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zaterdag 23 oktober 2010 
Spannende weken 
  
Nina is een paar dagen uit logeren geweest bij een heel leuke en lieve kater. Althans, 
dat vond ik. Toen Nina krols werd heb ik haar weggebracht in de hoop dat zij de kater 
net zo leuk vond als ik. 
De rit in de auto kon ze niet waarderen. Ook al was het maar een uurtje rijden, ze 
heeft de hele weg luidkeels geprotesteerd. Hijgend en met natte voetzooltjes van de 
stress zat ze in de reismand. Haar eruit halen was geen optie, want dan wilde ze 
over mijn schouder klimmen om achter in de auto te komen en dat vond ik te 
gevaarlijk. Dus terug in de reismand en door met mopperen. 
Gearriveerd bij de kater hebben we haar meteen met hem kennis laten maken. 
Rustig en nieuwsgierig kwam hij bij haar kijken, maar Nina moest niets van hem 
hebben. Blazen en met haar voorpoot meppen was alles wat ze deed. 
Ook de volgende dag was Nina nog absoluut niet van plan om vriendschap te sluiten 
met haar beoogde minnaar. Ik hoorde van de fokker dat ze "iets minder boos" leek, 
maar meer ook niet. Het enige wat ze wilde was naar buiten. Ze verkoos de open 
katerren boven het nachtverblijf, hoe hard het ook regende en hoe koud het ook was. 
Haar gastvrouw vond dat - terecht - niet zo geslaagd, en dus werd het love couple 's 
nachts in het nachtverblijf opgesloten. Maar krols werd Nina niet... 
  
Dat gebeurde pas in de loop van de tweede dag, en pas op de derde dag kreeg ik 
het goede nieuws dat Nina eindelijk "goed krols" was en inmiddels meerdere keren 
gedekt. 
  
Na vier dagen logeren haalde ik Nina weer op. De terugreis vond ze opnieuw geen 
pretje, al protesteerde ze iets minder nadrukkelijk. Eenmaal weer thuis was ze snel 
weer gewend. 
Haar krolsheid is nog niet helemaal over, waarschijnlijk omdat ze op haar 
logeeradres pas laat weer krols werd. 
  
En nu wordt het aftellen naar ergens rond 10 november. Dan zou Nina zo'n drie 
weken zwanger moeten zijn en zou ik aan haar hopelijk opgezette tepeltjes moeten 
kunnen zien dat er inderdaad kittens op komst zijn. 
  
Zodra Nina's zwangerschap zeker is zal ik de naam en foto van de vader van de 
kittens op de website zetten. 
  
Wordt vervolgd... 



 
zondag 7 november 2010 
Nina is weer zwanger ! 
  
Het is nu zeker: Nina is zwanger van haar derde nestje. Rond 24 december verwacht 
zij haar kittens. De vader van de kleintjes is Edgar fan de Greiden, die woont bij 
Cattery Amor's Acker in Pijnacker. Edgar is rood/wit, dus qua kleuren wordt het 
waarschijnlijk net zo'n leuk nestje als dat van vorig jaar, met zwartwitte katertjes en/of 
tortie met witte poesjes. 
Zo'n beetje een week na haar dekking begon Nina heel veel te eten. Steeds als ze 
maar dacht dat ik in de keuken was stond ze daar ook of sprong op de aanrecht. 
Door dat gedrag wist ik eigenlijk al wel dat ze zwanger moest zijn. Dit kon niet alleen 
komen van het feit dat ze vanwege een aantal krolsheden wat was afgevallen en 
moest 'bijtanken'. Maar pas gisteren en vandaag heb ik haar tepeltjes gecontroleerd 
en was er geen twijfel meer|:  ze zijn mooi roze en dus wijst alles erop dat Nina in 
blijde verwachting is. 
  
Ze heeft natuurlijk nog een aantal weken te gaan, tegen de tijd dat de kittens worden 
geboren is Nederland in Kerstsfeer. Wel een gezellige tijd, dat weet ik nog van vorig 
jaar. 
  
Ik hoop dat het ook nu allemaal goed zal gaan en dat Nina een probleemloze 
zwangerschap heeft. Ik hou jullie via Nina's Kittendagboek op de hoogte van hoe het 
haar vergaat. 
  
  
zaterdag 20 november 2010 
Groeiend buikje 
  
Nina is inmiddels vier weken zwanger en zo'n beetje op de helft van haar draagtijd. 
Haar buikje begint al aardig te bollen, als je van bovenaf op haar neerkijkt is het goed 
te zien dat ze zwanger is. 
Haar eetlust is niet te stuiten, ze kan de hele dag wel eten. Voornamelijk natvoer, ze 
eet alleen af en toe wat brokjes van Royal Canin Sensible, de rest hoeft ze normaal 
al niet en nu ze zwanger is, is dat niet anders. 
Nina wordt wat aanhankelijker, al moppert ze nog steeds vrolijk verder tegen Gitta als 
die te dicht in haar buurt komt. Maar Jonna is nu haar grote vriendin, die wordt 
regelmatig bezocht voor een kroel- en wasbeurt. 
Nina's tepels zijn inmiddels zo opgezet dat ze zonder problemen te voelen zijn, over 
haar zwangerschap bestaat dan ook geen twijfel, of ze moet wel heel overtuigend 
schijnzwanger zijn. 
  
Het plan is om Nina's kittens net als de vorige twee keren in de woonkamer geboren 
te laten worden. Daarna gaat het jonge gezin naar boven, ik wil mijn "rommelkamer" 
inrichten als tijdelijke kraamkamer, zodat Nina daar in alle rust haar kleintjes kan 
verzorgen, zonder dat ze gestoord wordt door de andere katten in huis. Op heftige 
confrontaties zoals vorig jaar zit ik natuurlijk niet te wachten. 
Maar zover is het nu nog niet, voorlopig heeft Nina nog een aantal weken te gaan. Ik 
las dat het nu een goed moment is om te tellen hoeveel kittens de poes draagt. Ze 
zijn nu zo goot als een walnoot en daardoor "gemakkelijk te tellen". Nou, vast wel, 



maar niet door mij in ieder geval. Dus ik heb maar niet al te veel moeite gedaan, en 
laat me net als de vorige keren verrassen. 
Ik ben al wel een beetje aan het nadenken over een leuk thema voor de namen van 
de kittens. Ik ben er nog niet echt uit, Kerst ligt wel heel erg voor de hand, dus dat 
wordt het denk ik niet. Suggesties zijn welkom :-) 
  
Nina's dochter Gitta begint wat neigingen te krijgen tot krols worden. Gitta is nu elf 
maanden maar tot nu toe nog niet zichtbaar krols geweest. Dat vind ik niet erg, want 
met haar ga ik nog niet aan een nestje beginnen. Mijn plan is om dat uit te stellen tot 
herfst volgend jaar. 
Dus ze mag gerust nog even wachten met echt krols gaan worden. 
 
  
zondag 28 november 2010 
Rustige zondag 
  
Eigenlijk heb ik vandaag niet zoveel te melden, behalve dan dat alles voorspoedig 
gaat met aanstaande mama Nina. 
Dochter Gitta is afgelopen weekend inderdaad krols geworden, de natuur gaat nou 
eenmaal gewoon door. Nina kon het gejammer van Gitta niet echt goed hebben, dus 
ze mopperde eens te meer tegen Gitta, die er natuurlijk ook niks aan kon doen. Ik 
had wel met haar te doen. Björn had net als bij zijn moeder geen idee wat er van 
hem verwacht werd, dus aan hem had Gitta ook niets. Ik ga het even aanzien hoe 
het gaat met Gitta en haar krolsheden, als ze er niet al te veel last van heeft kan ze 
zo blijven lopen, als ze teveel afvalt of er anderszins onder lijdt, geef ik haar een 
korte periode de poezenpil. Ze was nu na een dag of vijf weer rustig. 
  
Wie het gedaan heeft weet ik niet, maar één van de katten had kennelijk honger of 
verveelde zich, want toen ik begin van de week van mijn werk kwam trof ik het plastic 
hoesje met daarin de stamboom van Edgar fan de Greiden (vader van Nina's kittens) 
aangevreten aan. Het plastic was kapot, maar er was ook een hap uit Edgar zijn 
stamboom verdwenen. En die moet ik opsturen als ik straks de stambomen voor de 
kittens wil aanvragen. 
Dus Diny maar een mail gestuurd met de vraag of ze een scan kon opsturen. Ze 
moest erg lachen toen ik haar vertelde waar ik die voor nodig had. Gelukkig heb ik nu 
een ingescande stamboom, dus mocht er nog eens zoiets gebeuren kan ik een 
nieuwe uitprinten. Niet dat die kans zo heel groot is, want de papieren liggen nu veilig 
opgeborgen inde kast. 
  
Sinds de ren op mijn balkon noodgedwongen is verwijderd, ben ik naarstig op zoek 
naar een andere oplossing om het balkon veilig te maken voor de katten. Omdat het 
op dit moment nogal koud is, met vorst in de nacht en overdag temperaturen rond het 
vriespunt, is bij de katten de animo om naar buiten te gaan niet zo groot. Maar ik 
hoop dat ze als het straks weer voorjaar wordt wel weer gewoon lekker naar buiten 
kunnen. De Vereniging van Eigenaren kan (of wil?) me niet helpen met het zoeken 
naar een oplossing. Dat moet ik zelf maar doen. Maar ik moet wel aan hun regels 
voldoen, en die zijn dusdanig streng dat er zo goed als niets mogelijk is. Ik wou dat ik 
het geld had om een eengezinswoning te kunnen kopen, dan was ik van het hele 
gedoe af. Maar ja, dat zit er helaas niet in...  
  



zondag 12 december 2010 
Nina's laatste loodjes 
  
Nina's zwangerschap begint op te schieten. Nog zo'n twee weken te gaan en dan zal 
ze als het goed is voor de derde keer moeder worden. 
  
Nina heeft een flink buikje ontwikkeld, ik hoop maar dat haar kittens niet te groot zijn 
als ze gaat bevallen. Onlangs zijn er een paar nestjes geboren bij andere cattery's 
waarvan Edgar eveneens de vader is en dat zijn bijna allemaal flinke kittens, tot wel 
150 gram. Nu heeft Nina bij haar vorige twee nestjes ook best flinke kittens 
gekregen, dus ze zou het wel aan moeten kunnen. 
  
In de keuken staat inmiddels een stoel bij het aanrecht. Omdat Nina het niet kan 
laten om toch op de aanrecht te springen heb ik maar een extra opstapje neergezet 
om ongelukken te voorkomen. 
  
Nina blijft ook gestaag door eten, al merk ik sinds een paar dagen dat haar kittens in 
de weg zitten, want ze kan niet meer zo veel in één keer eten omdat haar maag 
sneller vol zit. Ze moet het dus noodgedwongen wat rustiger aan doen. Ik geef haar 
meerdere keren per dag te eten zodat het wat meer verspreid is dat ze eet, en dat 
gaat goed. 
  
Omdat de verstandhouding tussen Nina en haar twee grote kinderen nog steeds een 
soort gewapende vrede is, hou ik wel een beetje mijn hart vast voor hoe het zal gaan 
als de kittens er straks zijn. Ik ben de kleine kamer boven al aan het opruimen, want 
daar zal Nina de eerste weken na de geboorte van haar kittens verblijven. En dan 
maar hopen dat ze na een week of drie naar beneden kunnen verhuizen en dat het 
daarna goed gaat. 
  
Nina wordt wel wat onrustig, ze loopt af en toe te miauwen en komt regelmatig op 
schoot liggen, terwijl ze normaal helemaal geen schootkat is. 
  
De komende week werk ik nog, in de veronderstelling dat er dan nog niets zal 
gebeuren. De week daarna misschien nog een paar halve dagen, want ik wil niet het 
risico lopen de bevalling te missen, al zal Nina dat ook zonder mij moeten kunnen. 
Ik ben nog aan het verzinnen wat voor namen ik de kleintjes zal geven, het zal 
ongetwijfeld weer een thema worden, maar ik ben er nog niet uit. 
 
 
dinsdag 28 december 2010 
Nina is weer mama 
  
Twee dagen later dan ik had uitgerekend, op de ochtend van Tweede Kerstdag, 
werden Nina's kittens geboren. Al om half vijf zat ik klaarwakker op de bevalling te 
wachten, maar Nina nam nog even de tijd. Het eerste kitten werd om tien voor half 
acht geboren, de volgende twee kwamen snel daarna. Vervolgens begon Nina haar 
kittens uitgebreid te wassen. Ik dacht even dat het bij drie kittens zou blijven, wat ik 
vreemd vond, gezien haar omvang had ik er toch minstens vier verwacht. Maar om 
half tien was er nog steeds niets meer geboren. Ik belde mijn zus om te vertellen dat 
er drie kittens waren. Ook zus vond dat weinig, ze ziet Nina wekelijks, en ook zij had 



er meer verwacht. Na het telefoongesprek keek ik in de kraamdoos en tot mijn 
verrassing lag er een vierde kitten, een zwart/wit katertje. En wat nog verrassender 
was: Hij zat niet meer vast aan de placenta. Ik baalde ervan dat ik het niet had 
gezien, want had Nina die navelstreng doorgebeten en de placenta opgegeten? Dat 
had ze nooit eerder gedaan. Vervolgens werd nog een vijfde kitten geboren. Alles 
leek er goed uit te zien, maar die "vermiste" placenta bleef me dwars zitten. 
Toen Nina de volgende dag toch wel een erg harde en nog erg dikke buik had, had ik 
het niet meer. Er zou toch niet nog wat in zitten? Ik wilde het zeker weten en maakte 
een afspraak bij de dierenarts. Die keek haar na en constateerde dat ze verhoging 
had. Drie röntgenfoto's konden geen definitieve zekerheid geven. Gelukkig geen 
dood kitten in de baarmoeder, maar omdat Nina's maag erg vol was, was de 
baarmoeder niet goed te zien. Nina kreeg prikken antibiotica en ontstekingsremmer 
en ik kreeg tabletjes mee. Morgen terugkomen om haar nogmaals te beoordelen. 
  
Ondertussen was Nina het niet eens met haar huisvesting. Ze wilde niet in het aparte 
kamertje waar ze rustig alleen kon zijn met haar kleintjes. Ze wilde Gitta bij zich, en 
ze wilde beneden in de krabton gaan wonen met haar kinders. Ik verhuisde haar 
naar mijn slaapkamer, maar toen wilde ze niet meer in de kraamdoos. Ze vertrok met 
haar kittens onder het bed. Dat is veel te koud, dus haalde ik de kittenkooi 
tevoorschijn. Foute beslissing, Nina wilde NIET, absoluut NIET, in die kooi. Briesend 
en mopperend banjerde ze door de kooi, meestal met een kitten in haar bek. Eruit 
wilde ze, en wel meteen. Toen dat na een half uur nog zo was, besloot ik om haar 
dan maar haar zin te geven. Samen met mijn zus, die me was komen helpen met de 
kooi, sjouwde ik de krabton naar boven. Ik maakte de kittenkooi open, en Nina was 
er snel uit: Dat wordt mijn huis. Al na een minuut kwam ze haar eerste kitten ophalen. 
De andere vier heb ik maar even voor haar opgepakt en in de ton gelegd. En daar 
ligt ze nu met de kleintjes, voor zover ik het nu kan zien helemaal gelukkig. Nu dan 
maar hopen dat het zo blijft. Voor de zekerheid hebben we het bed met karton 
afgezet, zodat ze daar niet meer onder kan. 
De geboortegewichten waren prima, van 117 - 132 gram, en na twee dagen blijkt dat 
de kittens goed groeien. 
  
Vandaag ging ik terug naar de dierenarts, maar na onderzoek vond zij het niet nodig 
om nader onderzoek voor Nina aan te vragen. Haar buik was een stuk soepeler, er 
kwam geen nare afscheiding uit haar baarmoeder en de koorts was een stukje 
gezakt. Dus voorlopig houden we het op het afmaken van de antibioticakuur en nog 
een paar dagen ontstekingsremmer. 
  
De kittens krijgen "kerstnamen", dat moet bijna wel gezien hun geboortedatum. Ik 
ben er nog niet helemaal uit wat dat precies gaat worden. Wordt vervolgd dus... 
  
zondag 2 januari 2011 
De namen zijn bekend 
 
Alles gaat goed met Nina's kittens. Ze zitten nog steeds lekker knus in de krabton, 
Nina vindt het nog steeds een prima huis voor haar gezinnetje. De slaapkamerdeur 
staat meestal open, zodat iedereen in en uit kan lopen en dat gaat tot nu toe prima. 
Er is nog geen onvertogen woord gevallen. 
Gitta vindt de kleintjes helemaal geweldig en als ik een kitten even uit de ton pak 
begint ze meteen uitgebreid te poetsen. Björn vindt de kleintjes nu nog een beetje 



eng; hij wacht wel tot ze wat groter zijn en hij er tenminste een beetje mee kan 
spelen. 
  
De kleintjes groeien goed, Nina heeft gelukkig genoeg melk voor haar vijftal. 
Vandaag zijn ze een week oud, en ik denk dat sommigen vanavond bij het wegen de 
2 ons gaan passeren. De oogjes zijn allemaal al open, al denk ik niet dat ze nu al iets 
kunnen zien. De aanwezigheid van hun mama voelen ze wel degelijk, zodra zij in de 
ton kruipt en de melkbar open gaat zijn ze stil en liggen intens tevreden te drinken. 
  
De jaarwisseling hebben alle katten goed doorstaan, Nina lag rustig bij haar kittens 
en ook de andere drie waren niet in paniek door het geknal buiten. 
  
De namen van de kittens zijn inmiddels ook bekend. Na wat discussie met de dames 
van de mailinglijst zijn "we" er uit. De namen krijgen als voorvoegsel "X-mas" en 
luiden verder als volgt: 
Het zwart tortie poesje heet Jarinina's X-mas Noëlle 
Het zwart tortie wit poesje heet Jarinina's X-mas Christy 
Het blauw tortie poesje heet Jarinina's X-mas Fringa 
Het zwart wit katertje heet Jarinina's X-mas Blizzard 
Het blauw wit katertje heet Jarinina's X-mas Frosty 
  
Fringa verdient daarnaast nog wat uitleg: Twee collega-fokkers, Francien en Inge, 
zagen als één van de eersten dat ze toch een poesje en geen katertje is. Daarom 
verzonnen we een samenvoeging van hun namen: Fringa. 
  
Vandaag zijn Nina's kittens alweer een week oud, binnenkort zal ik weer nieuwe 
foto's plaatsen. 
 
  
woensdag 5 januari 2011 
Groeien als kool 
 
De kittens groeien als kool. Ze komen soms 20 gram of meer per dag aan, terwijl de 
helft ook al heel mooi is. Nina lijkt wel slagroom te geven in plaats van gewoon melk. 
Ze eet dan ook voor drie, ze lijkt wel onverzadigbaar. 
  
Het jonge gezin huist nog steeds in de krabton, dat bevalt Nina kennelijk nog steeds 
prima. De slaapkamerdeur staat inmiddels ook open als ik niet thuis ben en dat gaat 
ook allemaal goed. Er is geen ruzie tot nu toe. Als dat zo blijft dan teken ik ervoor. 
Voorlopig blijven de kittens nog boven, ik denk nog ruim een week, en dat ik dan ga 
proberen hoe het gaat als ik ze naar beneden verhuis. 
Nu is dat sowieso nog geen goed idee, want grote zus Gitta is krols en loopt op 
sommige momenten enorm herrie te maken. 
  
Verder is er eigenlijk niets te melden. Alles gaat goed, Nina is gezond, de kittens 
groeien en zijn tevreden, dus dan ben ik het ook :-)    
  
 
 



dinsdag 11 januari 2011 
De krabton wordt bijna te klein... 
  
Twee weken oud zijn Nina's kittens en ze veranderen langzaam van een soort 
hamstertjes in kleine katjes, die dapper proberen of ze al een paar stapjes kunnen 
lopen en met hun blauwe baby-oogjes lekker lodderig de wereld in kijken. 
  
Afgelopen zondag kwamen twee collega-Norenfokkers op bezoek, Ria van cattery 
Folgefonna en Coby van cattery Elivagar. Uiteraard waren de dames razend 
benieuwd naar de kittens, dus al snel zaten we met z'n drieën in de slaapkamer. Nina 
lag bij haar kroost, maar liet zonder problemen toe dat op een gegeven moment alle 
vijf de kleintjes op het bed werden gezet voor een uitgebreide fotoshoot. Alleen toen 
Christy wel heel hard begon te schreeuwen kwam mama haar ophalen in ging ze in 
de bek mee de ton weer in. 
Maar verder vond Nina alles best en lag ze het getut met haar kroost spinnend gade 
te slaan. 
Ook wat Gitta betreft is Nina tolerant met hoofdletters. Gitta mag alles met de kittens. 
Ze mag ze wassen en vertroetelen, ze mag bij ze gaan liggen in de ton. Dat laatste 
vindt Nina wel makkelijk, dan kan zij tenminste even de pootjes strekken of zien of er 
ergens nog wat te eten valt te snaaien. Het is dat Gitta geen melk heeft, anders zou 
Nina haar als fulltime nanny inhuren. 
Björn moet nog een beetje wennen aan de kleintjes, hij vindt ze nog een beetje eng. 
Zoals het een echte man betaamt denkt hij waarschijnlijk "Ik ga ze pas leuk vinden 
als ze kunnen lopen". 
Jonna houdt zich afzijdig van het jonge geluk, voor haar hoeft al die drukte niet. Maar 
ze loopt af en toe wel gewoon de slaapkamer in, werpt eens een schichtige blik 
richting krabton om vervolgens snel naar mij toe te komen of toch maar weer te 
vertrekken. Ik heb haar voorzichtig kennis laten maken met een kitten, ze snuffelde 
er voorzichtig aan, mar toen ze haar voorpootje optilde wist ik niet zeker of ze de 
kleine een mep wilde geven, dus heb ik die toen maar weer snel weggepakt. 
  
De kittens kunnen inmiddels wel zien en horen denk ik, ze reageren als ik bij ze kom, 
niet alleen als ik ze oppak voor de tot nu toe dagelijkse weegsessie. Blizzard is wel 
de clown van het spul, hij valt met zijn vele wit ook wel het meeste op. Fringa is een 
echt meisje, lief en zacht. Frosty is rustig en meestal een beetje op de achtergrond. 
Christy is de kattenkop van het stel, ze schreeuwt het hardst van allemaal. Noëlle is 
een wat rustiger meisje, bij wie het rood al mooi door haar vachtje heen begint te 
komen, net als bij Fringa. 
 
  
maandag 17 januari 2011 
De Grote Verhuizing 
  
Afgelopen vrijdag heb ik de gok gewaagd om Nina en haar kittens uit de slaapkamer 
naar de woonkamer te verhuizen. 
Nina was het daar eerst niet mee eens, een beetje mopperig hobbelde ze achter me 
aan toen ik met haar kittens in een klein kartonnen doosje naar beneden ging. Ik 
legde de kleintjes in de kittenkooi, waar een doos in stond met een lekker warme 
fleecedeken en een elektrisch warmtekleedje. De ideale plek leek het me voor Nina 
en haar kroost. Na nog wat gemopper leek Nina het daarmee eens te zijn. Spinnend 



strekte ze zich uit en liet de kleintjes bij haar drinken. De hele dag ging het goed, ook 
toen ik even de deur uit ging voor een snelle boodschap. 
Maar toen ik ' s avonds naar bed ging werd Nina onrustig. Ik lag nog geen kwartier in 
bed of ik hoorde haar in de slaapkamer. Toen ik een uur later uit een hazenslaapje 
ontwaakte hoorde ik een kitten piepen. Ik dacht dat Nina een kitten mee naar boven 
had genomen. Nou, dat had ze ook, alleen niet eentje, maar vier. Ze was net weer 
naar beneden om de laatste te halen. Ik vond dat ik haar toch moest proberen te 
overreden om beneden te blijven. Ik bracht haar kleintjes weer naar beneden, maar 
ze wilde niet in de kitttenkooi blijven. Met een kitten in haar bek klauterde ze over de 
kattenbak die ik voor de half open ingang van de kittenkooi had gezet en zonder al te 
veel moeite sprong ze met har kleintje bij zich over de konijnenhekjes die om de kooi 
stonden. Ik deed de kamerdeur dicht, in de hoop dat ze toch zou kalmeren. Ik hoorde 
geen gejammer van beneden komen, en besloot niet meer te gaan kijken en maar af 
te wachten hoe de situatie de volgende morgen was. 
Nina had haar vijftal weer uit de kooi gehaald, ze lagen op een hoopje te slapen, op 
de grond naast de bank. Ik bedacht dat Nina misschien in de krabton wilde, die nog 
boven stond. Ik sleepte het ding de trap af en zette hem naast de kittenkooi binnen 
de hekjes. Ik legde de kittens erin, en dat leek Nina prima te vinden. De hele dag 
ging het goed, geen gesleep, geen stress. José van Cattery Godarta kwam langs, ze 
mocht alle kleintjes knuffelen en op de foto zetten, Nina vond het allemaal prima. 
Maar zondagmorgen lagen de kittens weer op dezelfde plek, naast de bank op de 
grond. Ik piekderde me suf: Waarom doet ze dat nou? Ze lijkt het verder toch prima 
te vinden. Ik bracht de kleintjes weer terug, en weer ging het de hele dag goed. Er 
kwam kittenbezoek, en ook dat vond Nina best. Iedereen mag haar kittens 
bewonderen, zolang je ze maar teruggeeft als ze beginnen te piepen. 
Ik kon nog één ding bedenken: Ze vond het eng in het donker als ik naar bed ging. Ik 
zocht een klein schemerlampje uit de kast en deed dat aan toen ik ging slapen. 
Vanmorgen vond ik tot mijn grote opluchting de kleintjes en hun moeder in ieder 
geval binnen de hekjes, ze was niet weer gaan slepen. Dat ze niet in de ton en ook 
niet in de kooi lagen maar op een dekbedhoes die ik op de grond had gelegd ten 
spijt. De kittens leken het niet koud te hebben, ze lagen op en over elkaar te slapen 
en voelden lekker warm aan. 
Ook toen ik vanmiddag van mijn werk kwam had Nina de kittens niet verplaatst. 
Nu dan maar hopen dat ze stopt met slepen... 
  
Christy heeft als eerste een nieuw huis gevonden. Ze gaat wonen bij Ingrid van 
Cattery Of Shepperds Home in Apeldoorn en ze gaat Yazhi heten. 
 
  
dinsdag 25 januari 2011 
De Grote Verhuizing deel 2 
  
Tja, een betere titel voor dit stukje kon ik niet bedenken. Want Nina kan het maar niet 
met zichzelf eens worden waar haar kittens het beste af zijn. De eerste dagen ging 
het redelijk "achter de hekjes", zeker toen ik de krabton daar had neergezet. 
Maar sinds afgelopen weekend ging het weer mis. Gitta werd krols, wie weet lag het 
daar aan, maar Nina begon weer met haar kittens te slepen. 's Morgens vond ik ze 
weer in hetzelfde hoekje naast de bank waar ze ze al eerder naartoe had gebracht. 
Zaterdag lukte het nog wel om haar ertoe te bewegen niet meer te slepen nadat ik ze 
had terug gezet. Zondagochtend lagen ze weer in dezelfde hoek, maandagochtend 



idem. Toen ik maandagmiddag thuis kwam had Nina haar vijftal opnieuw verhuisd. 
Toen ik ze weer terug zette begon ze vijf minuten later alweer aan een verhuizing. 
Toen wist ik dat het geen zin meer had. Ik heb de hekjes weggehaald en de kooi 
afgebroken, alle spullen in de woonkamer weer zo'n beetje op de oude plaats terug 
gezet en het maar zo gelaten. 
Ik heb alleen nog een doosje neergezet waar een elektrisch warmtematje in ligt en 
daar gaan ze nu wel liggen met z'n allen, dat is tenminste iets. 
  
Sinds vrijdag probeer ik de kleintjes wat te laten eten en dat gaat redelijk. Alleen 
Fringaatje vindt de melk van mama kennelijk nog lekkerder dan de hapjes die ik ze 
voorzet. Maar ook zij blijft wel groeien dus ik laat het nog maar even. Sinds de kittens 
"los" zijn is het natuurlijk wel oppassen geblazen, want ze zijn inmiddels razendsnel 
op hun kleine pootjes. Zo zitten ze alle vijf in de woonkamer, en zo zit er eentje 
achter mijn voeten in de keuken. Dus ik loop uitsluitend op sokken (dat deed ik 
overigens toch al) en trek mijn schoenen uit op de deurmat. Ik moet er niet aan 
denken een kitten te vertrappen. 
  
De verstandhouding tussen Nina en de andere drie volwassen katten is gelukkig nog 
steeds goed. Af en toe schrikt Nina ergens van en dan zit ze er wel eens eentje even 
achterna, maar tot nu toe is het met een sisser afgelopen. Björn en Gitta nemen nog 
steeds zorgtaken op zich, dus Nina heeft het weer goed voor elkaar en lekker 
makkelijk. 
  
Dit weekend geen kittenvisite met een camera, dus ik heb deze keer zelf foto's 
gemaakt van het vier weken oude span.  
  
  
maandag 31 januari 2011 
Heel veel en heel snel leren 
  
De kittens zijn inmiddels vijf weken oud en ze leren in sneltreinvaart nieuwe dingen. 
Nou werkt hun moeder daar wel een flink handje aan mee, want door haar 
sleepacties en het zodoende betrekkelijk vroeg "los" laten lopen van de kittens 
hebben ze nu alle mogelijkheden om de boel te ontdekken en dat doen ze dan ook. 
Ze kunnen inmiddels alle vijf op de bank klimmen, evenals in de krabpalen en de 
krabton. Dat laatste vindt Jonna he-le-maal niet leuk. Het mandje bovenop de 
krabton was haar domein, maar een paar dagen geleden zat potverdepotver één van 
die kleine apen ineens naast haar. Dat was schrikken, en balen. Ik heb Frosty, de 
aanstichter van de ergernis van de Grande Dame, maar snel opgepakt en op de 
grond gezet, want Jonna zou er niet voor terugdeinzen om hem gewoon van de 1 
meter hoge krabton af te meppen. 
  
De kittens eten inmiddels alle vijf netjes hun bakje voer leeg. Brokjes zijn nog niet 
heel interessant, al heb ik er al wel een paar zien proeven of die soms ook lekker 
zijn. Vandaag hebben ze alle vijf een wormtabletje gekregen en dat was NIET leuk. 
Hevig mopperend accepteerden ze het ongemak. 
  
Zowel Fringa als Frosty hebben dit weekend een nieuw toekomstig huisje gevonden. 



Fringa gaat in Bathmen wonen, bij Martin, Mirella en kater Mazzel. Die laatste doet 
zijn naam eer aan, want hij verkeert ondanks zijn gevorderde leeftijd nog in goede 
gezondheid. 
Frosty gaat eind maart in Vianen wonen, bij Ester en Ron, hun drie zoons en vier 
katten, waaronder twee Noorse Boskatten. Frosty gaat bij zijn nieuwe mensen Roys 
heten. 
Nina vond het kittenbezoek van het gezin uit Vianen niet zo geslaagd, ze is de drukte 
niet gewend en was dus nogal uit haar humeur. En dat terwijl de drie jongens heel 
lief en zorgzaam met de kleintjes omgingen, dus daar was niets mis mee. Ik heb haar 
verteld dat ze er maar gewoon aan moet wennen dat er zo af en toe bezoek komt, en 
dat die vreemde mensen haar kroost heus geen kwaad doen. 
  
Nu dan alleen nog een goed huisje zoeken voor Noëlle en Blizzard. Vooral die 
laatste heeft mijn hart gestolen, en het is dat ik weet dat ik hem gewoon beter niet 
kan houden, maar oh wee als er niemand voor hem zou komen.... 
 
  
woensdag 9 februari 2011 
Boefjes-update 
  
Hier weer een update van de boefjes. Beetje later dan gepland, ik had het een beetje 
druk met van alles, dus deze update wordt ook niet erg lang... 
Afgelopen weekend visite gehad van Diny en Johan van Cattery Amor's Acker (waar 
Edgar woont, de vader van de kittens) Ze hebben leuke foto's gemaakt, die te 
bewonderen zijn op de via de link op de kittenpagina (foto's zes weken) Diny kan 
trots zijn op Edgar, hij heeft een stel mooie en vooral lieve en innemende kindjes 
gemaakt samen met Nina. 
  
Zondag is Ingrid weer op bezoek geweest om Yazhi (Christy) te zien. Het leek wel of 
ze haar herkende van de vorige keer, want ze lag vol vertrouwen op schoot. 
  
De kittens beginnen zo onderhand interesse te krijgen voor plaatsen waar ze nog 
niet zijn geweest, boven, buiten en op het balkon. Dat laatste mag niet, en naar 
boven vind ik ook nog een beetje eng, omdat ze op de houten trap geen houvast 
hebben als ze hun evenwicht verliezen. Ik heb er tot nu toe hooguit eentje op de 
tweede of derde tree gezien, gelukkig. 
"Buiten", oftewel, op de galerij, zijn een paar ook al gaan kijken. Ik kwam 's avonds 
laat terug van de schouwburg en het hele spul zat in de gang. Toen Nina en Gitta de 
galerij op gingen, hobbelden de kittens er achteraan. In no-time hadden ze door dat 
je op de galerij heel ver en dus heel hard kunt rennen....dat was machtig mooi. En 
vrouwtje maar vangen om alles weer veilig binnen te krijgen. Maar kwaad kan het 
niet, want ontsnappen is niet mogelijk. 
 
 
dinsdag 15 februari 2011 
En er was ook nog zoiets als "boven" 
  
Er was een griepepidemie in Nederland, en volgens mij hebben de katten er een 
klein beetje van meegekregen, want een paar zijn een beetje ziek geweest de 
afgelopen week. Gelukkig niet ernstig, al is het met kittens altijd oppassen. Omdat 



Christy had gespuugd en toch wel enkele tientallen grammen was afgevallen ben ik 
met haar voorde zekerheid even bij de dierenarts geweest. Maar hij kon gelukkig 
niets bijzonders vinden. Ze had geen koorts, en er klonken geen verontrustende 
geluiden door de stethoscoop. Ze heeft de dag erna twee keer een drankje gekregen 
tegen de misselijkheid. Dat vond ze erg vies, maar haar eetlust kwam wel terug. Ze 
schooit inmiddels net zoals haar mama Nina. Als ik in de keuken ben en de 
etensbakjes voor de katten vul, staat ze om het hardst te miauwen. Omdat ook Nina 
een dag last had van diarree, en ook Blizzard een keer heeft gespuugd (keurig in de 
kattenbak, de schat) hou ik het er maar op dat ze elkaar een beetje hebben 
aangestoken. Gelukkig lijkt het met iedereen nu weer goed te gaan. 
  
Sinds eind vorige week hebben de kittens definitief het trap klimmen onder de knie. 
Na wat aarzelende en voorzichtige beklimmingen en afdalingen gaat het nu als een 
speer. Ik heb het traphek op de overloop afgedekt met een dekbed en dekbedhoes. 
Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat kleine Blizzard van boven loodrecht naar 
beneden stortte. God zij dank is hij nog heel en mankeerde hij niets. Daarna is er 
gelukkig niemand meer gevallen, op een duikeling via de traptreden na dan, maar 
dat lijkt tot nu toe allemaal goed te gaan. Ik kan zo genieten van die roffelende 
pootjes op het laminaat als ik in bed lig. Björn vindt het geweldig om met de kleintjes 
te spelen, hij zit ze zogenaamd serieus achterna. 
  
De mensen waar Roys (Frosty) gaat wonen zijn ook weer naar hun toekomstige 
huisgenoot komen kijken. Nina vond het deze keer minder vervelend, ze heeft lang 
niet zo gemopperd als de vorige keer. 
Maar zorgen voor haar kroost doet e nog steeds trouw. Ze brengt af en toe wat te 
eten naar de woonkamer, wat ze dan luid miauwend zit aan te prijzen bij de kleintjes. 
Als ze niet snel genoeg komen, eet ze het zelf op, dat dan weer wel. 
Vorige week gooide ze in de keuken een pan op de grond, om er zo het stuk 
gekookte kip uit te kunnen jatten. Daarmee kwam ze naar de woonkamer, waar haar 
kittens zich vervolgens verlekkerd op de traktatie stortten. Oké, die kip wás voor de 
katten, alleen had ik het netjes in bakjes willen serveren, maar Nina maakte er een 
picknick op het kleed van. Ook leuk :-) 
  
De kleintjes groeien allemaal goed, de zwaarsten zijn de 9 ons gepasseerd, twee 
zitten daar nog onder. Christy was de lichtste, maar die was natuurlijk even ziek 
geweest. Ze haalt de schade in rap tempo in, dus dat komt wel goed. 
  
 
maandag 21 februari 2011 
Spelen en groeien 
  
Sorry, ik kon geen originele titel bedenken voor deze week. Alles gaat voorspoedig 
met de kittens. Ze leren steeds weer nieuwe dingen. Niet alleen goede dingen, want 
ze kijken alles van hun mama Nina af. En aangezien zij het schooien om eten heeft 
uitgevonden, beginnen haar kittens dat ook al goed door te krijgen. Als ik zit te eten 
moet ik oppassen at er niet eentje in mijn bord stapt om te kijken of pindasaus 
misschien lekker is, en of je van aardbeienyoghurt echt diarree kunt krijgen. 
  



Gisteren hebben de kittens hun tweede wormtablet gekregen. Mijn zus Elly is even 
komen helpen, want ik durf die kleintjes niet in de houdgreep te nemen, ben veel te 
bang dat ik ze pijn doe. Maar met zijn tweeën ging het gelukkig vlot. 
  
Blizzard heeft ondertussen ook een nieuw huis gevonden. Hij gaat helemaal naar 
Friesland, waar hij onder andere gaat samenwonen met een aantal Brits Korthaar 
katten, en een lief Noorse Boskatpoesje, met wie hij wellicht in de toekomst een keer 
kittens mag gaan krijgen. Maar dat is nog ver weg. Zijn nieuwe eigenaren geven hem 
de sjieke naam James Bond. Dus ik moet vanaf nu maar meneer tegen hem zeggen 
:-). 
  
Nu is alleen Noëlle nog beschikbaar, ik hoop ook voor haar binnenkort het 
spreekwoordelijke gouden mandje te vinden. 
  
  
maandag 28 februari 2011 
Eerste enting (auw) en chip (AUWWW) 
  
Vandaag was het alweer tijd voor de eerste enting van de kittens. Negen weken oud 
zijn ze nu, de tijd gaat veel te snel. 
Op de fiets gingen we naar de dierenkliniek, een rit van een klein kwartiertje, wat 
onder wat licht gemopper werd doorstaan. 
Dierenarts Nellke de Beus heeft het vijftal nagekeken en was over alle kittens zeer 
tevreden. Hun enting doorstonden ze zonder al te veel problemen. Het chippen was 
bij sommigen een ander verhaal, er werd luid geprotesteerd. Maar al snel waren ze 
de schrik en de pijnlijke prikken vergeten. Eenmaal weer thuis kregen alle poezen 
een lekker hapje, waarna de kittens, moe van alle enerverende gebeurtenissen, al 
snel een plekje zochten om te gaan slapen. 
  
Afgelopen weekend is er ook weer visite geweest. Vrijdag kwam mijn vriendin Esther 
op bezoek, ze heeft heel leuke foto's gemaakt, te zien op de fotopagina van week 
negen. 
Zaterdag kwamen de mensen waar Fringa gaat wonen. Zij hebben besloten hun 
nieuwe poesje Misty te gaan noemen. 
En zondag kwam Ingrid weer langs, om Yazhi te zien. Het lijkt wel of ze haar 
inmiddels herkent, want ze ging gezellig op schoot liggen. Dat komt dus wel goed 
daar :-) 
  
De kittens weten inmiddels heel goed wanneer het etenstijd is. Zodra ik in de keuken 
bezig ben, komt met name Yazhi meteen aangedraafd en gaat, in navolging van haar 
moeder, luidkeels om eten zitten roepen. Het is dat ze nog te klein is om net als Nina 
op de aanrecht te springen, anders zou ze het doen. Nu klautert ze via mijn 
broekspijp omhoog en kijkt me vervolgens vanaf heuphoogte vol verwachting aan. 
  
Kortom, alles gaat nog steeds uitermate voorspoedig met het X-mas vijftal. Als ze nu 
ook nog geen entreactie krijgen, dan ben ik weer heel tevreden. 



maandag 7 maart 2011 
Alle vijf een nieuw huis 
  
Sinds vandaag heeft ook Noëlle een nieuw huis. Ze gaat in Lienden wonen bij 
Tamara en Patrick en de kinderen Davy en Rowena, die nu al helemaal gek op haar 
zijn. Dat wil zeggen: Rowena had eigenlijk alle vijf de kittens wel mee willen nemen, 
maar dat kon helaas niet :-) 
  
De kittens hebben gelukkig geen last gehad van hun eerste enting, ze zijn er geen 
van alle ziek van geworden. 
  
Omdat de kittens ouder worden, worden ze ook zelfstandiger. Met z'n vijven samen 
ergens gaan liggen slapen doen ze bijna niet meer, al zoeken ze soms wel een broer 
of zus op om bij te kruipen. Maar soms ben ik er eentje kwijt en zoek dan vertwijfeld 
het hele huis af, me soms in paniek afvragend of ik er soms toch eentje per ongeluk 
naar buiten heb laten glippen, terwijl mijn verstand zegt dat dat echt niet zo is. 
Zo was ik Roys vanmiddag kwijt. Overal had ik gekeken, nergens kon ik hem vinden. 
En ik was op het balkon geweest om een kattenbak te verschonen. Maar hij kon toch 
niet naar  buiten zijn geglipt....het kón gewoon niet. Uiteindelijk vond ik hem....in de 
slaapkamer, in de wasmand. Mijn trui was kennelijk het lekkerste plekje wat hij kon 
vinden om op te gaan liggen slapen. 
  
Nu ook Noëlle is besproken, begint het tot me door te dringen dat alle kittens over 
krap drie weken echt weggaan. Hun nieuwe mensen kijken reikhalzend uit naar hun 
komst en tellen de dagen af. Of ik het niet erg vind, vragen mijn collega's bij de 
Sociale Dienst dat er geen kitten bij mij blijft. Nee hoor, zeg ik stoer, dit wist ik toch 
van tevoren, uit dit nestje zou ik geen kitten zelf houden. En ik sta nog steeds achter 
die beslissing. Maar wat zal ik dit ontzettend leuke vijftal missen als ze straks echt 
zijn verhuisd.... 
 
  
maandag 14 maart 2011 
Een jaar van mijn leven...maar het liep gelukkig goed af 
  
Afgelopen vrijdag dacht ik even snel een kattenbak te verschonen. Ik heb daarvoor 
op het balkon een aparte vuilnisbak staan. Maar toen ik met de leeg gegooide bak 
weer naar binnen wilde, stuitte ik op een probleem: Er zaten wel drie kittens voor de 
deur, startklaar om het balkon op te gaan. Maar dat kan niet, want het balkon is niet 
afgeschermd, sinds ik vorig jaar noodgedwongen mijn ren moest laten afbreken. 
Maar hoe ik ook mijn best deed ze allemaal binnen te houden, Noëlle ontsnapte en 
zette het op een lopen, ze schoot meteen onder het tussenschot door naar het 
balkon van de buren, zodat ik haar niet meer kon pakken. Ik raakte finaal in paniek, 
zag haar in gedachten al van vijf hoog naar beneden vallen, een zekere dood 
tegemoet. Ik belde mijn zus Elly en vriendin Francien, maar beiden konden niets 
doen dan proberen mij wat te kalmeren, wat nogal vergeefse moeite was. Elly 
beloofde te komen, Francien probeerde manieren te verzinnen om Noëlle zover te 
krijgen dat ze terug zou komen. Op het balkon van de buren zag ik haar niet meer, ze 
was inmiddels verder op ontdekkingtocht. Met een beetje mazzel (voor haar dan) kon 
ze op 20 balkons gaan buurten. 



Ik ging naar binnen en de galerij op, belde bij alle huizen aan, maar nergens werd 
opengedaan. Ik woon in een typische 1- en 2-persoonshuishoudens complex, 
overdag is er nauwelijks iemand thuis, iedereen werkt. Acht huizen verderop deed 
een buurvrouw open, en natuurlijk mocht ik even op haar balkon kijken, maar geen 
Noëlle te bespeuren. Dus terug naar huis, en met een bakje eten naar buiten, en 
mama Nina, in de hoop dat Noëlle daar op af zou komen....niet dus. Nina weer naar 
binnen gebracht en weer naar buiten. Francien stelde voor de huismeester te bellen, 
wie weet kon hij wat doen, of Martin, de tuinman, suggereerde mijn zus. Ik ging weer 
naar binnen om het nummer van de huismeester te zoeken. Ik keek in de hoek van 
de kamer, er was een plant uit de vensterbank gevallen en er lag een bergje aarde 
op de grond. Ach ja, dat kon er ook nog wel bij. Een paar kittrens zaten in de rommel 
te spelen. Ik keek, en keek nog eens.....daar zat ....NOËLLE !!! Ze was weer binnen, 
maar dat kon toch niet??!! Was het dan wel Noëlle die was ontsnapt, dat wist ik toch 
zeker??!! Ik belde mijn zus, die in Arkel woont en misschien kon ik haar nog bereiken 
voor ze op haar scooter naar me toe zou komen. Gelukkig nam ze nog op. "ik heb 
haar weer !!" riep ik in de telefoon, "ze....ze is weer binnen, ik weet ook niet hoe het 
kan". Als een razende begon ik kittens te tellen, maar het waren er echt vijf. Ik kon 
mijn ogen niet geloven. Ik belde Francien om het goede nieuws te vertellen. Toen ik 
ging nadenken hoe het moest zijn gegaan herinnerde ik me dat toen ik de laatste 
keer op het balkon ging kijken, ik dacht "iets" naar binnen te hebben zien schieten, 
maar ik had er geen acht op geslagen, te zeer gefocust op Noëlle die ergens buiten 
moest zijn en misschien wel in groot gevaar was. Maar ze moet haast toen wel naar 
binnen zijn geglipt. Mijn stoere meissie had dus feilloos de weg naar haar eigen deur 
weer gevonden en was weer veilig thuis. Ik kon mijn geluk niet op en bleef haar maar 
knuffelen. 
Later die middag kwam Francien op visite. Zij hielp me een mooie serie groepsfoto's 
van de kittens te maken....van alle vijf mijn boefjes....en oh wat zijn die foto's me 
dierbaar !! 
 
 

Donderdag 24 maart 2011 
De verhuizing 
 
Vandaag schrijf ik voor het laatst in Nina’s kittendagboek. De afgelopen drie 
maanden zijn omgevlogen en deze keer op wat kleine hindernissen na, is alles goed 
gegaan, zowel met Nina als met haar kittens. 
En nu gaan ze verhuizen…alle vijf. Deze keer kan ik mezelf niet troosten met de 
gedachte dat er eentje bij mij blijft. Morgen verhuizen de katers, Roys (Frosty) ga ik 
naar Vianen brengen en James Bond (Blizzard) wacht een lange reis naar 
Leeuwarden. Zaterdag wordt Misty (Fringa) opgehaald om in Bathmen te gaan 
wonen, en zondag breng ik Noëlle naar haar nieuwe huis in Lienden. Yazhi (Christy) 
blijft nog een weekje, zodat Nina tenminste nog een kind over heeft om nog even 
voor te zorgen. Maar dan is het ook voor haar zover en gaat ze in Apeldoorn wonen.\ 
En dan wordt het stil in huis. Geen roffelende pootjes meer op de trap en op het 
laminaat. Geen kittens die de muren met spachtelputz als steile wand beklimmen. 
Geen tikkertje en wie-kan-het-hardst-rennen meer op de galerij. Wat al ik ze missen, 
mijn boefjes. 
Ik wens ze alle goeds en alle geluk in hun nieuwe huis, waar ze een hopelijk gelukkig 
en gezond leven tegemoet gaan. 
 



 


