
Lezers laten van zich horen

DOE MEE!
Op de zondagen 24 mei, 13 september en 
11 oktober wordt deze cursus in Apeldoorn gegeven. 
Voor de workshop hebt u een digitale camera nodig 
die handmatig kan worden ingesteld. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
www.tinley.nl/Opleidingen/o_overige_opleidingen.html 

OPROEP!
Hebt u een bijzondere kat, kan 
hij een kunstje of hebt u iets 
leuks met hem meegemaakt? 
Of is hij simpelweg de liefste, 
de mooiste of de lelijkste, laat 
het ons dan weten. Stuur een 
e-mail aan redactie@kattenleven.eu 
en wellicht ziet u uw bijdrage terug 
in het volgende nummer!

Prachtpoes
Deze prachtige poes is gemaakt door Jet van Heiningen die zes jaar is, maar 
volgens eigen zeggen al ‘zeven min’. Ze heeft de poes in groep 2 getekend 
als oefening bij schrijfdans. Dat is een speciale bewegingsmethode waarmee 
kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig leren schrijven.
Jet moest eerst een acht maken en die daarna met kleurtjes snorharen, ogen, 
neus, pootjes, en niet te vergeten een prachtige staart geven.
De tekening is goed gelukt, vindt Jet. Papa en mama vinden dat ook. 
Daarom hangt de poes nu al een jaar op een speciaal plekje in huis.
Bart van Heiningen, Pijnacker

KATTE   BELLETJES

Tumtum die bij 
Casper woont

Altijd als ik bij mijn honkbalvriend 
Casper kom, wil ik met zijn poes 
Tumtum kroelen. Dat vindt ze leuk en 
ik ook. Caspers moeder maakte een 
foto toen ik net uit bed was, daarom 
zit mijn haar zo leuk.
Jesse, Hilversum

Workshop honden- en kattenfotografi e
Leer in één dag hoe u dat ene mooie moment van uw huisdier kunt vastleggen. Dieren-
fotograaf Ron Baltus wisselt tijdens deze workshop theorie en praktijk voor honden- en 
kattenfotografi e af en u kunt met uw eigen camera oefenen. Zo komt onder andere het 
technisch gebruik van de camera, de compositie van de foto, portret- en actiefotografi e 
en het omgaan met diermodellen aan bod.

Setje van topkwaliteit
Wij hebben twee heel bijzondere katten. Ja, hoe kies je ze zo uit. Beide wit, dat ziet 
u zelf ook wel. Tinkerbell is doof en Bella heeft twee verschillende kleuren ogen. 
Dat laatste heeft als voordeel dat hij in ieder geval geen handicap heeft als aan-
geboren doofheid, hebben ze ons verteld. We hebben het met elkaar heel gezellig, 
hoewel we wel moeten zorgen dat er altijd eten staat voor Bella, want ze is in staat 
om midden in de nacht aan ons bed te komen krijsen dat ze honger heeft.
Eke en Jeroen Brouwer, Lelystad

Trouble
Trouble kwam uit een gezin waar het veel te druk voor haar was. De kinderen 
hadden adhd, waardoor het arme liefje zich voortdurend in de kast verstopte. 
Dat was geen doen. Mij werd gevraagd of ik niet voor haar wilde zorgen. 
Natuurlijk wilde ik dat, ze was zo 
mooi en lief! 
Dit ging een hele tijd goed. Totdat 
ze op de bank begon te plassen. Na 
maanden werkelijk alles geprobeerd 
te hebben, besloot ik een nieuw huis 
voor haar te zoeken. Met tranen 
in mijn ogen heb ik Trouble weg 
moeten brengen. Misschien was een 
andere naam beter geweest...  
Erwin Scholten, Rotterdam

Levende knuffel 
Het is dat hij snorharen en een staart 
heeft, maar zelf is Dizzy zich er niet van 
bewust dat hij een kater is. Dizzy is de 
droom van iedere dierenliefhebber; een 
levende knuffel. Als je naar hem kijkt 
begint hij al te spinnen en te trappelen, 
wat aangeeft hoeveel hij elke vorm van 
aandacht waardeert.
Vlak na de geboorte van de kittens is zijn 
moeder overleden, ze was nog veel te jong 
om een nest van vier kleintjes ter wereld 
te brengen. Vandaar dat de kittens, waar-

onder Dizzy, de eerste weken met een 
fl esje speciale melk gevoerd zijn. Door 
dit aangename contact met handen, en 
de vele aandacht van mensen, zijn de 
jonge katten ontzettende knuffelbeesten 
geworden. 
Karin Goedhart, Rotterdam

Stúkgelezen
Sinds 1997 lezen wij onze zoon voor uit ‘Poe-
zenverhaaltjes’. Hij is nu twaalf en hij heeft nu 
heel ander leesvoer, maar de dag is pas goed 
afgesloten met het poezenverhaaltje dat bij 
die dag hoort. En dat moet zo blijven, vindt 
hij. Dus plakken wij de pagina’s en het rugge-
tje nog maar eens, dan kunnen we weer even 
voort.

Eduard van 
Mook, 
Den Bosch

Onze poes is ingeslapen. Ik kwam van school en daarna gingen we 
naar de dierenarts. Strepenkat zat in een doos bij mij op schoot. 
Strepenkat was heel erg ziek. Ze had een 
tumor. Mijn vader en ik hebben haar in de tuin 
begraven. Nu ga ik voor haar een heel mooie 
steen zoeken en die ga ik versieren. Dan 
kunnen we altijd aan haar denken. Mijn vader 
zegt dat we nu misschien kippen nemen.
Bjinzebij, Bussum (9 jaar)
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