
 

 

Aanloopkater Bram. 

 

Al zo’n anderhalf jaar liep er een zwerfkat door onze tuin en over het erf. 

Bij buren navraag gedaan, maar ja wonende in de polder is de kans natuurlijk heel groot dat het een 

zwerver is. 

In het begin hebben we hem nog wel weggejaagd met water, brullen enzo je kent het wel?! 

En tóch bleef hij steeds maar terugkomen, soms enkele dagen niet en dan in eens wat hij er weer. 

Ik zeg “hij” want je kon duidelijk zien dat het een man was! 

Na verloop van tijd ‘ga je je toch hechten aan zo’n beestje’, en ging zo nu en dan brokjes of natvoer 

voor hem neerzetten in een oud huisje in de tuin, daar werd natuurlijk gretig gebruik van gemaakt!!  

De enne keer zag hij er voor zijn doen redelijk uit, en de andere keer kon je duidelijk zien dat ie weer 

gevochten had of ergens vast had gezeten. 

Tot ik écht in de gaten kreeg dat hij hulp nodig had, 

Wat doe je dan als eerste, je eigen dierenarts vragen om antibiotica en logisch krijg je het antwoord 

’we willen de kat eigenlijk eerst zien’ en we hebben het té druk om zo een(zwerf) dier te helpen, nou 

dat was meteen het probleem ! We mogen hem niet eens aaien laat staan oppakken en hem in een 

reis Bench proppen… 

Máár ik laat me niet vangen voor één gat en gek maken die kat had hulp nodig !!! Dus bleef erop 

staan om medicatie te krijgen voor Bram en uiteindelijk mocht ik iets ophalen. 

Oké ander plan, foto’s maken en een andere dierenarts praktijk benaderen die toen nog niet lang 

open was en ik toen al heel goede verhalen over had gehoord! 

Dit heb ik toen verstuurd als email naar de desbetreffende Dierenkliniek in Heerhugowaard. 

2 september 2021. 

 

“Ik ben als bedrijfsmatige dierverzorger erg enthousiast over jullie mooie praktijk, aanwinst 

voor Heerhugowaard en omstreken ! 

  

Ik heb een ‘dingetje’ en wil dit even aan jullie voorleggen; 

  

Wij hebben sinds een anderhalf jaar een aanloop kater, hij oogde gezond en begon hem eten te 

geven...bij ons rondgevraagd of iemand hem kende. 

Helaas. ( Wij wonen op een boerderij aan de rand van zuid-Scharwoude ) 

  

Wij hebben hem Bram genoemd! Deze naam samen met mijn volgers bedacht. 

  

Nou lang verhaal kort, Bram is een ongecastreerde kater die komt en gaat ( buiten ) wanneer hij 

blieft, 

Hij komt soms dagen achtereen hier om te slapen ( speciaal plekje in ons oude geitenhok, in een 

krat met stro ) geven hem eten en vers water. 



 

 

Mij vertrouwd hij nu tot ong.20 cm en dan trekt die zichzelf terug. Haalt nooit uit maar blaast 

heel kort en kruipt dan weg, loopt niet weg. 

  

En soms is hij zomaar weer paar dagen pleitte. 

  

Sinds een week loopt hij mank, en soms mag ik even kijken op afstand en zag dat er twee nagels 

weg zijn uit zijn voorpoot en die poot wordt al dikker. 

  

Gister contact gehad met mijn eigen dierenarts voor medicatie, deze opgehaald en hij krijgt nu al 

1.5 dag zijn medicatie ( antibiotica en pijnstilling ) en nu maar hopen dat hij nog even blijft om de 

kuur af te maken. 

  

Ook bij hen het verhaal neergelegd dat we hem willen vangen en laten helpen, pootjes en wonden 

eerst en dan castreren.............Maar druk druk en met een vangkooi is het natuurlijk zo snel 

mogelijk er weer uit. Dus ze stonden niet echt te springen. 

  

 Ik betaal alles dus daar kan het niet aan liggen, ik zoek geen liefdadigheid :-) 

  

Ons doel, hem proberen te (laten ) vangen met zo min mogelijk stress en hem laten helpen aan 

zijn pootjes en hem castreren. En daarna proberen om hem in huis te houden tijdens zijn herstel. 

  

Mijn dierenarts is dus niet echt een optie, kunnen jullie mij helpen en/of adviseren. 

  

Kunnen jullie iets aan huis betekenen? 

  

  

Ik hoop echt iets te horen van jullie. 

  

Gezonde groet Daphne, Joost & Bram” 

 
 

Gelukkig werd ik al heel snel gebeld, en afgesproken zodra we Bram kúnnen vangen we welkom zijn 

wanneer dat ook moge zijn..       

Oké deze email dus verstuurd op 2 september 2021 en met medicatie hopende dat het positief zou 

gaan eindigen voor Bram en voor mij want was al helemaal verknocht aan dat ‘ding’. 

 

En toen werd het eerste kerstdag 2021, net als iedere ochtend ging ik in het huisje kijken of Bram er 

was, en ja hoor hij was er, hij lag in zijn eigen ‘kerstkribbe’ ( een krat met een deken en stro ) en toen 

toen begon het meest magische, ik knielde en liet hem aan mijn hand ruiken….en ja hoor, ik kreeg 

een kopje van hem en mocht hem aaien….Een mooiere kerst kon ik me niet wensen! 

 

De weken verstreken weer en de zorg ging door, toen werd het dinsdag 19 april 2022, Bram kwam 

steeds vaker dichterbij en naast het aaien liep hij af en toe ook de garage in. Een poezenpallet voor 

hem gemaakt en daar lag hij soms uren op de knorren. 



 

 

Zo ook die dinsdagavond, hij bleef binnen en wij besloten ‘oké het is nu of nooit’, maar alsof hij het 

wist…hij is de hele nacht binnen gebleven en in de ochtend woensdag 20 april 2022 meteen de 

dierenarts gebeld. 

Na overleg Bram in een grote bench gelokt met lekkere snoepjes en hop achterin de auto op weg 

naar de dierenarts. Hij gaf zich helemaal over       

Medische ingreep; gechipt! Gecastreerd, wonden schoongemaakt de hele shebang eigenlijk. 

Ik werd gebeld, alles wat goed gegaan en hij mocht nog een nachtje ter observatie blijven. 

Daarna ging het snel, donderdag 21 april 2022 Bram opgehaald en in huis hadden we een aparte 

kamer voor hem ingericht om zo te wennen en te herstellen. 

Het is écht een beresterke kat, de stappen van herstel gingen goed, in combinatie met goed eten, 

medicatie en veel aandacht leerde we Bram rustig aan onze meiden wennen, poezenmeiden Doortje 

en Koekie wel te verstaan. Dat ging iets minder voorspoedig, maar ook hierin geduld, aandacht en 

beetje hulp van de homeopathische wereld @behandelnatuurlijk is het goed gekomen. 

Hoe Bram zijn dagen er nu uitzien? 

Twee keer per dag geeft hij aan naar buiten te willen, max een uurtje en dan spelen heel veel spelen 

eten en slapen. 

 

Kortom, Bram heeft zijn For Ever Home gevonden én gekregen 

 


