
DE POEZENPARADE
Deze poezenparade staat in het teken van 

k tj di l l th ikatjes die al lang op een thuis 
wachten

Deze lieve oudere kittens of halfwasjes wachten reeds een paar maand 
op hun kans op een fijne thuis.  Waarom duurt het voor hen zo 
lang? Deze lieve oudere kittens of halfwasjes wachten reeds een paarlang?  Deze lieve oudere kittens of halfwasjes wachten reeds een paar 
maand op hun kans op een fijne thuis.  Zij kunnen de concurrentie met 
de vele jonge kleintjes niet aan.  Het kittenseizoen loopt op haar einde.  
Gaan deze lieverds eindelijk hun kans krijgen?  

www.catshelter.be

Bent u geïnteresseerd 
om één of meerdere

De medische bijdrage voor een opvangkatje met:
om één of meerdere 
van hen een goede 

thuis te geven, neem 
contact met ons op!                     

Tel. 0472/64.80.99 
info@catshelter be

De eerste inenting (de booster/opvolgingsinenting moet binnen de 4 weken 
gegeven door eigen dierenarts): 37 euro

De 2 inentingen tegen katten(nies)ziekte: 55 euro

Een ingeënte gecastreerde kater: 55 euro info@catshelter.beEen ingeënte gecastreerde kater: 55 euro

Een ingeënte gesteriliseerde kattin: 70 euro (2de inenting + 5 euro)



JARNE & ZETTAJARNE & ZETTA



Jarne en Zetta zijn 2 halfwasjes 
die allebei een lichte 

evenwichtstoornis hebbenevenwichtstoornis hebben.
Ze zijn heel lief en sociaal en 

hunkeren al maanden naar een 
baasje dat hen een veiligebaasje dat hen een veilige 

binnenhuisomgeving kan bieden..



Jarne is een echt 
knuffelbeest dat 
maar al te graag om 
aaitjes komt vragen. j g
Jarne heeft sinds 
zijn geboorte een 
matigematige 
evenwichtsstoornis. 
Hierdoor durft hij 
wel eens om tewel eens om te 
vallen bij het 
wandelen en zie je 
h t kkhem met gekke 
bokkensprongen 
door het huis 
rennen! Hij laat dit 
alleszins niet aan 
zijn hartje komen! U j j
toch ook niet? 



G itd i i tGeen uitdaging is te 
groot voor hem, alles 
kan hij gebruiken om 
mee te spelen. 

We zoeken voor Jarne 
een thuis waar ook zijn 
zus Zetta welkom is. 
Ook al maakt hij snel 
nieuwe vriendjes. Zijn 
zusje zou hij nietzusje zou hij niet 
kunnen missen.



Zetta is een echte 
schoonheid Ze kijkt bijschoonheid.  Ze kijkt bij 
nieuwe mensen heel even de 
kat uit de boom. Bij heftige 
h dj f j ki djhondjes of erg jonge kindjes 
die te hevig zijn, voelt ze zich 
onrustig.  Maar eens ze je wat 
beter kent, komt ze graag bij 
je knuffelen!



YASHIN
En net als Zetta en Jarne, wacht ook kleine Yashin al 

d i l k Z h ft l l

YASHIN

maanden op een eigen plek. Ze heeft wel erg veel 
behoefte aan een sociale soortgenootjes.  Is kleine 
hondjes en andere katten gewoon Ze geniet van allehondjes en andere katten gewoon. Ze geniet van alle 
knuffels en is nog erg jong en speels.  Yashin werd 
reeds gesteriliseerdg



Yashin is een superlief en sociaal poesje van   6 maandjes.  Dit mooie 
dametje kan goed opschieten met hondjes die katten gewoon zijn,dametje kan goed opschieten met hondjes die katten gewoon zijn, 
andere katten, met kindjes,… Alleen wordt ze bij de eerste 
kennismaking wel graag met rust benaderd..



TRINNY

& TORNADO
Trinny heeft een zeer zware start van 
haar leventje gehad. Ze was bij aankomst 
ijskoud en woog amper 150gram (zie

Tornado heeft zijn 
naampje niet gestolen. 

Hij rent en speelt alsijskoud en woog amper 150gram (zie 
fotootje linksboven). We hadden het 
nooit verwacht dat ze het zou halen. 
T i i l fli k id t lt h t

Hij rent en speelt als 
een echte wervelwind 

door het huis en 
t i hTrinny is al flink gegroeid en stelt het 

goed. Ze werd intussen ook reeds 
gesteriliseerd. Trinny schiet goed op met 

amuseert zich 
kostelijk. Hij zoekt 

samen met Trinny een 
haar vriendje Tornado en wordt echt liefst 
samen met hem geplaatst. 

fijne thuis.



Dit superlieve duo hunkert  al maanden naar een liefdevolle thuis.  



V i f d t tVoor meer info en de contactgegevens 
van het opvanggezin waar ze zitten:

0472/64.80.990472/64.80.99
info@catshelter.be


