak eten en in haar mandje bij 
de verwarming zitten. Maar zodra er iets piept gaat ze kijken. Tos kan maar met moeite uit de 
doos weg blijven en Quanda vindt het best, we houden het wel in de gaten. De kittens drinken 
heel goed en a lles was vanmorgen aangekomen. 
 
Dinsdag, 19 januari 2010 
Quanda begint een kieskeurig moppie te worden met eten, ze eet niet zomaar alles hoor, na 
een zakje een blikje en een karton open te hebben gemaakt eet ze een beetje. Tos vindt de 
kittens prachtig en maakt ook vieze kontjes schoon maar we moeten even opletten of hij niet 
ook wil drinken bij Quanda want Quanda vindt alles best. Kindjes groeien goed en slapen veel 
en er gaan steeds meer ogen open, erg leuk. 
 
Woensdag, 20 januari 2010 
Gisteravond Tosje en Mooke meegenomen naar boven, Tos bleef met kittens spelen en was 
niet te ontmoedigen. Na een nachtje boven, allebei waren erg vervelend, is het nu rustig 
beneden en s lapen Mooke en Tosje in het hang mandje aan de verwarming. Kittens doen het 
goed, op één kitten na heeft alles de ogen open. Quanda vindt nog steeds de kartonnen doos 
de beste plek voor haar kinderen dus laten wij het voorlopig maar zo. 
 
Donderdag, 21 januari 2010 
Ook vannacht zijn Tosje en Mooke boven blijven s lapen, Quanda ligt dan net iets rustiger en 
haar kindjes hebben meer tijd om te drinken. Quanda heeft een beetje haar oude hobby terug 
gevonden, namelijk eten ze wil eigenlijk de hele dag wel eten. Met de kittens gaat het 
geweldig a lles heeft de ogen open maar ze hebben net als Quanda de hobby eten 
overgenomen, ze drinken veel bij ma en anders wordt er veel geslapen. 
 
Vrijdag, 22 januari 2010 
Vandaag een drukke dag, katten zijn veel a lleen, maar a lles gaat heel goed. In mijn 
koffiepauze zie ik dat Tosje weer bij de kittens is gekropen en hij krijgt van Quanda een 
uitgebreide wasbeurt, die stinkerd. Kittens slapen veel en af en toe zie je een kopje omhoog 
komen op zoek naar mama die net weg is. Quanda vraagt dan meestal om eten en zodra het 
op is kruipt ze weer terug bij haar kindjes. 
 
Zaterdag, 23 januari 2010 
Vandaag een beetje moeizame start, we hebben slecht geslapen, de buurman was jarig en 
vanaf half twee tot vijf uur ernstige herrie. Ik ben even langs gegaan, maar geen effect, we 
zijn maar om 6 uur opgestaan en om ha lf acht was het feestje afgelopen en gingen de buren 
slapen. Ik maak vandaag Soto Ajam (Indische kippensoep) Quanda is helemaal van slag, ze is 
wild van de kip. Zij staat in de keuken bij me terwijl ik probeer mijn soep af te maken en 
Tosje neemt zijn kans waar en probeert kittens uit de kartonnen doos te plukken, a lles piept 
en het is bijna een ondoenlijke k lus. Later als iedereen ook wat kip heeft gehad kruipt Tos bij 
Quanda in de doos en neemt de plek van de andere kittens in, hij drinkt en is kitten nummer 
7, wij natuurlijk boos en we ha len hem gelijk eruit, hij speelt voor boemerang. Wij moeten 
maar extra vitamine pillen s likken anders houden we dit niet vol. 



 
Zondag, 24 januari 2010 
Vandaag een lamme zondag, voor ons, de katten en de kittens. Echt zondag, alles s laapt en 
komt alleen in de benen wanneer ze echt honger hebben en echt naar de kattenbak moeten. 
Kittens waren vanmorgen heel even actief en ze beginnen al met hun pootjes te zwaaien en 
een beetje te spelen. Af en toe wordt er in een oor van een broertje of zusje gebeten. Zelfs 
Tos is rustig, dat kan nog leuk worden vannacht. Afgelopen nacht heeft alles lekker in de 
“Kittenkooi” van Quanda geslapen ( lees: onze huiskamer). 
Het is een genot om in de doos te kijken naar al die mooie sneeuwvlokjes die langzaam bij 
kleuren. Een enkele heeft hier en daar een wit vlekje of een niet helemaa l bijgekleurd 
neusje. Het blijft een prachtig gezicht. We hebben vanavond bij de foto’s van de kittenkopjes 
gelijk de namen gegeven. Hieronder de betekenis van de namen, het eerste kitten een kater 
heet nu Baphein (duiker), tweede kitten poes heet Beryl (groene edelsteen), derde kitten 
kater heet Boreas (god van de Noordenwind), vierde kitten poes heet Bendis (jachtgodin), 
vijfde kitten poes heet Basilia (de Koninklijke) en het zesde kitten poes heet Belita 
(beeldschoon). Volgens ons zijn twee kittens mogelijk Seychello is namelijk de kater Baphein 
en de poes Bendis.  
 

 



Dagboek week 3 
Maandag, 25 januari 2010 
Vandaag is Quanda veel bij haar kinderen weg ze heeft het koud en kruipt bijna in de laptop 
op tafel die is lekker warm. Baphein (kater, kitten 1) is al heel wakker. Hij kijkt je aan en als 
je even kriebelt dan praat hij zelf een beetje. De rest van de kittens slaapt en ligt op en 
onder elkaar. Vandaag een foto van Bendis (poes, kitten 4) waar je volgens mij op kan zien 
dat ze een Seychellois is, ze is een erg lief kitten, heel nieuwsgierig en geen schreeuwertje, 
misschien mag zij wel blijven....... 
 
Dinsdag, 26 januari 2010 
Vandaag zijn de katten verwend door onze overkantjes, wij waren een dagje naar Enschede. 
Alle kittens zijn goed aangekomen, ze zijn nu allemaa l boven de 200 gram. Het is leuk dat elk 
kitten zo zijn/haar eigen stemmetje heeft, zodra ma terug is in de doos laat iedereen zien en 
vooral horen dat ze honger hebben, hierna een wasbeurt van Tosje of Quanda en dan lekker 
slapen. 
 
Woensdag, 27 januari 2010 
Vandaag ben ik de hele dag thuis. Quanda krijgt een beetje verwen eten (gekookte kip) ze is 
helemaa l overstuur, haar lievelingseten, maar ook de andere katten krijgen een beetje kip. 
Quanda praat bijna nooit maar voor kip heeft ze een heel gesprek met je. Daarna terug bij 
haar kleintjes en Tosje helpt dit keer met schoonmaken. 
 
Donderdag, 28 januari 2010 
Vandaag voelt Quanda zich niet zo lekker, gekookte kip helpt zelfs niet. Ze ligt veel bij  haar 
kindjes en slaapt veel. Tos begrijpt er niets van, hij wil spelen en druk de doos in en uit en 
Quanda geeft hem zelfs een tik, zo van daar heb ik geen zin in. Kindjes zijn erg nieuwsgierig 
aan het worden, grote open kijkers de wereld in zodra je boven de doos je stem laat horen.  
 
Vrijdag, 29 januari 2010  
Quanda meld zich telkens als ik de keuken in ga, ze wil eten, honger en ik maak een visje 
klaar (kook vis). Ze is ongeduldig en heeft honger, tja ik ben maar personeel. Als ik ‘s middags 
even wat foto’s wil maken van het grut, zie ik dat Bendis (Seychellois poesje, 4e kitten) en 
Basilia (Seal poesje, 5e kitten) ernstig ruzie maken om een tepel. Maar Quanda heeft wel een 
oplossing, eerst Bendis heel goed wassen en a ls dat helemaa l klaar is krijgt Basilia een 
wasbeurt. Alle kittens zijn goed aangekomen, Beryl (Sea l poesje, 2e kitten) heeft de 
achterstand van gisteren vandaag ruim schoot ingehaald ze was vandaag 29 gram aangekomen, 
ze is onze dikste dame en weegt 328 gram.  
  
Zaterdag, 30 januari 2010 
Quanda kan vandaag de kittens niet bij houden, vooral Boreas (katertje, kitten 3) wil graag de 
wereld buiten de kartonnen doos verkennen. Met wat gepiep en klauteren via mama’s rug 
bijna over het randje, zelfs Tosje kijkt zijn ogen uit. 



 
Zondag, 31 januari 2010 
Vandaag zijn we naar de katten show in Utrecht geweest, allemaa l verwen eten en leuke 
speeltjes gekocht. Met wegen waren onze mannetjes niet zo aangekomen dus toch maar even 
Quanda helpen en de jongens krijgen een beetje melk en Quanda natuurlijk ook zij vindt dit 
heerlijk. Na een beetje drinken gaat alles ook tevreden slapen. 
 
 

   



Dagboek week 4 
Maandag, 1 februari 2010 
Een nieuwe omgeving voor de kittens, we hebben de kittenren opgezet. Om geen verhuis 
acties van Quanda te krijgen is de kittendoos in de kittenren gezet. Wel even schone 
dekentjes erin maar nog geen nieuwe mandjes, dat is te moeilijk, de kittenren is voor de 
veiligheid van de kindjes. De kindjes zijn al zo nieuwsgierig dat ze over de rand heen kijken 
en over de rand heen klauteren, zal wel heel binnenkort gebeuren. 
 
Dinsdag, 2 februari 2010 
Een rustig dag met alle katten. Kittens zijn erg rustig en slapen veel. Quanda scharrelt zodra 
je in de keuken staat, en eet goed vandaag. Tosje kan maar niet genoeg krijgen van de kittens 
en na heel veel water uit de plantenspuit gaat hij eindelijk s lapen bij mama Mooke en heeft 
het kleine grut ook rust. 
 
Woensdag, 3 februari 2010 
De kittens zijn uitgebroken, gistermiddag. In alle haast de kittenren met wat zachte dekens 
gevuld en Mooke en Tosje naar boven in de kittenkamer. Quanda kan maar niet onthouden hoe 
ze in en uit de kittenren kan komen nu de voordeur (rits) dicht is. Ik blijf vannacht maar even 
bij haar totdat ze het door heeft, het wordt uiteindelijk 4 uur voordat Quanda het door heeft 
dus ik kan nog een paar uurtjes boven in mijn eigen bed slapen. 
 
Donderdag, 4 februari 2010 
Bendis (Seychellois poesje) en Basilia (Sea l point poesje, 5e kitten) hebben honger en blijven 
in de kittenren vragen om eten, ze krijgen een beetje melk van ons de rest moeten ze maar 
bij mama Quanda halen. Tosje neemt zijn taak als schoonmaak moeder erg serieus, alle 
kittens die bij hem in de buurt liggen krijgen een grondige schoonmaak beurt.̀ Gisterenavond 
hebben we a lle nageltjes geknipt, terwijl het ene kitten geen kik geeft gilt het ander de hele 
tent bij elkaar. Tos moet, wanneer wij er even niet zij naar de kattenkamer. Hij gooit anders 
de kittens in de lucht, gelijk een speelgoedmuis, de boef. 
 
Vrijdag, 5 februari 2010 
Vandaag zijn de kittens en katten een beetje aan zichzelf overgeleverd, oftewel, a lles heeft 
vrij spel. Een van ons ligt ziek in bed en de ander is kattenbrokken aan het verdienen. 
Bij thuiskomst ligt alles lekker in de bench, behalve Tos, die staat te schreeuwen bij de 
deur.... Feed meeeeee. Allemaal een kroeltje en lekker samen op de bank. Dan lekker eten 
en de kittens krijgen en schaaltje melk. Ze krijsen met recht als je richting bench loopt. Beryl 
( dame, tweede kitten) is sinds gisterenavond 40 gram aangekomen. Die lijkt op haar moeder 
en heeft maar 1 hobby................. Eten. Quanda gaat nu telkens achter de doos liggen 
samen met de kittens. Bij een poging de doos eruit te halen raakt ze een tikje in paniek, 
want, ze begrijpt nog steeds niet echt hoe je dan uit de bench moet klimmen. Dan er nog 
maar even in laten. 



Zaterdag, 6 februari 2010 
Vandaag weer een verandering in de kittenren. Vanmorgen was er een klein plasje en we 
hebben de boel verschoond en gelijk zeil eronder gedaan. De kittens eten een papje met wat 
paté een beetje een smeerboel is het wel maar alle begin is moeilijk. Tosje mag even niet in 
de kittenren maar hij kan zich maar moeilijk inhouden en hij hengelt naar een kitten door het 
luchtgaatje. De meeste kittens laten zich het hapje van het schoteltje goed smaken. Een 
enkele snapt het nog niet en knaagt aan de rand, wacht maar als ze op hun moeder lijken 
hebben ze heel snel door waar het eten te halen is. Quanda is een beetje moe vandaag en ligt 
lekker veel te soezen bij de kids. 
 
Zondag, 7 februari 2010 
Gisteren waren de kittens niet zo goed aangekomen, Quanda was ook niet echt in topvorm. 
Vandaag is ze weer de oude en zodra je in keuken staat, staat ze achter je te piepen. Quanda 
mauwt bijna onhoorbaar, ze piept meer dan dat ze mauwt, mauwen komt a lleen maar voor als 
ze krols is maar dan kan ook de hele buurt genieten van haar geluid. Kittens liggen bij mams 
en slapen of drinken, het ziet er allemaal heel tevreden uit. 
 

 
 
 



Dagboek week 5 
Maandag, 8 februari 2010 
Vandaag een rustige dag, kittens slapen veel en Quanda scharrelt een beetje in de keuken. 
Volgens Quanda is alles wat ik uit de kast haal voor haar, blikje of krakende zakje alles is voor 
haar. Na veel zeuren en klagen gaat ze uiteindelijk bij haar kinderen liggen. 
  
Dinsdag, 9 februari 2010 
De kittens spelen en Tosje wordt helemaa l gek, hij wil meedoen. We proberen het een beetje 
in de hand te houden a ls hij te overmoedig wordt. Bendis heeft al de rand van de kittenren 
bereikt en we moeten maar even nadenken hoe we dat gaan doen want erover heen klauteren 
is een stapje verder. Spelen met de speelgoed kip is geweldig (dank je wel, Mascha Special 
Cats), Boreas en Tos vinden allebei de kip erg leuk, vooral de veren zijn erg interessant. ‘s 
Avonds krijgen de kittens paté (Proplan kitten) ze vinden het allemaal lekker, Quanda geeft 
het voorbeeld maar de kittens hebben het snel door dus Quanda komt niet meer zo aan bod.  
 
Woensdag, 10 februari 2010 
Ze zijn ontsnapt, Bendis (Seychellois poes) voorop en Basilia (Sea l poes, 5e kitten) erachter 
aan. Ze kunnen over de rand van de kittenren. Om ha lf 1 de kittenkooi opgezet met 
beschermende platen erin, om half 2 a lle kittens erin met Quanda, eten en drinken en de deur 
dicht, misschien kunnen we nog even slapen. 
Vanmorgen de deur van de kittenkooi open en plastic ervoor kittens nog even ontmoedigen 
maar Quanda kan erin en eruit. Die Bendis en Basilia zijn deugnieten, Basilia is lekker aan het 
eten van het schoteltje (Porta 21 kitten), ze vindt het heerlijk. Het worden echt al grote 
kinderen onze kittens, ze spelen erg veel en zijn lekker ondeugend. 
 
Donderdag, 11 februari 2010 
‘s Morgens vroeg, veel poepjes en een paar plasjes in de kittenkooi. Er zijn kittens die alles a l 
in de kattenbak doen maar ook een paar die net te laat zijn, de wasmachine maakt overuren, 
schoon dekentje en schoon mandje en a lles lekker schoon gepoetst. Bendis (Seychellois poes) 
en Baphein (Sea l kater, 1e kitten) eten kittenbrokjes en drinken water, natuurlijk is mama 
Quanda favoriet met haar melk, maar een schoteltje met kittenvoer (Almo nature, kitten paté 
met kip) wordt door alle kittens met smaak gegeten. Basilia (Sea l poes, 5e kitten) krijgt apart 
eten, mama Quanda schoof haar telkens weg, Basilia geniet met een heel klein knorretje ze 
heeft honger. Het hangmandje is even in de kooi geweest kittens vinden het te gek maar 
mama Quanda wordt hier onrustig van. Ze raakt de tel kwijt en denkt dat er kittens weg zijn, 
we proberen speeltjes voor de kittens uit en Quanda niet te veel te stressen dus hangmandje 
weer opgeborgen. 
 
Vrijdag, 12 februari 2010 
Vandaag zijn alle poepjes en plasjes op de kattenbak gedaan. Als een kitten een poepje gaat 
doen gebeurt dit met heel veel gepiep en Quanda heeft het ook niet altijd door en haalt soms 
een kitten wat nog niet helemaal k laar is uit de kattenbak, tja ook moeder Quanda moet nog 
het één en ander leren. Verder gaat het heel goed met onze deugnieten, ze spelen heel veel 
en sommige k lauteren al bijna uit de kittenkooi. 



Zaterdag, 13 februari 2010 
Vanmorgen lagen er nog maar twee kittens in de kittenkooi, Quanda had de rest eruit gehaald 
en achter de kittenkooi op een zacht bench kleed neergelegd. Omdat de kittens steeds 
moeilijker uit elkaar te houden zijn hebben we vandaag de kittens een bandje gegeven. De 
kleuren zijn: 
Baphein, twee kleuren bruin (Seal kater, 1e kitten); Beryl, licht bruin (Seal poes, 2e kitten); 
Boreas, licht blauw (Sea l kater, 3e kitten); Bendis geen bandje (Seychellois poes, 4e kitten); 
Basilia, lila (Sea l poes, 5e kitten) en Belita, rood (Seal poes 6e kitten). Beryl (Sea l poes, licht 
bruin bandje) is erg actief en klimt telkens op het kussen onder het witte tafeltje, Basilia 
(Seal poes, lila bandje) vindt spelen met het kussentje met veer erg leuk, Tos ook. Beryl en 
Basilia vinden samen slapen op een kussentje ook heerlijk. Belita (Seal poes, rood) heeft 
vandaag een slaapdag, lekker op schoot en dan heerlijk wegdromen. Bendis (Seychellois poes) 
is bijna onvermoeibaar en rent door de kamer. Onze twee mannen Baphein (twee k leuren 
bruin) en Boreas (licht blauw) zijn laat in de middag ontevreden met het mandje in de kooi en 
gaan bij mama Quanda op de bench kleed slapen.. en ook een beetje drinken natuurlijk. 
 
Zondag, 14 februari 2010 
Vandaag zijn de kittens minder druk, ze slapen veel. ‘s Middags een eet moment in de 
kittenkooi, eerst met mama Quanda erbij maar die trekt nog steeds kittens van de kattenbak 
af. Dus alleen kittens in de kooi, tja als je meer dan twee kittens hebt is de kattenbak vol en 
gaan de andere een ander plekje zoeken, we hebben weer was, veel was. 
 

 



Dagboek week 6 
Maandag, 15 februari 2010 
Vandaag een rustige dag, wel druk met schoonmaak voor het personeel. We hebben de kittens 
alleen ‘s avonds in de kittenkooi en als we overdag er niet bij zijn. Zo kunnen ze lekker de 
hele tijd buiten de kooi rommelen. Kittens zijn aardig zindelijk maar het probleem is dat a ls 
één kitten naar de bak moet gaan er meestal meer. Dus je komt handen te kort om het plas 
en poep minuutje goed in de delen. We hebben nu twee bakken staan voor de kittens. De ene 
staat in de kooi en de andere bak vlakbij naast de kittenkooi, en toch gaat zo heel af en toe 
nog iets mis, maar dan wassen we gewoon en alles is dan weer schoon. 
 
Dinsdag, 16 februari 2010 
Gisteravond de kittenkooi verplaatst zodat de kittens meer speelruimte buiten de kooi 
hebben, ze zijn echte druktemakers. Maar vanmorgen vroeg was alles moe, alle katten ook de 
grote slapen dicht tegen de verwarming aan, buiten sneeuwt het maar binnen is het lekker 
warm. Mooke onze zwarte Oosters Korthaar, heeft sinds een paar dagen de kleintjes ontdekt, 
vooral Beryl (Sea l poes, licht bruine halsband, 2e kitten) vindt ze erg leuk. Als de kittens eten 
hebben gehad barst het spelen los, totdat ze allemaa l weer in s laap vallen. 
 
Woensdag, 17 februari 2010 
De kittens zijn erg hongerig als we ‘s morgens de kittenkooi schoonmaken staan de kittens 
samen met de grote katten in de keuken bij de voerbakken, terwijl ze altijd samen met mama 
Quanda in de kittenkooi hun eten krijgen. Ze vinden dat het te lang duurt denk ik, al dat 
schoonmaken van de kooi geef eerst maar eten. Ze krijgen vanmorgen een papje, wat ieder 
kitten heerlijk vindt zelfs Tosje eet een hapje mee. Al snel gaan de kittens slapen, Belita (Sea l 
poes, rode halsband, 6e kitten) en Boreas (Seal kater, blauwe ha lsband, 2e kitten) spelen nog 
even met de tuimel kip, maar a ls mama Quanda roept gaan alle kittens bij haar nog wat 
drinken en daarna slapen, a lleen Baphein (Sea l kater, twee kleuren halsbandje, 1e kitten) 
blijft nog even wakker en houdt alles scherp in de gaten. 
 
Donderdag, 18 februari 2010 
Vandaag hebben we de beveiliging rond de centrale verwarming gewijzigd. Onze Oosterse zijn 
koukleumen, ze wonen in de verwarming maar omdat deze vrij hoog staat, hebben we een 
dekbed en dekens ertussen gezet zodat er geen kittens tussen kunnen vallen. Tijdens deze 
klus moesten de kittens wel in de kooi want zoals alle Oosterse willen ze a ltijd helpen. Zoa ls 
gisteren zijn ze de ochtend begonnen met een papje met kittenvoer erdoor, alle kittens zijn 
hier gek op, harde brokken willen nog niet zo. Bendis (Seychellois poes), Baphein (Sea l kater, 
twee kleuren halsbandje) en Beryl (Sea l poes, licht bruin halsbandje) zijn de kittens die ik 
harde brokken heb zien eten. Morgen maar harde brokken weken in kittenmelk kijken of ze 
dat lusten. 



Vrijdag, 19 februari 2010 
Geen saaie dag in huize Komboloi, Mooke denkt dat Quanda’s kinderen van haar zijn. Met 
klagende maauwtjes probeert ze de kittens te lokken en a ls dat niet lukt dan gaat ze kittens 
halen. In het nekvel en bij haar in het mandje, Quanda vindt het wel goed, maar na drie 
kittens vindt ze het ook genoeg. Zo zijn er nu drie bij Quanda en drie bij Mooke. Mooke heeft 
een voorkeur voor mannen, Baphein en Boreas liggen in het mandje en ook de nieuwsgierige 
Bendis (Seychellois poesje) ligt bij Mooke. Als Mooke weer op jacht gaat ontsnapt Baphein en 
wordt Belita (rode halsbandje) gepikt maar dan wordt Quanda boos en ik geef Mooke even een 
time-out op de kittenkamer, samen met Tosje. Mooke gaat helemaa l op in haar moederrol en 
Tosje vindt dat best. De hoop op een rustige middag is weg als de kittens de kattenboom 
ontdekken. Beryl (licht bruine halsband) en Belita (rode halsband) klimmen tot in de mandjes, 
Quanda loopt nerveus onder de boom en uiteindelijk komen ze eruit en gaan bij mama Quanda 
drinken. 
 
Zaterdag, 20 februari 2010 
Gisteren was toch een hele drukke dag voor de kittens, de kattenboom verkennen gaat je niet 
in je bonte velletje zitten, de kittens zijn vandaag niet zo actief en slapen veel. Ons drukke 
torretje Bendis (Seychellois poes) was vanmorgen ook niet zo in vorm, veel slapen en geen zin 
om te spelen wel drinken bij mama Quanda, ze hebben samen twee uur lang in het 
bontmandje gelegen. Vandaag geprobeerd foto’s te maken van Basilia (paars halsbandje) deze 
dame is maar moeilijk vast te legen. Ze slaapt of is heel nieuwsgierig naar alles om haar heen 
en dan een mooie foto maken is een moeilijke onderneming.  
 
Zondag, 21 februari 2010 
Gisterennacht hebben we Quanda en haar kinderen niet in de kittenkooi opgesloten, 
vanmorgen zag alles er goed uit en a lle kittens stonden al bij  de deur om ons te begroeten. Ik 
denk dat het vooral om eten ging maar het is een prachtig gezicht. Belita (rode ha lsbandje) is 
een beetje ondeugend als a lles s lapen wil is zij nog wakker. Mooke pikt uiteindelijk het kitten 
wat nog wakker is, dat is Belita, zij vindt een nieuwe moeder geen probleem en gaat gelijk op 
zoek naar melk.  



Dagboek week 7 
Maandag, 22 februari 2010 
Het is een sombere regenachtige dag en de kittens slapen veel. Ze liggen graag op de 
verwarming in de buurt van mama Quanda. Ze komen wel even kijken als ik kittenvoer 
neerzet maar even snel eten en dan weer slapen. Als ik voor Quanda een apart schaaltje 
neerzet gaat Boreas (licht blauwe ha lsbandje) gelijk eten, kittenvoer vindt hij minder 
interessant. Onze grote dame Beryl ( licht bruin halsbandje) komt gelijk kijken maar na 
inspectie wordt het direct begraven, met zo’n gebaar van dat ruikt smerig. 
 
Dinsdag, 23 februari 2010 
Vanochtend, grote schoonmaak, de stofzuiger vinden de katten maar niks. Kittens even in de 
kittenkooi in een zacht mandje, alle bench k leden en mandjes in de was, schone spullen 
neerzetten en dan de kittens los. Als een los kanon springen sommige kittens uit de kooi. 
Bendis (Seychellois poes) stoeit lekker met Baphein (Sea l point kater, twee kleuren 
halsbandje) en Basilia (Seal poes, paars halsbandje). Ze heeft vandaag echt een drukke bui, en 
wil met a lle broertjes en zusjes de kattenboom in en dan spelen. Boreas (Seal point kater, 
licht blauw ha lsbandje) heeft geen zin en blijft liever in het warme mandje slapen, a ls Bendis 
hem wil overhalen piept/mauwt hij a lsof hij een slechte bui heeft, hij wil echt niet uit het 
warme mandje. Na het spelen gaan de kittens bij mama in het mandje drinken. 
 
Woensdag, 24 februari 2010 
Spelen en slapen in de kattenboom, terwijl Tosje alles slaperig bekijkt. Na het papje ‘s 
morgens vroeg knalt alle activiteit los. Alle kittens behalve Boreas (Seal point kater, licht 
blauwe ha lsbandje) maken de kattenboom onveilig, Boreas blijft liever bij mama drinken, 
later komt ook zijn broertje Baphein (Seal point kater, twee kleuren halsband) de meiden 
blijven heel lang spelen totdat ze één voor één in slaap va llen. Na het eten tussen de middag 
is het vooral Belita (Sea l point poes, rode halsband) die lekker druk is. Later als ze in slaap 
gevallen is in de kattenboom gaan haar broertjes en zusjes bij mama Quanda drinken.  
 
Donderdag, 25 februari 2010 
Vandaag is het bontmandje erg in trek, ook bij ons grootste kitten Tosje. Zolang hij ook slaapt 
met de kittens is er niks aan de hand. Belita (Seal point poes, rode halsbandje) is weer lekker 
druk, ze probeert zelfs in mijn broekspijp te klimmen, a ls dat niet lukt dan maar de speel 
spiraal. Er wordt vandaag niet zoveel gegeten en wel heel veel geslapen. De kattenboom is 
vandaag ook meer van de grote katten, Wiebel en Trollie daarom vinden de kleintjes naar 
boven klimmen een te grote uitdaging. 
 
Vrijdag, 26 februari 2010 
Vandaag opnieuw een grote schoonmaak want de kittenkooi gaat uit de kamer. Gisteren waren 
al een paar kittens op ontdekkingstocht en waren via een kussen achter de kooi terecht 
gekomen, tja en dan, hoe kom je dan weer terug. Slapen in de kooi deden ze al niet meer en 
eten in de kooi werd een beetje druk zo met z’n achten, mama Quanda, Tosje en de zes 
kittens. Vandaag heeft Basilia een mindere dag, ze heeft een beetje last van de ontworming, 
ze vindt het eten niet zo lekker dus wij als bezorgde moeders maken elke keer een nieuw 
blikje los op een schoon bordje waarop zij alleen maar heel driftig alles wil begraven. Ze 
drinkt wel bij mama maar ze krijgt ook een spuitje met eten, hier hebben we de handen vol 
aan want het is een pittige dame a ls ze iets niet wil. Bij  het opnieuw inruimen van de 
kittenspullen krijgen gelukkig ”hulp” van Baphein en Belita terwijl Tosje toekijkt.  
 



Zaterdag, 27 februari 2010 
We hebben vandaag een nieuw speeltje gehaald bij de Jumper en a lle kittens vinden het erg 
interessant. Mama Quanda is een beetje krols aan het worden en bij haar drinken is voor de 
kittens bijna niet te doen. Zodra er een tepel is gevonden gaat ma lopen, misschien dat er 
ergens een kater verborgen is, toch lukt het een paar kittens om te drinken. Vandaag komt er 
bezoek voor de kittens, Guy, Angelique en Eva komen een keuze maken welk poesje bij hun 
gaat wonen als ze 13 á 14 weken is. Maar alle katten waren erg druk vanmorgen en liggen nu 
allemaa l te slapen. Met wat aansporing van Eva en ons komt er langzaam wat beweging in de 
klont kittens, uiteindelijk is de keuze gevallen op Kombolo i’s Beryl. Wij zijn blij met het 
nieuwe personeel van Beryl het is fijn te weten dat ze straks een goed en warm plekje heeft 
bij hen. 
 
Zondag, 28 februari 2010 
Vandaag zijn onze overkantjes (oppasbuurtjes), Ton, Alies en Rike komen kijken naar hun 
kitten Komboloi’s Belita. Natuurlijk krijgen al onze katten aandacht en wordt geen enkele kat 
overgeslagen met de kroeltjes. Als Belita (rode halsbandje) bij Alies in haar handen in slaap 
valt is het net een eekhoorntje, de haren op haar staart staan uit van genot en ze is helemaa l 
als een egeltje opgerold, erg lief. Later komen ook Jolanda en Suus. Suus probeert de 
meditatieve sfeer te proeven met vier kitten op haar benen, je zou zo in slaap vallen. De 
kopjes foto’s geven weer de nodige moeite, hoe ouder de kittens worden hoe moeilijker ze op 
de foto gaan. 

 



Dagboek week 8 
Maandag, 1 maart 2010 
Vandaag verwen dag ik maak kip met rijst voor Quanda, ze piept en kermt onder me a ls ik op 
het aanrecht het gekookte kipje klein maak en haar bakje vul. Quanda is een beetje krols, dus 
ze heeft nu een iets harder stemmetje, haar kinderen begrijpen er niets van. Ze roept om te 
komen eten maar mama heeft bijna geen melk meer dit is erg verwarrend voor de kleintjes. 
De kleintjes krijgen een beetje AD van Hills, hier zitten extra bouwstoffen in zodat ze een 
steuntje krijgen met eten. Maar ze krijgen ook kittenvoer van Almo nature, Porta 21, Hills, 
Shiny cat, Proplan maar ook junior van Whiskas. Gek genoeg vonden de kittens van het vorige 
nestje Porta 21 helemaa l te gek, deze kittens gaan het bijna gelijk begraven als ik het neer 
zet. Het is elke keer weer uitproberen wat ze lekker vinden. Whiskas junior wint het voorlopig 
en sommige kittens Beryl (licht bruine halsbandje) en Boreas (licht blauwe halsbandje) eten a l 
uit de bakjes van de grote katten, die lusten bijna a l het voer wat op de grond staat. De 
kattenboom is vandaag niet in gebruik bij de grote katten dus....... 
Vanavond zijn Linda en Helen op bezoek geweest om een keuze te maken welk kitten samen 
met Boreas (licht blauwe ha lsbandje) meegaat naar Spijkenisse en hun keuze is gevallen op 
Basilia (paarse halsbandje) dus over 7 weken krijgen Anatolois en Aphrodite en broertje en 
zusje erbij. 
 
Dinsdag, 2 maart 2010 
Wat zijn we eigenlijk dom a ls katten mensen, we kopen krab plankjes en onnoemelijk veel 
bont muisjes en een kartonnen doosje is eigenlijk voldoende. De kittens spelen de hele 
ochtend al in en uit het doosje, erop en eronder. Tosje is helemaa l in de war er verdwijnen 
kittens en dan zijn ze er plotseling weer, hij begrijpt er niets van. Beryl ( licht bruine 
halsbandje) vindt dat alle broertjes en zusjes moeten spelen, ze maakt de kittens die slapen 
wakker en gooit ze van de verwarming af. Basilia (paarse halsbandje) heeft de muis aan de 
krab paal ontdekt maar algauw neemt Belita (rode ha lsband ) de zaak over. Zelfs Boreas (licht 
blauw ha lsband) heeft vandaag veel zin om te spelen. 
  
Woensdag, 3 maart 2010 
Alle kittens zijn echte slaap doosjes en liggen in het kleinste hangmandje in de kattenboom. 
Vandaag drukke dag met veel k lusjes voor het personeel. Specia l Cats heeft weer een nieuwe 
voorraad peewee gebracht en ook de nodige kattenblikjes. Ook wordt er nog even het één en 
ander gehaald bij de Jumper. ‘s Middags komt Marca wat foto’s maken en we kunnen maar 
moeilijk een keuze maken zo veel mooie en leuke foto’s. De eerste foto’s zijn natuurlijk slaap 
foto’s, maar na het eten komen er wat actie foto’s. 
 
Donderdag, 4 maart 2010 
Vandaag bijna de hele dag weggeweest, dus de foto’s en het dagboek zijn een beetje sober. 
Veel eten, veel schoonmaken en alleen Basilia (paarse halsbandje) blijft het langst wakker 
maar ook zij gaat slapen. 
Je merkt dan bijna niet dat er 6 kittens plus 4 volwassen katten en 1 half vo lwassen kater in 
huis zijn want alles slaapt. 



Vrijdag, 5 maart 2010 
Druk met schoonmaak en kitten kattenbak wordt voorzichtig richting keuken verplaatst, elke 
dag een klein stukje. Spelen met het mandje is helemaa l te gek en a ls daarnaast het krab 
paaltje staat dan hebben de kittens de tijd van hun leven. De buurvrouw Karin komt gezellig 
op bezoek en maakt mooie foto’s, onze katten kinderen zijn niet zo heel erg actief. Maar als 
er eten te halen valt bij mama Quanda of uit het juiste blikje dan komen ze wel even in de 
benen. We hebben het halsbandje van Beryl afgedaan, deze dame groeit zo snel dat we haar 
heel goed kunnen herkennen zonder halsbandje. 
 
Zaterdag, 6 maart 2010 
Vandaag is het een heerlijke zonnige dag. De kittens eten goed en zijn daarna direct actief. 
Beryl houdt ervan alle hoekjes van de kamer goed te inspecteren en ze krijgt hulp van Bendis. 
De speelgoed salamander (Ikea) is een groot succes. Het is een soort vingerpopje en Tos rukt 
hem van je handen af maar als de kittens hem te pakken krijgen wordt er woest gespeeld. 
Foto’s maken en a llemaa l kittens op je benen en zij en rug valt niet mee. Aan het einde van 
het spel valt Basilia gewoon in s laap met de speelgoed salamander vast aan 1 of 2 nageltjes. 
 
Zondag, 7 maart 2010 
Vandaag een heerlijke rustige dag. De kittens zijn heel erg druk met hun ochtend spel. Vooral 
als er een zusje of broertje verstopt zit onder het bench-kleed dan gaat het er woest aan toe. 
Tosje kan zich maar met moeite inhouden maar vooral Boreas, Baphein en Basilia spelen 
woest met het zusje onder het kleed, gelukkig kan Bendis heel goed tegen een stootje. Na dit 
avontuur vallen de kittens ook allemaa l in een diepe s laap, lekker in het zonnetje. 
 

 



Dagboek week 9 
Maandag, 8 maart 2010 
Vandaag verse vis voor Quanda (koolvis gekookt), met het opscheppen waren de twee oosterse 
(Mooke en Tos) er direct bij. En toen het op de grond werd neergezet zaten er vijf kittens in 
het bord, alleen Bendis vindt het niet lekker. Er wordt erg woest gespeeld en v lak voordat ik 
Tos naar boven wil doen, va lt alles in een coma. Heleen heeft weer een nieuw filmpje 
gemaakt het staat onder de bladzijde filmpje, hier staat ook de link voor alle kitten filmpjes 
van onze Cattery. 
 
Dinsdag, 9 maart 2010 
Vandaag zijn de kittens erg druk, het kartonnen doosje en de spiraal zijn erg populair. Het 
spelen gaat er woest aan toe en af en toe piept er een kitten. Mama Quanda grijpt alleen in 
als het gepiep te lang duurt, kittens kunnen wel tegen een beetje ruw stoeien. En alsof de 
kittens een slaaptablet hebben gehad vallen ze op e lkaar in slaap a lleen Bendis die slaapt 
liever op de verwarming. Mooke en Quanda hebben een plekje op de vensterbank en alles ligt 
lekker in het zonnetje, behalve het onderste kitten van de kittenklont maar die heeft het wel 
warm door de broertjes en zusjes die er bovenop liggen. 
 
Woensdag, 10 maart 2010 
Woeste Quanda en haar kittens zitten op en in een bord met kip en rijst met bouillon erover. 
Sommige kittens gaan na afloop nog even drinken bij mama. Maar de meeste kittens gaan 
direct slapen met een hele vo lle buik. Basilia is net een buik met pootjes, ze heeft een hele 
grote eetlust. Quanda heeft met het eten met kittens één groot nadeel het kitten dat het 
meest dichtbij staat wordt onder de happen door helemaa l gewassen met Quanda spuug en 
met voer, wat meestal een drijfnat kitten oplevert die erg naar voer ruikt. Dus wordt dit 
kitten nogmaals door mama gewassen als ze samen gaan slapen, dit gebeurt meestal met 
Boreas of Basilia die ook af en toe meer op een plu izig beertje lijken dan op een Siamees 
kitten. Basilia heeft de kamerplant ontdekt..... zucht....... 
 
Donderdag, 11 maart 2010 
De kittens hebben het erg naar hun zin met de speel spiraal en met een nieuwe kartonnen 
doos. Maar na het speel uurtje vallen de kittens zoals gewoonlijk in s laap, beha lve Belita en 
Beryl deze twee dames blijven bij me terwijl ik aan de keukentafel zit. Als Mooke ook even 
langs komt en via de magnetron op de koelkast springt, is Beryl helemaa l van s lag. Zij wil ook 
op de koelkast, ze gaat er voor staan, kijkt omhoog en blijft piepen. Mooke vindt zo’n piep 
ding onder zich maar niks en ze gaat al gauw een ander plekje zoeken. Dan gaat Beryl maar in 
het hang mandje aan de verwarming liggen bij haar broertjes en zusjes. Belita ligt op de stoel 
naast me en va lt in s laap. Als a lles slaapt wordt Basilia wakker, ze piept en wil gezellig bij je 
op schoot. Het liefs wil ze in je hand in slaap vallen en dat lukt ook. 
  



 
Vrijdag, 12 maart 2010 
Bericht van de oppas: 
Vandaag en morgen is het aan ons (Lies, Ton en Rike) om voor het “poezen spul”te zorgen. We 
vinden het een hele eer dat de zorg van al dit moois en liefs aan ons wordt overgelaten. 
Sterker nog: we kijken de bazinnen die een nachtje hotel in Deventer aangeboden hebben 
gekregen, gewoon de deur uit. Maar helaas; de baasjes zijn niet uit huis te krijgen. Maar goed 
uiteindelijk mogen wij dan zorgen. Belita zit buitengewoon relaxed in het hangmandje aan de 
verwarming: gestrekte achterpootjes omhoog, heerlijk genietend met dichte oogjes. Baphein 
vindt de staart van z’n moeder helemaa l het einde. Zelfs a ls Quanda op de kattenbak zit, kan 
ze dat niet ongestoord doen. En de rest van de kittens ligt in file achter elkaar op de 
fleecedeken op de verwarming. Tot het eten komt, dan komt alles onmiddellijk in actie. 
Bendis heeft aanvankelijk niet zo’n trek maar drinkt nog veel bij Quanda. Later krijgt ze nog 
wat extra aandacht en een beetje AD-voer. 
  
Zaterdag, 13 maart 2010 
Bericht van oppas: 
De volgende morgen blijkt er veel geplast en gepoept te zijn. En iedereen heeft trek, dus 
werk aan de winkel. Veel werk zelfs maar het is zo leuk....... Helaas komen de vrouwtjes over 
een paar uur alweer thuis. We vinden dat maar niks, hoe aardig ze ook zijn...... Kortom, voor 
ons was het een heuse belevenis, boordevol leuke momenten! 
Bericht van Annemarie en Marianne: 
Lekker uitgerust en ontspannen weer thuis, heel veel Deventer koek meegenomen om de 
oppas te bedanken. De katten zien er goed uit en Quanda heeft zelf hele dikke billen en dat 
na 1 dag. 
  
Zondag, 14 maart 2010 
Het kartonnen doosje is nog steeds in trek alle kittens spelen er mee. De hele ochtend en een 
deel van de middag zijn de kittens onvermoeibaar aan het spelen. Als ze dan toch moe zijn is 
bij je grote broer Tos in slaap vallen ook wel lekker. 



Dagboek week 10 
Maandag, 15 maart 2010 
Alles slaapt beha lve Basilia en Belita, die zijn erg wakker, Basilia mag nog even bij mama 
Quanda drinken. Belita is Quanda erg aan het plagen, spelen met haar staart en er in bijten, 
uiteindelijk straft Quanda haar af, maar al gauw speelt Belita weer met Basilia. Het is heel 
lang stil in de rieten mand, a lleen Bendis is wakker, dan is het etenstijd en alles wordt wakker 
en de twee heren Baphein en Boreas stoeien nog even samen maar ook deze mannen hebben 
honger en schuiven aan. Om ha lf zes bij de dierenarts de kittens krijgen hun eerste enting, de 
dierenarts was tevreden over alle kittens, hij vond dat ze er goed uitzagen. 
Bendis en Basilia moeten nog wat groeien maar de conditie van deze kittens was goed. 
 
Dinsdag, 16 maart 2010 
Vandaag krijgen de katten iets extra’s, kook visje met rijst. Quanda en haar kittens zijn ware 
piranha's. Binnen de 30 seconden is het hele bord leeg, de keuken ligt bezaait met rijstkorrels. 
Quanda neemt een hap, schut haar prooi dood en slikt dan pas door, dus overal rijstkorrels. Zo 
in de ochtend zijn de kittens een tikje suf maar dat kan van het prikje komen van gisteren. Als 
het zonnetje s‘ middags in de kamer komt zijn alle kittens erg wakker en erg ondeugend, ze 
kunnen in de vensterbank komen en geen plant is veilig. Ook mama Quanda die daar haar 
middagdutje doet wordt van alle kanten besprongen. 
 
Woensdag, 17 maart 2010 
Ik heb vandaag wat foto’s van gisteravond toegevoegd. Ik had gisteren de website net klaar en 
we zouden kitten bezoek krijgen (Linda en Helen). Ik zat net op de bank en één voor één 
kwamen a lle kittens op schoot. Boreas kwam wat hoger liggen en viel in slaap a lle andere 
kittens dommelde ook weg, Marianne heeft toen wat foto’s gemaakt. Vandaag, lekker drukke 
kittens ze rennen door de kamer/keuken, het lijkt wel tikkertje. Gelukkig eten ze allemaa l 
goed want hier gaat heel wat energie inzitten. Quanda is alweer op mannen jacht (krols), ze 
brult gelukkig nog niet zo hard maar voor de kittens is het erg verwarrend. Mama mauwt de 
kittens luisteren naar haar en komen direct aangelopen, maar dat is niet wat Quanda wil.  Er is 
nog een verwarrende 
Situatie Tosje denkt de belangrijkste man van de troep te zijn, Trollie wijst hem regelmatig 
zijn plek maar Tos is een beetje eigenwijs. 
  
Donderdag, 18 maart 2010 
Het is lente, tenminste dat denken de katten, ze zijn heerlijk druk en hebben een goede 
eetlust. Het volle bord met Bozita (rendier), Porta 21 (vis) en Gourmet (paté lever) is binnen 
enkele minuten leeg. Nieuw is, dat sinds een paar dagen, alle kittens samen eten en na het 
eten is het nodig dat ze onderling elkaar schoon likken in het mandje. Hierna vallen ze in 
slaap in het mandje totdat de één na de ander eruit valt en meestal blijven er twee kittens 
over die dan languit liggend het mandje bedekken. Ook Mooke heeft haar lente kriebels en ze 
ligt heerlijk in haar mandje in de vensterbank in het zonnetje, je zou er bijna jaloers op 
worden.  



Vrijdag, 19 maart 2010 
Vandaag is het een hele drukke dag voor ons, maar de kittens hebben daar geen boodschap 
aan ze willen ETEN!!!!!!!! Tjonge, jonge wat een uitgehongerde kudde en ons 7e kitten (Tos) 
doet vrolijk mee. Na de rijst met kip is iedereen zich grondig aan het wassen en dan gaan 
sommige kittens slapen, deze kittens zijn meestal ‘s nachts wakker. De mannen Baphein en 
Boreas stoeien wat om een koek wikkel en Beryl heeft een lekker plekje op schoot dat ze niet 
wil afstaan aan Boreas. Maar als iedereen dan slaapt gaat Baphein ook een plekje zoeken in de 
kattenboom. 
 
Zaterdag, 20 maart 2010 
De kittens hebben honger en ze eten allemaa l goed. Hierna is vooral het bont mandje in trek, 
Tosje aan de zijkant en de kittens tegen hem aan. Ze kunnen zo heerlijk over elkaar heen 
liggen maar als we ook maar iets op de PC doen zijn ze gelijk wakker. Vooral Beryl en Baphein 
zijn erg in de snoertjes geïnteresseerd. 
Maar het zijn vooral de heren ook die nog altijd proberen te drinken bij mama. En als a lles 
slaapt of bij mama drinkt komt onze voorzichtige Bendis nog even spelen. 
    
Zondag, 21 maart 2010 
Erg veel nerveuze toestanden hier in huis, het begon vanmorgen met de buurman die wat 
gaatjes moest boren, de hele katten familie in rep en roer, behalve Wiebel en Tro llie die 
bleven gewoon in hun mandjes. Dan na zoveel herrie is het goed troost te zoeken bij een 
Mooke en Tos in het bont mandje want Quanda is nog steeds op mannen jacht en heeft geen 
tijd voor kittens. Toen ik uiteindelijk aan de website was begonnen ontplofte hij, na veel 
geploeter en erg veel werk heb ik hem toch weer kunnen herstellen en kan ik ook wat foto’s 
van vandaag en mijn korte verhaaltje kwijt. 



Dagboek week 11 
Maandag, 22 maart 2010 
Een heerlijke zonnige rustig dag de kittens slapen lekker lui in het mandje. Quanda heeft nog 
steeds meer haar zin op een man gezet dan op de kittens verzorgen, maar Mooke helpt wel 
mee. Mooke moet krols worden en dan houdt ze erg veel van de kittens. Het liefs neemt ze de 
kittens in de bek mee naar haar eigen nestje, maar de kittens zijn ondertussen veel te zwaar 
dus probeer ik Mooke een beetje te ontmoedigen. Na kip met bouillon en rijst is het 
schoonmaak uurtje begonnen, zo ontstaan nu “beertjes”. Quanda poetst vooral Boreas, Basilia 
en Belita en soms is het zo dat behalve mama Quanda ook nog een zusje komt poetsen want 
die Boreas schijnt erg vuil te zijn. 
 
Dinsdag, 23 maart 2010 
Weer een heerlijke zonnige dag en alles ligt tevreden in het mandje na het ontbijt. Spelen 
met het touwtje van de wollen bal of met een pluisje vinden onze kleinste dames Belita en 
Bendis erg leuk. We hebben gisterenavond de kittens ruimere bandjes omgedaan. De volgende 
wijzigingen: 
Baphein was twee kleuren bruin = licht bruin, Boreas was licht blauw = zilver, Basilia was 
paars = roze met rode stippen en Belita was rood = roze. Bendis en Beryl hadden geen bandje 
meer. 
Vandaag zijn de dames van Proplan langs geweest om de kittenpakketten te brengen, zoals 
meestal na een bord vol eten was sprake van weinig spelen en heel veel s lapen, a lleen Bendis 
was vrij actief en liep de show te stelen met haar mooie neusje. 
 
Woensdag, 24 maart 2010 
De kittens hebben weer een luie dag vandaag. Heel veel s lapen maar zodra mama voorbij 
komt dan proberen ze een beetje melk bij haar te krijgen. Quanda heeft volgens ons niet echt 
meer melk of maar heel weinig maar de meeste kittens laten zich niet ontmoedigen. Mama 
aanvallen met z’n allen op het kleed of een aanval in de vensterbank langs de gevaarlijke 
katten, Wiebel en Mooke. En dan duwen in het mandje totdat je een plekje hebt bij mama 
ook al duw je daarmee Mooke weg. Als Quanda haar toevlucht bij mij zoekt naast de laptop 
dan hebben de kittens ook veel interesse in de website en de achterkant van het scherm van 
de laptop. Maar ik zet ze bij hun speelgoed want de aanpassingen op de website maak ik 
liever zelf. 
 
Donderdag, 25 maart 2010 
Gisteren zijn de stambomen van de kittens binnen gekomen, alles gaat nu wel erg snel, over 2 
½ week vliegen ze uit naar hun nieuwe eigenaren, vreemd hoor. Maar ze zijn nog even bij ons, 
lekker ondeugend doen en ze laten ook van zich horen. Beryl heeft al een fors stemgeluid en 
laat ook van zich horen als ze eten of een kroeltje wil. De mannen hebben geen harde stem 
maar kraken een beetje. Belita en Basilia hebben een behoor lijk knorretje als ze op schoot 
zitten. Quanda is al wat minder krols dus de kittens mogen weer drinken. 
 
Vrijdag, 26 maart 2010 
Vandaag is het balletje helemaa l in trek. Ook is het koeiemaandje weer naar beneden gehaald 
en deze staat vaak op z’n kop, drukke Beryl en Baphein en ook Bendis zijn de piraten in dit 
verhaal. Vanavond komt ons kleinkind de kittens bekijken, wij zijn benieuwd. 



Zaterdag, 27 maart 2010 
De kittens zijn lekker ondeugend en springen nu zelfs in de kast, dat is niet helemaal de 
bedoeling, maar Beryl is erg ondernemend, Guy en Angelique krijgen hun handen vol met deze 
pittige dame. Vanmorgen was alles volgens het normale schema geregeld a lleen waren er wat 
meer mensen in de kamer (onze kinderen en ons kleinkind Martien, Chlarissa en Lotte). Alles 
ging best totdat Lotte ging huilen dat hadden de kittens nog nooit gehoord wat een lawaai en 
ze gingen allemaa l een veilig plekje zoeken. Maar toch is Lotte ook erg interessant en algauw 
kwam er een kitten kijken naar dat ding wat zo veel geluid kan maken. 
 
Zondag, 28 maart 2010 
De kittens zijn al bijna gewend aan ons kleinkind. Vandaag zijn Marjon en Mats komen kijken 
naar Baphein, onze meneer was ook direct vol interesse naar de tas van Marjon. Aan Mats 
moest Baphein nog wel even wennen maar hij had a l een voorproefje van Lotte gehad, die 
kleine dingen (kinderen) kunnen echt veel lawaai maken. Zoa ls een echte Siamees is, was hij 
vooral erg nieuwsgierig en hij viel daarmee direct in de smaak, over een aantal weekjes mag 
hij in Bergen op Zoom gaan wonen. Vanmiddag toen alle kittens sliepen had Boreas de tijd van 
zijn leven met het stoffen voetballetje. 
 



Dagboek week 12 
Maandag, 29 maart 2010 
Een rustige regenachtige dag en kittens die heel veel s lapen. Ik denk dat ze een beetje moe 
zijn van het weekend. Beryl is de meest actieve en ondeugende kat, geen plant is veilig in de 
vensterbank. Mooke heeft Belita uitgekozen om samen in het mandje te s lapen, de andere 
kittens vindt Mooke een beetje te druk. Boreas klaagt dat hij niet op schoot mag als ik de 
kamer schoonmaak en als ik in mijn theepauze ben klimt hij gelijk op schoot en slaapt hij. 
 
Dinsdag, 30 maart 2010 
Het regent en de kittens zijn lekker lui. Gourmet paté met brokjes is helemaa l het einde voor 
de kleintjes. Met een buikje vol is het lekker om tegen een warme Tos aan te liggen in het 
mandje op de vensterbank. Dan maakt het niets uit dat er geen zonnetje in de vensterbank 
schijnt. En als toetje nog even wat melk bij mama Quanda is ook heerlijk.  
 
Woensdag, 31 maart 2010 
Het is vreemd weer buiten, een beetje regen en heel veel wind. De kittens zijn erg hongerig 
en zelfs het bakje van wiebel wordt met smaak leeg gemaakt en als alles op is dan kun je nog 
altijd melk drinken bij mama. Quanda is gelukkig over haar krolsheid heen en dat is een stuk 
rustiger voor haar kinderen. 
Tosje is bij sommige kittens, Belita en Baphein nog steeds favoriet, hij is heerlijk warm en 
groot om tegen aan te liggen. 
 
Donderdag, 1 april 2010 
De kittens genieten van het zonnetje en liggen languit in het bontmandje. Tussen de middag 
een traktatie voor Quanda en haar kinderen, verse kip met bouillon en rijst, binnen de 5 
minuten is het hele bord leeg. 
Als het middagzonnetje in de vensterbank schijnt liggen Belita, Mooke en Tosje heerlijk te 
bakken. Basilia, Bendis en Baphein vinden het bontmandje een heer lijk plekje. 
 
Vrijdag, 2 april 2010 
Het is een zonnige dag en de kittens doen het geweldig, lekker spelen en goed eten. Het 
mandje in boom is een heer lijk plekje voor Quanda en al gauw komen Beryl en Baphein bij 
haar liggen. Dit is niet alleen maar voor het slapen, drinken bij mama is ook lekker. Tos ligt in 
het bontmandje bij de kittens pas als Mooke in een mandje in de vensterbank gaat slapen 
komt Tos bij haar liggen. 
 
Zaterdag, 3 april 2010 
Vandaag is het zonnetje niet zo aanwezig dus moeten de kittens de warmte van elkaar 
krijgen. Als Beryl het te warm vindt maakt ze zichzelf lekker lang. Als de kittens zo slapen 
lijken het wel engeltjes helaas hebben ze de palm ontdekt, het was een volle plant 
maar.........misschien toch weer iets nieuws kopen als alle kittens een plekje bij hun nieuwe 
personeel hebben. Vooral Baphein is slecht te ontmoedigen maar a ls er een takje af is zijn ze 
ook de halve avond zoet met spelen. 



 
Zondag, 4 april 2010 
Een sombere paaszondag, eieren zoeken in de tuin met regen is geen optie vandaag. De 
kittens zijn lekker lui en sommige hangen in het mandje in de kattenboom. Belita is nogal 
warm en dan is het lekker om tegen haar aan de liggen maar niet met heel je lijf vindt 
Baphein dus zijn poten steken uit het hangmandje. Bendis vindt de salamander van Ikea een 
eng dier ze probeer hem heel voorzichtig om zeep te helpen. 
 



Dagboek week 13 
Maandag, 5 april 2010 
Vandaag is het tweede paasdag en we gaan samen met de buurtjes naar de kattenshow in 
Arnhem. De kittens slapen bij Quanda en Tos en we laten een vol bord eten achter dat moet 
lukken. De Show in Arnhem is gezellig en we kopen voer en kletsen wat bij Harry en Nanda, 
Henny en Chantal en natuurlijk bewonderen we de katten. Het verbaast me elke keer weer 
om te zien dat de katten zo rustig blijven en zelfs Dalai blijft gewoon bij Harry op zijn 
schouder zitten. Na een heerlijke middag genieten samen met onze buurtjes komen we terug 
bij onze hongere kittens, dus werk aan de winkel en eten geven. 
 
Dinsdag, 6 april 2010 
Vandaag moeten onze overkantjes de katten verzorgen, we zijn naar Enschede. Vandaag is het 
een moeilijke verdrietige dag, de crematie van Marianne’s vader. We zijn pas weer heel laat 
thuis maar alle beestjes zijn goed verzorgt en niets te kort gekomen. Ik ruim nog wat spullen 
op en update de website hierna gaan we allemaa l naar bed, vooral Tos en Mooke die waren al 
stiekem naar boven gepiept. 
 
Woensdag, 7 april 2010 
Vandaag komt Mascha (Special Cats) met PeeWee korrels en kattenvoer ze vindt de kittens 
groot geworden. De kittens krijgen vandaag de 2e enting en de chip. Altijd een beetje heftig 
zo’n chip, Belita moet nog even wachten met de enting ze is nog een beetje verkouden maar 
de rest krijgt wel de enting.  
Als we terug zijn kruipen alle kittens bij elkaar een beetje troost zoeken van de chip en het 
prikje.  
 
Donderdag, 8 april 2010 
Het is een zonnige dag en de kittens slapen veel, meestal bij  elkaar in het bontmandje maar 
vandaag hebben Bendis en Belita een nieuw plekje ontdekt in de kattenboom. Ze liggen naast 
Trollie in het mandje er is bijna geen plek vrij maar dat maakt niet uit. ‘s Avonds komt Boreas 
zijn kroeltjes halen bij Marianne en al gauw is hij vast in slaap. 
 
Vrijdag, 9 april 2010 
Lekker spelen met je zusje (Belita en Beryl) en dan even uitrusten in de kattenboom. Boreas 
ligt al languit en slaapt bijna maar wie weet komt er wel een zusje plagen. Bovenin de boom 
schoongemaakt worden dor mama Quanda is ook heerlijk denkt Beryl, slapen doe ik hierna. In 
de vensterbank ligt Wiebel in de houten bak terwijl er ook een zacht mandje staat, domme 
poes. 
 
Zaterdag, 10 april 2010 
Vandaag is het een erg warme dag, de kittens zijn druk met spelen. Baphein moet erg 
schrikken als zijn zusje gewoon door de kamer loopt, het is geen gezicht met een 
borstelstaartje. De meeste kittens liggen aan het einde van de middag te slapen of dutten 
languit in het zonnetje. 



 
Zondag, 11 april 2010 
Vandaag zijn we even in Enschede maar onze overkantjes spelen met de kittens en voeren ze. 
Ook wordt Trollie geprikt. Als we ‘s avonds nog wat foto’s maken spelen de kittens erg woest 
met elkaar in de kattenboom. Vreemd genoeg gaat er geen broertje of zusje stuk met al dat 
woeste spelen maar na een uurtje valt alles in slaap. 
 
 

 


