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Zwangerschap 
 
Donderdag, 10 maart 2011 
Vandaag gaat Bendis naar de kater. In het mandje doen is al een hele toer want deze dame houdt niet 
zo van reizen. Ze begint ook gelijk te klagen als we in de auto zitten, gelukkig is het maar een uurtje 
rijden naar Arnhem. We waren ook al een keertje langs geweest om naar Jack te kijken, dus we weten 
waar hij woont. Na een uurtje rijden met een zeer ontevreden mevrouw achterin de auto, zijn we op 
de bestemming, bij Arnold ( Cattery Loek-Meaw). 
Bendis wordt direct naar boven gebracht en in een kooi gezet in het katerverblijf. Bendis en Jack staan 
al gauw met de neuzen tegen elkaar, maar alles moet rustig gebeuren dus er wordt ook nog wel een 
beetje geblazen over en weer. Jack is een rustige kater en heeft geduld met onze dame. Wij gaan naar 
beneden en regelen nog wat papierwerk voordat we naar Hoogvliet terug rijden. 
 
Vrijdag, 11 maart 2011 
Arnold heeft gisteren Bendis bij Jack gezet en alles ging goed, vandaag heeft hij al een dekking 
gehoord.  
 
Zondag, 13 maart 2011  
We gaan vandaag onze dame ophalen, ze heeft het wel gehad bij haar minnaar en ze wil ook graag naar 
huis. In de auto heeft ze maar een heel klein stemmetje het is net of we geen poes hebben 
meegenomen. Na een uurtje rijden zijn we thuis en als ze uit haar mandje wordt gelaten is vooral het 
mandje interessant. Vreemd genoeg wordt Bendis genegeerd, ze krijgt geen aandacht wat we wel bij de 
andere poezen hadden als ze naar de kater waren geweest. Bendis vindt alles best en gaat eerst 
heerlijk slapen, eten en drinken vindt ze nog niet zo belangrijk.  
 
Vrijdag, 1 april 2011 
Het is geen grap maar onze dame is zwanger. Ze slaapt heel veel en pikt een beetje zacht voer mee van 
Circe die nog iets extra’s krijgt omdat ze nog moet groeien. Bendis is een echte harde brokken kat maar 
nu eet ze ook zacht voer, allemaal voor haar baby’s. 
 
Zondag, 17 april 2011 
Bendis heeft de laatste week een voorliefde voor donkere plekjes, ze kruipt onder dekens. We hopen 
dat we haar kunnen ontmoedigen daar haar kindjes te krijgen. De andere oosterse vinden haar graaf-
gedrag erg vreemd en Circe wil wel weten wat er in zo’n donker holletje gebeurt. 
 
Zaterdag, 23 april 2011 
Bendis zoekt in de tuin een rustig zacht plekje om een beetje te dommelen. Maar als alle oosterse de 
gekke vijf minuten hebben rent ze ook mee de kamer in en uit de tuin door totdat Tosje en Mooke 
stoppen, Circe weet nog niet goed wat de bedoeling is en rent met Quanda nog een paar extra rondjes. 
Bendis heeft bijna de beveiliging gekraakt van de gazen deur in de zijtuin, ze klimt tot bijna bovenaan 
maar weet dan niet goed hoe verder te klimmen, gelukkig.  Als ze op het grasveld loopt heeft ze 
plotseling de vliegjes in het oog en dan worden deze extra vitamine verorberd. 
 
Donderdag, 28 april 2011 
We hebben de kittenkooi opgezet, de kattenboom verwisseld en zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen voor de kittens van Bendis. Circe en Bendis hebben de kooi onderzocht en vinden het 
mandje wel een lekker plekje. 
 



 

Vrijdag, 29 april 2011 
Circe en Bendis vormen een vast koppel als het om een slaapplekje gaat. Als het later wordt en het 
zonnetje is bijna weg zit de hele oosterse familie, behalve Quanda in de kattenboom de laatste 
zonnestralen op te vangen. 
 
Maandag, 2 mei 2011 
Lekker lui in de zonnestralen liggen dat vinden alle onze katten fijn. Bendis kan zich dan ook zo lekker 
uitrekken en heerlijk haar buikje laten verwarmen in de zon. 
 
Zaterdag, 7 mei 2011 
Vanavond is de bevallingsdoos in de kooi gezet en ik (Annemarie) blijf beneden slapen bij Bendis, 
Quanda, Trollie en Wiebel. Marianne gaat met Mooke, Tos en Circe boven slapen. De zolder 
opbergplaats is dichtgemaakt dus de katten kunnen door de hele bovenverdieping rennen. We slapen 
om beurten beneden. 
 
Dinsdag, 11 mei 2011 
Bendis is de hele nacht onrustig geweest en ik (Annemarie) ben natuurlijk erg slaperig. Nu ligt Bendis 
samen met Circe, Tos en Quanda in het grijze mandje in de kooi allemaal dicht tegen elkaar aan en vast 
in slaap, het is gelukkig weer even rustig.......... 
 



Dagboek week 1 
 
Zondag, 15 mei 2011 
Bendis is de hele dag onrustig en sleept Circe de kittenkooi in alsof zij haar kitten is. Dan als Circe, 
Quanda en Tosje bij Bendis in de kittenkooi liggen zien we de eerste wee. We brengen de Oosterse 
(Mooke, Quanda, Tosje en Circe) naar boven om Bendis een beetje rust te gunnen. Ze krijgt een 
homeopathisch korreltje om de bevalling wat soepeler te laten verlopen. We zien al gauw een staartje 
maar Bendis heeft veel moeite met de bevalling. Ze mauwt heel klagelijk maar uiteindelijk met hulp 
van Marianne wordt het kitten geboren om 4 minuten over 4. Heel spoedig komt de nageboorte erachter 
aan en Bendis eet deze voor de helft op ze heeft het te druk met het kitten. Als Marianne snel kijkt 
denkt ze dat het een jongetje is. Het kitten mag niet drinken bij mama en wordt heftig schoongemaakt. 
Bendis is een beetje onhandig en pakt het kitten telkens op als het wil drinken, we geven het een 
beetje melk het is erg hongerig. Ook weegt Marianne het kitten, wat inmiddels bijna droog is het weegt 
maar 66 gram en is erg klein. We vinden Bendis nog heel erg dik dus we gaan er vanuit dat er nog meer 
kittens komen, ze krijgt een korreltje en we wachten. Na twee uur wachten bellen we met Henny, even 
wat advies en tips ophalen. Na overleg gaan we naar de dierenarts, we hebben om 7 uur een afspraak. 
Even de overkantjes (onze oppas) vragen of ze op het kitten willen passen. We leggen het tussen 
handdoeken en een warme kruik, Lies krijgt de opdracht de temperatuur in de gaten te houden zodat 
het kitten niet te veel afkoelt. Bij de dierenarts wordt Bendis eerst onderzocht, dan moet er een echo 
worden gemaakt. Onder protest wordt het buikje geschoren maar op de echo is niets te zien. De 
dierenarts vindt haar ook dik en het kitten was vrij klein dus ook maar een foto maken. Ook op de foto 
is geen kitten te zien, we krijgen wel een AB-kuur mee omdat de tepels erg opgezwollen zijn. Als we 
thuis zijn gaat Bendis direct naar haar kitten, wat van ons eerst wat melk krijgt, het is ontzettend 
hongerig. Lies vertelt dat het erg levendig is en veel geluid maakt. Dan eten we even wat en onze 
buurmannen komen snel even kijken naar het kleine frutje, na nogmaals te controleren denken we toch 
dat het een meisje is. We proberen het kitten telkens aan te leggen maar Bendis vindt het niks. 
Uiteindelijk gaat Marianne naar bed om half twaalf, ik (Annemarie) slaap beneden, om nog even het 
kitten en de jonge moeder in de gaten te houden. Als Marianne de katten boven vrij laat staan ze 
allemaal voor de deur van de huiskamer en Bendis loopt grommend door de huiskamer. Dus we laten de 
Oosterse toch maar voor vannacht in de katten kamer overnachten. Het is laat en wordt later als ik 
telkens Bendis moet kroelen en het kitten een plekje moet geven onder Bendis haar billen vandaan. 
 
Maandag, 16 mei 2011 
We zijn allebei erg slaperig Bendis en ik (Annemarie), het was een slapeloze nacht want Bendis is een 
erg onzekere moeder. Ze kwam ook regelmatig vragen of alles nog goed was, het kitten eten geven als 
alles zeer doet is ook erg moeilijk voor de moederpoes. Gelukkig komt Quanda vandaag Bendis helpen 
en ze kruipt bijna gelijk bij haar in de bevallingsdoos. Mooke komt ook even kijken maar Circe en Tos 
blazen want ze vinden dat kleine ding ook wel erg eng en Bendis ruikt ook niet meer het zelfde. ‘S 
Middags mag het kitten zelfs drinken bij mama, het spuitje met een speentje lukt Marianne beter dan 
mij ik heb gelijk drie blèrende katten, het kitten, de moeder Bendis en de oma Quanda, ze lusten alle 
drie melk. Ik moet toch maar vragen welke trukendoos Marianne opentrekt. Marianne heeft nogmaals 
het kitten nagekeken en we denken toch dat het een katertje is. 
 
Dinsdag, 17 mei 2011 
Marianne heeft vannacht beneden geslapen en vindt Bendis ook een erg onzekere moeder. Vandaag is 
het gelijk raak met de nieuwe mand, het koeiemandje. Bendis vindt het een goede keuze en verhuist 
haar kleine mannetje naar deze mand. Wel iets onhandig in haar bek en wild heen en weer zwaaiend, 
maar het kitten is stil dus ze wordt al beter in haar taakjes. Dan volgt Quanda ook snel en krijgt 
iedereen een poetsbeurt, het mannetje vindt de tepel en gaat drinken terwijl mama en oma lekker 
slapen. Ik maak ook een filmpje van onze melk drinkende kerel. 



 
Woensdag, 18 mei 2011 
Het was een hele rustige nacht vannacht, alleen vanmorgen toen Bendis even weg was uit de 
koeiemand en ik mijn slaapspullen aan het opruimen was zag ik Quanda voorbij rennen met het kleine 
mannetje in haar bek. Ze vond midden in de kamer op het kleed wel een goede plek, daar was ik het 
niet zo mee eens, gelukkig had Bendis niets in de gaten. Vanmiddag met het voeren van de katten zie ik 
opnieuw Quanda met het kitten in haar bek de kamer door rennen. Bendis had het dit keer wel door en 
bleef klagelijk piepen, Quanda slaapt vannacht boven, dat is voor Bendis wat rustiger. Ondanks de 
ontvoeringen komt het mannetje wel aan, nog niet heel veel maar we gaan de goede kant op. 
 
Donderdag, 19 mei 2011 
Het is een rustige dag met in de middag een beetje zonnestralen in de woonkamer. Het mannetje heeft 
erg veel honger maar doet het prima. Marianne heeft eenmaal bijgevoed het is een pittig mannetje 
daar krijgen we de handen vol aan. Zodra Quanda de kans krijgt kruipt ze in de koeiemaand en krijgt 
iedereen een poetsbeurt, Darius het kitten maar ook Bendis. Quanda denkt dat het kitten van haar is 
dus we moeten haar af en toe ontmoedigen.  
 
Vrijdag, 20 mei 2011 
Vandaag een drukke dag met om de twee uur het mannetje een spuitje melk geven, de melk van mama 
wordt minder dus we gaan vanaf vandaag bijvoeren. Je kan nu al goed het neusje van Darius donker 
zien worden. Hij heeft vandaag ook goed gegeten en is 16 gram aangekomen, hij is nu 107 gram, we 
zijn hier erg blij mee. 
 
Zaterdag, 21 mei 2011 
Het is een warme dag, ‘s middags gaan de katten allemaal even naar buiten. Ook Bendis loopt even 
lekker in de tuin en ligt op het gras in het zonnetje. Het mannetje slaapt en heeft een warme kruik als 
surrogaat moeder. Als de buren de BBQ aan doen vlucht alles naar binnen, mama maakt haar kleintje 
schoon en hij mag lekker drinken. 



Dagboek week2 
 
Zondag, 22 mei 2011 
Vandaag is het een rustige dag, het is koud buiten dus de katten mogen niet de tuin in. Tos is het hier 
niet mee eens en klaagt de hele ochtend, dat zorgt wel voor een spanning bij de andere katten. Het 
mannetje heeft vandaag zijn ogen open, nog niet erg overtuigend maar je kan al zijn donkere 
kraaloogjes zien. Hij gaat ook gelijk op avontuur wat ma en oma niet goed vinden natuurlijk, dus 
halverwege de rand van het mandje wordt hij terug gehaald. We zullen snel het schot voor de deur van 
de kittenkooi moeten monteren. Ik maak vandaag kopjes foto’s en ik monteer ook een foto toen hij nog 
maar 3 dagen oud was hij kleurt heel erg snel. 
 
Maandag, 23 mei 2011 
Het zonnetje schijnt, Bendis en Quanda liggen lekker in het mandje op de vensterbank. Darius ligt 
tevreden in de koeienmand hij heeft de hele ochtend heerlijk bij mama gedronken. 
Ik probeer Bendis regelmatig iets extra’s te geven maar deze dame is niet zo makkelijk te verleiden 
met zacht voer, ze eet liever harde brokken.  
 
Dinsdag, 24 mei 2011 
Er staat wat wind vandaag en alle oosterse zitten op de vensterbank de tuin in te kijken naar de 
bladeren die bewegen. Bendis heeft veel bij mij geslapen gisterennacht maar overdag ligt ze trouw bij 
haar kindje en mag hij naar alle hartelust bij mama drinken. We hebben gisteren het plastic schot in de 
kittenkooi geplaatst zodat het kleintje niet naar buiten kan vallen. Gisteravond was hij erg actief en 
lukte het bijna om uit de koeienmand te komen, dus even weer wat extra beveiliging.  
 
Woensdag, 25 mei 2011 
Vandaag is het lekker weer, Tosje loopt te zeuren dat hij naar buiten wil.  Ik wacht op Marianne en dan 
mogen alle katten lekker naar buiten dan kunnen ze wat energie kwijt. Terwijl Tosje de tuindeur 
bewaakt gaat Bendis lekker met Circe in het mandje wat in de zon ligt, later probeert Quanda er ook 
nog bij te kruipen maar het mandje is echt te klein dus dan maar een ander mandje. Het mannetje 
krijgt van Bendis een poetsbeurt voordat hij mag drinken en daarna krijgt hij melk en dan na een paar 
tellen is hij vast aan het slapen. Als de katten lekker in de tuin zijn komt Bendis na een half uurtje met 
het kleine mannetje in haar bek ook naar buiten, wij vinden dat niet zo’n goed idee en brengen het 
kitten weer terug naar de kittenkooi. Hij moet nog wel een beetje groeien en Bendis laat zich maar 
moeilijk overtuigen dus blijven we even bij haar zitten. 
 
Donderdag, 26 mei 2011 
Vandaag grote schoonmaak, Bendis heeft een hekel aan de stofzuiger maar als alles dan schoon is loopt 
de dame lekker te schooieren. Ze is een beetje krols aan het worden en het mannetje krijgt niet zo 
veel kans om te drinken. ‘S avonds komt oma Quanda haar kleinkind pletten dus ook dat is niet een heel 
goed plan. 
 
Vrijdag, 27 mei 2011 
Bendis is een grote lellebel en onderzoekt iedere huisgenoot want ....misschien ben jij een kater. 
Katers kunnen ook in de kattenbak zitten denkt Bendis dus de zoektocht blijft doorgaan. Hierdoor is ze 
weinig bij haar mannetje en vandaag komt hij ook niet zo heel erg aan. De katten kijken verlangend 
naar buiten en als de gekochte plantjes in de grond zitten mogen ze ook lekker even rennen, voor 
Bendis een extra kans om te kijken of er katers in de tuin zitten....pfffff. 



 
Zaterdag, 28 mei 2011 
We hopen dat het krols zijn van Bendis bijna klaar is onze dame is erg lastig, we kunnen elkaar bijna 
niet verstaan. Maar bij elk klein piepje van Darius is mama Bendis direct in de koeienmand. Darius 
krijgt steeds duidelijker zijn tekeningen en hij lijkt wel een mini koetje. Wel blijft hij erg hongerig dus 
af en toe voeden we wat bij, want mama heeft het erg druk met andere zaken. Om toch een beetje 
warmte te geven hebben we kersenpittenkruikje in de koeienmand gelegd. 
 



Dagboek week 3 
 
Zondag,  29 mei 2011 
Vandaag een rustige dag met uitzondering van de kopjes foto’s dat is altijd weer een hele klus. Alles 
heeft overdag geslapen want vannacht was het vrij onrustig buiten. Het mannetje groeit en verkleurt 
snel, elke dag zien we weer nieuwe vlekjes en hij wordt prachtig.  
 
Maandag, 30 mei 2011 
Het is een warme dag vandaag, Bendis is nog steeds krols. We hebben een schema opgesteld om Darius 
om de twee uurtjes iets bij te voeden. Mama Bendis is helemaal niet zo bezig mee haar kind, 
schoonmaken doet ze wel maar voeden daar heeft ze niet zo veel geduld voor. Darius herkent je stem 
en is ook direct wakker als je met hem praat, hij heeft honger maar is niet zo handig met het speentje 
en de melk van mama is natuurlijk beter. 
 
Dinsdag, 31 mei 2011 
Ons kleine mannetje doet erg zijn best vandaag, hij drinkt goed maar toch komt hij niet geweldig goed 
aan. Hij is erg bewegelijk en ongeduldig als hij eten krijgt. Mama doet vandaag ook veel moeite om bij 
hem te slapen en dan mag hij ook een beetje drinken van haar. Maar ‘s middags overwinnen de 
hormonen en gaat Bendis op zoek naar een man, het maakt haar ook niet uit hoe hij eruit ziet want 
onze gesteriliseerde huispoes Wiebel is ook een goede kandidaat vindt Bendis. Na veel blazen en 
grommen gaat uiteindelijk iedereen slapen en wij voeden het mannetje om de 2 á 3 uurtjes bij. 
 
Woensdag, 1 juni 2011 
Vandaag een dag dat Bendis en Darius een paar uurtjes samen met alle andere katten alleen zijn in de 
huiskamer. Volgens ons gaat alles goed, als de kleine vent eten krijgt is hij ook gelijk wat actiever. 
Mama Bendis vindt dit minder fijn en als hij ook over het randje klimt is ze in alle staten. We doen een 
hogere mand en warme kruikjes en we hopen op zo min mogelijk gesleep. 
 
Donderdag, 2 juni 2011 
Gisterenavond hebben we een nieuw mandje in de kooi gemaakt maar deze is nog niet favoriet dus we 
houden ook nog het koeienmandje aan. Darius heeft goed bij Bendis gedronken vannacht en mama is 
ook een beetje klaar met haar mannenjacht. Ze is vijf dagen krols geweest en het kitten is ook weinig 
aangekomen door die krolsheid. Nu mag hij volop drinken bij mama en mama heeft ook genoeg melk. 
 
Vrijdag, 3 juni 2011 
Het is een hele warme dag vandaag, het kereltje komt weer iets beter aan dan de voorgaande dagen. 
Mama Bendis geniet volop van de zon als ze even buiten in de tuin op het gras ligt. Zodra Darius piept is 
ze in de kittenkooi en hij mag vandaag ook vaak bij haar drinken. We geven hem nog wel af en toe melk 
als hij wakker is en mama is niet in de buurt en hij heeft honger. 
 
Zaterdag, 4 juni 2011 
Onze man heeft het te pakken, hij komt heel goed aan vandaag. We hebben vandaag een warmteplaat 
binnen gekregen, als in de loop van de week de temperatuur daalt blijft het mannetje warm in de 
kittenkooi. Mama Bendis en de rest van de katten konden vandaag lekker in de tuin rennen. Bendis laat 
het kleintje niet de hele dag in de steek en als ze bij hem is mag hij ook drinken, we zien dat zijn 
tandjes door aan het komen zijn. 



Dagboek week 4 
 
Zondag, 5 juni 2011 
Vandaag zijn er weer twee filmpjes op Youtube gezet, één van de tweede week en de andere van week 
3. Je ziet Darius steeds meer kleur krijgen, erg spannend om te zien. Twee gekleurde teentjes en de 
rest van de tenen zijn wit. Verder is vandaag alles lekker rustig, behalve Circe die heeft van één van de 
katten een haal gehad en heeft een krabbel bij haar wenkbrauw. Deze woeste dame is nu erg rustig en 
gaat alle katten uit de weg. 
 
Maandag, 6 juni 2011 
Gisteravond hebben we de nieuwe warmte plaat in de open mand gedaan, met een fleece-deken er 
omheen. Het is een lekker warm plekje voor ma en kind. Vandaag heb ik de koeienmand eruit gehaald 
en ook alvast een klein kattenbakje erin gezet. Het bench-kleed is uit de kooi en we wachten met het 
mandje omdraaien (met de lage kant naar voren) zodat hij buiten de mand kan wandelen. Nu is hij daar 
nog niet aan toe, hij wandelt al een beetje in de mand maar alles gaat nog erg onzeker, wel probeert 
hij over het randje te klimmen. 
 
Dinsdag, 7 juni 2011 
Vanmorgen heeft Darius de liefkozingen van Circe ondergaan terwijl oom Tos en moeder Bendis erbij 
waren. Beiden katten lieten Circe haar nieuwe speelgoed ontdekken toen Darius protesteerde en het op 
een bléren ging zetten hebben wij Circe maar even uit de mand gehaald. Later op de dag moest Darius 
een erge woeste poets bui van Bendis ondergaan want hij was wel erg vuil geworden van Circe’s 
stoeipartij. Aan het einde van de dag ligt onze kerel voor pampus in de hoek van de mand. 
 
Woensdag, 8 juni 2011 
Vandaag heeft Darius goed zijn best gedaan met drinken, hij komt geweldig aan vandaag zelfs 20 gram. 
Hij is bezig met de mand te ontdekken, mama Bendis vindt het niet fijn. Circe vindt dat kleine 
bewegende muisje wel erg leuk, ik hou haar in de gaten ze mag best even met de kleine man kennis 
maken maar woeste spelletjes toch nog maar even niet. Als het middag zonnetje verschijnt liggen 
Tosje, Circe en Bendis lekker te slapen op het kussen op de bank. 
 
Donderdag, 9 juni 2011 
Het is weer zo ver Bendis is weer op mannenjacht (krols). Ze is erg vasthoudend en Wiebel onze 
gesteriliseerde HTK poes moet het ontgelden. Wiebel wordt hier helemaal sjaggie van en Bendis krijgt 
ook wel af en toe een mep maar ze vindt Wiebel een prachtige dekkater. Het kleine mannetje is erg 
wakker en is hoorbaar aanwezig, zodra iemand langs de kooi loopt mens of kat dan mauwt hij. We 
moeten morgen de mand omdraaien want hij kan al behoorlijk klimmen en we willen niet dat hij uit de 
mand valt en er niet meer in kan komen.  
 
Vrijdag, 10 juni 2011 
Behalve Bendis is iedereen erg lui vandaag. Alle katten liggen te slapen zelfs onze drukke Circe is moe 
en ligt tegen Quanda aan te dutten. Na een paar uurtjes brullen is ook Bendis moe en gaat slapen. Het 
mannetje krijgt nog wat melk van ons want mama is druk met andere dingen, hij wordt maar moeizaam 
wakker hij is ook een lui koetje. Maar melk is altijd welkom en overmorgen gaan we misschien wat pap 
proberen. Altijd een behoorlijke kledderboel maar uiteindelijk vinden alle kittens pap wel lekker. 
Momentopname, iedereen is moe Quanda en Circe kruipen bij Darius in het verwarmde mandje, later 
kruipt ma erbij. 
 
Zaterdag, 11 juni 2011 
Vandaag zijn we naar Enschede voor de verjaardag van Lotte. Onze overkantjes komen naar de katten 
kijken en ze krijgen voer en kroeltjes. Als we ‘s avonds terug zijn krijgt het mannetje nog wat melk, als 
hij later erg wakker door het mandje waggelt wordt direct het speelgoed visje aangevallen. 



Dagboek week 5 
 
Zondag, 12 juni 2011 
We hebben alle katten vrij door het huis laten rennen, ook mama Bendis. Ze ging direct naar zolder om 
daar naar mannen te zoeken, wat kan ze hard brullen. Vandaag een beetje pap aangeboden, het 
mannetje vindt het nog niet echt erg lekker of interessant maar Circe en Bendis vinden de pap wel 
lekker.  
 
Maandag, 13 juni 2011 
Sinds gisteren is Circe ook aan het brullen, ze kan harder en langer brullen dan Bendis. Bendis zoekt 
mannen maar Circe weet nog niet goed wat er aan de hand is, ze is wel krols aan het worden maar wat 
nu precies de bedoeling is dat ontgaat haar nog even. Het kleine mannetje wordt steeds interessanter 
voor de rest van de troep, hij ligt zelden alleen in zijn mandje er is altijd wel een Oosterse kat in de 
buurt. De theedoek waar Darius ingerold wordt als hij melk krijgt van ons is plotseling erg in trek bij 
Darius hij bijt erin en sleept hem door de kooi heen. 
 
Dinsdag, 14 juni 2011 
Vanmorgen vroeg krijgt het ventje melk van Marianne, daarna mag Darius bijna de hele ochtend drinken 
bij mama. Pas in de middag gaat moeders op mannen jacht samen met Circe, wat kunnen die dames 
een lawaai maken. Na een beetje melk van Annemarie is het tijd om de kooi te onderzoeken en daar is 
Darius erg druk mee. Vanmorgen vroeg was er een plasje buiten de mand en nu bijna in de kitten 
brokken, dus toch maar even helpen en zowaar het eerste plasje in de kattenbak. Na een half uurtje 
heel veel gepiep, dus maar even op de kattenbak gezet en zowaar zelfs een poepje in de bak. Bendis en 
Quanda maken om beurten het mannetje schoon. 
 
Woensdag, 15 juni 2011 
Met veel gepiep klauterde het mannetje vanmorgen uit de kittenkooi. Dus hij is ontsnapt.....dan maar 
de kittenren opzetten met het mandje met de warmteplaat erin. Darius vindt het geweldig hij hopt als 
een konijntje door de kittenren en klimt via de zijkant van de mand terug in de mand. Na af en toe een 
spuitje melk en ook nog melk van mama, is het dan toch even tijd om ander eten te proberen. Een 
beetje melk, een beetje water en hierdoor heen paté gemengd, het kereltje vindt het heerlijk. 
 
Donderdag, 16 juni 2011 
Het mannetje onderzoekt de kattenbak en vindt het erg leuk om met de korrels te spelen. Het eten 
(paté met melk en water) vindt hij heerlijk.  Het is een heerlijke smeerpoets als hij met zijn neusje in 
het eten duikt. Na het eten wordt hij door mama schoongemaakt en soms drinkt hij nog even bij haar. 
Als hij alleen in zijn mandje ligt valt hij als een lok in slaap. 
 
Vrijdag, 17 juni 2011 
Vanmorgen groot poep-alarm, een poepje naast de bak een smeerboel op het randje van de mand en op 
het doekje ervoor. Allemaal in de was, het zeil schoonmaken en even een andere mandje in de 
kittenren. Het is even wennen want deze mand heeft geen hoog randje, even vol gooien met een Ikea 
muis en rat dan lijkt het mandje druk bevolkt. Darius is een soort magneet voor alle Oosterse; hier is 
het gezellig, Circe en Quanda eten hun brokken hier en zelfs Mooke die eigenlijk van haar rust houdt 
komt af en toe ook kijken. Tosje vindt het loeren achter het gaas het einde en hij kan dit ook 
minutenlang volhouden. 
 
Zaterdag, 18 juni 2011 
Darius probeert een brokje te eten, niet de kleine kittenbrokjes maar een purina ONE brokje van 
mama. Dat lukt niet helemaal maar hij vindt het toch erg interessant ruiken. Als hij wakker is wil hij 
graag spelen, vooral de Ikea rat is in trek maar ook de Ikea muis is leuk. Het fijnste is spelen met 
mama, lekker bijten in haar poten en haar staart, alleen vindt mama het af en toe te woest en krijgt 
hij een tikkie terug. Circe komt ook af en toe spelen maar deze dame is erg woest. 



Dagboek week 6 
 
Zondag, 19 juni 2011 
Vanmorgen hebben we na veel studie en vergelijken toch maar besloten dat onze eerste vaststelling 
juist was en het kitten is een meisje. Het was moeilijk te bepalen aangezien ze net als oma Quanda en 
mama Bendis pluimjes vacht heeft daar waar de balletje van de kater zouden moeten komen, dus het 
leek echt een jongetje. Maar nogmaals gekeken naar foto’s van vorige nestjes en de afstand van anus 
en plassertje, rondje en spleetjes kortom bijna ruzie samen,  maar het is een meisje. Zij zal vanaf nu 
Drinthe worden genoemd hetgeen geschenk betekend. 
Vanmorgen was ze ook iets afgevallen maar met vast voer kan je altijd iets terugslag krijgen. We 
houden alles scherp in de gaten en ze heeft al wat melk gehad en mag nu zelfs ook bij mama drinken. 
We weten alleen niet of bij mama nog veel te halen is maar een schattig gezicht is het wel. 
 
Maandag, 20 juni 2011 
Vannacht is Drinthe iets afgevallen, maar ze eet overdag goed dus we maken ons geen zorgen. We 
hebben de kittenkooi ontmanteld en die staat weer boven. Bendis vindt de kooi niet fijn en als Drinthe 
ontsnapt uit de kittenren is de kamer kittenproof. Het kleine frutje eet lekker in de porta 21 kitten met 
melk en rijstebloem pap, ze gaat ook bijna direct slapen als ze klaar is met eten. Ze vindt het Ikea 
muisje in de opening van de kittenren (dat doen we voor de hengelende Tosje) wel erg bijzonder. 
 
Dinsdag, 21 juni 2011 
Drinthe geniet heel erg van haar hapje (porta 21 kitten met rijstebloem pap of paté met rijstebloem 
pap). Het dametje komt goed aan. Vandaag is Monique (Proplan) langs geweest met een kitten pakket 
en een extra zak voer. Ze vond Drinthe een prachtig kitten en ook lekker rustig. Ze had net haar eten 
op en dan is het dametje erg slaperig. Vandaag ook een poepje op de kattenbak, het zindelijk worden 
gaat erg goed. Vanmorgen was ze uitgebreid aan het spelen met mama die ook alle tijd neemt hiervoor. 
 
Woensdag, 22 juni 2011 
Gisteren is Drinthe veel aangekomen vandaag erg weinig maar dat is ook niet zo vreemd en ook niet iets 
om je zorgen over te maken. Rustige dag vandaag, Drinthe mag veel bij mama slapen en drinken. Mama 
vindt spelen wel leuk maar het bijten van Drinthe vindt ze minder. Circe speelt ook met Drinthe maar is 
nog steeds veel te woest. 
 
Donderdag, 23 juni 2011 
Vandaag lukt het aankomen weer goed. Bendis is weer krols maar vandaag is het pas begonnen dus het 
volume valt mee. Vanmorgen lukte het Circe om heel lief te spelen met Drinthe zelf als Drinthe haar in 
de oren bijt blijft ze rustig en lief. 
 
Vrijdag, 24 juni 2011 
Vandaag is Drinthe een echt slaapdoosje. Nadat ze een schaaltje paté met pap op heeft valt ze als een 
blok in slaap. Het is een schattig gezicht zo tegen de Ikea rat en muis aan. Ma Bendis heeft het vandaag 
te druk met het zoeken van mannen, ze maakt heel erg veel lawaai. 
 
Zaterdag, 25 juni 2011 
Drinthe heeft ‘s morgens niet z’n trek in kip met pap, we geven dan maar paté en daar smult ze van. 
Na een paar uurtjes slapen is het rode muisje een heerlijk stukje speelgoed.  



Dagboek week 7 
 
Zondag, 26 juni 2011 
Drinthe heeft een druk weekend met heel veel mensen en heel veel geluid, het aankomen lukt niet zo 
heel erg goed.  Als Den, Johan, Jeroen en Mark ‘s middags komen kijken is ze net wakker en steelt ze 
de show door lekker druk door de kittenren te lopen. Ze heeft het erg naar haar zin als er katten in de 
kittenren komen, ze valt bijna alles aan en vindt oren en staarten geweldig.  Wat het eten betreft 
verbaast ze ons door  ‘s avonds lekker te smikkelen van een schaaltje Shiny cat kitten met kip, waarvan 
we dachten dat ze dat niet lekker vond. 
 
Maandag, 27 juni 2011 
Het is vandaag erg warm, Drinthe slaapt veel. Maar ‘s middags laat ik haar even spelen in de mand die 
op de vensterbank ligt. Het kan ook een woeste dame zijn als ze wakker is, Circe komt heel voorzichtig 
dichterbij. Maar als Circe bij haar komt in het mandje dan moet één van haar oren het ontgelden, 
Drinthe is een oor en staart specialist. Het gewicht gaat ook goed vandaag dus we zijn allemaal 
tevreden. 
 
Dinsdag, 28 juni 2011 
Drinthe kan uit de kittenren klimmen. Ze is vanmorgen op ontdekkingstocht gegaan via de dekenkist 
over de vensterbank en onder de vensterbank op de verwarming. Tosje vindt haar eigenlijk nog te klein 
en mama Bendis is het daar mee eens. Beiden proberen haar in haar nekvel naar een veilig plekje te 
brengen. Drinthe heeft maar een paar seconden nodig om weer in de vensterbank te staan. Na een 
beetje rennen en wat eten wordt ze moe ik zet haar terug in haar mandje in de kittenren en ze valt 
gelijk in slaap. Vandaag ook een filmpje van de zesde week op de website gezet (via Youtube). 
 
Woensdag, 29 juni 2011 
Het was vannacht heftig weer buiten, veel regen, wind en onweer, alle katten zijn heel lang wakker 
gebleven, vanmorgen waren alle katten daarom ook erg slaperig. Maar Drinthe heeft na haar schoteltje 
eten gelijk energie voor tien, ze kan haar lol niet op en rent over de vensterbank. Tosje, Circe en 
Quanda letten allemaal goed op waar dit drukke kitten blijft. Mama Bendis heeft het  opgegeven en ligt 
rustig in de kittenren te wachten op een vermoeid kind en inderdaad zo na een half uurtje rennen komt 
Drinthe bij mama slapen. 
 
Donderdag, 30 juni 2011 
Drinthe is een klein snel opdondertje, zodra haar buikje vol is en ze uitgerust is zet ze het op een 
rennen. De vensterbank is ideaal om het remmen te oefenen, wat overigens nog niet zo erg lukt. Circe 
en Bendis houden alles scherp in de gaten. Bendis is gelukkig niet meer krols maar Circe brult het uit in 
alle kamers, het kitten geeft haar een beetje afleiding, gelukkig. Vlak voor het slapen is een beetje 
stoeien met de Ikea rat heerlijk en na een 10 minuten is Drinthe vast in slaap. 
 
Vrijdag, 1 juli 2011 
Circe is vandaag heel erg aanwezig (krols), als ze in slaap valt naast Drinthe, hoop ik dat Drinthe niet 
wil spelen. Drinthe is gek op staarten ook Tosje moet eraan geloven. Hij blijft heel lang geduldig maar 
af en toe knabbelt hij ook aan één van Drinthe’s oortjes. Als Circe eindelijk gaat slapen in de 
kattenboom gaat iedere kat een plekje zoeken om een tukkie te doen. 
 
Zaterdag, 2 juli 2011 
Drinthe is vandaag voor het eerst los in de kamer. Deze week was ze al op de vensterbank, hoekbank en 
in de kattenboom aan het spelen. Maar sinds vandaag rent ze vrij in de kamer, de keuken vindt ze nog 
wat eng maar in de kamer is ze een ware speedy consales. De andere katten kunnen haar niet 
bijhouden en als ze toch bijna gepakt wordt piept ze onder de hoekbank. 
Tosje moet zich wel erg beheersen want zo’n rennende muis is wel erg leuk. Maar na al dat rennen is 
samen slapen ook erg fijn. 



Dagboek week 8 
 
Zondag, 3 juli 2011 
Gisteren was Drinthe afgevallen maar de dag ervoor was ze enorm aangekomen, dus we maken ons geen 
zorgen. Gisteren maar ook vandaag rent het ukkie iedereen achterna ze wil met elke kat spelen. De 
springveer is ook leuk net als de speelgoed octopus. Na het spelen lekker slapen in een hoge katten 
mand die nieuw is voor Drinthe dus eerst wel verkennen voordat ze gaat slapen.  
 
Maandag, 4 juli 2011 
Vandaag is Drinthe water vlug, ik krijg geen enkele foto scherp want onze dame is erg snel. Alle 
speeltjes worden in een sneltreinvaart uitgeprobeerd, maar uiteindelijk is een propje papier het meest 
uitdagende speeltje. Na al die drukte gaat een schoteltje kittenvoer er best in, met stukjes vis, dat is 
even wat anders dan paté. Laat in de middag probeert oma (mijn moeder) een spelletje te spelen met 
Drinthe maar deze dame is heel erg snel en al gauw is oma het spoor bijster en het kitten verstopt zich 
onder de krabtunnel. 
 
Dinsdag, 5 juli 2011 
Even niet opgelet en het muppie is halverwege de trap naar boven. Ze loopt mama achterna en is echt 
watervlug. Dus het is warm en ik moet de deur naar boven dichthouden totdat Drinthe slaapt. Gelukkig 
na een robbertje vechten met mama is ook Drinthe energie een beetje op en valt ze in slaap. 
 
Woensdag, 6 juli 2011 
Vandaag regent het en alle katten liggen samen in het mandje. Drinthe gaat op ontdekkingstocht in de 
kamer, meestal is de kattenboom het meest spannende ding wat ze kan vinden. Onze dame heeft geen 
angst en klautert en klimt overal in en op. Ze is wel voorzichtig met Wiebel en Trollie maar de Oosterse 
katten moeten met haar spelen en ze is een erg woeste dame dus af en  toe lijkt ziet het er dreigend 
en woest uit. Toch weten de Oosterse volwassen katten goed wat een kitten allemaal aan kan en na het 
spelen komt het kitten lekker bij hun slapen in de kattenmand. 
 
Donderdag, 7 juli 2011 
Vandaag was de nationale rustdag voor de Oosterse. Er was weinig of geen beweging te bespeuren. Na 
zeven uur wordt opnieuw de kamer ontdekt en alle kattensnoren staan recht overeind als er een vlieg in 
de keuken zit. Na een paar mislukte pogingen is het plotseling stil en likt Mooke haar bek af, dat dat 
maar duidelijk is. Later ontdekt Drinthe nog even het wuppie en is erg druk aan het spelen totdat de 
volgende slaapperiode weer is aangebroken. 
 
Vrijdag, 8 juli 2011 
Dat is even schrikken, de stofzuiger is een soort monster voor alle katten. Alleen Trollie en Mooke 
vinden dat ding wat zo’n herrie maakt niet verschrikkelijk eng en zij blijven dan ook lekker door dutten 
in de mand. Drinthe verdwijnt achter de dekenkist en de rest zit zenuwachtig te wachten in de keuken 
totdat het beest stil is. Direct daarna gaan de familie siamees/seychellois met elkaar slapen in de 
mand, oma, mama en kindje is het liefde.... 
 
Zaterdag, 9 juli 2011 
Gisteravond hadden we bezoek van Helen en Linda (het personeel van Dite, Tolios, Belita en Basilia), 
alle katten waren lekker in de tuin aan het scharrelen totdat er een flinke regenbui kwam. Drinthe 
kwam ook heel even buiten kijken maar vond alles toch wel eng en was ook weer snel binnen en in 
slaap in de mand. Toch was het muppie na een uurtje slapen heel erg actief. Dat verklaart dat vandaag 
er weinig energie te zien is, alle katten zijn heerlijk lui en komen nauwelijks uit de mandjes. 



Dagboek week 9 
 
Zondag, 10 juli 2011 
Na een hele ochtend slapen is Drinthe dan eindelijk wakker. Drinthe is erg nieuwsgierig en koffie ruikt 
erg vreemd en ook wel erg vies. Alle andere katten zijn lekker in de tuin en Drinthe vermaakt zich best 
met haar muisje en natuurlijk komt mama Bendis af en toe even alles controleren. Samen met oma in 
de kattenboom is ook leuk, maar toch even voorzichtig want die drukke Circe is ook in de buurt. 
 
Maandag, 11 juli 2011 
Het is een heerlijke rustige dag vandaag, totdat Drinthe klaar is met drinken bij mama. Drinthe wil 
spelen maar of de andere katten dat nu willen? Eigenlijk maakt dat haar niets uit, Bendis heeft nog het 
meeste geduld met haar en moet heel veel krabbels en bijten verdragen. Vooral de oren van mama 
Bendis zijn erg interessant. Uiteindelijk is ook Bendis klaar met haar drukke kind en ze zoekt een rustig 
plekje en Drinthe kan niemand meer zo ver krijgen om te spelen dus ook zij gaat slapen. 
 
Dinsdag, 12 juli 2011 
Bendis is erg aanwezig vandaag, ze brult en gilt. We hebben haar het advies gegeven dat mannen 
houden van een dame met een zacht stemmetje maar helaas met dat advies doet zij niets. Drinthe is 
de enige kat die haar stil krijgt als ze een beetje komt stoeien met mama of als ze bij mama komt 
drinken. Het was ‘s middags mooi weer en alle katten waren in de tuin, dus ook onze buren weten wat 
voor een lawaai Bendis kan maken. Circe hebben we vorige week op de pil gezet dus die is lekker 
rustig, vandaag was de derde dag van krols zijn nog maar een paar dagen en dan is Bendis weer rustig. 
 
Woensdag, 13 juli 2011 
Drinthe is heel nieuwsgierig en heeft elk hoekje in de huiskamer al onderzocht. Ze gaat nu op de 
kattenbak bij de grote katten en eet ‘s morgens en ‘s avonds met de grote katten van één bord. Wel 
krijgt ze nog extra eten om twaalf uur en om drie uur, het muppie moet nog wel een beetje groeien. 
Kittenbrokken vindt ze erg smerig en deze worden ook direct begraven. Als mama Bendis weer druk op 
mannenjacht is gaat Drinthe bij oma Quanda spelen maar oma is een stuk ruwer dan mama. 
 
Donderdag, 14 juli 2011 
Het is een regenachtige dag en alle katten zijn erg onrustig. Het kleine muppie is erg druk en iedere kat 
die ze tegenkomt wordt besprongen en in de oren gebeten. Mijn moeder schrikt erg van onze drukke tos 
en ik laat de grote katten “ontsnappen”, zodat ze op zolder kunnen rond rennen. Bendis en Drinthe 
liggen ‘s  avonds op het kussen op de mand na drinken en slapen kijken ze nieuwsgierig rond wie er 
allemaal binnen zijn. 
 
Vrijdag, 15 juli 2011 
Drinthe is druk vandaag, veel spelen en eten en weinig slaap. Als Marianne ‘s middags de post door kijkt 
krijgt ze hulp. Drinthe selecteert de reclame eruit en vernietigd deze. Eerst de hoeken perforeren en 
daarna de puntjes eraf happen. 
 
Zaterdag, 16 juli 2011 
Alle katten zijn druk vandaag en al gauw is het met z’n alle stoeien en rennen op de trap. Als we even 
niet opletten is het kleine muppie gevlogen. Ik moet haar zelfs van de zolder af halen waar ze onder 
het logeerbed ligt te spelen. Als ze beneden is gaat ze samen met Circe op het kussen op de mand, 
maar ook dan is Drinthe behoorlijk wakker en speelt ze met de staart van Circe. 
 



Dagboek week 10 
 
Zondag, 17 juli 2011 
Vandaag is het personeel druk, er komen eters vanavond en er wordt Grieks gekookt. Dus we maken wat 
foto’s van Tos, Bendis en Drinthe en later nog wat foto’s van Circe, Bendis en Drinthe. Omdat het warm 
is in huis van het koken, doen we even de tussendeur open en alle katten rennen door het huis heen. 
Muppie (Drinthe) gaat als een speer naar boven en speelt alleen met wat katten speelgoed wat nog 
boven ligt en valt in slaap onder het logeerbed. De kopjes foto is uit de week foto gemaakt. 
 
Maandag, 18 juli 2011 
Het is een nare natte en koude dag vandaag. Alle katten hebben het koud, en al gauw worden er 
oosterse stapel technieken uitgevoerd. Vandaag zijn de meiden naar TAKE THAT dus wij (moeders) 
blijven heel lang op totdat ze thuis zijn. We zijn benieuwd wie er eerder zullen slapen wij of onze 
katten. 
 
Dinsdag, 19 juli 2011 
Vandaag komen we maar langzaam in beweging, we zijn allemaal slaperig. Onze katten houden hier 
geen rekening mee en willen eten, schone bak en spelen, dus niet zeuren en snel aan de slag. Als alle 
katten voldaan zijn en liggen te soezen gaat het kleine muppie spelen met haar wuppie. Ze is zo woest 
dat zelfs Quanda uit haar buurt blijft. 
 
Woensdag, 20 juli 2011 
Drinthe heeft vandaag haar eerste enting gehad. Onze dame is geheel gezond verklaart en was niet 
bang bij de dierenarts maar juist heel nieuwsgierig. Bij thuiskomst was de vervoersmand heel erg in 
trek bij alle oosterse vooral Tosje was erg nieuwsgierig. Eenmaal in de mand mocht niemand erbij ook 
het kleine muppie werd tegengehouden. 
 
Donderdag, 21 juli 2011 
Het personeel heeft een snipperdag vandaag, dus alle katten krijgen iets lekkers en na de middag zijn 
we weer terug. Alles heeft ook honger alsof ze dagenlang niets hebben gehad. Drinthe wacht niet op 
haar eigen schoteltje maar eet gelijk mee met oma Quanda. Later als het eten op is even spelen met 
de mini-tunnel en de muis. Drinthe is erg fel en de andere katten krijgen geen kans om mee te spelen. 
 
Vrijdag, 22 juli 2011 
Vandaag hebben de katten veel geslapen het was een lome warme dag. Drinthe had wel zin in haar 
middageten maar vanavond maakte ze er niets van. Wij maakte telkens weer een zakje of blikje open 
maar mevrouw had nergens zin in. Maar drinken bij mama en slapen met mama en Circe daar had ze 
wel zin in. 
 
Zaterdag, 23 juli 2011 
Drinthe is erg druk, ze neemt weinig tijd om te eten en wil alleen maar spelen. Als we ‘s avonds eten 
neerzetten voor de grote katten gaat Drinthe als een speer op het schoteltje af. Maar eet ze brokjes of 
likt ze alleen het sap eraf????? 



Dagboek week 11 
 
Zondag, 24 juli 2011 
Het is een natte koude dag vandaag, onze katten kruipen bijna in de verwarming. Drinthe wil wel 
spelen maar dichtbij mama en dichtbij de verwarming. Een bruin Ikea muisje moet het ontgelden en er 
wordt driftig aan de staart geknabbeld. Even nog een kopjes foto maken en ook wat nieuwe filmpjes op 
You-tube, zo dan is het toch nog een drukke zondagmiddag.  
 
Maandag, 25 juli 2011 
Gisteren avond was Drinthe een beetje ziek, een kou op haar blaas. Vandaag is alles weer oke en rent 
de dame met haar speelmuisje als een gek door de kamer. Circe wil wel mee spelen maar Drinthe is een 
felle opdonder en mept iedere kat die haar muisje wil pakken. 
 
Dinsdag, 26 juli 2011 
Vandaag staat alles in het teken van hoe krijg ik het warm en hoe hoog kan je stapelen. Vanmorgen 
vroeg lag Bendis op Circe Drinthe te voeden en Circe lag zelfs te spinnen, ze erg had ze het naar haar 
zin. Vanmiddag na slapen op de verwarming met mama Bendis kwam Drinthe goed los. Met een muis of 
een beessie op de hangmat dat is toch wel geweldig spannend. 
 
Woensdag, 27 juli 2011 
Drukke drukke Drinthe, ze heeft nergens tijd voor alleen maar spelen. Als ik om twaalf uur haar eten 
neerzet is ze eigenlijk veel te druk met haar speelgoed muis, maar als ze even rustig zit en het eten 
ruikt is ze om. Ze lust wel wat en eet bijna een half blikje paté van gourmet op. 
Dan is het weer de tijd om even te slapen, met mama en Circe op het bench kleed op de verwarming. 
 
Donderdag, 28 juli 2011 
Na een ochtend druk poetsen is het personeel lekker weg naar Blijdorp. We hebben een heerlijke dag in 
de dierentuin gehad en waren pas laat thuis. Bendis, Circe, en Mooke staan op de vensterbank tegen 
het keukenraam op en maauwen alle drie, eten willen ze. Snel alles eten geven en nog wat foto’s 
maken van het kitten. Overdag zijn de foto’s mooier nu lijkt Drinthe een soort angstig springding. 
 
Vrijdag, 29 juli 2011 
Drukke dag met poets en stofzuiger. Drinthe verstopt zich boven op het bed en is lekker druk. 
Vanmiddag hebben alle katten veel geslapen. De papa’s (van Mooke uit Ede, Cor en Eijse)  zijn vandaag 
geweest. Cor was helemaal verliefd op Drinthe. Ze kwamen eigenlijk naar het drukke spelende kitten 
kijken maar Drinthe heeft de hele tijd geslapen Cor en Eijse waren nog geen half uurtje weg of ze 
rende als een gek door de kamer heen. Vervolgens heeft ze haar buikje rond gegeten en is bij mama in 
slaap gevallen. 
 
Zaterdag, 30 juli 2011 
Vandaag zijn we de hele dag naar Enschede, Chlarissa’s verjaardag vieren. De overkantjes (Ton, Lies en 
Rike) komen de beestjes verzorgen. Het kitten krijgt rond twaalf uur nog een schoteltje eten en rond 
half zes krijgen alle katten eten en om 9 uur krijgt Trollie zijn insulineprikje, dus een drukke dag voor 
onze overkantjes. Als we ‘s morgens eten geven wil Drinthe met de grote katten eten, dus Trollie en 
Wiebel hebben een klein frummeltje wat aanschuift bij het bord. Ook als we ‘s avonds terug komen en 
alles om eten zeurt en we een bordje porta kip neerzetten schuift Drinthe tussen de volwassen katten 
aan alsof ze dat altijd heeft gedaan. 



Dagboek week 12 
 
Zondag, 31 juli 2011 
Vandaag is het weer eindelijk wat beter en er gaat zelfs voorzichtig een zonnetje schijnen. Tosje heeft 
de kitten-tunnel ontdekt maar hij past hier niet in, ook al krijgt hij hulp van Quanda, Circe en ook van 
Drinthe. Vanmiddag waren Tinie en Wim op bezoek, gezellig praten over katten en speciaal over de 
Oosterse. Drinthe was druk bezig met een propje papier, de hangmat en vooral zeuren bij mama voor 
een beetje melk, onze kruimel is een drukke springveer en overal erg nieuwsgierig naar. Mooke zit 
direct op schoot bij Wim, zodat deze niet meer zelf bij zijn glas thee kan komen.  
 
Maandag, 1 augustus 2011 
Een heerlijke dag met een lekker zonnetje. Drinthe is lekker druk en heeft het erg naar haar zin in de 
kitten tunnel. Natuurlijk is het ook heerlijk om bij mama in het mandje in de vensterbank te slapen (en 
stiekem melk te drinken). ‘s Middags eet Drinthe op het aanrecht een vol schoteltje AD met smaak op.  
 
Dinsdag, 2 augustus 2011 
Drukke, drukke Drinthe, ze dribbelt door de kamer met een gestolen muis van Tos. Tos kijkt ernstig 
beteuterd naar het voetbalspel van Drinthe en hij probeert af en toe de muis te pikken, maar Drinthe is 
een felle tante. Ze heeft honger, eigenlijk de hele dag, maar vanmorgen vroeg hing ze in de benen van 
Marianne die niet snel genoeg was volgens haar, ook vanmiddag had ze wel zin in haar schoteltje met 
paté. Drinthe loopt de hele dag met een borstelstaartje van opwinding als ze dan eindelijk in de mand 
bij mama ligt is ze zo in slaap. 
 
Woensdag, 3 augustus 2011 
Een drukke dag met een hongerig kitten. Drinthe eet veel en speelt lekker met al haar speelgoed.   
‘s Avonds heeft ze mijn blouse te pakken, ze krijgt een standje van Circe en Mooke maar echt 
gehoorzaam is ze niet. Al is ze nog erg klein ze heeft heel veel lef die drukke dame. 
 
Donderdag, 4 augustus 2011 
Het zonnetje schijnt en de katten zijn erg ongeduldig, ze willen naar buiten. Wij moeten boodschappen 
doen en we gaan Grieks koken dus hebben geen tijd voor katten in de tuin. Ze mogen wel naar boven en 
dat vinden ze gelukkig ook fijn. Eerst met z’n allen op zolder spelen en elkaar over de trap achterna 
zitten. Al gauw zijn ze moe en onze slaapkamer en ons bed is een heerlijke plek om te slapen.  
 
Vrijdag, 5 augustus 2011 
Lekker lui de hele dag slapen. Als Drinthe even wakker is moet ze natuurlijk eten, ze heeft zelfs al een 
klein miaauwtje. Als ik niet snel genoeg ben veranderd dit kleine miaauwtje in een steeds luidere roep. 
Zodra ik bij het aanrecht sta, klimt ze via mijn benen naar boven om te kijken waarom het zo lang 
duurt voordat ze eten krijgt. 
 
Zaterdag, 6 augustus 2011 
De reisbench is erg populair bij Tos, Bendis en Drinthe. Het is benauwd weer en we doen de tuindeur 
open, Drinthe rent met de andere katten mee naar buiten. Het gras vindt ze nog wel eng maar de 
blauwe katten speeltent is erg leuk. Als het begint te regenen rennen alle katten naar binnen en naar 
boven.  Bendis en Drinthe vinden over de trap rennen helemaal het einde. 
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Zondag, 7 augustus 2011 
We doen al vroeg de kamerdeur open zodat de katten lekker door het huis kunnen rennen. Drinthe en 
Bendis zijn wel te horen op zolder maar laten zich niet zien. Als de katten eten krijgen is ons kleine 
muppie zo beneden en ze heeft ook een behoorlijke eetlust. We hebben even Drinthe’s nageltjes 
geknipt onder groot protest en met een zenuwachtige troep volwassen katten er omheen. Zij maauwt 
en alle Oosterse komen bezorgd kijken.  
 
Maandag, 8 augustus 2011 
De hele ochtend heeft het geregend, de katten kruipen bij elkaar en tegen elkaar, misschien wel voor 
wat troost en voor de warmte. Klokslag twaalf uur staat Drinthe te blèren in de keuken, ze heeft 
honger. Als ik haar eten klaarmaak klimt ze via mijn broekspijp omhoog, ze kan dus niet wachten. Maar 
zelf van het aanrecht afkomen is wat moeilijker, nu gaat ze via de pedaalemmer, maar die is glad, dus 
ze glijd naar beneden. 
 
Dinsdag, 9 augustus 2011 
Drinthe is erg actief vandaag, ze heeft al twee maal mijn laptop afgesloten en meer dan 15 keer 
helpschermen aangezet. Ik was van plan heel wat te doen op mijn computer maar dat zijn ijdele 
plannen. Ze speelt en rent en eet alsof ze weken moet inhalen die dame. Als ze eindelijk moe is en bij 
mama in het koeienmandje slaapt doe ik de update van vandaag op de website. Maar terwijl ik deze 
laatste zin tik hoor ik dat zij alweer wakker is..... 
 
Woensdag, 10 augustus 2011 
Vandaag is Drinthe lekker druk, ze heeft een draadje ontdekt aan het kussen op de bank en is de hele 
middag aan het stoeien. Als we ‘s avonds bij de dierenarts zijn is ze ook erg woest. Ze krijgt haar 
tweede enting en ze moet door mij en Marianne worden vastgehouden. Als dan ook nog een chip wordt 
gezet, terwijl de arts de plek probeert te verdoven met een vloeistof is ze heel erg woest. Ze krabt en 
blaast en bijt en schreeuwt dan word het ook mama Bendis te veel en die gromt vanuit de reisbench. 
Als ze thuis zijn troost de hele troep haar en gaat ze slapen bij mama. 
 
Donderdag, 11 augustus 2011 
Drinthe is een beetje hangerig, door het enten van gisteren denken we. Ze heeft ‘s middags een 
opleving en kan nu op het tv-meubel komen en ontdekt achter de tv allemaal draadjes.....pffff. Maar 
goed ontmoedigen en zorgen dat ze niet kan springen vanaf een stoel, mand of geluid box, dus een 
beetje de kamer verbouwen. 
 
Vrijdag, 12 augustus 2011 
Drinthe heeft nog steeds last van de enting, beetje hangerig beetje overgeven en veel troost zoeken bij 
mama. Maar zo in de middag knapt ze op en is ze erg ondeugend. Na haar schoteltje voer op het 
aanrecht, rent ze naar de vensterbank in de keuken, een klei-korreltje uit de plantenbak gooien en in 
mijn thee voorraad rommelen, dat is leuk. 
 
Zaterdag, 13 augustus 2011 
De katten hebben het koud en ze kruipen één voor één op de verwarming. Drinthe heeft nog een beetje 
moeite met de reactie van de enting en vindt het fijn om bij mama een beetje te drinken vooral als 
troost want zoveel melk heeft Bendis niet. Bendis is nu van de pil gehaald dit ter voorbereiding op de 
scheiding met haar kindje. Zonder pil wordt ze krols en liever een paar nachten een gillende poes dan 
een treurende moeder. 


