Nieuw Leven

Wij hadden die dag weer samen dienst. Ik kan wel zeggen een zeer drukke dag.
Rond een uur of half elf kregen we de eerste melding. Als de telefoon eenmaal
begint, blijft die vaak maar doorgaan waardoor het zo maar kan gebeuren dat
je niet eens meer de tijd krijgt om te eten. Net als je denkt, nu is het genoeg
(avonds rond 22.00), komt er een bijzondere melding binnen van een mevrouw
die ons vertelde dat er een poes bij haar in de voortuin aan het bevallen was.

Zij vertelde ons dat zij dat zo zielig vond, en daarom maar de poes mee naar
binnen had genomen (inmiddels met 3 pas geborenen) waar het in een
achterkamertje in een kartonnen doos met veel lappen verder kon bevallen.
Maar haar vraag was: wat moet ik er mee doen, zij had zelf ook katten en dit
was een beetje te veel van het goede. Of wij de poes konden ophalen ?
Voor mij was dit de eerste keer dat ik een bevalling van een poes kon mee
maken, en natuurlijk gingen we erop af. Want dit zijn nu de krenten in de pap.
Als je zo iets mee maakt, doet dit al het andere leed vergeten. Want het is niet
altijd even leuk werk.
Eenmaal gearriveerd stond de mevrouw met een grote

op haar gezicht ons al op te wachten, en bracht ons naar de kamer. Vooraf
hadden we overleg gepleegd met de directeur van het Schuthok of we de kat
konden plaatsen. Dat is in dergelijke gevallen geen probleem. Maar bij nader
inzien leek het ons toch niet zo´n goed idee. Want wij kregen het vermoeden
dat er nog meer kittens zouden worden geboren.
In overleg met deze mevrouw kon deze poes een nachtje logeren om tot rust te
komen. Want zoals het vaak gaat is de eigenaar onbekend. Toch wel bijzonder
dat deze poes nou juist haar tuin uitzocht om te bevallen, of was het, omdat zij
zelf twee katers heeft ?
De volgende ochtend zijn wij om 07.00 uur weer op pad gegaan, om de
moederpoes en haar kroost op te halen en over te brengen naar het schuthok.
Daar werden wij allemaal warm ontvangen in een apart kamertje. Van de
directeur van het Schuthok hoorden wij dat de poes zelf nog zeer jong was
ongeveer 1 jaar oud. Dus niet alleen voor mij een nieuwe ervaring, maar ook
voor de poes !
Deze poes kreeg een aparte verzorging. Inmiddels zijn de kittens geplaatst in
gastgezinnen dat hen meer aandacht en verzorging kan geven. Tot dat zij
groot genoeg zijn om op eigen benen te staan. Waarna ze in afwachting van
een nieuwe eigenaar weer terug worden geplaatst in het schuthok. Wij gunnen
deze diertjes graag een goed thuis.

