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Beste Raf, 
Liefste kattenvrienden, 

Ik wil jullie ten eerste nogmaals bedanken als non-profitorganisatie met de financiële steun voor mijn vele
Siciliaanse zwerfpoesjes. Zonder jullie hulp alsook de steun van mijn ondertussen vele volgers op Facebook zou
ik mijn kattenpassie hier niet of nauwelijks kunnen uitoefenen. 

De hulp voor de vele Siciliaanse straatpoesjes is met de jaren gegroeid. Mijn man en ik leven al enkele jaren in
een camper en zochten een warme plaats om te overwinteren. Het is op die manier, dat we Sicilië hebben leren
kennen. Een geelrode prachtig eiland met ontzettend gastvrije mensen. 
Ongelooflijk lekker eten, het wordt niet voor niets de tuin van Europa genoemd. De natuur is adembenemend
mooi, zowel de kust als het binnenland. Aan cultuur is er ook geen gebrek. Maar er is 1 groot probleem: dat is
het grote dierenleed. De zuiderse plaats, Sampieri, waar wij overwinteren, telt vele straatpoesjes. En dit is dus in
heel veel dorpjes jammer genoeg het geval. Mijn 5, feitelijk sinds kort 6 katten, zijn allemaal gevonden in
Sicilië tijdens het reizen. Zij hebben zich aangepast aan ons camperleven en voyageren altijd met ons mee.
Daarom staan we altijd op een camping voor de veiligheid van onze eigen diertjes. Mijn katten komen in de
nacht nooit buiten. Overdag dragen ze alleen een GPS, zodat ik ze op gelijk welk moment kan opsporen. Mijn
eerste gevonden, zwarte Siciliaanse kater is mijn inspiratiebron geweest om te doen wat ik nu doe voor de vele
sukkelaartjes hier. Ik vond Greeny op een camping in heel slechte conditie, maar kreeg hem door goede zorgen
en lekker eten er helemaal terug bovenop. Hij heeft nog 2 jaar met ons mogen meereizen. Dan is hij helaas op
zijn geboorte-eiland Sicilië gestorven. Ik heb hem beloofd, dat ik speciaal voor hem nog vele poesjes zal en zou
redden. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en heb ik me voor hem aan mijn woord gehouden. Iedereen
kent me in het dorp als de poezenmama. De meeste Sicilianen vinden het geweldig wat ik doe voor de diertjes.
Jammer genoeg zijn er zoals altijd ook vinden, dat dit absurd is. Dat deze katten tot de natuur behoren. Dat zij
muizen en ratten weghouden. En dat er een natuurlijke selectie moet plaatsvinden. Met zulke mensen ga ik
liever geen gesprek aan, want binnen de kortste keren draait dit uit op een gigantisch conflict. Sinds enkele
maanden heb ik een oude caravan op de kop kunnen tikken voor een prijsje. Daar heb ik een klein poezen
paradijs van gemaakt. Een hele caravan exclusief voor de straatpoesjes met een volledige buitenveranda aan.
Binnenin deelde mijn man deze in 2 compartimenten, zodat wanneer dit nodig moest zijn, poesjes van mekaar
gescheiden kunnen worden. Op dit idee kwamen we toen we in februari een katertje van ´t straat haalde , dat
aids heeft. Ik wou natuurlijk niet, dat het op een conflict wou uitdraaien met de andere kater, die ik had met
mondkanker en nog steeds heb in de caravan. Ondertussen is dit probleem opgelost, want ze doen mekaar niets.
Ik probeer zoveel als mogelijk kattinnen te steriliseren. Zij blijven dan 2 dagen en 2 nachten in mijn caravan om
ze na hun ingreep op te volgen en de nodige zorgen te geven. Nadien plaats ik ze terug. Tenzij ze echt heel
aanhankelijk zijn, dan probeer ik ze verder te socialiseren en volledig in orde te zetten voor adoptie, zelfs naar
België en Nederland. In november 2019 toen ik hier pas aankwam, heb ik op enkele weken tijd 9 kittens van ´t
straat genomen/gevangen en gesocialiseerd. Deze verbleven allemaal in de camper in een groteske bench, daar
ik toen nog geen caravan had. Ik heb ze allemaal kunnen plaatsen. Eentje heb ikzelf gehouden. Daar kon ik geen
afscheid meer van nemen. Ik vond geen gouden mandje. Hij werd groter en groter en was ondertussen al dikke
vriend geworden met mijn schatjes. Tussen december en februari verbleven er dan nog eens 7 katten in mijn
caravan. Deze zette ik allemaal in orde. Socialiseerde ik. Ik zocht gouden mandjes en leven nu allemaal
gelukkig en gezond bij geweldige baasjes. Zo kan ik van al die jaren nog vele verhalen ondertussen vertellen.
De meeste verhalen eindigden positief. Helaas niet allemaal, dat kan ook niet als je straatpoesjes probeert te
helpen. De meeste katten dragen al zo’n geschiedenis met zich mee, dat het soms niet meer lukt om ze erdoor te
krijgen. Op dit moment zit ik dus met een kater met aids, die ze in februari wilden laten inslapen. Maar dat heb
ik tegen gehouden. Ik ben voor hem gaan zorgen. En hij is nu van al zijn kwaaltjes voorlopig verlost en leeft
helemaal terug op. Zijn aids kan ik natuurlijk niet weghalen. Een ander katertje nam ik ook in februari van ´t
straat. Hij moet ooit een huisje hebben gehad , want hij was al gecastreerd. Wat hier met een gewoon
straatpoesje nooit het geval is. Na vele onderzoeken bleek, dat hij tumoren in zijn mondje had. Deze zijn
ondertussen chirurgisch verwijderd. Daarbij kampte hij met een ernstige bloedarmoede. Het beestje moet
ontzettend veel pijn op straat hebben gehad. Hij kon amper eten met zijn gezwellen in zijn mond en voelde zich
voortdurend lusteloos door die anemie. Nu is hij zoveel beter. Eet gelijk een olifant. Krijgt wekelijks van mij
een B12-injectie voor zijn bloedarmoede en speciale dagelijkse medicatie om de kanker af te remmen en terug
rode bloedcellen aan te maken. Normaal had ik voor hem al een huisje in België gevonden, maar momenteel
blijft hij gewoon bij mij. In principe kan hij niet meer genezen van deze kanker. Maar wie weet, de wonderen
zijn de wereld niet uit. En dan de derde kleine zwarte kater. Hem vonden we een paar dagen geleden. Kan zijn
achterste poten niet meer gebruiken. Precies verlamt. Ondertussen is er bloed genomen en dit wordt nu



onderzocht in een Milaans labo. Afwachten op de resultaten en duimen dat het niet zo ernstig is dan dat het nu
lijkt. Zoals je hoort, het is een straatje zonder einde. Soms durf ik Sampieri niet uit te gaan, omdat ik weet, dat
ik binnen de kortste keren op een nieuw sukkelaartje zal botsen, dat smeekt om mijn hulp!! Maar ik kan alleen
maar doen wat ik kan. Ik heb er mij al moeten bij neerleggen, dat ik deze arme schatjes niet allemaal kan
redden. En dat is soms hard heel hard. Maar spijtig genoeg wel de realiteit. 

😒 😒

 

Siciliaanse groetjes vanuit Sampieri, een klein paradijsje voor de vele toeristen , maar niet voor de vele
straatpoesjes, die meestal een ellendig bestaan moeten lijden, tenzij ze mij tegen kwamen 

🥰

. Mijn teller staat
ondertussen op ongeveer 40 katten, die ik hier in 1 dorpje heb gered. Maar het verhaal is nog lang niet ten
einde!! 

Vanessa Peeters 

Verstuurd vanaf mijn iPhone




