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Verloren katjes

Het kan gebeuren dat het noodlot toeslaat en dat je kat 
verloren is. Dit kan per ongeluk zijn omdat iemand de deur 
openliet of de kat komt 's avonds niet meer naar huis. Hier vind 
je alvast een handout om al op voorhand in te vullen zodat, als 
het ooit zover moest komen, dit al klaar zit. Je kan dit kopiëren 
op A4-formaat en rondbrengen in de buurt.

Wat doe je als je je katje kwijt bent? Eerst en vooral niet 
panikeren, de kans is héél groot dat de kat ergens ligt te 
slapen in huis waar jij haar niet vindt. Daar zijn ze goed in, weet 
je nog?

Als je er zeker van bent dat je kat buiten geglipt is, weet dan 
dat een binnenkat op een bepaalde manier zal 'panikeren', 
namelijk door zich weg te steken op de eerste plek die ze vindt 
en daar minstens de hele dag te blijven zitten. Zo zitten katten 
die buiten glippen meestal max. een paar meter van huis 
ergens onder een struik. Lastig is het feit dat zij absoluut niet 
zal reageren op jouw stem, gefluit of geroep. Ze blijft gewoon 
zitten waar ze zit, want daar is ze veilig.
 
Dus wat doe je? Onder elke struik en elke plant kijken, onder 
elk balkje en elke boom. Roep je buren op want ze kan 
mogelijk ook daar in de garage of het tuinhuis zitten. De kans is 
wel het grootst dat ze pas tijdens de schemering of 's nachts 
tevoorschijn zal komen. Laat een deur openstaan zodat ze 
binnen kan en probeer haar niet zozeer te pakken. Zij moet dit 
op haar tempo doen.
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Het eerste boek van kattengedragstherapeut 
Anneleen Bru ‘I love Happy Cats – Handleiding 
voor een gelukkige kat’ ontketende een revolutie 
van gelukkige katten. Dit werkboek is de volgende 
stap, nu ga je zelf aan de slag! 
Dit werkboek bundelt tal van oefeningen, 
vragenlijsten, opdrachten en observatietechnieken 
die Anneleen Bru al jaren hanteert om haar klanten 
hun kat beter te doen begrijpen. Want een kat 

tegemoetkomen in haar noden en wensen begint bij het zien van de kleine 
details, de subtiele gedragingen en beseffen hoe de huidige situatie is en 
wat je nog kan verbeteren. Je leert ook kritischer naar de omgeving en naar 
je eigen gedrag te kijken. De info uit de ‘I love Happy Cats’ handboeken 
helpt je hierbij.
Heel veel plezier met het uitwerken van dit boek, je zal nooit meer op 
dezelfde manier naar je kat kijken!

Anneleen Bru (°1985) is gedragstherapeut, 
afgestudeerd met een MSc in Companion Animal 
Behaviour Counselling aan de Universiteit van 
Southampton (UK), en specialiseerde zich in 
huiskatten en dierentuinen. 

Ze is voorzitter van de Vereniging voor Diergedrags-
therapeuten (VDG, BE) en full certified member van 
de International Association of Animal Behaviour 
Consultants. 

In november 2017 publiceerde ze haar eerste boek  
‘I love Happy Cats – Handleiding voor een 
gelukkige kat’.

www.felinova.be
www.ilovehappycats.be

Het handboek ‘I love Happy Cats – Handleiding  
voor een gelukkige kat’ stond 14 weken in 
de TOP 100 van bestverkochte boeken in 
Vlaanderen & Brussel, 9 weken in de Top 10  
Non-Fictie Vrije Tijd (Boek.be) en maar liefst  
13 weken in de Top 10 Non-Fictie van Standaard 
Boekhandel. Het boek ging meer dan 14.000 keer  
over de toonbank en is intussen ook beschikbaar  
in het Frans en Engels. 




