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Zwangerschap 
 

Dinsdag, 10 april 2012 
Na een heel Paas weekend met een gillende kat  brengen we vandaag Bendis naar Drenthe. 
We gaan om vijf uur rijden en voordat we bij Henny zijn is het drie uur later komen we aan. Bendis 
heeft de hele weg gejammerd en als we stilstaan dan is het over. Bendis wordt in het verblijf naast  
Ismaël gezet en ze heeft helemaal geen grote mond meer, Ismaël kijkt nieuwsgierig naar de dame 
die in het hangmandje ligt. Als we na een kopje koffie en wat kletsen nog even naar haar komen  
kijken is ze nog steeds een stil muisje. Ze wordt bij Ismaël gezet en wij gaan op weg naar huis. 
 
Woensdag, 11 april 2012 
Henny  mailt 06:09 uur eerste dekking gehoord, onze dame en Ismaël hebben het naar hun zin. 
 
Donderdag, 12 april 2012 
Henny vindt dat Bendis wel beter moet gaan eten, terwijl Bendis altijd een brokkenkat is geweest  
en eten nooit een probleem is voor haar, zelfs haar favoriete brokken blijven onaangetast. 
 
Vrijdag, 13 april 2012 
We krijgen een telefoontje van Henny, ze maakt zich zorgen omdat Bendis niet eet. We hebben een  
Druk weekend voor de boeg met de kids, we gaan niet wachten tot maandag maar halen haar  
vanavond op. We rijden om vijf uur weg en doen er ongeveer drie uur over eer we bij Henny zijn. 
Na het papierwerk en een lekker bakkie koffie halen we onze dame op en gaan we op weg naar 
huis. Bendis is het eerste half uur stil maar dan wordt het heftig en blèrt ze totdat ze bij ons thuis 
zijn, zo ongeveer 2 uur lang. Thuis wordt Bendis door alle katten onderzocht, ze ruikt naar een 
andere kat maar alleen Mooke vindt het niks en blaast.  
 
Maandag, 16 april 2012 
Mooke geeft het blazen op en uiteindelijk slapen alle katten in één mandje. Bendis was het hele  
weekend een kroeldoos en nu zakt de krolsheid langzaam af, gelukkig wat onze castraat kater Tosje 
weet ook niet goed wat hij met deze blèrende dame moet. 
 
Dinsdag, 22 mei 2012 
Bendis ligt lekker te slapen in de vensterbank. Ze is behoorlijk dik en woest spelen doet ze niet  
meer. Ze is nu ongeveer 6 weken zwanger (op 1 of  2 dagen na).  Afgelopen weekend waren alle 
katten in de tuin en ook daar is ze heel voorzichtig. Normaal zijn Bendis en Circe ons woeste  
tweetal maar nu is alleen Circe de kat die de meeste Hoedini-capriolen uithaalt. Circe heeft ervoor 
gezorgd dat de katten niet zonder toezicht naar buiten kunnen, Bendis heeft hier geen problemen  
mee want ze ligt heel veel te slapen. Als de tuindeur open is ligt Bendis languit op het gras.  
 
Donderdag, 31 mei 2012 
Bendis is zeven weken zwanger, volgende week donderdag gaan we om en om beneden slapen. Het  
is de afgelopen dagen erg warm  geweest en Bendis heeft het toch wel moeilijker met haar dikke  
buikje als het zo warm is. Vandaag is het veel koeler en dan is  samen met mama op een kussen  
liggen en de kamer door kijken fijn maar zo af en toe je helemaal uitrekken op het kleed is ook  
heerlijk.  
 
Maandag, 4 juni 2012 
Het regent en Bendis zoekt warmte bij de andere oosterse,even tegen Tosje aan leunen. 
 
 



 
Vrijdag, 8 juni 2012 
Het was een drukke week, maandag 4 katten naar de dierenarts voor hun enting, dinsdag 5 juni is 
ons tweede kleinkind geboren, Jasmijn. De poezen zijn verzorgd  door onze overkantjes. De kittens 
in het buikje van Bendis zijn erg druk en ze zoekt troost in de bevallingsdoos waar ze tegen Tosje 
aanligt te slapen. Nog maar een klein weekje en dan komen de kleintjes. 
 
Maandag, 11 juni 2012 
Bendis moet nog twee dagen volgens de zwangerschapskalender, ze heeft wel wat ongemak van die 
drukke kinderen in haar buik. De kittenkooi staat op schragen dus wat hoger, maar met een stoel  
ervoor kan ze haar nieuwe bevallingsdoos(bak) goed inspecteren, natuurlijk hebben wij de indeling  
niet geheel naar haar zin gedaan, al snel brengt ze de nodige wijzigingen aan. Samen met Tosje 
probeert ze het nieuwe plekje uit. Circe is druk met de rest van de kittenkooi en we hebben nu ook 
een bak gemaakt (net als de onderbak) die op de kittenkooi rust, ook deze wijziging wordt druk  
geïnspecteerd, tja.... dat doen oosterse wijsneuzen nu eenmaal. Onze zwarte HTK poes wiebel  
vindt het allemaal onzin en heeft geen behoefte om ook maar iets te bekijken. 
 
 



Dagboek week 1 
 

Vrijdag, 15 juni 2012 
Bendis is onrustig en als ze samen met Quanda in de bevallingsdoos zit, zie ik dat ze wat bloed  
verliest. Het is 12 uur en de eerste weeën zijn begonnen. Ik doe alle katten naar boven in de  
kattenkamer zodat Bendis rust heeft, alleen Wiebel mag blijven die is niet zo bezig met de  
geboorte. Marianne werkt en Yolanda komt mij helpen, fijn om extra handen te hebben. 
Bendis krijgt een korreltje om het half uur om de weeën te ondersteunen. Na moeizame lichte  
weeën likt ze de pocket stuk die telkens verschijnt en verdwijnt, nu is een staartje zichtbaar en  
Bendis gaat staan. Om 1 uur na wat krijsen komt het eerste kitten, een mannetje (bi-colour, zwart  
met wit). Het mannetje reageert goed en Bendis eet de halve nageboorte op.  Het mannetje  
probeert te drinken bij mama, maar dan komen er nieuwe weeën. Na lichte weeën gaat Bendis  
staan en ze krijst en er is een pocket zichtbaar met veel lawaai wordt om 2 uur het tweede kitten 
 geboren, een meisje (tortie, zwart, rood en wit).De nageboorte komt niet gelijk mee en het kitten  
zit dus nog vast aan mama, Bendis raakt iets in paniek want ze kan niet bij haar kitten. Maar dan  
met een laatste wee komt ook de nageboorte vrij en Bendis eet deze helemaal op. Dan komt  
Marianne thuis en de weeën zakken weg, om vier uur bellen we met de dierenarts, wat nu te doen.  
De weeën zijn er nog wel maar erg oppervlakkig en om vijf uur ga ik een spuitje ophalen dat de  
weeën moet ondersteunen. Na deze te hebben gezet blijft het resultaat uit en om half zeven bellen  
we de dierenarts, we nemen Bendis mee om te kijken of er nog kittens in haar buik zijn. De  
overkantjes, Rike en Lies houden de wacht bij onze twee kleine muppies, we hebben een 
 warmteplaat en een zacht dekentje en we hopen snel weer terug te zijn. Bij de dierenarts wordt  
op de foto duidelijk dat er nog twee kitten in haar buik zitten, dus een keizersnee. Bendis wordt  
klaar gemaakt voor  de operatie en wij mogen mee. Haarnetje op en mond kapje om en dan gaat  
het gebeuren. Het eerste kitten wordt door Tamara meegenomen in een handdoek het keeltje en  
neusje wordt wat uitgezogen en het krijgt wat vloeistof om de narcose die van mama komt tegen te 
 gaan. Na wat wrijven komt er een licht protest en het kitten ademt, het  derde kitten is geboren 
 om acht uur, een mannetje (zwart). Dan komt het laatste kitten deze zat half in het  
geboortekanaal, ook dit kitten wordt uitgezogen en krijgt vloeistof om de narcose tegen te gaan.  
Het is een heel klein kitten een mannetje (rood) maar het komt niet op gang en het gaat niet  
ademen, altijd verdrietig. Als Bendis een mooie ritssluiting heeft gekregen van Arco (dierenarts) 
 wordt ze naar  een plekje gebracht waar ze kan bijkomen, op een warmteplaat in een warm  
dekentje. Na een kwartiertje komt ze al weer wat bij en met een extra deken en wat pillen gaan  
we weer op huis aan. De kittens thuis krijgen een nieuw broertje erbij en Mama is nog wel wat 
 dronken maar poets haar kinderen zodra ze in de bevallingsdoos ligt. Wij praten Rike en Lies bij en  
bestellen wat eten pizza, leve het dieet. De kitten zijn gewogen, 1e kitten, bi-colour katertje is 72 
gram, het 2e kitten bi-colour poesje weegt 78 gram, 3e kitten zwarte katertje weegt 77 gram en 
ons kleine overleden katertje woog maar 54 gram. Maar eerst even Henny bellen wat voor mooie  
kinderen we hebben kregen van Ismaël en Bendis. Om half één gaan we slapen, Marianne, Wiebel  
en Bendis en haar kinderen beneden en ik met de rest van de troep boven.  
 
Zaterdag, 16 juni 2012 
Om vier, vijf en zeven uur wakker, Marianne heeft maar één uurtje geslapen, Bendis was het niet 
 eens met de dichte deur van de kooi en Marianne was de hele nacht een soort til-lift voor haar  
want springen lukte niet zo goed. Ik heb het kleine mannetje (Eleftherios = vrij) een mooi plekje in  
de tuin gegeven. In de ochtend krijgen alle kittens melk (KMR) en ze zijn lekker actief. We doen  
vandaag een rustig dagje en proberen een beetje bij te komen. Onze bi-colours drinken goed bij  
Mama als ze de kans krijgen (mama poets de kittens van haar tepels af). Het zwarte mannetje heeft  
wat meer moeite en zoekt een tepel uit die niet makkelijk te bereiken is, tja ze zijn niet altijd zo  
handig. 



 
Zondag, 17 juni 2012 
Marianne heeft met alle katten beneden de nacht doorgebracht, alles was rustig. Tosje is nog niet  
helemaal de oude en is nog wat onrustig, hij blaast tegen ons en Bendis en Quanda, mama Mooke en  
Circe zijn niet zo eng en daar slaapt hij zelfs bij in de mand.  Kittens kunnen goed drinken maar wij  
geven nog wat extra’s om mama een beetje te helpen. Bendis heeft soms een beetje last van haar  
wond en dan zijn ruzie makende kinderen die vechten om een tepel een beetje lastig. Quanda 
probeert wat te troosten en poetst Bendis schoon, maar die is wel waakzaam dat oma er niet  
vandoor gaat met één van haar kinderen. 
 
Maandag, 18 juni 2012 
Annemarie sliep beneden deze nacht. Na een slapeloze nacht met veel drukte van Tosje en Circe, 
zijn deze twee uiteindelijk ook om half twee naar boven naar de kattenkamer gebracht. Toen was 
 er rust en na wat piepen van kittens (die om half één melk hadden gehad) werd Bendis zo om het 
 uur onrustig van haar kinderen, ze heeft ongemak van de wond. Om 6 uur, 9 uur, 12 uur en om half 
 4 krijgen de kittens weer eten, het bi-color mannetje loopt iets achter en hij heeft nog niet goed  
 door welke tepel melk geeft, dus hij krijgt van ons iets extra. Om 6 uur hebben we een controle 
 afspraak bij de dierenarts, de wond stond iets open en wordt dicht gelijmd. Verder doet  ons  
meisje echt haar best. 
 
Dinsdag, 19 juni 2012 
Katten zijn rustig geweest vannacht, misschien hypnotiseert Marianne ze. Van de drie kittens gaan  
het poesje en de zwarte kater het best, zij drinken ook ‘s nachts bij mama Bendis. De bi-colour  
kater loopt een beetje achter in gewicht maar het is een actief beestje, we zullen extra voedingen 
aanbieden. Bendis laat eten brengen in de kittenkooi en is alleen weg voor een bezoek aan de 
kattenbak en als ze water wil drinken. 
 
Woensdag, 20 juni 2012 
Gisteren een redelijk rustige nacht gehad, nadat het mannetje (bi-colour) zijn voeding had gehad 
zo rond 4 uur was het even onrustig maar al gauw was dat over. Het bi-colour mannetje heeft sinds  
gisteren zijn oogjes open, misschien moet ik zeggen hij knipoogt af en toe. 
 
Donderdag, 21 juni 2012 
Ons voedingsschema voor de zwarte bi-color meneer loopt goed. Wij zijn slaperig maar ik zie wel 
vooruit gang met dit mannetje, de komende dagen gaan we gewoon door met voeden om de 2 uur. 
Ik heb vandaag kopjes foto’s gemaakt en de kittens hebben een naam gekregen. De bi-colour  
meneer heet Eolo en dat betekend veranderlijk, deze naam heeft hij gekregen omdat  we hem elke 
dag zien veranderen. De tortie bi-colour dame heet Erianthe en dit betekent zoet als veel bloemen,  
en wij hopen dat ze in de toekomst inderdaad zoet wordt, want ze is een felle dame. De zwarte  
meneer heet Endymion en dit betekend in slaap gehuld, hij sliep bij zijn geboorte (de keizersnee 
van mama) en nu hij  bijna een week oud is zien we hem vooral slapen en eten. 



Dagboek week2 
 

Vrijdag, 22 juni 2012 
Vannacht om kwart voor één is Komboloi’s Eolo (black bi-color kater) overleden. Na een week van 
 heel intensief verzorgen, ging het zo rond een uur of tien mis, met zijn voeding van 8 uur had hij al  
niet zo veel trek. Hij was maar een klein mannetje en kreeg problemen met zijn ademhaling en had  
te weinig kracht om te overleven, we zijn natuurlijk erg van slag. Deze verdrietige dingen 
 gebeuren, helaas,  de twee andere kittens doen het geweldig goed maar we hadden hem heel  
graag bij ons gehouden, hij krijgt een mooi plekje in de tuin naast zijn broertje.  
 
Zaterdag, 23 juni 2012 
Vandaag een rustige dag, Bendis ligt tevreden met haar twee kittens in de kittenkooi. De kleintjes 
komen goed aan, ze drinken en slapen veel, dicht tegen mama aan. Als Bendis even weg is maak ik  
wat foto’s, Endymion (katertje) en Erianthe (poesje) hebben allebei hun oogjes open. Ze kruipen  
wat door de mand op zoek naar mama’s tepel want honger hebben ze de hele dag door. De andere  
katten zijn even in de tuin geweest, er staat een flink windje en al gauw hebben ze er genoeg van  
en willen ze naar binnen. Zo, zie je maar Tosje zeurt al de hele week dat hij niet naar buiten mag  
en als hij dan mag is het na een half uurtje al weer klaar. 
 
Zondag, 24 juni 2012 
Het regent hard buiten en het is bijna weer om de kachel aan te doen, alle katten zijn een beetje  
sloom. Tosje heeft een nieuwe hobby, nachtbraken, hij is om twee uur wakker en wil dan spelen.  
Wij slapen nog om en om beneden dus we maken dit heel intensief mee. We hebben dus nu maar  
bedacht dat hij een avond met mama Mooke boven mag slapen in de kattenkamer, misschien krijgt 
 nu iedereen rust. Bendis trekt zich niet zoveel aan van die herriemaker en is druk met haar  
kinderen eten geven en poetsen. 
 
Maandag, 25 juni 2012 
Het was een onrustige nacht want onze dame is krols aan het worden. Bendis vindt dat de mannen 
 jacht is geopend en rond 4 uur vanmorgen is Bendis onze zwarte THT poes Wiebel aan het testen, 
 misschien is ze wel een man. Wiebel heeft geen interesse en mept. Als na een uur zoeken Bendis 
 eindelijk weer gaat slapen krijgen de kittens toch nog een beetje melk van mama. 
 
Dinsdag, 26 juni 2012 
Bendis heeft het maar druk met haar mannenjacht, oma Quanda springt bij. Ze wast Endymion  
(katertje) en natuurlijk krijgt Bendis ook een wasbeurt. Als mama, oma en kittens in de mand  
liggen wordt Bendis rustig en kunnen haar kinderen drinken. Endymion heeft zijn oogjes open en  
wandelt door de mand als oma en mama weg zijn en als hij moe wordt dan ploft hij op zijn slapend  
zusje. 
 
Woensdag, 27 juni 2012 
We gaan vandaag de kattenkooi voorzien van een plastic randje, zodat de kittens er niet uit vallen. 
 Ze zijn allebei al wat actiever en waggelen door de mand heen.  De bewegingen zijn nog niet heel 
 erg  vloeiend en ze vallen meer om dan dat ze vooruit komen. Bendis is volop krols dus oma  
Quanda houdt de kittens in de gaten, Bendis vindt dit best maar ze wil alleen niet dat Quanda de  
kittens wast, dat is haar taak. 



 
Donderdag, 28 juni 2012 
Gisteravond voor het eerst niet meer beneden geslapen, onze mama Bendis kan het allemaal wel  
aan. We nemen wel Tosje en Mooke mee naar boven want Bendis is krols en onze puber Tos heeft  
hier wel wat moeite mee. Het is erg warm vandaag, alle katten zijn lekker even in de tuin geweest,  
de kittens natuurlijk niet. Maar de kittens hebben het ook erg warm, we hebben het warmtematje 
 uitgezet. Na eten bij mama ligt Erianthe (tortie poesje) languit te slapen. Ondanks een krolse  
mama en de warmte komen de kittens goed aan. 



Dagboek week 3 

 
Vrijdag, 29 juni 2012 
Vandaag is het een warme dag, de kittens slapen veel. Bendis is vaak uit de kittenkooi en als we ‘s  
avonds de kittens wegen is Endymion (zwarte katertje) wel goed aangekomen maar Erianthe 
(tortie poesje) loopt wat achter, maar dat zal door de warmte komen. Alma (special-cats) heeft  
een nieuwe kongo (octopus speeltje) en de kattenbakvulling gebracht, natuurlijk ook even de  
kittens bewondert, Erianthe (tortie poesje) vindt ze prachtig.  
 
Zaterdag, 30 juni 2012 
Vandaag winnen we een grote prijs in de staatsloterij, genoeg voor een mooi huisje met een 
 prachtig buiten verblijf voor de katten. We hebben het warm en de kittens ook, een half uurtje in  
de tuin en de regen begint zonder dat het een beetje opfrist, iedereen in huis heeft het erg warm.  
De kittens drinken goed bij ma en zijn daarna alleen maar slaperig en kunnen ook slecht tegen de  
warmte. Endymion (zwarte katertje) is het meest actief maar ook hij probeert een koel plekje te  
vinden in de mand. Circe vindt de kittens toch wel heel erg leuk maar omdat Bendis een bezoek in 
 de kittenkooi niet leuk vindt, gluurt Circe van boven de kittenkooi in. 
 
Zondag, 1 juli 2012 
Vandaag is het iets koeler en voor de kittens is dat fijn. Naast een enorme poetsbeurt van mama, 
 drinken en slapen de kittens veel. Endymion (zwarte katertje) is vandaag lekker actief, hij  
reageert op je stem. Als je met hem praat komt hij langzaam naar  de rand van de mand kruipen, 
 mama Bendis houdt alles goed in de gaten, want hij mag niet te ver weg kruipen van haar. 
 
Maandag, 2 juli 2012 
Vier kraaloogjes zagen we vanmorgen toen we in de kittenkooi keken. De kittens waren helemaal  
wakker en volle belangstelling voor alles wat zo naar binnen keek. Mama is veel bij haar kittens  
want zo mogen niet ontsnappen, ze worden met de dag beweeglijker. 
 
Dinsdag, 3 juli 2012 
Onze kittens groeien als kool, Endymion (zwarte katertje) is actiever dan zijn dikke zusje Erianthe. 
 Maar beiden zijn erg nieuwsgierig en als ze wakker zijn dan proberen ze over het randje van de  
mand te kruipen. Mama Bendis heeft het hier maar moeilijk mee, ze pakt de kittens van de rand en 
 legt ze achterin het mandje. Maar dan begint het kitten natuurlijk weer richting rand te kruipen,  
Bendis mauwt een waarschuwing maar dat heeft geen effect. 
 
Woensdag, 4 juli 2012 
Bendis is heel erg ontevreden, ze miauwt en klaagt terwijl ze bij haar kinderen in de kittenkooi is. 
Eerst krijgen beiden kittens een grondige poetsbeurt, alsof ze heel erg vies zijn en dan beslist  
Bendis dat ze geen zin heeft om te voeden. Maar Erianthe (tortie poesje) probeert de hele ochtend  
te drinken en uiteindelijk geeft Bendis het op en beiden kittens mogen drinken. Misschien heeft  
Bendis niet meer zoveel melk vanavond kijken met wegen of We een beetje moeten helpen met 
 melk geven. 
 
Donderdag, 5 juli 2012 
Gisteren werd onze mama Bendis erg onrustig en Endymion (zwarte katertje) werd uit de kittenkooi 
 gehaald en op het kleed in de woonkamer gezet, wij vonden dat geen goede plek voor een kitten.  
Dus snel de wandelbench opgezet en het mandje met kittens erin gezet en uiteindelijk werd Bendis 
weer wat rustiger. Vandaag is het erg warm en ook de wandelbench is misschien niet de meest  
goede plek, Bendis loopt te mopperen en slapende kittens wakker te maken.  



Dagboek week 4 
 

Vrijdag, 6 juli 2012 
Vandaag een halve dag van huis geweest en alle kittens gelukkig nog in het mandje bij thuiskomst. 
  De kittens zijn heerlijk actief ze bewegen veel en ze stoeien met elkaar. Endymion (zwarte  
katertje) is iets sterker dan Erianthe (tortie poesje), maar zij heeft weer een echte vrouwen  
methode  met stoeien. Ze is erg woest en trapt met de achterpoten en als ze toch nog verliest  
roept ze om mama, die komt natuurlijk gelijk helpen en het broertje wordt in de nek gepakt en  
apart gezet in een hoek van de mand. Het is een behoorlijke pittige tante die Erianthe. 
 
Zaterdag, 7 juli 2012 
De kittens spelen veel en mama Bendis wordt soms helemaal zenuwachtig van die springbonen. Als  
Endymion (zwarte katertje) klaar is met spelen dan is hij binnen de minuut onder zeil. Erianthe  
(tortie poesje) blijft heel lang wakker en probeert over het randje te klimmen. Maar als mama  
Bendis in de mand komt is melk drinken toch een betere keuze dan een avontuur buiten het  
vertrouwde mandje. De kittens komen goed aan en vooral onze meneer doet goed zijn best. 
 
Zondag, 8 juli 2012 
Endymion (zwarte katertje) is uitgebroken, dat wil zeggen hij is over de rand van het mandje  
gevallen. Hierdoor kwam hij in een ander mandje terecht waar mama Bendis de wacht houdt als ze  
geen zin heeft haar kittens eten te geven. Bendis was hem gelijk aan het poetsen alsof hij een  
gevaarlijk avontuur had ondergaan. Erianthe (tortie poesje) vindt de wereld buiten haar vertrouwde 
mandje nog te eng en is nog niet zo avontuurlijk. Toen Bendis weer bij Erianthe in het mandje ging  
kwam Endymion gelijk mama achterna. 
 
Maandag, 9 juli 2012 
Erianthe (tortie poesje) is vandaag ook over het randje gevallen, luid piepend om mama op het  
andere mandje was ze niet echt blij met haar grote avontuur. Endymion (zwarte katertje) vindt het 
 zachte eten van mama Bendis wel heel erg spannend maar hij durft niet echt iets te proeven. Op  
het einde van de middag rollen zowel Endymion als Erianthe samen over het randje heen de grote 
 tocht de wereld in is begonnen. Dan kan je zelfs een dikke staart krijgen als er zomaar een andere 
 grote kat naast je staat die niet op mama lijkt en helemaal zwart is. 
 
Dinsdag, 10 juli 2012 
Grote onrust, ons kleine zwarte opdondertje, Endymion is op ontdekkingstocht. Mama Bendis is  
helemaal uit haar doen, ze piept en miauwt naar haar zwarte kindje. Endymion is erg  
ongehoorzaam en wandelt door de kittenren en als hij even stilstaat en zijn zusje ontdekt dan kan  
hij het niet nalaten lekker te stoeien met haar. Hij is een heerlijk actief kereltje en vindt de  
wereld buiten het mandje maar wat spannend. 
 
Woensdag, 11 juli 2012 
De kittens zijn lekker actief allebei. Ze groeien goed en maken veel lawaai als ze door de kittenren  
slenteren. Tosje vindt ze allebei prachtig hij kijkt vol verlangen door het gaas heen naar de kittens.  
Soms kan hij zich maar slecht beheersen en klimt hij even in de ren om goed aan een kitten te  
ruiken, ook  Circe vindt de kleintjes leuk en klimt af en toe in de ren. Mama Bendis is weer krols en 
zoekt vooral mannen buiten de kittenren maar komt wel trouw haar kindjes eten geven en  
schoonmaken. 



 
Donderdag, 12 juli 2012 
Het was een dag vol ontdekkingen, gisteren hebben we nieuw zeil in de kitten wandelbench  
gedaan, dit  hebben we gedaan omdat de kittens dan wat makkelijker kunnen lopen. Vooral de  
zachte dekentjes die in de rand liggen zijn erg in trek, mama Bendis kan alleen daar wat moeilijker  
haar kinderen eten geven. De kittens zijn ook niet zo erg goed aangekomen vandaag. We geven wat  
pap, Endymion (zwarte katertje) vindt het niet zo lekker maar Erianthe (tortie poesje) houdt  er  
wel van. 



Dagboek week 5 

 
Vrijdag, 13 juli 2012 
Vandaag de hele dag overdag niet thuis geweest. Kittens lagen heerlijk te slapen bij thuiskomst,  
mama Bendis was natuurlijk lawaai aan het maken. Mannen zoeken en roepen, niet dat ze komen  
en alle andere katten vinden het maar niks, ze maakt te veel herrie. De kittens waren geweldig 
 aangekomen, dus even de paarse octopus uitproberen......is het een leuk speeltje of moet het 
dood. Endymion (zwarte katertje) vindt het wel leuk maar Erianthe (tortie poesje) vermoord de 
 octopus dus maar even buiten de wandelbench laten. 
 
Zaterdag, 14 juli 2012 
Heel even in de ochtend een paar foto’s gemaakt want we zijn vandaag naar Weert. De overkantjes  
komen vandaag onze katten gezelschap houden en natuurlijk wordt er niet alleen gespeeld maar  
krijgen ze ook eten. Wij zijn een dagje weg op bezoek bij Guy, Angelique en Eva. We boffen heel  
erg want Eva heeft een hele mooie tekening gemaakt van Bendis en haar twee kindjes, Deze  
tekening we hebben gelijk op de website gezet. Ook hebben  we de tekeningen van het nestje en  
van Erianthe en Endymion op de koelkast gezet. Als we half twaalf thuis komen is alles in diepe  
slaap.  
 
Zondag, 15 juli 2012 
Vandaag gaan we de kamer veranderen, zodat we een beter zicht hebben op de kitten wandelbench  
en de kittenkooi. Circe die al ruim 5 weken zwanger is kijkt af en toe in de kittenkooi misschien wel  
om te testen of dit wel een veilig plekje is voor haar kinderen. Als ik met een roze octopus aan het  
spelen ben met Endymion in de kitten wandelbench, komt Circe ook even kijken. Endymion zet al  
zijn haartjes overeind, hij lijkt wel een egeltje. Erianthe heeft het veel te druk met het begraven  
van de kittenbrokken van mama Bendis die in de wandelbench staan, oei wat vindt ze deze dingen  
stinken. 
 
Maandag, 16 juli 2012 
Een rustige dag met heel veel  regen buiten. Binnen is het een beetje fris en Bendis blijft heel veel 
 bij haar kittens. Zodra de kittens wakker zijn is de ontdekkingstocht weer in volle gang, ze  
klimmen in het gaas en op 15 centimeter na zijn ze bijna op het randje van de wandelbench, 
Bendis vindt het niks en haalt ze allebei van de gazen wand af. Dan is het tijd om wat te stoeien  
met elkaar, meestal wint Endymion. 
 
Dinsdag, 17 juli 2012 
De kittens zijn lekker druk vandaag. Heel veel spelen en lekker tegen mama aan in slaap dutten. 
 Erianthe eet lekker pap en ‘s avonds lust ze ook nog  wel pap met een beetje paté er doorheen.  
 Endymion vindt de pap en de paté ronduit smerig we proberen toch een beetje te geven en hij  
schreeuwt zo hard dat Bendis helemaal van slag is en hem gelijk wil oppakken. Toch maar elke keer 
 proberen want de melk bij mama is wel lekker maar dat houdt toch wel een keertje op. 
 
Woensdag, 18 juli 2012 
Mama Bendis heeft een kerstversiering in de kitten wandelbench neer gelegd, Erianthe vind het  
een bijzonder vreemd ding maar je kunt er wel leuk mee spelen. Vanmorgen vroeg had Erianthe  
niet zo veel trek in pap misschien was ze een beetje slaperig, Endymion vind de pap nog steeds  
smerig.  Het kattenbakje is nog niet echt gebruikt, de kittens spelen er een beetje in en om. Mama 
 maakt nog alles schoon maar er zijn al kleine ongelukjes gebeurd dus zodra een kitten graaft of  
piept zetten we het op de kattenbak. 



 
Donderdag, 19 juli 2012 
Endymion heeft weer de kattenbak gemist, Erianthe doet haar plasje wel op de goede plek maar  
Endymion mist de kattenbak op een paar centimeter en plast er dus net naast. We hebben de kitten  
wandelbench een schoonmaak beurt gegeven. Een schoon dekentje erin en direct gaan de kittens  
spelen, ze stoeien met elkaar en mama houdt alles in de gaten. 
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Vrijdag, 20 juli 2012 
De hele dag van huis geweest en als we thuis komen  piepen de kittens in de wandelbench. Als we  
een papje geven hebben beiden kittens niet veel zin. Ze hebben vandaag heel veel bij mama Bendis 
 gedronken, want als we ze ‘s avonds wegen zijn ze goed aangekomen. Wel zijn de dekentjes weer 
 nat, kattenbak training moet maar worden ingesteld.  
 
Zaterdag, 21 juli 2012 
Vandaag een schoteltje met kittenvoer in de wandelbench gezet maar de kittens zijn niet zo bezig  
met eten. Er komen vooral veel grote katten kijken Circe en Quanda vinden kittenvoer wel lekker.  
 Als Erianthe toch nog even komt kijken wat erop het schoteltje ligt, duwt Quanda haar weg, dan  
eet ze maar wat kittenbrokken. Later vindt ze Endymion die eindelijk de kattenbak heeft gevonden  
en na een plasje stoeien ze samen totdat ze in slaap vallen. 
 
Zondag, 22 juli 2012 
Vandaag is het lekker weer en de katten mogen naar buiten heerlijk rennen in de tuin. Bendis gaat  
even in het zonnetje zitten, maar ze is al gauw klaar en wil haar kinderen niet te lang alleen laten. 
 De kittens slapen veel en mogen ook veel bij mama drinken.  
 
Maandag, 23 juli 2012 
Vandaag is Erianthe over het randje van de wandelbench geklommen, dus verhuizing van de kittens  
naar de kittenkooi. De ontsnapping van Erianthe ging als volgt met de nagels naar boven klauteren  
via het gaas, dan koppie en nek naar achter  en de tanden in de rand en dan het eerste pootje over  
de rand.  
 
Dinsdag, 24 juli 2012 
Erianthe kan ook over het kittenhekje klimmen, dus alleen als de kooi dicht is kan ze er niet uit  
komen, open met een kittenhekje is geen probleem voor onze Hoedinie. Endymion is een stuk  
rustiger maar als hij op de grond in de huiskamer wordt gezet springt hij als een jong lammetje in  
de lucht. Tosje vindt hem erg leuk en kan zich maar met moeite beheersen. Ook Circe is erg  
belangstellend voor ons zwarte mannetje. 
 
Woensdag, 25 juli 2012 
Erg warme dag, om half twee krijgt Endymion twee spuitjes met melk en pap. Hij heeft erge 
 honger, zijn zusje eet al vanaf de midden 4de week kittenbrokjes dus heeft niet veel trek. De twee  
kittens mogen ook even hun energie kwijt in de huiskamer, ze zijn erg snel. Endymion vindt  
klimmen erg leuk en al gauw zit hij op het tafeltje op een stapel tijdschriften en hij glijdt ook weer 
 snel eraf, maar hij probeert het telkens opnieuw. 
 
Donderdag, 26 juli 2012 
Ook vandaag is het weer erg warm, maar de kittens zijn vaak sneller dan mijn foto toestel. Ook de 
 Volwassen katten hebben wel moeite met die snelheidsrakkers. Endymion heeft de kattenboom  
ontdekt maar mama Bendis vindt dit maar niks en plukt hem uit de boom. Het rieten mandje in de 
 televisiekast is ook een favoriete plek voor beiden kittens. 
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Vrijdag, 27 juli 2012 
Vandaag de hele dag weggeweest, katten brokken verdienen. Den onze buurman heeft Bendis af en  
toe bij haar kittens gezet. Ook hebben de kittens lekker vrij door de huiskamer kunnen rennen.  
Morgen gaan we naar Enschede de verjaardag vieren van Chlarissa en natuurlijk ook even kijken hoe  
Jasmijn gegroeid is. ‘s Avonds zijn onze overkantjes even komen kijken hoe ze de pap moeten  
maken voor onze kleine zwarte meneer Endymion. Ook  hebben we even laten zien hoe snel de  
kittens zijn als ze vrij  lopen in de huiskamer, je komt ogen te kort. 
 
Zaterdag, 28 juli 2012 
Heel vroeg in de ochtend laten we de kittens even lekker los lopen. Tosje houdt de wacht en vindt  
het zelfs niet erg als zijn staart is ontdekt door Endymion en Erianthe. Als Endymion een rondje  
loopt en springt op de bank zijn Wiebel en Mooke helemaal verrast en vergeten te blazen naar dat  
kleine zwarte springding. Overdag krijgen alle katten veel aandacht van onze overkantjes. 
 
Zondag, 29 juli 2012 
‘s Morgens vroeg laten we de kittens vrij lopen en ook mama Bendis kan dan lekker haar benen  
strekken.  De bank is wel een favoriete plek om te spelen maar ook de kattenboom is spannend.  
Het is heel moeilijk om de kittens op de foto te krijgen want ze zijn heel snel, ook als ze met  
elkaar stoeien krijg ik soms alleen een pluimstaartje op de foto. 
 
Maandag, 30 juli 2012 
Drukke ochtend met schoonmaken van de kittenkooi en ook de bakken van de grote katten terwijl  
het kleine grut los loopt. Endymion loopt snel de keuken in waar hij hard roept om mama of het  
zusje er is niets aan de hand maar hij wil niet alleen op onderzoek uit. Hij heeft apart twee spuitjes 
 pap gehad en toen zelfs pap van het schoteltje gegeten, Erianthe mocht het restje opeten, maar 
 dit is niet zielig want die dame heeft wel dikke billen van de kittenbrokken. 
 
Dinsdag, 31 juli 2012 
Drukke kittens die na een uurtje spelen in een diepe coma vallen op het kussen wat net twee  
centimeter buiten de kooi ligt. Toch gaan ze af en toe in de kittenkooi met ma om nog een beetje 
bij ma te drinken. Maar ook dat drinken bij mama doen ze buiten de kittenkooi gewoon midden in  
de kamer. Erianthe vindt tenen en voeten erg spannend terwijl Endymion zijn eerste 
computerlessen al heeft gehad. 
 
Woensdag, 01 augustus 2012 
Een nieuw speeltje, de springveer, mama Bendis vindt het een naar ding en probeert haar kinderen  
er vanaf te duwen. Endymion en Erianthe vinden het een leuk ding waar je woest in kan spelen. De  
kittens blijven steeds vaker uit de kittenkooi, ze protesteren als we ze opsluiten om even te eten, 
 want onze Quanda en Circe lusten ook kittenvoer en die mogen natuurlijk niet mee eten. 
 
Donderdag, 02 augustus 2012 
Samen met mama in de kattenboom, eerst lekker drinken en dan warm tegen mama aan in slaap  
vallen. Het is een prachtig gezicht maar zodra het kleine grut wakker is probeert het natuurlijk van  
alles uit. Circe probeert de kittens te beschermen en mauwt als ze op de verwarming klimmen want 
 dat vindt ze te gevaarlijk. 
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Vrijdag, 3 augustus 2012 
Circe heeft de kittens ontdekt en ze is ervan overtuigt dat ze van haar zijn. Luid kirrend loopt ze de 
 kittens achterna en als ze niet luisteren, miauwt ze en wil ze de kittens in het nekvel meenemen.  
Vooral Endymion is favoriet bij haar, mama Bendis geeft af  en toe rake klappen maar Circe houdt  
vol en als Bendis slaapt steelt ze stiekem  één van haar kinderen.  
 
Zaterdag, 4 augustus 2012 
De kittens zijn de hele dag buiten de kooi alleen het voeren doen we nog even in de kooi want er  
zijn meer kittenvoer liefhebbers. Circe gaat ook vandaag onvermoeid door met de kittens roepen en  
vindt het maar niks als ze er niet bij kan. Bendis en Quanda liggen lekker in de mand en de beide  
katten laten het verzorgen over aan Circe die alleen maar nerveus heen en weer loopt. Heel even  
slapen Bendis, Circe en de kittens bij elkaar, totdat Erianthe melk zoekt bij Circe en dan is het over  
met de rust. 
 
Zondag, 5 augustus 2012 
Gezellig visite gehad van Yolanda en Suus, de kittens waren lekker stout en heel moeilijk op de foto  
te krijgen. Na heel druk spelen gaan ze uiteindelijk slapen in de kattenboom. 
 
Maandag, 6 augustus 2012 
Vandaag veel uit de woonkamer geweest, druk aan het opruimen op zolder. Met de lunch ging de  
pap er goed in beiden kittens hadden lekker honger. ‘s Avonds probeert Erianthe de staart van  
Tosje te pakken, Circe let goed op of iedereen wel aardig blijft tegen elkaar. 
 
Dinsdag, 7 augustus 2012 
Drukke kittens en heel veel regen. Als ze hun lunch, een bordje pap, op hebben gaan ze lekker 
 slapen bij mama. Erianthe pikt wat melk bij mama en Endymion gluurt over het randje van de 
 mand de kamer in. 
 
Woensdag, 8 augustus 2012 
Erianthe heeft de bewegingsbaan ontdekt, ze is heel snel en druk en zelfs Tosje kan het niet meer  
volgen. Na een uurtje druk spelen gaan beiden kittens slapen met mama in de kattenboom. 
 
Donderdag, 9 augustus 2012 
Wij zijn vandaag lekker weg geweest naar Ikea, ratten kopen voor Yolanda. Als we terug komen 
staan de kittens gillend achter de deur, ze hebben honger. Circe pikt nog steeds kinderen en vindt  
het kind dat bij Bendis ligt het meest interessant, misschien is het ook wel Bendis die interessant is 
 voor haar. 
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Vrijdag, 10 augustus 2012 
Woeste, snelle kittens, en ze zijn bijna niet op de foto te krijgen. Maar lekker slapen bij een grote 
 kat (Mooke) is ook een heerlijke bezigheid. De kittens groeien goed en hebben de kattenbak van de 
 grote katten in de keuken gevonden. 
 
Zaterdag, 11 augustus 2012 
Drukke dag met veel regel dingen en als we ‘s avonds laat even rustig zitten merken we dat we  
geen foto’s hebben gemaakt.Dan maar een dagje zonder foto’s want alles slaapt en is tevreden. 
 
Zondag, 12 augustus 2012 
Geen boom te hoog of er kunnen kittens in klimmen. Maar als ze eenmaal in een mandje liggen in  
de kattenboom dan zijn ze binnen de twee tellen in dromenland. Ik maak kopjes foto’s en  
Endymion neemt wraak op het gele kussen. 
 
Maandag, 13 augustus 2012 
De kittens vinden de kattenboom erg leuk, vooral het hangmandje. Zelfs Wiebel blijft in de boom  
als Endymion onder haar in het hangmandje stoeit met de octopus. Slapen doen de kittens in een  
van de openingen van de kattenboom. Af en toe komt tante Circe de boel verstoren en wil ze  
Endymion meenemen in haar bek, maar hij heeft te zware billen. 
 
Dinsdag, 14 augustus 2012 
Het is een  warme dag vandaag. Bijna alle katten vinden een plekje in de kattenboom. Endymion  
slaapt bij  Mooke en Erianthe heeft een plekje bij mama en mag daar ook lekker drinken. Circe  
blijft de hele dag kinderen pikken en Bendis vindt alles best en is meer op zoek naar mannen. 
 
Woensdag, 15 augustus 2012 
Gisteravond hebben we de kittenkooi opgeruimd, de kittens vinden hun weg wel in de kamer.  
Endymion  drinkt bij Circe en Circe is overgelukkig met haar kleine man. Bendis heeft hier geen  
problemen mee maar ze controleert af en toe welk kind bij Circe ligt en soms schuift ze aan en 
 liggen er twee mama’s bij een kitten. 
 
Donderdag, 16 augustus 2012 
Warme dag, en de kittens zijn snel uitgespeeld, Erianthe zoekt een slaapplekje bij Tosje. Endymion  
wordt door mama Bendis en Circe vertroeteld. De kittens komen iets minder goed aan maar het is  
ook warm weer. 
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Vrijdag, 17 augustus 2012 
Het is erg warm en we hebben de ventilator aan. De kittens dommelen een beetje slaperig in. Ze 
 liggen in de koelte van de ventilator maar buiten het windje. Circe vindt het tijd om eten te geven 
 en perst zich tussen de kittens die op de stoel liggen. ‘s Middags zijn de kittens naar de dierenarts 
 geweest samen met mama. De kittens en mama zijn gezond verklaart en de kittens hebben hun  
eerste enting gehad. ‘s avonds zijn Erianthe en Endymion een beetje hangerig en slapen ze veel. 
 
Zaterdag, 18 augustus 2012 
We doen vroeg in de morgen als de kittens gegeten hebben en uitgesprongen zijn, de kittens in de 
vervoersbench, waar ze direct in slaap vallen. Nu kunnen de grote katten naar buiten want het  
wordt erg warm vandaag. Na een uurtje komen de grote katten ook één  voor één naar binnen en  
we doen de deur dicht en luxaflex naar beneden om de warmte buiten te houden. 
 
Zondag, 19 augustus 2012 
Het is heel erg warm vandaag. De kittens zijn na een uurtje slapen toch nog wel drukke torretjes,  
het is erg moeilijk om ze op de foto te krijgen. Tinie kwam in de middag kittens kijken en een  
beetje theeleuten, in de ventilator koelte is het net te doen. De kittens slapen naar verhouding  
veel maar ook wij zijn een beetje lodderig door de hitte. 
 
Maandag, 20 augustus 2012 
Het is weer een hele warme dag vandaag, de kittens slapen in de kattenboom. Als we ’s middags 
 kijken liggen Bendis en Circe in één mandje en Endymion drinkt bij mama Bendis. Hij is de lieveling  
van Circe en wordt terwijl hij drinkt uitgebreid gewassen. 
 
Dinsdag, 21 augustus 2012 
Vandaag was het iets koeler, de kittens zijn erg druk maar gelukkig eten ze goed. Endymion en  
Erianthe spelen veel met elkaar en soms mag een oudere kat meespelen. ‘s Middags zijn beiden  
kittens in coma ze liggen uitgeteld bij mama Bendis in een mandje in de kattenboom. 
 
Woensdag, 22 augustus 2012. 
Ook was het vandaag weer iets koeler, nadat de kittens lekker hebben gegeten gaan ze slapen in de 
bench en de grote katten kunnen lekker naar buiten. ‘s Avonds komen Linda en Helen, we gaan  
lekker in de tuin bij kletsen. Als we later naar binnen gaan kunnen de kittens weer lekker lopen en 
 ze laten goed zien hoe snel ze zijn. Als iedereen klaar is met rennen mogen de kittens nog even bij  
mama Bendis drinken. 
 
Donderdag, 23 augustus 2012 
De kattenboom is het helemaal voor vandaag voor de moeders, 1 echte en 1 surrogaat moeder. 
Maar ook voor de kittens is de kattenboom in trek,  ze slapen en drinken en slapen in de boom. 
Als Yolanda op de thee komt hangt Erianthe uit  het mandje in de boom maar ze blijft nog net 
hangen en wil geen ander plekje. 
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Vrijdag, 24 augustus 2012 
Drukke dag gehad en geen tijd gehad voor foto’s. De kittens zijn boos dat het bordje eten lang op  
zich laat wachten, we zijn vandaag voor het eerst de hele dag weg geweest. Ze eten dan ook alsof  
ze helemaal uitgehongerd zijn. Marianne heeft vrijdag Endymion op kittens te koop geplaatst, hij is  
een prachtige ondeugende kletsmajoor, maar dat kan je niet altijd op de foto vastleggen. Ik zal 
 proberen filmpjes te monteren van de afgelopen 10 weken. 
 
Zaterdag, 25 augustus 2012 
We hebben een doosje op de grond en wat een feest voor de kittens. Je verstoppen en dan als je 
 broertje voorbij komt heel snel hem een tik geven, natuurlijk past Endymion ook in de doos en kan  
hij net zoals Erianthe rake klappen uitdelen. Als het speeluurtje voorbij is dan zoekt Erianthe een  
plekje bij de grote katten in de kattenmand en alles past er net in. Endymion ligt het liefst bij 
 mama Bendis of bij Circe. 
 
Zondag, 26 augustus 2012 
Het is een hele natte dag vandaag en de katten kruipen dicht tegen elkaar aan, de zomer is een  
beetje voorbij. Endymion en Circe liggen languit op de bank het lijkt net alsof ze een hele zware 
 nacht hebben gehad. Maar als hij later in de kattenboom met zijn zusje aan het spelen is, is alles 
 weer lekker druk. Alle Jumper boodschappen bonnetjes vliegen door de kamer want papier propjes  
zijn echt in trek. 
 
Maandag, 27 augustus 2012 
De kittens spelen op de bank, Endymion heeft een propje gevonden en Erianthe pikt het telkens. Na  
een uurtje spelen vallen beiden kittens om en ze zijn binnen een paar minuten vast in slaap, 
 Erianthe tussen Circe en Mooke in en Endymion ligt op de dekenkist dicht tegen Bendis aan. 
 
Dinsdag, 28 augustus 2012 
Dinsdag wasdag, alle mandjes van de kattenboom gaan in de wasmachine. Als ik een nieuw reserve  
hangmandje in de kattenboom hang gaat Erianthe languit liggen en niemand mag van haar er bij  
komen. Later als het zonnetje in de vensterbank komt proberen beiden kittens een plekje bij de  
grote katten te krijgen, ze hebben het een beetje koud. Endymion probeert toch nog even bij  
mama Bendis te drinken ook al ligt Circe erg in de weg. 
 
Woensdag, 29 augustus 2012 
De katten zijn lekker loom vandaag, ze slapen veel en als Circe en Bendis uit de kattenboom komen  
nemen de kittens hun kans waar en gaan ze lekker drinken. Endymion drinkt bij Circe en Erianthe  
drinkt bij mama Bendis. Bendis controleert wel of alles goed gaat met Endymion maar ze vindt het 
 best dat  Circe helpt met voeden. 
 
Donderdag, 30 augustus 2012 
Vandaag geen foto’s gemaakt we zijn lekker een dagje naar de Efteling met Mariëlle, Chlarissa, 
 Martien, Lotte en Jasmijn. De overkantjes geven onze katten eten en hun gebruikelijke kroeltjes,  
ze zijn allemaal lekker verwend. 
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Vrijdag, 31 augustus 2012 
Drukke dag vandaag, we krijgen de sleutels van onze nieuwe woning, we moeten van alles regelen  
en zijn dus druk druk. Marianne heeft na vandaag vakantie, we kunnen dus lekker klussen in het 
 huis en af en toe een dagje uitrusten. 
 
Zaterdag, 1 september 2012 
Vandaag komen Guy, Angelique en Eva bij ons langs. We worden erg verwend met een 
Kattenvoerzakjestaart en  een emmer vol schoonmaakspullen voor het nieuwe huis met ook wat  
energie opwekkende middelen. De kittens krijgen kittenbrokjes en een geweldig speelkleed. Ook  
krijgen de katten een nieuwe speelsinger en deze wordt  door alle katten onderzocht en flink  
afgetuigd. Later op de dag nemen we natuurlijk een kijkje in ons nieuwe huis en gaan hierna lekker 
 uitwaaien op het strand. Heerlijk met je tenen in het water, wat toch nog wel koud is. S’Avonds  
eten we ajam soto als feestmaaltijd om even te vieren dat we een nieuw huisje hebben en  
ook dat de vakantie is begonnen. 
 
Zondag, 2 september 2012 
Een heerlijke slome dag, we doen niet veel. We hebben een plattegrond gemaakt van de woning en  
alle meubels op maat. Even kijken of de kattenboom nog ergens kan staan. Onze kattenboom is de 
 laatste tijd een groot succes, vooral het hangmandje in de boom is in trek bij de kittens maar ook  
de grote katten  vinden het een erg fijn plekje. 
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Vrijdag, 7 september 2012 
We zijn al de hele week erg druk, met onze nieuwe flat. Maar de katten komen niets te kort, ze 
halen s’avonds hun kroeltjes in en de kitten zijn onvermoeibaar met het halen en brengen van hun  
Ikea muis. Vandaag krijgen de kittens hun tweede enting en ze worden ook gechipt. Alles is goed en  
Arco vindt Erianthe een grote dame, Endymion is inderdaad iets kleiner maar ook zijn gewicht is  
goed. Hij is een speelse drukke meneer en als alle speeltjes zijn geprobeerd valt hij in slaap in de  
kattenboom in het hangmandje. 
 
Zaterdag, 8 september 2012 
Vandaag erg druk in de flat, maar als we thuis komen moeten er nog heel veel kroeltjes komen. 
 
Zondag, 9 september 2012 
Vroeg gestopt met klussen, het is erg warm en de katten willen nog naar buiten. Als de kittens 
moe zijn en gaan slapen kunnen de grote katten lekker even de tuin in. Morgen nog een belangrijke 
dag onze twee dames Bendis en Circe gaan onder het mes (sterilisatie) zo wordt onze groep een  
stuk rustiger en onze Cattery gaat een rustperiode in. 
 
Maandag, 10 september 2012 
Vandaag zijn Circe en Bendis gesteriliseerd. Wakker maar slaperig lopen ze in de huiskamer, 
Bendis wil gelijk op het aanrecht springen maar blijft verbaast aan het randje hangen. Circe is al  
wat woester en zij springt via de magnetron op de koelkast terwijl ik nerveus op een stoel de  
meiden overal achterna zit. Later zoekt Bendis een beetje troost bij Quanda en haar kleine kindje 
 Erianthe. Circe ligt boven in de kattenboom samen met Tosje die heel voorzichtig haar kop poetst. 
 
Woensdag, 12 september 2012 
Vanmorgen is Karin onze buurvrouw op visite. Ze maakt kiekjes van de katten en de kittens zijn 
zoals gewoonlijk weer erg snel. Maar op een rustiger moment liggen ze allebei bij een oudere 
kat wat te soezen. Erianthe slaapt bij oma Quanda en Endymion heeft een plekje gevonden bij 
Mooke. 


