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Zwangerschap 
 
26 september 2010 
Het is zo ver Mooke gaat naar de kater, de rit duurt ongeveer twee uurtjes. Mooke mag in de nieuwe 
bench, lekker groot met een zacht verwen dekentje erin, maar auto rijden vindt onze koningin niets. Ze 
klaagt en zeurt en alleen bij 110 km per/uur wordt ze rustiger. Totdat het na een uurtje rijden het 
helemaal stil is en als we naar achter kijken heeft ze als een ware Houdini de schuif open en stap ze 
nabij uit de reis-bench. We moeten snel een parkeerplaats zoeken, Marianne houdt Mooke met één 
hand tegen, zodat ze niet los door de auto loopt. Op de parkeerplaats goed het schuif deurtje geklemd 
en jawel hoor het klagen begint weer. Als we uiteindelijk bij Claudine (Cattery Mazal Tov) zijn,  is onze 
dame rustig en bij Hugo in het kater verblijf gaat ze rustig de ruimte inspecteren. Na wat controles, 
voerbak, kattenbak kiest de dame een hang mandje uit en maakt het zich gemakkelijk. ‘ 
 
29 september 2010 
De romance losgebarsten en Mooke en Hugo zijn een lekker kroelpaar en hangen samen in het mandje. 
 
3 oktober 2010 
We halen onze koningin vandaag op en als we bij Hugo naar binnen komen loopt ze gelijk onder ons de 
mekkeren, ze wil wel naar huis toe. Als we haar op de arm nemen strekt Hugo nog zijn poten uit naar 
haar en likt aan haar oor, hij is een bijzonder lieve kater.  Thuis gekomen vinden de andere katten 
Mooke’s terugkomst al gauw best er wordt zelfs niet geblazen naar elkaar. 
 
15 oktober 2010 
Mooke heeft een slecht humeur, ze krijgt van elke kat het beste plekje en mag vooraan bij het eten 
maar ze is een prikkelbare dame die niet gauw tevreden is. Ze krijgt apart wat eten want bij de grote 
massa eten is beneden haar waardigheid. 
 
23 oktober 2010 
Vandaag Claudine een berichtje gedaan over onze zwangere Mooke. Ze heeft licht roze tepels en eet de 
oren van je hoofd. Niet met alle andere katten maar ze wil een aparte exclusieve bediening op het 
aanrecht. 
 
8 november 2010 
De verwarming is stuk en Mooke heeft het koud bij hoge uitzondering mogen alle katten nu bij haar in 
het mandje liggen. 
 
21 november 2010 
De katten zijn ontsnapt uit de kamer en na wat stoeien op de trap komen ze allemaal gezellig bij ons op 
bed liggen. 
 
24 november 2010 
Vandaag hebben we de kittenkooi opgezet met de bevallingsdoos erin. Tos, Bendis en Quanda hebben 
de doos van alle kanten bekeken en Bendis heeft er vooral opgestaan, ik denk  dat we een andere doos 
moeten halen, deze is al behoorlijk gammel. Uiteindelijk rommelt Mooke ook wat in de doos wat alles 
ligt natuurlijk fout, Tos en Bendis vinden het heel interessant. Ik slaap vanavond beneden bij Mooke, 
Wiebel en Trollie. Quanda, Tosje en Bendis slapen vanavond op de katten kamer boven dan heeft Mooke 
iets meer rust. 
 
25 november 2010 
Mooke kan maar moeilijk haar plekje vinden maar uiteindelijk valt ze in slaap op de kattenboom. 
  



Dagboek week 1 
 
Dinsdag 30 november 2010 
Het is half zeven ‘s avonds en Mooke is erg onrustig, uiteindelijk kruip ze bij Bendis en Quanda op een 
kussen bij de verwarming. We zouden bezoek krijgen maar bellen ze af, want we zien de eerste weeën 
al en ook verliest Mooke wat bloed. We zetten haar in de bevallingsdoos en de weeën komen nu 
regelmatig. Om tien voor half acht is het zover het eerste kitten meld zich, een black tabby,  het is een 
mannetje (Komboloi’s Cirio). Nadat Mooke hem flink heeft gepoetst vindt hij zelf een tepel, melk 
drinken lukt niet helemaal want het tweede kitten komt eraan. Om tien voor acht wordt het eerste 
zwarte pietje geboren een Ebony meisje (Komboloi’s Circe) ze is wel veel lichter van kleur dan Mooke 
misschien is ze wel blauw. Dan is het heel lang stil, Mooke laat haar twee kleintjes drinken en we geven 
haar een korreltje om de weeën op te wekken. Boven op de kooi gaat de oosterse bende zich vervelen 
na wat rennen en een spelletje tikkertje breng ik ze naar boven naar de katten kamer dan heeft Mooke 
wat meer rust. Na ander half uur zien we de weeën sterker opkomen en om vijf voor half tien wordt er 
een tweede Ebony dame geboren (Komboloi’s Cheannette). Dan wordt Mooke weer een beetje onrustig 
en na ruim een half uur om tien over tien komt nummer vier ook een Ebony maar dan een mannetje. 
We vinden Mooke nog wel wat dik maar ze is aan het slapen met de kittens tegen haar buik aan. De 
kittens zijn droog en we wegen ze één voor één. Het éérste kitten Cirio weegt 86 gram, het tweede 
kitten Circe weegt 71 gram, het derde kitten Cheannette  weegt 78 gram en Calisto kitten nummer vier 
weegt 94 gram. De mannen wegen iets meer dan de meiden maar dat is normaal. Om half één besluiten 
we wat te gaan slapen Marianne beneden bij Mooke en haar kittens en ik slaap boven. Om half drie 
roept Marianne, er komt nog een kitten aan. Ik ben snel beneden en om drie uur wordt een mannetje 
geboren chocolate tabby (Komboloi’s Casta) hij heeft het erg benauwd en we zijn druk in de weer, 
uiteindelijk is de ademhaling op gang gekomen we wegen hem snel, hij is best zwaar 98 gram en we 
leggen hem terug tegen de buik van Mooke aan.  Nu is het klaar denken we en we gaan om half vijf toch 
nog maar even slapen.  Als ik om negen uur beneden ben is Mooke erg onrustig er is wat aan de hand 
met het laatste kitten. Uiteindelijk  gaat het fout en hij stopt met ademhalen en om 10 uur moeten we 
met verdriet bekennen dat hij dood is, hij krijgt straks een mooi plekje in de tuin. Het is geweldig om 
kittens te krijgen maar er een kitten verliezen is erg moeilijk. De overige kittens zijn erg actief, vooral 
de zwarte bende krijst zodra de favoriete tepel bezet is en er ontstaat waar gevecht op de buik van 
Mooke, maar ze heeft veel goede tepels dus ruzie maken is eigenlijk niet nodig. 
 
Woensdag 1 december 2010 
We zijn vandaag allebei erg slaperig en komen maar moeizaam op gang. Kittens drinken goed bij 
Mooke. Mooke klaagt veel ze heeft honger en wil een extra schaaltje eten. Foto’s maken van zwarte 
kittens in een donkere bevallingsdoos lukt niet zo best, maar een paar zijn wel te gebruiken. Ik wil 
eigenlijk geen flits gebruiken want Mooke is een beetje onrustig. 
 
Donderdag 2 december 2010 
Mooke is wat onrustig geweest vannacht, de kittens zijn erg hongerig en Cirio kan met moeite een tepel 
vinden en maakt heel veel lawaai. Overdag lukt het voeden wat beter en is Mooke ook meer relaxed. 
Mooke heeft heel veel honger en als zij even weg is om te eten neem ik wat foto’s van heel dichtbij 
met flits. De kittens merken hier niets van en Mooke is te druk met haar eten. Nu ik de kittens wat 
beter zie is de kleur van ons tweede kitten, onze dame Circe nog moeilijk ze is een stuk lichter dan de 
andere twee donkere kittens. Misschien vanavond met wegen dan kunnen we haar iets beter zien, in de 
donkere veilige bevallingsdoos hebben we heel weinig licht. 
  



 
Vrijdag 3 december 2010 
Het was een rustige nacht voor Mooke en haar kinderen. Mooke is een heel geduldige moeder, de 
mannetjes zijn allebei wat onhandig met het vinden van een tepel, ze hebben wel honger en het zijn 
dan ook de kittens die het meeste lawaai maken. We hebben gisteravond de kittens gewogen, wegen is 
heel stressie voor Mooke, ze wil direct haar kinderen verplaatsen naar een andere plek, dit hebben 
gelukkig kunnen ontmoedigen. De meiden zijn allebei goed aangekomen, de kerels lopen ietsjes achter 
en hebben ook een beetje kitten melk (KMR) gehad. Als we gaan wegen vanavond doen we dat in de 
kittenkooi misschien is Mooke dan iets rustiger. Nu overdag neemt ze alle tijd voor haar kinderen en ligt 
ze met haar vier drinkende kinderen in de bevallingsdoos, ze kijkt net over het randje heen en houdt 
alles in de gaten. 
 
Zaterdag 4 december 2010 
Rustige dag met veel sneeuw. Gisteren en vandaag zijn alle kittens goed aangekomen. Vandaag was 
alleen Cirio met 7 gram de minste van het stel. Hij is niet zo slim en laat zich vaak van de tepel af 
duwen door zijn zusjes, dat zijn ook de dikkertjes. Marianne helpt een beetje en hij krijgt wat kitten 
melk (KMR) waar hij overigens niet echt dol op is. 
 
Zondag 5 december 2010 
We hebben niet meer beneden geslapen vannacht, Mooke is heel rustig en als we vanmorgen de 
kittenkooi opendoen komt ze niet eens direct in de benen. Ze krijgt apart eten en uiteindelijk wil ze 
even op haar eigen kattenbak en laat ze de kittens alleen. Stiekum wegen we Cirio even en hij moet 
echt beter z’n best doen dus krijgt hij een paar spuitjes met melk en we voeren ook Circe onze dikste 
dame bij, misschien krijgt hij dan meer kans bij mamma Mooke. Tosje is nieuwsgierig naar de kittens 
maar ook een beetje bang dus hij blijft op een afstand naast mama Mooke kijken. Later op de dag 
kruipt Quanda bij Mooke in de bevallingsdoos, er is gelijk erg weinig plek voor Mooke en haar kinderen. 
Misschien zijn het de kittens of de kitten melk (waar Quanda erg dol op is) maar Quanda wil niet weg, 
ik haal haar toch maar weg. Voor het middagdutje geef ik haar een plekje bij haar dochter Bendis, die 
kan tegen een stootje en de kittens zijn nog wel heel erg klein en Quanda is niet zo handig. 
 
Maandag 6 december 2010 
Mooke heeft vannacht gebruik gemaakt van de kattenbak in de kittenkooi en dat is niet helemaal goed 
gegaan. Dus vanmorgen vroeg rommel uit de kooi en schone nieuwe spullen erin. Cirio lukt het al iets 
beter om bij mama Mooke melk te drinken. Ik ben ‘s middags even weg en als ik terug ben ligt Mooke 
met haar kindjes te slapen, het is een plaatje. 
 
  



Dagboek week2 
 
Dinsdag 7 december 2010 
Vandaag grote schoonmaak op de website dus heel even alles uit de lucht. Foto’s en dagboek van de 
tweede week zijn gestart en  een selectie van de foto’s van de eerste week en de geboorte staan apart 
onder vorige weken.  Ik maak wat foto’s van dichtbij en ontdek dat Circe (tweede kitten, poesje) af en 
toe knipoogt. Cirio  (eerste kitten, katertje) is veel bij mama aan het drinken, zodra zijn zusje Circe 
slaapt neemt hij de tepel over. 
 
Woensdag 8 december 2010 
Een rustige dag met veel slapende kittens en een mama Mooke die ook veel slaapt. We proberen foto’s 
van de kittens te maken voor kopjes foto’s, dat valt niet mee maar we doen ons best. De meeste 
kittens hebben af en toe een oogje open en Cheannette vindt foto’s maken niet leuk en uiteindelijk 
met de vierde of vijfde foto heb ik een bruikbare foto. De kleuren van de donkere kittens zijn ook nog 
steeds moeilijk, Cheanette is zwart (Ebony) maar Calisto en Circe zijn volgens mij een stuk lichter. Als 
ze iets ouder zijn is het misschien wat makkelijker de kleur goed te zien nu liggen in het donker in de 
bevallingsdoos en ik wil  Mooke niet te veel verontrusten. 
 
Donderdag 9 december 2010 
Gisteren zijn de kittens goed aangekomen. Vandaag heeft Mooke flinke trek, ze eet haar bakje leeg en 
rent terug naar haar kinderen. De kitten drinken bijna zonder te stoppen, als ik ‘s middags een nieuw 
bakje voer voor Mooke neerzet, ligt alles in een diepe slaap. Af en toe knipoogt een kitten, maar Circe 
kijkt je aan met beide oogjes open. Of ze weet wie er voor de kittenkooi zit....... dat weet ik niet. 
 
Vrijdag 10 december 2010 
De kittens komen goed aan, Cirio heeft nog wat achterstand maar het drinken bij mama Mooke lukt 
goed. Na het drinken is het heerlijk om tegen mama of een broertje of zusje in slaap te vallen. 
 
Zaterdag 11 december 2010 
Gisteren zijn de kittens niet zo goed aangekomen, Mooke heeft ook niet veel gegeten en de kittens zijn 
erg onrustig geweest. Vandaag zit Mooke de hele dag bij haar kleintjes, wij maken te veel herrie. We 
zijn vandaag bezig de kerstboom op te tuigen en onze versieringen op te hangen. 
 
Zondag 12 december 2010 
Gisteren zijn de kittens goed aangekomen, vandaag heeft Cirio niet zo zijn best gedaan. Hij krijgt wat 
extra melk van ons. Mooke heeft het druk gehad met een extra kitten Tosje. Die vond de kittens maar 
wat interessant. Hij heeft zelf geholpen met schoonmaken maar als er dan plotseling een staartje 
beweegt wordt het te moeilijk voor Tos en wil hij erin happen. Toch maar even buiten de kooi zetten 
ze zijn nog te jong om mee te spelen. 
 
Maandag 13 december 2010 
Gisteren zijn de kittens goed aangekomen. Vandaag maken we de restje klaar van onze kerstversiering, 
Tosje is erg ondeugend en pikt elke keer een kerstversiering uit de boom. Dit zorgt voor extra drukte en 
Mooke blijft bij haar kinderen in de kittenkooi ze wil zelfs haar eten in de kooi. De kittens hebben 
allemaal hun ogen open maar daar merk je weinig van want ze slapen erg veel. 
  



Dagboek week 3 
 
Dinsdag 14 december 2010 
Alle kittens zijn goed aangekomen behalve Cheannette, het lukt niet goed extra melk te geven. 
Cheannette komt altijd goed aan en het is voor het eerst dat ze een slechte dag heeft, we kijken het 
nog even aan. Vandaag is Mooke een beetje onrustig misschien wil ze al een andere plek voor haar 
kinderen ze loopt elk mogelijk plekje in de kamer te onderzoeken.  Uiteindelijk gaat ze naar haar 
kinderen en laat ze drinken en daarna vallen ze in slaap tegen een broertje of zusje of tegen mama 
Mooke aan. De kittens zijn als ze wakker zijn een stuk actiever en klauteren de bevallingsdoos door ze 
zijn al een beetje nieuwsgierig naar de wereld buiten de bevallingsdoos, vandaar de onrust in Mooke. 
We denken over een meer besloten mandje, met een hoge rand, tenminste als Mooke dit ook goed 
vindt. 
 
Woensdag 15 december 2010 
Gisteren was het een slechte dag voor de gewichtstoename van de kittens, alleen Cheannette was 
aardig aangekomen maar die dame had ook een achterstand. De kittens krijgen Nutri-drops en een 
beetje melk. Vandaag is het een rustige dag Mooke blijft bij haar kinderen en alleen voor een speciaal 
 blikje nat voer gaat ze even uit de kittenkooi, ik maak wat foto’s maar tijd voor kopjes foto’s zit er 
niet in. Mooke is snel terug bij een enkele piep van Circe en alle kittens krijgen een wasbeurt.  
 
Donderdag 16 december 2010 
Gisteren zijn de kittens geweldig goed aangekomen tussen de 13 en de 25 gram.  Alle kittens zijn boven 
de 200 gram, we zijn hier allebei erg blij mee. Vandaag is het de grote verhuisdag, Mooke onderzoekt 
de huiskamer voor een nieuw kitten onderkomen. Ik maak de kooi schoon maar ze vindt de 
bevallingsdoos geen veilig onderkomen meer. Ze onderzoekt het huisje in de kattenboom, dus wij 
vullen het met een kussen en dekken de ingang af met een boek. Mooke staat met een kitten voor de 
deur van de kittenkooi te mauwen dat ze eruit wil. Dus de bevallingsdoos en het bench kleed zijn exit, 
dan maar het koeien mandje dat is warm en overdekt en het heeft een hoge rand. Na heel veel  aan het 
onderzoeken besluit Mooke dat haar kinderen daar wel in kunnen. Wij regelen de verhuizing en laten zo 
veel mogelijk de deur van de kittenkooi dicht vandaag. 
 
Vrijdag 17 december 2010 
Gisteren was het een slechte dag voor de gewichtstoename. Maar als je moeder je de hele dag in je 
nekvel door de kittenkooi sleept kun je slecht bij de tepel om je dagelijkse portie te drinken. Vandaag 
was het een rustige dag, buiten ligt een dik pak sneeuw en Tos kijkt vol verbazing naar de 
sneeuwlawine die van ons dak valt. Mooke wil vandaag alleen maar bij haar kinderen zijn en samen 
eten en samen slapen. Als iedereen in rust is nemen we snel wat foto’s en breekt Tos de kerstboom af, 
dat scheelt straks met het opruimen.  Met heel veel geduld maken we zelfs kopjes foto’s, ze zijn niet 
allemaal scherp maar je ziet de oortjes groeien.  
 
Zaterdag 18 december 2010 
Gisteren zijn de kittens allemaal goed aangekomen. Mooke vindt het koeienmandje wel een fijne plek 
voor haar kinderen. Zelfs met een hele drukke Tos die, op onder en in de kittenkooi springt met zijn 
gestolen kerstboom versiersel zorgt er niet voor dat Mooke haar koeienmandje verlaat. Ze blijft kalm en 
ze ligt languit met haar kinderen te slapen. 
 
Zondag 19 december 2010 
De kittens doen het goed en komen allemaal lekker aan. Vandaag is het een rustige dag met heel veel 
sneeuw buiten. Mooke is bijna niet weg bij haar kinderen, we moesten vanmorgen even een schone 
doek in de mand  leggen want ook al maakt Mooke haar kinderen goed schoon heel af vindt er een 
ongelukje plaats en dan is een schone doek om op te slapen wel heel lekker. Tosje rust even uit van 
zijn kerst klusjes, het aftuigen van de kerstboom, we laten hem maar zijn gang gaan dan is hij ‘s 
middags ook nog een beetje moe. Als alles slaapt komt  Mooke de kerstversiering onderzoeken. 
 



Maandag 20 december 2010 
Weer een dag waar alle kittens goed zijn aangekomen. We hebben gisterenavond een plastic plaat voor 
de ingang gezet,  Mooke gaat nu via een stoel de kittenkooi in en uit.  Dit is uit voorzorg dat als de 
kittens gaan slenteren in de kooi ze er niet uit kunnen vallen. Vandaag bleek niets te vroeg want Cirio 
(black tabby katertje) heeft de rand van de mand al ontdekt en is erg nieuwsgierig. 
 
  



Dagboek week 4 
 
Dinsdag 21 december 2010 
De kittens komen goed aan. Tosje is vandaag een echte lastige puber, hij is een beetje uitgekeken op 
de kerstboom en heeft een nieuwe bezigheid. Zodra de kittenkooi open is kruipt hij erin op zoek naar 
baby billen (hij poetst graag) en natuurlijk is hij ook op zoek naar het eten van Mooke. Als ik hem uit de 
kooi haal, trekt hij de deken van de kooi af en zijn alle kittens wakker en Mooke onrustig. Gelukkig is 
hij in de middag moe en dan ligt hij in een mandje zo onschuldig te wezen.... De kittens zijn erg 
nieuwsgierig als ze wakker zijn, Calisto (ebony katertje) heeft een bandje om zodat we goed het 
verschil zien tussen hem en zijn zusje Circe (ebony poesje, tweede kitten). Cheanette (ebony poes, 
derde kitten) is stuk kleiner en lichter dan haar zusje zo kunnen we verschil zien tussen de meiden. Als 
de kittens spelen hebben de zusjes het voorzien op Cirio (black tabby katertje) ze bijten in zijn  oren 
en in zijn poten maar dat is stoeien en dat kan geen kwaad. Als hij er genoeg van heeft dan stoeien ze 
samen, de meiden zijn erg actief. Cirio is een dromerig mannetje maar hij is wel erg nieuwsgierig naar 
de wereld buiten de koeienmand. 
 
Woensdag 22 december 2010 
De kittens komen goed aan Cheannette zelfs 21 gram, Calisto een beetje magertjes met 6 gram maar 
die meneer heeft gisteren ook bijna de hele dag geslapen. Nu is hij een heel wakker kereltje die 
nieuwsgierig over de rand van de mand heen kijkt. Mooke heeft het maar druk met haar kinderen, ze 
vindt ze vuil en ze worden ook heel intensief gepoetst. Soms ziet het er woest uit en de kittens klagen 
ook met zachte kreetjes maar Mooke wil dat ze schoon zijn. Het bandje van Calisto is van korte duur 
geweest Mooke vindt het niks dus we halen het eraf. 
 
Donderdag 23 december 2010 
De kittens komen goed aan. Ze zijn vandaag heel erg actief. Mooke wordt een beetje onrustig, ze houdt 
samen met Tosje de wacht. Tosje wil eigenlijk bij haar en de kittens in de mand, maar daar is niet veel 
plek voor. Als we op de bank zitten zien we regelmatig een kopje over de rand gluren, ze zullen met de 
kerstdagen wel uitbreken. 
 
Vrijdag 24 december 2010 
Alle kittens komen goed aan, Calisto is het kitten dat het minste aankomt, misschien gaan we morgen 
een papje klaarmaken. Mooke heeft het maar moeilijk met haar kleintjes, ze worden steeds drukker en 
zijn maar moeilijk in de mand te houden.  Af en toe neemt ze een klimmer in haar bek en wordt het 
kitten achter in de mand gezet. Tosje kan zich maar moeilijk in houden en klimt vaak op mijn 
schouders om naar de kleintjes te kijken. 
 
Zaterdag 25 december 2010 (1e kerstdag) 
Vanmorgen was Mooke haar kinderen aan het verhuizen, tijd voor een nieuwe slaap plek. Dus wij 
opnieuw voor een oplossing zoeken, een nieuw mandje, groter en meer plek voor Mooke en haar 
kinderen. Niet alleen Mooke en haar kinderen hebben interesse maar ook Bendis. Nadat Bendis een paar 
keer kittens  heeft geplet, ze is wat onhandig, halen we haar uit de kittenkooi. Van bovenaf kijken is 
ook een heel avontuur en uiteindelijk doen Tos en Bendis dat dan maar. We hebben vandaag toch 
besloten na dagen lang twijfelen dat we maar 1 kater hebben Cirio (black tabby) en drie dames. Calisto 
gaat Callista heten wat overigens ook bijzonder mooi betekend. 
  



 
Zondag 26 december 2010 (2e kerstdag) 
Vanmorgen toch weer even stress voor de vrouwtjes, Mooke met een kitten op stap, de kittenkooi is 
weer afgekeurd. We hebben al kussens in het huisje in de kattenboom gedaan zodat daar geen kittens 
meer in kunnen worden gestopt. Met eten kan Mooke een beetje worden afgeleid, Tosje probeert zijn 
moeders staart te pakken door de tralies heen, Bendis en Tos blijven op de loer voor een warm plekje 
tussen de kittens. Mama Mooke wordt eindelijk rustig en terwijl zij zit drinken de kittens bij haar en 
alles wordt gelukkig weer rustig. We geven wat pap met kitten melk aan alle kittens, Circe likt zelf wat 
pap van de theedoek. 
 
Maandag 27 december 2010 
We hebben vandaag een rustige dag en alle plannen om kopjes foto’s te  maken laten we maar er is 
voldoende drukte en stress geweest. Mooke is veel weg bij haar kinderen die heel veel slapen. Zodra ze 
wakker zijn verkennen ze de mand en de kittenkooi ze zijn heel nieuwsgierig en stoeien lekker met 
elkaar. Ciro (black tabby) wordt vaak door zijn zusjes aan-gevallen, hij piept en hapt gelukkig ook terug 
en uiteindelijk als ze moe worden liggen in en op elkaar als ze in slaap vallen. 
 
  



Dagboek week 5 
 
Dinsdag 28 december 
De kittens hebben al een paar dagen een beetje pap gehad, maar vandaag geven we ‘s morgen en ‘s 
avonds pap. We gaan ze wennen aan eten wat niet van mama komt en dan heeft Mooke ook iets meer 
rust. Circe eet al van een schoteltje, tenminste zij doet pogingen er wordt ook driftig in de rand van de 
schotel gebeten. Het is wel een enorme smeerboel maar dan heeft mama weer veel te wassen. Vandaag 
hebben we ook een nieuwe mand in de kooi, deze is iets kleiner zodat de kittens ook een beetje kunnen 
”lopen” als ze over het randje van de mand klauteren. Zoals gewoonlijk vindt Mooke de nieuwe mand 
niets en wil het liefst haar kinderen uit de kooi over de kamer heen verspreiden, wij vinden dit niet 
zo’n goed idee van haar. Als alles lukt is er vandaag ook een filmpje te zien. We hebben vandaag ook 
besloten het laatste kitten een andere naam te geven ze heet nu Calypso wat verstopper betekend, ze 
is bijna 4 weken lang als jongetje door het leven gegaan.  
 
Woensdag 29 december 
Vandaag weer een pap rondje gedaan. Cheannette eet ook lekker mee. Opnieuw bandjes om , 
misschien mogen ze om blijven van Mooke. Cirio en Cheannette hebben geen bandje. Circe heeft een 
beige bandje en Calypso heeft een bruin met beige bandje. We hebben ook kopjes foto’s gemaakt, dat 
is altijd spannend een zenuwachtige Mooke en een miauwend kitten geen goede combinatie. Cirio heeft 
met veel kabaal een piepklein plasje op de kattenbak gedaan wat een grote vent. 
 
Donderdag 30 december 
Een nieuwe dag een nieuw mandje, het andere mandje in de was. Alleen Cirio kan al de kattenbak 
vinden, de dames laten zich door mama verzorgen of er gebeurt een ongelukje in de mand. De ochtend 
pap wordt bijna alleen door Cirio opgepeuzeld hij is er gek op. Na een uurtje rond lopen valt alles als 
een blok in slaap. En ‘s middags als alles wakker is bewijst Cheannette dat als je met een aanloop op 
het randje af springt je bijna uit de kooi valt. Circe en Cirio blijven wel aan het randje hangen maar 
klimmen dat is nog te moeilijk. Calypso is meer bezig met de waterbak en schud driftig haar natte 
poten droog. Onze oosterse familie heeft een nieuwe TV, Bendis ligt op de kooi te kijken naar het 
kleine grut en de rest Tos, Quanda en Mooke kijken vanaf de stoel die voor de kooi staat, ze vinden het 
allemaal heel erg spannend. 
 
Vrijdag 31 december (Oud en Nieuw) 
Ondanks druk vuurwerk heeft Mooke rust genoeg om de vers gebakken oliebollen te pikken van de 
schaal. Wanneer ze betrapt wordt probeert ze een andere toer van aandacht namelijk het spelletje in 
de kooi uit de kooi. Zo van...... ik wil bij mijn kinderen. En dan weer ... Ik wil er uit ....en zo weer 
opnieuw. Met oliebollen bakken en allerlei voorbereidingen is dat wat lastig. Met de echt grote knallen 
zitten alle Oosterse bij elkaar drie op de kooi en Mooke en haar kinderen in de kooi. 
 
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaar) 
Quanda is jarig en is vandaag twee jaar geworden slagroom en vegter’s rolletje, hoewel Quanda lust 
ook slagroom zonder rolletje. Cirio en Cheannette plassen en poepen op de bak maar soms gaat er 
halve wegen iets fout, een kwestie van evenwicht of het ontbreken van evenwicht. Dus soms poep in de 
kattenbak en aan het kitten in het mandje en over de vloer. Grote schoonmaak en ook weer een nieuw 
mandje. Circe heeft besloten dat kriebelen fijn is en Cheannette is bijna over het randje met springen. 
Calypso is een rustig poesje en wacht geduldig af. Cirio is nog steeds de grootste pap fanaat, alles zit 
onder behalve zijn staart. 
  



 
Zondag 2 januari 2011 
Vandaag hebben we ook een schoteltje pap met kittenvoer gemengd, alle kittens vinden het vies 
behalve Calypso. Calypso en Mooke likken het schoteltje schoon. Cheannette vindt eten van je hand 
toch het lekkerst hoewel ze nu ook het schoteltje kan vinden met pap. Cirio is helemaal weg van pap 
 en dat andere spul (pap en kittenvoer) hoeft hij niet echt. Wanneer ieder kitten heeft gegeten en ze 
zijn allemaal schoon gemaakt, neemt Mooke even een pauze en gaat lekker slapen in het mandje tegen 
Quanda en Bendis aan. 
 
Maandag 3 januari 2011 
Vandaag weer een dag met veel kattenbak bezoek met soms een geslaagde poging en soms een minder 
geslaagde poging. Kittens zijn erg vlot maar Mooke is het soms niet mee eens en wil haar kinderen 
schoonmaken. Het nieuwe speeltje in de kooi is helemaal het einde, Mooke zit af en toe op zitje van de 
krab paal naar haar kinderen te kijken, met een miauw  en wat gepiep  laat ze hun merken wat wel en 
niet mag. 
 
  



Dagboek week 6 
 
Dinsdag 4 januari 2011  
Vandaag is de grote opstand begonnen. Ze willen uitbreken, als mama in of uit de kooi gaat springen ze 
bijna over het randje. Alle kittens doen het goed, alleen Calypso vindt de pap niet zo lekker maar ze is 
helemaal dol op de kitten baby brokjes. Vanmorgen is mama Mooke de hele ochtend bij haar kinderen 
geweest, Marianne lag ziek beneden op de bank. Maar Mooke ging pas zeuren met haar erin en eruit 
routine toen ik (Annemarie) weer thuis was. We hebben nog even het speelboompje uit de kittenkooi. 
Mooke werd er helemaal zenuwachtig van, als de kittens iets groter zijn gaan we het weer proberen. De 
kittens willen wel graag uit de kooi maar nog even wachten misschien in het weekend in de 
uitloopbench. 
 
Woensdag 5 januari 2011 
Vandaag verzorgt Marianne kittens en de rest van het beestenspul, Annemarie is naar een verjaardag 
feestje. Marianne krijgt veel hulp van Bendis, die heel wat poets werk van de kittens verzorgt. Mooke 
vindt het best en komt in de kooi voor haar eten en af en toe ligt ze samen met Bendis in het mandje 
met de kittens tussen hun in. Als het klein grut wakker is staat vandaag Circe vooraan in de kooi, ze 
heeft een nieuw doel, bij Marianne op schoot en zo waar dat lukt ook nog. 
 
Donderdag 6 januari 2011 
Vandaag een rustige dag de kittens worden door Bendis en Mooke verzorgt. Cheannette is het gelukt om 
over het randje te klauteren. De andere kittens begrijpen hier niets van en ze kijken hoe ze bij 
Annemarie op schoot zit voor de kitten kooi. We hebben papje met kittenvoer gemengd Cirio heeft 
liever alleen pap maar hij en Circe eten het wel. Calypso eet meer kitten baby brokjes. Het kitten wat 
het minste met eten bezig is is Cheannette die vindt vooral het uitbreken erg interessant.  
 
Vrijdag 7 januari 2011 
De kittens krijgen vandaag kittenvoer (Porta 21), Cirio en Calypso vinden het geweldig. Circe en 
Cheannette vinden de pap lekker. Mooke eet mee met de kittens die kittenvoer eten. Later als Bendis 
bij de kittens kruipt denkt Cheannette hier kan ik ook melk drinken. Bendis heeft natuurlijk geen melk 
maar ze blijft er geduldig en lief voor de kittens. Later op de dag klimmen Cheannette en Cirio allebei 
boven in de kooi, Mooke is het hier niet mee eens en komt direct haar kinderen opvoeden. 
 
Zaterdag 8 januari 2011 
Calypso en Cirio eten van het kittenvoer samen met Mooke. En het rondje pap vinden alle kittens 
geweldig behalve Calypso, Cirio wordt een echt dikkertje. Vanmiddag kunnen alle kittens wat energie 
kwijt in de loop bench. De kittens vinden het vreemd en vooral Cheannette is eerst bezig met 
uitbreken. Alle Oosterse komen op bezoek, Mooke, Tosje, Quanda en Bendis. Bendis neemt de 
schoonmaakbeurt over van Mooke en blijft zelfs slapen. Wat vreemd is voor Cirio en Cheannette dat 
Tosje vlakbij ligt en dat ze hem toch niet kunnen aanraken. 
 
Zondag 9 januari 2011 
Mooke  is van plan haar kinderen te voeden met beessies, gelukkig liggen er nog een paar in de 
speelgoed mand. Ze denkt dat dit het beste eten is voor haar kroost. De kittens spelen er wat mee en 
weten niet goed waar mama zich zo druk om maakt. ‘S Middags gaan de kittens weer in de loop bench 
en kunnen ze lekker wat energie kwijt. Tosje komt ook even in de bench kijken, hij vindt vooral de 
 meiden erg leuk en doet erg zijn best om rustig te blijven wat hij wordt soms te enthousiast. 
 
Maandag 10 januari 2011 
Vandaag is het personeel van de Cattery te ziek voor foto’s en dagboek.  
 
  



Dagboek week 7 
 
Dinsdag 11 januari 2011 
Vandaag erg ontevreden kittens want gisteren zijn niet in de loopbench geweest. Dus na de schoonmaak 
van hun kittenkooi de bench opzetten en dan kunnen ze lekker hun energie kwijt. Voor Cheannette 
duurt alles te lang en ze klimt al boven in de kooi en krijgt later ook nog haar broertje mee. Ik moet 
dus opschieten, met een  grieperig hoofd valt dat niet mee. Maar uiteindelijk staat alles en kunnen ze 
lekker rennen. Tosje is erg lastig en we doen ook het dak erop, wat niet echt helpt want daar springt 
hij op, dan maar eraf en hem streng toespreken....(misschien helpt het?) 
 
Woensdag 12 januari 2011. 
Gisteren hebben we alle papieren bij elkaar gezocht om de stamboom van de kittens aan te vragen. De 
kleur van de meiden is geen probleem maar onze Cirio is ook even door experts in Drenthe, Harry en 
Nanda (Cattery van Scarlettini) bekeken. Kleuren goed onderscheiden via foto’s is altijd moeilijk maar 
onze meneer heeft zwarte voetzooltjes en is een Black Tabby Spotted we kunnen de spullen opsturen. 
Onze griep is toch wat hardnekkig en niet dat onze beestjes hiervan  iets merken. Hoewel ze zijn 
vanmiddag niet in de loop bench geweest, het personeel lag op bed en Cheannette (dame zonder 
halsbandje) heeft echt wel supervisie nodig in de loopbench, zij kan inmiddels overal uit komen, een 
erg snel en intelligent meisje hoor. 
 
Donderdag 13 januari 2011 
Vandaag is Proplan langs geweest met de kitten pakketten ze zien er leuk uit en we zijn erg in onze 
nopjes, leuk voor de nieuwe eigenaren om mee te geven. Vandaag hebben we de kittens lekker laten 
rennen in de loopbench. We hebben ook nageltjes geknipt dit onder luid protest van de kittens, Bendis 
en Mooke kwamen telkens controleren of alles nog goed was met het kitten.  We hebben kopjes foto’s 
gemaakt en meneer Cirio heeft zijn privekroeltjes gehad hij was het laatste kitten waar de nageltjes 
van geknipt moesten worden. Hij is een zachte lieve kat maar uiteindelijk wil hij ook graag in de 
loopbench dus kan hij ook behoorlijk klauteren. Om de ontbrekende kopjes fotos aan te vullen, zijn van 
de foto’s van week 3, 5 en 6 de kitten kopjes uitgeknipt. 
 
Vrijdag 14 januari 2011 
Een dag met veel slapen en eten voor de kittens. Als in de middag de kittens door de kooi heen rennen 
is het na een half uurtje de moeite waard om een grote schoonmaak te houden. Alle kittens gaan uit de 
kooi en even tijdelijk in de grote mand. De meeste kittens zijn met ontsnappen bezig, Circe en 
Cheannette natuurlijk. Cirio en Calypso moeten eerst de mand verkennen en al gauw ontdekt Cirio dat 
mama Mooke ook in de mand is. Lekker melk drinken bij mama dat lijkt hem wel wat, en Mooke neemt 
alle tijd dus ons knulletje krijgt een prive behandeling. 
 
Zaterdag 15 januari 2011 
Vandaag zijn de kittens lang in de loopbench geweest. Lekker rennen en een bordje pap en samen 
slapen. Cheannette is een heel slimme tante zij kan met één gerichte sprong op het randje van de 
loopbench komen. Na een beetje schuiven loopt ze op het randje. De hoordak moet dus worden 
ingeritst anders ontsnapt deze dame. Ze kan wel als ze op het randje zit en dan op schoot springt heel 
lang rustig zitten en kijken naar haar broertje en zusjes die op de grond spelen. Ze is dan zo tevreden 
dat ze zelf in slaap dommelt. 
  



 
Zondag 16 januari 2011 
Vandaag is het de grote dag, de kittens mogen vrij lopen in de huiskamer. Cheannette is helemaal in 
haar element en ze rent en rent van de kamer naar de keuken en terug. Af en toe komt Mooke even 
langs en probeert Cheannette rustiger te maken maar dat lukt niet echt. Mooke vindt het fijn dat haar 
kinderen loslopen maar als ze te snel zijn en daardoor uit het zicht zijn dan vindt Mooke het niks. 
Mooke, Bendis, Tosje en Quanda zijn de hele middag kittens aan het tellen. Uiteindelijk zijn alle kittens 
doodmoe en kruipt het grut samen met Bendis en Mooke in de mand voor een dutje en wat melk bij 
mama Mooke. 
 
Maandag 17 januari 2011 
Vandaag mogen de kittens weer lekker rennen buiten de kooi. Cheannette is het kitten dat het eerste 
in de kattenboom zit, mama Mooke vindt dit niks en haalt haar eruit. Tosje doet heel erg zijn best om 
lief te spelen met de kittens maar kan zich bijna niet meer inhouden en af en toe remmen we hem ook 
een beetje. Cirio gaat na een half uurtje spelen zelf een nieuw muisje ophalen. 
  



Dagboek week 8 
 

Dinsdag 18 januari 2011 
De kittens genieten volop van het vrij rondlopen in de kamer. Alle dingen worden onderzocht, de 
voerbakken van de grote katten maar ook hun kattenbakken. De krabpaal en de kattenboom en 
natuurlijk niet te vergeten het wijnrek. Alle speelgoed muizen en balletjes zijn geweldig maar de 
krabmuis is wel heel bijzonder en de paarse octopus (die een belletje heeft) is ook geweldig. 
Cheannette wil nog altijd wel meer ontdekken en als ze in de kattenboom in het huisje wil grijpt Mooke 
in. Mooke vindt dat te gevaarlijk en bij haar nek wordt ze uit de kattenboom gezet. 
 
Woensdag 19 januari 2011 
De kittens kennen steeds beter de weg in de woonkamer, vooral de plekken waar we liever niet hebben 
dat ze komen, op de verwarming of op de vensterbank. Quanda is vandaag heel erg met de kittens aan 
de haal, schoonmaken maar ook gezellig samen slapen in de mand. Bendis was al erg druk met de 
kittens maar vanmorgen betrapte ik haar op melk pikken bij Mooke, die dat ook niet erg vond. Maar dat 
is niet de bedoeling, de melk is voor de kinderen van Mooke en Bendis kan gewoon brokjes eten, die 
stinkerd. De kittens hebben ook de printer ontdekt maar hem aanzetten is nog niet gelukt. 
 
Donderdag 20 januari 2011 
Kittens kunnen zelf op de bank komen en rommelen lekker door de kamer heen. De oogkleur van de 
kittens veranderd langzaam van blauw naar groen. Calypso en Cheannette verkennen samen de wereld 
en plagen af en toe Tosje door in zijn staart te bijten.  We hebben ook kopjes foto’s gemaakt, Calypso 
is nu het kitten dat geen zin heeft in foto’s. 
 
Vrijdag 21 januari 2011 
Vandaag zijn de kittens weer lekker vrij in de huiskamer. Na heel druk rennen en spelen ligt alles voor 
pampus in de mand bij de verwarming. We geven kittenmelk met een klein beetje pap en kittenvoer. 
Cheannette laat zich overhalen en neemt wat, Cirio en Calypso hebben liever pap en kittenvoer apart, 
Circe vindt het een beetje vreemd smaken maar eet er wel van. ‘S Avond eten alle kittens porta 21 
behalve Cheannette maar die eet porta 21 met pap.  Na een rondje eten zijn alle kittens zo in slaap in 
de mand, Circe ligt op haar rug te snurken. 
 
Zaterdag 22 januari 2011 
De kittens genieten volop van hun vrijheid, ze kunnen gemakkelijk in de kattenboom en in de 
vensterbank komen. Samen spelen en slapen in het huisje in de kattenboom vinden ze heerlijk. De 
kittens komen goed aan ze zijn lekkere dikkertjes, Cheannette is het kittens wat een beetje 
achterblijft in gewicht maar deze dame is ook zo actief en ze neemt heel weinig tijd om te eten. De 
rest van de kittens doet erg hun best op kittenvoer en pap, misschien laten we vannacht de kittens 
alleen slapen zonder mama Mooke. 
 
Zondag 23 januari 2011 
De kittens zijn heel erg druk vandaag misschien omdat Mooke niet bij hun heeft geslapen. Overdag 
haalt Mooke de schade in door samen met Cheannette in het huisje in de kattenboom te gaan slapen en 
Cheannette mag natuurlijk bij mama drinken. Later mogen ook alle andere kinderen bij haar drinken. 
Cheannette is erg druk vandaag en ook erg ondeugend ik moet ze zelfs uit het gordijn halen. Later is ze 
de onschuld zelf en komt lief tegen me aan zitten op de bank dat donderkontje. 
 
Maandag 24 januari 2011 
De kittens zijn vandaag echte stuiterballen, Cirio is eigenlijk de meest rustige van het stel. De 
kattenboom is favoriet vandaag, in het huisje en natuurlijk ook eruit....meestal vallen. Dan is plotseling 
mama Mooke in de kattenboom en dan is de melkbar is open. Tosje houdt alles in de gaten en Mooke 
geeft haar meiden Cheannette en Calypso melk. Circe  en Cirio slapen in het huisje en de rust keert 
weer. 
  



Dagboek week 9 
 
Dinsdag 25 januari 2011 
Vandaag hebben we bezoek van de buurvrouw (Karin), de kittens zijn lekker druk dus foto’s maken is 
best een moeilijke klus. Karin maakt leuke, mooie en lieve foto’s erg moeilijk om een keuze te maken 
voor het fotoalbum. In de kittenkooi is het plastic weg voor de opening, als de deur open is kunnen de 
kitten zo eruit rollen. We geven de kinderen eten in de kooi want de andere katten vinden kittenvoer 
en pap ook lekker. Het kleine grut is hongerig en het schoteltje is snel leeg.  
 
Woensdag 26 januari 2011 
De kittens spelen niet alleen met elkaar maar Tosje is ook een favoriet om mee te spelen. Samen kijken 
of het neusje van de muis (op de springveer) eraf kan is wel erg interessant. Cheannette kruipt af en 
toe in de trappelzak als ze een rustig plekje zoekt, Calypso ligt languit op een bedje in de kattenboom 
en kijkt naar haar broertje en zusjes.  Mooke is de hele middag erg ontevreden, haar kinderen luisteren 
niet en ze klaagt tegen huisgenoten en helaas ook tegen mij. Als na een paar uur spelen het kleine grut 
in slaap valt, blijft Mooke zeuren dat ze bij haar moeten komen, ze is een vasthoudende tante en  ze 
probeert haar kinderen wakker te maken, maar het viertal is helemaal in coma. 
 
Donderdag 27 januari 2011 
Vandaag zijn de kittens wat later uit de kittenkooi, we hadden eerst wat boodschappen te doen. Alsof 
ze de verloren tijd moeten inhalen rennen en klimmen ze heel woest totdat ze allemaal in het huisje 
van de kattenboom zitten. Helaas heeft Cirio wat te doorstaan met drie stoeiende zusjes, zijn zachte 
geklaag gaat over in een luid protest. Dit kan Mooke niet aanhoren ze komt gelijk te hulp en dan is alles 
weer rustig want alle kinderen mogen bij mama Mooke drinken. Ook Bendis houdt de wacht en vindt 
ook de de kinderen nog even bij Mooke moeten blijven ze stopt Circe dan ook weer terug in het huisje 
in de kattenboom. 
 
Vrijdag 28 januari 2011 
Vandaag zijn de kittens lekker druk, vooral de kattenboom is erg in trek. Bendis neemt af en toe de rol 
van Mooke over maar helaas kunnen de kittens niet drinken bij haar. Cheannette heeft de zachte mand 
in de vensterbank ontdekt en ze wil daar wel een lekker tukkie in doen. Quanda vindt een beetje 
gezelschap wel lekker, Bendis blijft maar heel even maar Cheannette komt even Quanda’s oren schoon 
likken en krijgt zelf ook een poets beurt dan is het tijd om te slapen.  
 
Zaterdag 29 januari 2011 
Vandaag zijn de kittens ‘s morgens maar heel even uit de kittenkooi geweest. Vanmiddag kwam het 
nieuwe personeel van Cirio en Calypso even de kittens bewonderen en toen mochten ze natuurlijk extra 
lang uit de kittenkooi. Jack heeft wel gemerkt dat foto’s maken van drukke kittens een hele klus is. 
Calypso heeft na heel druk spelen toch het schootje van Sabine gevonden en was heerlijk in 
dromenland. Ze moeten nog ongeveer 5 weekjes groeien en goede manieren leren van Mooke en dan 
gaan ze bij Ynstyn wonen. 
  



 
Zondag 30 januari 2011 
Vandaag hebben we een lekkere luie dag. De kittens zijn bijna de hele dag buiten de kittenkooi. Ze zijn 
lekker stout en vinden de kattenboom nog steeds het einde. Mooke neemt wat rust maar houdt alles in 
de gaten. Bendis gaat in het huisje met alle kittens en Quanda houdt de wacht op het huisje. Tosje is 
nog moe van gisteren en blijft lekker door slapen in het zonnetje. We maken aan het einde van de 
middag kopjes foto’s. 
 
Maandag 31 januari 2011 
Vandaag een rustige dag met de kittens, ze zijn lekker buiten de kooi en eten goed hun kittenvoer. Ze 
gaan vanavond naar de dierenarts, we nemen de ruime reisbench mee want mama Mooke gaat mee met 
haar kinderen. Een zacht mandje erin ook nog een deken erover heen voor de kou buiten en dan gaan 
we op weg. Eerst wordt mama nagekeken en ze mag nog wel iets aankomen maar alles is goed met 
Mooke. Alle kittens worden eerst nagekeken en dan geënt, ze zijn allemaal gezond en Circe is zelfs over 
de 1100 gram de rest van de kittens zijn tussen de 930 en 975 gram, ze zijn allemaal goed op gewicht. 
We hadden als verrassing verse gekookte zalm voor alle katten, de kittens vinden het niks, gelukkig 
heeft Quanda wel trek in een extra portie. 
  



Dagboek week 10 
 
Dinsdag 1 februari 2011  
Vandaag zijn de kittens niet zo in vorm, ze spelen een beetje maar ze zijn vooral wat sloom. Na het 
drinken bij Mooke slapen ze in het mandje. Als Mooke in het huisje van de kattenboom gaat volgen haar 
kinderen en drinken ze daar ook. Mooke is de hele dag een beetje aan het zeuren, ze wil de kinderen 
bij zich maar daar is geen beweging in de krijgen. Misschien hebben ze toch een beetje last van de 
enting van gisteren. Vanavond komen Linda en Helen langs om naar de kittens te krijgen, misschien 
komt het grut dan in beweging. 
 
Woensdag 2 februari 2011 
De kittens zijn op een uurtje na de hele dag buiten de kittenkooi geweest. We zien dat de kittens hun 
eigen favorieten plekjes krijgen. Cirio ligt meestal in de mand met Bendis en vaak ook Tosje, Calypso 
kruipt heel vaak tegen Cirio aan als hij slaapt. Circe ligt vaak in de kattenboom te slapen en 
Cheannette is meestal in het huisje van de kattenboom te vinden. Calypso gaat vaak op pad voor 
brokjes, zelfs de brokjes van de volwassen katten vindt ze lekker. Mooke neemt alle tijd om haar 
kinderen te laten drinken, wij denken dat er niet veel melk te halen is maar ze wil toch dat  de 
kinderen bij haar komen.  
 
Donderdag 3 februari 2011 
De kittens zijn maar heel even buiten de kooi ‘s morgens, maar in de middag stoeien en rennen ze naar 
hartelust. Mooke geeft nog steeds melk aan haar kinderen en dat gebeurt nu ook in de kattenboom, wel 
een lastige plek om te drinken hoor. ‘S Middags spelen de kittens met een klein kartonnen doosje, ze 
vinden het helemaal het einde vooral als er een kitten in zit en het broertje of de zusjes proberen het 
kitten eruit te peuteren. 
 
Vrijdag 4 februari 2011 
Vandaag zijn de kittens de hele dag buiten de kittenkooi. Ze zijn lekker druk en ze kunnen op de tafel 
komen dus we moeten weer opnieuw kijken of er geen spullen op liggen die gevaarlijk zijn. Tussen de 
middag eten de kittens goed een groot schoteltje Porta 21, daarna zoeken ze gauw een plekje om de 
slapen, in de kattenmand allemaal bij elkaar. Het stormt buiten een beetje en Mooke ligt wat hoger in 
de kattenboom om alles in de gaten te houden. Circe is een echte kroeltante en ligt op schoot vast in 
slaap. 
 
Zaterdag 5 februari 2011 
Vandaag zijn de kittens door Marianne wakker gemaakt, toen zij beneden kwam was nog alles in diepe 
rust. Maar na een schone kattenbak en een bordje eten willen alle kittens lekker rennen. Na een uurtje 
rennen valt alles in slaap. Cirio en Calypso hebben een plekje in de kattenboom, Tosje en Circe liggen 
in het kleine mandje en Cheannette ligt samen met Bendis en Quanda in de grote kattenmand. Het 
piramide mandje is heel leuk om in te spelen maar als vaste slaapplaats kiezen de kittens toch 
vertrouwde plekjes waar ook de andere kittens zijn of de grote katten komen. Johan en Denis komen 
vanavond het contract tekenen en daarmee zijn ze de nieuwe baasjes van Cheannette geworden. 
  



 
Zondag 6 februari 2011 
Klusjes dag, de kittenkooi krijgt een andere plek want er komt een andere kattenboom naar beneden 
en de lichte kattenboom gaat naar boven. Alle katten hebben een eigen mening over de wijzigingen, 
dus we krijgen heel veel “hulp”. Het lastige is dat je alle schroeven in je zakken moet stoppen en ook 
de gereedschap bij je moet houden want Mooke en Tosje vinden dat schroeven onder de kast horen en 
gereedschap moet eerst worden doodgemaakt en dan worden begraven. Het is een wonder dat de boom 
aan de einde van de middag staat en dan zit er vervolgens geen katten in de boom, die zijn allemaal te 
moe om op ontdekkingstocht te gaan ze hebben al de hele dag “geholpen”. 
 
Maandag 7 februari 2011 
De kittens zijn bijna de hele dag buiten de kooi, de nieuwe kattenboom wordt goed onderzocht. Alleen 
Circe blijft in de boom slapen de rest is druk met andere katten en mandjes. Een nieuwe kartonnen 
doos zorgt voor een druk speel  avontuur, drie kittens proberen het vierde kitten in de doos op te 
sluiten. Calypso is het kitten wat in de doos zit maar het lukt Cirio, Cheannette en Circe niet haar in de 
doos te houden. 
  



Dagboek week 11 
 
Dinsdag 8 februari 2011 
Het is een hele zonnige dag en de katten zijn na een uurtje stoeien allemaal erg moe. Ze liggen 
allemaal te slapen in het zonnetje, behalve Circe die in het rondje ligt in de kattenboom. Om twaalf 
uur krijgen ze een bordje eten maar daarna gaan de kittens allemaal weer slapen. Ze liggen heerlijk in 
het zonnetje de meeste helemaal languit. Quanda vindt de slapende Cirio erg leuk en gaat naast hem 
liggen en valt ook in slaap. 
 
Woensdag 9 februari 2011 
Vandaag is de kattenboom erg in trek, alle mandjes worden uitgeprobeerd in allerlei samenstellingen. 
Af en toe komt Mooke even controleren waar haar kinderen zijn, soms mogen ze ook melk drinken bij 
haar, wij denken zelf dat er maar weinig te halen valt maar voor het sociale gebeuren is het wel goed. 
Bendis pikt steeds vaker kittens om samen mee te slapen en te poetsen. Cirio heeft het balletje in de 
boom ontdekt en de meiden kijken toe want die zijn veel te lui. Later als het zonnetje in de 
vensterbank komt verhuizen de grote katten naar het mandje in de vensterbank en Cirio en Calypso 
verhuizen mee, lekker in het zonnetje. De kopjes-foto’s zijn aangevuld met de 10e week, ze zijn 
gemaakt vanuit foto’s van de 10e week. 
 
Donderdag 10 februari 2011 
Marianne moest vandaag alleen de klusjes doen, “gelukkig” kreeg ze hulp van Cheannette, die vooral 
veel interesse had voor het eten. Er zijn ook risico’s verboden aan hulpje zijn, met het opruimen wordt 
je zomaar in de kast opgesloten, gelukkig kan Cheannette heel hard mauwen.  Calypso heeft sinds 
vandaag een ander bandje om, wit met hele kleine figuurtjes (kersen), ze is weer wat groter geworden.  
 
Vrijdag 11 februari 2011 
Vandaag een hele drukke dag, mijn moeder was op visite (oma), ik was in de keuken eten aan het koken 
voor het weekend (Soto). Dit weekend komen de kinderen uit Enschede logeren en ons kleinkind Lotte 
komt naar de kittens kijken. ‘S middags liggen de kittens heerlijk rustig bij oma op schoot te slapen 
maar als Lotte met haar puzzel op de grond zit zijn de kittens toch wel een beetje bang. Calypso is het 
eerste kitten wat op onderzoek uit gaat, Cheannette is nummer twee. Cirio en Circe zijn erg voorzichtig 
en kijken vanuit de mand naar dat druk pratende ding (Lotte). 
 
Zaterdag 12 februari 2011 
We hebben vandaag een nieuw speeltje uitgeprobeerd, alle katten zijn er weg van. Quanda vindt het 
stokje leuk en Cheannette, Circe en Calypso vinden de sliertjes leuk. Na heel woest spelen is het 
heerlijk om lekker te slapen.  Het mandje waar Tosje in ligt is favoriet bij Circe en Cheannette, terwijl 
Calypso en Cirio het liefs op de verwarming liggen. Cirio is de langslaper samen met Circe, Calypso en 
Cheannette zijn het meest wakker. 
 
Zondag 13 februari 2011 
Vandaag zijn de katten erg voorzichtig, ons kleinkind Lotte heeft speelgoed wat allerlei geluiden 
maakt. De kittens zijn nieuwsgierig, vooral Cheannette, maar ook voorzichtig je kan nooit weten. Na 
een poosje spelen gaat alles slapen, Calypso komt bij mij op schoot, Circe en Cirio slapen bij de grote 
katten en Cheannette vindt een plekje bij Trollie. 
 
Maandag 14 februari 2011 
Vandaag is het een rustige dag, de kittens slapen veel. Onze buurmannen waren vanavond op visite en 
vooral Cheannette was lekker druk. Ze is een echte kroeldoos maar kan ook heel woest spelen. Calypso 
en Cirio spelen vaak samen en Cirio wint steeds meer van zijn zusje, de inzet is of haar Ikea muis of zijn 
grijze muis met rood staartje en rode oren. Daarna is het lekker om te slapen tegen een warm zusje of 
tegen een warme grote kat zoals Quanda. 
  



Dagboek week 12 
 
Dinsdag 15 februari 2011 
Erg woest zijn de kittens als ze één voor één de spiraal ontdekken. Na een half uurtje spelen wordt 
plotseling Mooke ontdekt op de kittenkooi en dan is het snel bij mama melk drinken. Daarna is alles zo 
slaperig dat er geen beweging in te krijgen is. Quanda vindt het leuk om met kittens te spelen zelfs 
Cirio is dan dapper en legt zijn poot op de kop van Quanda, alsof hij wil zeggen ik ben de baas hoor. 
 
Woensdag 16 februari 2011 
Vandaag weer een poging gedaan om de kittens harde brokken te laten eten. Ik heb ze door het zachte 
voer gedaan, maar ze eten er gewoon omheen. Calypso is het enigste kitten dat harde brokken eet en 
met heel veel smaak. Maar de kittens komen goed aan dus we maken ons geen zorgen maar we geven 
ook niet op. Calypso is een echte kletskous ze zit graag bij je en als je tegen haar praat kletst ze terug, 
meestal met haar tong uit haar bek. Met het middag-zonnetje in de kamer ligt alles op apen-gapen. 
 
Donderdag 17 februari 2011 
Een drukke dag vandaag, we ontmantelen de kittenkooi en alle hoeken en gaten krijgen een 
poetsbeurt. De kittens krijgen vanaf vandaag hun eten buiten de kooi. Dus we letten wel op of ieder 
kitten zijn voeding wel krijgt. Kittenvoer is favoriet bij Quanda maar ook Bendis vindt het lekker. Cirio 
en Çalypso vinden porta 21 kitten (met kip en rijst) nog steeds het lekkers en de twee andere meiden 
houden het meest van paté. De kok is er maar druk mee. 
 
Vrijdag 18 februari 2011 
Vandaag is Marca op bezoek en er worden hele mooie foto’s gemaakt. Het is heel moeilijk een keuze te 
maken voor op de website met al die mooie prentjes. De kittens zijn soms zo druk dat je alleen maar 
bewegende staartjes ziet, maar als ze slapen dan maakt Marca de mooiste foto’s. Ze liggen rustig in het 
mandje met Bendis en eigenlijk is het dan een mandje vol met oortjes, want een beetje wakker blijven 
de kittens altijd. 
 
Zaterdag 19 februari 2011 
Vandaag zijn we de hele middag weg geweest, de kittens hebben eten gehad van onze overkantjes. 
Toen we thuis kwamen was alles heerlijk in dromenland en elk mandje had wel een slapende kat. 
Alleen Cheannette was wakker en liep van mand tot mand om het beste plekje te selecteren.  
 
Zondag 20 februari 2011 
Vandaag een rustige dag voor de kittens. Alleen moeten er nageltjes worden geknipt, dat is even stress 
maar daarna kunnen ze lekker gaan spelen. Een kartonnen rolletje van het keukenpapier is prachtig 
speelgoed. Ik heb week 11 kopjes foto’s uit de week-reportage gemaakt en voor de 12e week hebben 
we vandaag kopjes foto’s gemaakt. 
 
Maandag 21 februari 2011 
Ik ben vandaag druk bezig geweest met filmjes monteren, ze zijn te bekijken op Youtube. De kittens 
krijgen vanavond hun tweede enting en de chip. Even kijken hoe onze kittens dat doorstaan. Een chip 
plaatsen bij een Siamees of een Oosters korthaar is altijd weer een heel avontuur ze zijn best heel fel. 
En zelfs de meest rustigste van het stel kan flink blèren. 
  



Dagboek week 13 
 
Dinsdag 22 februari 2011 
Gisteren alle kittens geënt en ook een chip. Ze waren ‘s avonds erg rustig en hebben niet veel gegeten. 
Vandaag zijn de kittens ook heel rustig behalve Cheannette die is erg druk met klimmen en springen. 
Later krijgt ze ook Calypso zo ver en spelen deze twee dames in de kattenboom terwijl de rest van de 
kattentroep in diepe slaap is. Pas met de lunch is alles wakker en wil iedereen ETEN. Ik heb vanmiddag 
nog een paar filmpjes gemonteerd, dit zijn volgens mij de laatste filmpjes.  
 
Woensdag 23 februari 2011 
Mooke is krols, iedereen moet weten dat ze een man zoekt, de kittens vinden het vreemd maar negeren 
haar gebrul. Mooke denkt dat Wiebel een man is en Wiebel is zo verbaast dat ze het toelaat dat Mooke 
bij haar ligt. Bendis denkt dat ze nu de taken moet overnemen en pikt telkens kittens om ze naar een 
mandje te ontvoeren. Zelfs ook als het kitten daar geen zin in heeft, het brult dan en dan komt iedere 
Oosterse helpen. Quanda en Tosje redden zo vele kittens die bij hun een warm en veilig slaapplekje 
hebben. 
 
Donderdag 24 februari 2011 
Cirio krijgt vandaag brokken training, met heel veel protest eet hij toch zacht voer met brokjes er 
doorheen. Hij eet het liefs Porta 21 kitten maar wij vinden dat hij ook andere eten moet leren eten. 
Calypso is een knappe tante zij eet harde brokken en allerlei soorten zacht voer. Bendis kruipt telkens 
onder de dekentjes misschien vindt zij het harde brullen van Mooke vervelend. 
 
Vrijdag 25 februari 2011 
Vandaag gaat de paté goed bij alle kittens. Na een druk rondje door de kamer en een bezoek van 
Cheannette op het aanrecht valt alles in slaap. Als we ‘s middags thuis komen is vooral Cheannette 
extra stout, dit keer vindt ze één van onze planten erg interessant. Ze klimt tot bovenin en dan blèrt ze 
hard want hoe ze eruit moet weet ze niet. 
 
Zaterdag 26 februari 2011 
De kittens zijn druk vandaag, eindeloos vragen en spelen met een propje papier. Af en toe doet Bendis 
ook mee om het propje te pakken maar ze is wel heel voorzichtig met de kittens. Toch heeft ieder 
kitten een favoriet speelgoed, bij Cheannette is dat haar blauwe pluisje, Calypso heeft de Ikea muis, 
 Circe heeft het liefste een papieren propje en Cirio heeft eigenlijk een heleboel favoriete speeltje's, 
de groene vis, de grote krab muis, de spiraal en de grijze muis met rode oortjes. Tja, dat is telkens ook 
moeilijk kiezen voor ons mannetje. 
 
Zondag 27 februari 2011 
Ohhh...... wat zijn de kittens stout en druk. Vooral Cheannette, in de plant, op de magnetron, op het 
aanrecht en op het toetsenbord van de computer erg stout meisje. Cirio is op ontdekkingstocht als wij 
een boterham eten met kaas, dat lijkt hem wel wat, hij mag dit niet hebben maar hij is moeilijk te 
ontmoedigen. Net zoals zijn zusje die, als ik de kattenbak schoonmaak, haar Ikea muis komt brengen 
zodat het klusje veel langer duurt en zij geeft ook niet op maar blijft de muis brengen. Eigenlijk is 
Circe het rustigste kitten, maar als haar broertje en zusjes dadelijk uitvliegen misschien is zij wel een 
geheime druktemaker die dan haar kans schoon ziet. 
 
Maandag 28 februari 2011 
Vandaag is het de laatste dag voor het dagboek van het C-nest. Dan is er tijd genoeg om alles mooi op 
DVD te krijgen. Ook de website krijgt natuurlijk veel veranderingen, het C-nest wordt bij vorige nestjes 
geplaatst en er komt natuurlijk in de loop van de week voor de kittens die ons huis verlaten een 
aanvulling bij de nieuwe eigenaren. De kittens zijn bijzonder druk vandaag alsof ze de zaken willen 
saboteren. Ik heb nog nooit zoveel kattenpootjes over mijn toetsenbord gehad als vandaag. 


