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MEDLEMSKAB
KATTEBLADET
Dette blad er et gratis blad, som du modtager fordi du på den
ene eller anden måde, har været i berøring med Inges Kattehjem.
Måske har du købt en kat i en af vores afdelinger rundt i landet,
registreret din kat i Dansk katteregister, brugt vores klinik, webshop eller pension, eller måske er du en af vores bidragsydere.
Kattehjemmets blad udsendes 2 gange årligt til samtlige
bidragsydere, to gange i post og to gange som online blad.
Giver du ikke et bidrag eller på anden vis tilkendegiver, at du
ønsker at modtage det trykte blad, stopper udsendelsen efter
to udgivelser.
Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som
bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast, årligt
kontingent, men overlades helt frit til den enkelte at give et
bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag – store såvel som mindre –
modtages med samme taknemmelighed.
På midtersiderne i bladet findes forskellige muligheder for at
foretage en indbetaling: Du kan benytte MobilePay med din mobiltelefon, overføre et beløb via din netbank, betale med dankort på
vores hjemmeside eller tilmelde dig Betalingsservice. Du får fuld
fradragsret, og kattene får dermed glæde af hver en krone.
KATTEBLADET OG ADRESSERNE – HUSK
• at melde adresseændring samt nyt telefonnummer
skriftligt til Kattehjemmet.
• at bruge samme navn hver gang, hvis I er to med
forskellige navne, der holder bladet sammen.
• at give os besked, hvis I får 2 blade.
• at give bladet videre i stedet for at smide det væk.
• at Kattehjemmet stadig samler på brugte frimærker.
På forhånd tak, kontoret

PERSONDATAPOLITIK
Den 25/5-18 trådte nye regler for beskyttelse af persondata
i kraft, som følge af ny EU-lovgivning. Derfor har vi opdateret
vores vilkår og betingelser vedr. beskyttelse af dine personlige
data. Adressen som dette blad udsendes til har vi, som nævnt,
fået adgang til fordi du på den ene eller anden måde har haft
berøring med Inges Kattehjem. Ønsker du ikke længere at
modtage dette blad er du velkommen til at kontakte os på
tlf.: 44 85 35 55 hverdage kl. 10-16 eller på E-mail:
ik@inges-kattehjem.dk, Hvis du har en kat registreret i Dansk
katteregister bliver disse oplysninger ikke berørt, heller ikke
selvom du vælger at afmelde bladet.
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KÆRE
KATTEVEN

LÆS I DETTE NUMMER

Der er sket en del siden vi sidst sendte et blad ud. Vi har netop overstået vores
højsæson, hvor antallet af hjemløse katte og killinger har været skyhøjt. Vi har i mere
end 1 år haft en del møder med forskellige dyrevelfærdsordfører i Folketinget, med
vores forslag til en kattelov, der består i at katte skal obligatorisk ID-mærkes inden
den fyldte 12. leveuge, som en hjælp til at begrænse den voldsomme mængde af
hjemløse katte i Danmark.
Sammen står vi stærkere. Det har vi vist før og det vil vi gøre igen. Vi er lige nu sammen med Anima, Doso, og Kattens Værn i gang med at større kampagne for at få en
særskilt kattelovgivning, som skal gøre det obligatorisk at mærke og registrere katte
Det kan du læse meget mere om i vores tema i dette blad.

4 Kattens verden
6 TEMA:
		 Sammen står vi stærkere
10 Det var kattens
12 Det flydende kattehjem
20 Sydhavsøernes katteSOS
18 Dyrlægen skriver: Tænder

D. 1. oktober 2019, blev det i Inges kattehjems bestyrelse, besluttet at det var nødvendigt at lukke vores afdeling i Hillerød. Afdelingen har genereret et så voldsomt
underskud de sidste år, at det simpelthen ikke længere er muligt at holde afdelingen
åbent. Det er med stor sorg at vi må sige farvel til den afdeling i vores organisation.

24 En hilsen fra mit nye hjem
26 Nyt fra Inges Kattehjem

I sidste nummer af vores blad kunne vi rapportere om flere Puma-observationer i
Midtjylland. Der har siden været adskillige observationer og derfor har vi denne gang
dedikeret vores sider ”Det var kattens” til de store katte.
Vores medarbejder Cecilie har igen været ude og rejse, denne gang i Amsterdam.
Cecilie kan have svært ved helt at efterlade sit arbejde derhjemme, så selvfølgelig gik
jagten ind på at finde noget med katte i Amsterdam. Det blev til et besøg på ”Det
flydende Katteinternat” og det kan du også læse meget mere om i dette blad.
Sydhavnsøernes KatteSOS fylder 4 år. Vi har længe fulgt med fra sidelinjen og vi har
efterhånden fået etablereret et rigtig fint samarbejde. Så da de i samme anledning
holdt åbent hus i august , var Inges kattehjem en tur forbi og sige tillykke med de 4
år og tage en snak med alle de fantastiske frivillige om samarbejde mellem dem og
os og vi glæder os til et ligeså godt samarbejde i fremtiden.
I sidste nummer af vores blad, kunne vi fortælle om hvordan vi havde taget beslutningen om at få en tandklinik på vores afdelinger i Glostrup og Odense. I Oktober
måned er vi begyndt at bruge vores nye udstyr og i dette blad har vi derfor valgt at
vores dyrlægeartikel skal handle om mundhulesygdomme hos katte.
Der vil selvfølgelig som altid være søde historier fra nye hjem og opdateringer fra
lokalafdelingerne.
I dette, årets sidste nummer af vores blad, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige
tusind tak til alle vores bidragsydere. Uden jeres generøse bidrag hver måned, ville
det være rigtig svært at drive vores organisation. Vi er heldige at der er så mange
gode dyrevenner der kan se værdien i vores arbejde. Tusind tak for jer!
Rigtig god læselyst!

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Maj (post og online)
November (post og online)

KATTEN

ERDEN
SV

VERDENS FØRSTE KLONEDE KAT
Da Huang Yu mistede sin elskede kat Garlic da den blot var 2 år
gammel, kunne han ikke bære at han ikke længere var en del af
hans liv. Han havde læst om et kinesisk firma der havde haft stor
succes med at klone hunde og han opsøgte dem derfor, for at
høre om de kunne klone Garlic.
Firmaet Sinogene tjener deres penge på at klone hunde for rige
kinesere og ville gerne hjælpe Huang med at få en ny version
af hans kat. Prisen for en kloning er ca. 266.000 danske kroner.
Den 21. Juli 2019 kom den nye Garlic til verden.
Det kinesiske firma har indtil nu haft succes med at lave 400
klonede hunde, der i gennemsnit har kostet ejerne 360.000
kr. stykket. Til trods for dette, er det ikke kun rige mennesker
der vælger at få klonet deres elskede kæledyr. Firmaets chef
Mi Jidong fortæller: “Hvor vi end har fået vore kæledyr fra, så ser
ejerne dem som en del af familien. At klone kæledyr er noget, som
den unge generation finder helt naturligt.”
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Huang fortæller glædeligt at Gerlic version 2, er 90 procent den
samme som gamle Garlic og at de to katte, uden tvivl, deler
personlighed.
Firmaet Sinogene tror, at markedet for klonede dyr står foran
en meget hurtig opblomstring i Kina, men indtil videre er det
ulovligt at klone dyr i Danmark - dette gælder både kæledyr og
landbrugsdyr.
Et af de lande, hvor kloning er lovligt, er Sydkorea, hvor sangerinden Barbra Streisand sidste år annoncerede, at hun havde
fået klonet sin hund hos Sooam Biotech Research Foundation i
Seoul. De har indtil videre har klonet omkring 800 kæledyr. De
tager dog 675.000 kroner pr. styk, så hvis du allerede nu ved at
du vil udødeliggøre dit kæledyr, så er det med at komme igang
med opsparingen.
kilde: bt.dk
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INGES KATTEHJEM I HILLERØD LUKKER
Det er med beklagelse at meddele at Kattehjemmet i Hillerød
ikke kan få økonomien til at hænge sammen og derfor lukker pr.
31/12-2019.
Efter at Kattehjemmet i en årrække havde problemer med at
rekrutrerer frivillige der kunne opretholde en stabilitet med
hensyn til telefon- salgs- og åbningstider, assistere ved dyrlægebesøg samt alle de større krav til administration og drift, valgte
vi i 2016 at forsøge med en fastansat daglig leder. Dette har
for så vidt også fungeret tilfredsstillende men vi må desværre
se i øjnene at indtjening i form af foder og tilbehørssalg ikke er
en forretning vi kan tjene penge på da kunderne kan købe på
nettet til priser der ligger under vores indkøbspris.
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Derfor er det alene donationer og gaver der skal drive Kattehjemmet, men her er der også mange flere om at bede landets
kattevenner om hjælp via Facebook og Internettet, derfor ser vi
også en nedgang for denne indtægt. Til slut kan vi ikke forvente
store afkast af formuen da vi nærmest skal betale for at have
penge i banken.
Underskuddet i afdelingen har årligt været ca. kr. 420.000,- derfor er det nødvendigt at trække i nødbremsen.
Kattene fra Hillerød vil fremover kunne modtages i Glostrupafdelingen hvor kapaciteten er rigelig til at rumme de 60 katte
der årligt bliver videreformidlet fra Hillerød afdelingen.
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Tema sider

SAMMEN STÅR VI
STÆRKERE
Af Heidi Brygger

VI ER EN DEL AF DOSO
HVEM ER DOSO?
I alt for mange år er katte i Danmark blevet misforstået. Skrønen med at en kat kan klare sig selv lever i bedste velgående i
den danske bevidsthed. Men det kan den ikke! Det er hverdag
for internaterne at få sølle, tynde og syge katte ind, der på bedste vis har forsøgt at klare sig selv. Det er dem der trods deres
tilstand har overlevet, resten var ikke så heldige. I dette blad har
vi skrevet om katten Thyge der blev fundet i Nationalpark Thy
der desværre ikke var en af de heldige.
I Danmark er der mange mennesker, som virkelig interesserer sig for dyr og dyrevelfærd. Derfor findes der et stort antal
dyreværnsforeninger, som hver især arbejder for mere og bedre
dyrevelfærd. Nogen tager sig mest af hunde, andre af katte og
andre igen kæmper primært for, at antallet af forsøgsdyr skal
reduceres til et absolut minimum. Der er også foreninger, som
mest laver kampagner og udfører lobbyarbejde – både nationalt
og internationalt.
Men hvis alle disse foreninger kunne tale med én stemme,
så ville denne have rigtig stor gennemslagskraft, fordi den så
repræsenterede et meget stort antal medlemmer. Der er ikke
noget at sige til, at politikerne lytter mest til foreninger med
mange medlemmer (vælgere), og i den sidste ende er det jo
politikerne, som afgør efter hvilke regler (love), vi skal behandle
vores dyr.
Derfor besluttede nogle dyrevenner i 2001 at sammenkalde en
lang række dyreværnsforeninger til et møde, som handlede om,
hvordan vi kunne samarbejde.
De idag 18 medlemsforeninger i DOSO har sammen formuleret en dyrevelfærdspolitik, som dækker de fleste dyreværnsemner.
DOSO er partipolitisk uafhængig, men de arbejder sammen
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DOSO

med de politiske partier, som gennem lovgivning er parat til at
give dyrene i Danmark bedre forhold - uanset om partiet ligger
længst til venstre eller længst til højre i folketingssalen.
DOSO har udarbejdet en Dyrevelfærdspolitik og i den er der
også en særlig politik vedrørende katte:
DOSO ønsker en særlov for katte, der bl.a. omfatter regler for
handel, racekatteopdræt samt katte-internater og kattepensioner. Kommunerne skal have ansvar for de herreløse vildtlevende katte og skal sikre at syge og kvæstede katte indfanges.
Endvidere skal kommunerne sikre at bestanden begrænses ved
genudsætning af neutraliserede katte, samt at katte der ikke
kan genudsættes, aflives humant. Arbejdet med de herreløse,
vildtlevende katte skal ligge i regi af katteværns organisationerne
i samarbejde med kommunerne og deres borgere.
DOSO’S POLITIK
DOSO arbejder for at udbrede kendskabet til den gældende
lovgivning på dyreværnsområdet. Endvidere arbejder DOSO for
at sikre, at gældende lovgivning overholdes, ligesom DOSO arbejder fremadrettet for at forbedre lovgivning på dyrevelfærdsområdet. DOSO ønsker mere fokus på at stoppe bevidst avl,
der påvirker dyrenes sundhed. Her tænkes f.eks. på landbrugsdyr, der avles med deforme kroppe for at øge produktionen,
eller hunde og katte, der bevidst avles med så flade næser, at
de får vejrtrækningsproblemer, eller med kroppe så deforme at
de ikke er i stand til at føde naturligt. For at forbedre kontrollen
med overholdelsen af dyreværnslovgivningen, arbejder DOSO
for oprettelsen af et dyreværnskorps. DOSO’s politik omfatter
alle dyr. DOSO’s politik på en række særområder fremgår af det
følgende. Enkelte medlemmer eller associerede medlemmer af
DOSO kan have en mere vidtgående politik på et eller flere af
de nævnte områder.

INGES KATTEHJEM / November 2019

VI HAR VUNDET FØR
ET SAMARBEJDE DER GAV POTE
Inges kattehjem har tidligere haft en stor kampagne sammen
med den danske dyreværnsforening Anima og Dansk Kennelklub. I 2002 startede vi en landsdækkende kampagne og underskriftindsamling for at få stoppet salget af katte- og hundeskind
i Danmark. Hele sagen om hunde- og katteskind i Danmark
startede i 2001, da aktivister fra Anima opdagede, at Skindhuset
i København forhandlede disse pels- og læderprodukter. Det
førte efter kort tid til en massiv kampagne for at få forretningen til at stoppe salget. Et par gange om ugen protesterede
aktivister fra Anima foran forretningen og talte med Skindhusets
kunder om at boykotte forretningen, så vi kunne få ejeren til at
stoppe salget af hunde- og katteskind.
Men det var jo ikke kun Skindhuset der solgte disse produkter.
Hunde og katteskind blev anvendt til alt fra pelshuer, dyrefigurer
der især ses op til jul, kraver og endda i kattelegetøj. Rigtig mange mennesker købte varer af katte og hundepels uden at vide
det. Op imod 2 mio. hunde og katte blev slagtet årligt i Asien og
en stor del blev videresendt til Europa. Typisk blev både pelsen
og læderet farvet og omdøbt på varedeklarationerne, for ikke at
skræmme kunderne væk.

KATTE MÅ DU HAVE MASSER AF
Katteejere der bor i en byzone er ikke underlagt de
samme grænser for, hvor mange du må have i hjemmet
som feks. hunde, hvor du max må have 4 ellers skal du
have status af kennel. I princippet er der ingen grænser for
antallet af katte i en lejlighed eller et hus.
Kaniner, mus, marsvin og eksempelvis ørkenrotter må du
også have lige så mange af, du vil. Ifølge Miljøministeriets
”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter” har
kommunen dog mulighed for at gribe ind, hvis dit dyrehold
kan anses for at være erhvervsmæssigt (for eksempel som
føde for krybdyr), eller hvis det giver store gener i forhold
til forurening eller hygiejne.
HVOR MANGE KATTE ER DER I DANMARK?
Der findes ingen opgørelse over det præcise antal hunde
eller katte i Danmark, men der findes lidt statistik og skøn,
som man kan bruge til at estimere det samlede antal. Den
eneste brugbare statistik stammer fra år 2000 og er
udgivet at Danmarks Statistik, som i øvrigt ikke har planer
om at udgive flere statistikker om kæledyr foreløbig. Rapporten fra Danmarks Statistik viser, at der i år 2000 var
646.000 katte i 367.000 familier.

Efter mere end 1 års kampagne, 40 protester og uddeling af
tusindvis af flyveblade vandt vi vores protestkampagne mod
Skindhuset, der via deres advokat meddelte, at de ville stoppe
deres salg af hunde- og katteskind. Dette var en vigtig sejr, da
Skindhuset havde tusindvis af hunde- og katteskinds produkter
på deres lager, og utvivlsomt var en hovedforhandler i Danmark.
Tirsdag d. 24. september 2002 blev dagen hvor Anima, Inges
Kattehjem og Dansk Kennel Klub afleverede de mange tusinde
underskrifter for et forbud mod hunde- og kattepels. Sækkevogne måtte tages i brug for at få de 200.000 underskrifter op på
Lene Espersens kontor.
Lene Espersen var tydeligt bevæget af situationen og udtalte
at dokumentaren ”Flået levende” var noget af det værste hun
nogensinde havde set og som dokumenterede katte og hunde
blive pelset i levende live i Thailand, Filippinerne og Kina.
Lene Espersen havde ellers længe afvist at gøre noget på området. Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti var i gennem
længere tid blev hånet af andre politikere i Folketinget når han i
Folketingssalen havde talt om de dyr der blev pelset levende og
fordi han mente at katte og hunde også havde følelser. Justitsminister Lene Espersen forsøgte først at sparke sagen til EU,
men da der tegnede sig et flertal uden om regeringen, skiftede
hun holdning og fremsatte et lignende lovforslag, der skulle gøre
importen ulovlig.
Men alle vidste hvem, der retteligt burde have fået æren som
dyrene ven - også i denne sag. Nemlig Formanden for Folketingets Fødevareudvalg Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti.
Den høje tynde mand bag DF`s beslutningsforslag, der altid

Inge på vej til Christiansborg.
INGES KATTEHJEM / November 2019
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bar den karakteristiske butterfly. Ministeren gav senere dyrevelfærdspolitikeren rettelig del i æren for importforbuddet.
Lene Espersen tilkendegav, at hun ønskede et dansk forbud,
men mente ikke hun kunne pga. EU-lovgivningen om varernes
fri bevægelighed. Altså hvis det er lovligt at importere hundeog kattepels til andre EU-lande, så skal det også kunne sælges
i Danmark. Ministeren ville nu arbejde for et sådant forbud på
EU-niveau. Hun havde skrevet til EU-kommissionen for at gøre
opmærksom på at hun ville have det sat på dagsordenen under
det danske EU-formandskab. Italien og USA havde allerede
forbudt dette, men ministeren var ikke sikker på om Italiens lov
holdt i forhold til EU.
Men det lykkedes. Der blev sendt en høring med et udkast
afsted d. 14. marts 2003 fra Justitsministeriet med et forslag om
forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af, samt
handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte. Den
store dag kom d. 1. oktober 2003 hvor loven endelig trådte i
kraft. Forbuddet i Danmark skabte flere hundrede pelsfri modeforretninger, bla. Vero Moda og Only.
Fra og med 31. december 2008 indførte EU et totalforbud
mod import og handel med dyreskindene. Det vedtog et
overvældende flertal i Europa-Parlamentet. De eneste mulige
undtagelser fra forbuddet er, hvis skind fra hunde eller katte
skal bruges til uddannelsesmæssige formål eller udstopning. Og
selv her skal hver enkelt undtagelse begrundes og godkendes af
Europa-Parlamentet.

Lene Espersen og Inge giver hånd efter indlevering af underskrifter.

Repræsentanter fra alle deltagende foreninger.
HUNDE- OG KATTEPELS
Næsten halvanden million EU-borgere har skrevet under på
erklæringer, der har opfordret EU til at indføre et forbud. Første gang i 2002, og siden i 2006.
I Kina har man fundet lagre med op til 100.000 skind.
Der skal 15 hunde eller 24 katte til at lave én frakke. Katteskind
er ofte billigere end kunstpels.
Når dyrene skal pelses , får de metalstænger om halsen, så de
mister bevidstheden. Derefter hænges de på kroge, imens de
afpelses. Producenternes argument er, at det giver et bedre
og mere friskt skind, når dyret ikke aflives, før det slagtes. Det
tager op til 10 minutter at pelse et dyr. Hunde og katteskind
kan for eksempel findes på handsker og i skistøvler og på
hårbøjler. Det er heller ikke ualmindeligt, at tyggelegeløj til katte
og hunde er lavet af hunde- og katteskind.
Hundepels kaldes ofte: Gae-wolf, sobaki, Ræv, Asian jackal eller
vaskebjørn. Kattepels kaldes ofte: kanin, house cat, vild kat,
katzenfelle, rabbit eller mountain cat.

Aktivister i demonstration på strøget.

VI KAN VINDE IGEN
VI STÅR SAMMEN FOR EN KATTELOV
Hvis vi gør det lovpligtigt at registrere og mærke kattene, vil
flere katte blive neutraliseret når de alligevel skal til dyrlægen.
På denne måde kan vi nedbringe antallet af herreløse katte der
lever elendige liv og killinger som må aflives i massevis.
I år har været et killingeår uden sammenligning. Alle dyreværnsorganisationer kan melde om en kraftig stigning af killinger til
internaterne. De bliver fundet i buske, containere eller smidt
foran internaterne. Dette lægger naturligvis et enormt pres på
dem, både pladsmæssigt, tidsmæssigt og økonomisk.
Det er alt for nemt for folk at avle killinger, der er ingen konsekvenser eller store økonomiske udfordringer. Men det håber vi
der bliver ved en obligatorisk ID-mærkning. Og vi håber det kan
hjælpe til at højne kattens status.

DOSO’s 18 dyreværnsforeningers medlemmer for at lægge en
slagplan for en kommende kattelov.
Der blev nået til enighed om at bruge en revideret udgave af
det udkast der allerede er lavet af Inges Kattehjem og som tidligere er forelagt Fødevareministeren. (Du kan læse det første
udkast i sidste nummer af vores blad) Vi skal arbejde for at Animas underskriftsindsamling om en ønsket kattelov når længere
ud. Vi skal kunne fremvise at det også er hvad danskerne ønsker
og så skal vi drage fordel af Kattens Værns kommuneaftaler, som
giver et billede af hvor mange hjemløse og vildtlevende katte,
der render rundt derude.
Der skal arbejdes for en særskilt kattelovgivning, som skal gøre
det obligatorisk at mærke og registrere katte. På den måde får
ejerne et mere formelt ansvar for deres dyr, hvilket vil føre til
færre efterladte katte, da kattene så kan spores tilbage til deres
ejere.

Af denne grund har Anima, Inges Kattehjem og Kattens Værn
d. 16. september 2019 haft et møde, som repræsentanter for
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PUMANYT
I sidste nummer af vores blad kunne vi rapportere om flere
Puma-observationer i Midtjylland.
Fra blot at være øjnvidneberetninger uden beviser, om store
kattelignende dyr og raslen i træerne, er der nu kommet ægte
beviser på bordet, både i form af billeder og video. Men er der
rent faktisk tale om en ægte Puma, løs i den danske natur?
I ægte krimistil er der selvfølgelig tale om halvgrynede billede
og videomateriale der kræver så meget zoomen ind, at man kan
blive i tvivl om hvad det rent faktisk er man kigger på.
Skeptikere mener at der må være tale om en stor huskat, måske
en Maine Coon, der kan blive meget store, men der er ikke
nogen tvivl om at de mange øjenvidner er sikre på at der er tale
om en ægte puma.
Første gang "pumaen" blev observeret tilbage i april, befandt
den sig i området omkring Gammel Rye, men de aktuelle

Kilde: stiften.dk
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billeder er alle taget omkring Herning. Det er mere end 50 km
væk fra første observationssted. En puma kan dog løbe op til 50
km/t og så er sådan en afstand jo hurtigt tilbagelagt.
Pumaen (latin: Puma concolor) er et stort kattedyr, der normalt
er at finde i Nord- og Sydamerika. Dyret har en gul-brun, kort
pels, med sorte ører og hale. Pumaen kan som sagt løbe op til
50 km/t, hoppe 6 meter langt fra stående position, hoppe 13
meter i fart samt 2,5 meter op i luften og vejer ofte over 70 kg.
Hanner kan blive over 2,5 meter lange, inklusiv halen. Pumaer
bliver i naturen omkring 10 år gamle, mens de i fangenskab kan
nå 25 års alderen.
Hvis du befinder dig i pumaland, så husk at vi på Inges kattehjem altid hjælper til, hvis du har fundet en hjemløs kat - uanset
størrelse.

Kilde: bt.dk
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PANTER LØS I GADERNE
Det er ikke kun i Danmark at vi har problemer med store
kattedyr der ikke hører hjemme i vores natur. I den franske
by Armentiéres, havde man nemlig pludselig en fuldvoksen,
sort panter kravlende rundt på byens tage. Ikke nok med at
den hoppede rundt på byens tage, så så den også sit snit til at
udforske en lejlighed med åbent vindue. Indenfor sad en 15-årig
pige i sin seng og ømmede sig efter en rodbehandling i sin kindtand og troede i første omgang at det var den smertestillende
medicin der fik hende til at hallucinere, da der pludselig stod en
panter i hendes soveværelse. Men nej, så heldig var hun ikke.
Heldigvis virkede panteren ikke interesseret i pigen og efter at
have gået lidt rundt i værelset, hoppede den ud af vinduet igen.

Men dramaet stopper ikke her. Blot en uge efter at panteren
var blevet indfanget, møder dyrepasserne ind til et tomt bur.
I nattens mulm og mørke, er det lykkedes tyve at bryde ind i
den zoologiske have og tage panteren med sig. Intet andet end
panteren er forsvundet.
Politiets teori er at panteren har været holdt som ulovligt kæledyr og det er den tidligere ejer der har set sig nødsaget til at
bryde loven, for at få sit kæledyr tilbage.
Hverken panter eller ejer er set siden slutningen af september,
men politiet gør hvad de kan for at finde gerningsmanden.
kilde: Jyllandsposten og Tv2

Kort tid efter lykkedes det for brand- og politifolk at få fanget
panteren ved hjælp af en bedøvende pil og den blev herefter
bragt til en zoologisk have i Maubeuge.
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rledes,
Har du en sjov, ande ie du vil
or
spændende katte-hist en mail til:
dele med os, så send ttehjem.dk
ka
redaktionen@inges-
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DET FLYDENDE
KATTEINTERNAT

Amsterdam er kendetegnet af cykler, smukke huse, ost, kanaler, broer, husbåde og skønne stroopvafler. Men midt i alt idyllen, blandt vindmøller og røde lamper, ikke langt fra det historiske "Anne
Franks hus", kan du være heldig at finde verdens eneste flydende katteinternat - De Poezenboot kattebåden.
Af Cecilie Helmuth

SOMMER I AMSTERDAM
Det er sommerferie og jeg har inviteret min lillesøster en tur til
Amsterdam, for at tøsehygge, shoppe og spise god mad, men
som medarbejder på Inges Kattehjem, kan det være meget
svært at efterladet arbejdet hjemme i Danmark. Dette ved min
søster udemærket godt, så da hun i sin research falder over
det flydende kattehjem, vidste hun straks at det er et sted vi
var nødt til at besøge. På vores sidste dag i Amsterdam, tager
vi derfor en tur til den nordlige del af byen for at besøge "De
Poezenboot". Vi spotter hurtigt den lille fine husbåd, for hele den
ene side er dækket af net og derigennem kan vi se flere katte
der ligger på dækket og slikker sol. De Poezenboot er de sidste
par år, blevet et yndet turistmål for katteelskere, så der havde
allerede dannet sig en lille kø udenfor, til trods for at vi ankom
inden åbningstid. Stedet er småt, så de lukker de kattehungrende turister ind i små grupper og vi er heldige og kommer ind
med dagens første gruppe.
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Indenfor er båden indrettet med et lille informationsområde, der
derefter leder dig ind på selve internatet. Rummet er overraskende stort, med bure langs væggene og et stort klatreområde
i midten. Der er sjove kattebilleder på væggene, direkte udgang
til dækket og omkring 25 skønne katte. De fleste af kattene går
frit rundt og der er indrettet områder hvor kattene kan ligge og
kigge ud over vandet. Bagerst i båden har de en lukket karantæne afdeling til internatets syge katte. Mens vi går rundt og kigger,
bliver idyllen afbrudt af larmen fra en af de mange turistbåde, der
sejler tæt op til internatet og mens der knipses løs fra turisternes
kameraer, fortæller en guide begejstret flokken om De Poezenboot.
Efter 20 minutters kæleri, bliver vi smidt ud, fordi der skal være
plads til den næste flok af turister. På vejen ud, når vi at købe
nogle fine håndlavede armbånd og smide et par euro i donationsbøssen, som tak for at vi måtte komme forbi.

INGES KATTEHJEM / November 2019

KATTEBÅDENS HISTORIE
På mange punkter minder historien om De Poezenboots
oprindelse, meget om Inges kattehjems historie. I 1966 finder
Henriette Weelde en lille kattefamilie under et træ uden for sit
hjem, langs en af Amsterdams mange kanaler. Hun tager dem til
sig og hurtigt følger mange hjemløse katte med. Henriette bliver
kendt i området som “the cat lady”. Folk ville bringe hjemløse
katte til hende og med tiden løber hun tør for plads i sit lille
hjem og hun havde brug for en mere permanent løsning.
Løsningen viste sig at ligge i kanalen, lige uden for hendes
hoveddør. Hvis mennesker kan leve på kanalerne, kan katte vel
også? I 1968 anskaffede Henriette den første båd, der skulle
ende med at blive De Poezenboot version 1. Båden bliver splittet ad og gjort kattevenlig fra inderst til yderst og snart tiltrak
Henriettes arbejde sig opmærksomhed fra lokalområdet og
flere frivillige gav en hånd med, for at hjælpe de mange hjemløse katte.

I 1987 var internatet ved at sprænges af mængden af katte og
endnu en båd blev indkøbt, til hvad der nu nærmest kunne
kaldes en katteflåde og opmærksomheden omkring De Poezenboot var kraftigt stigende. Der kom ikke blot folk der ville
indlevere og adoptere katte, men antallet af mennesker der blot
ville kigge var stigende. Hvem vil ikke se, verdens eneste flydende
katteinternat?
Indtil sin død i 2005, 90 år gammel, var Henriette en stor del af
arbejdet på kattebåden. I sine sidste år, efter at have overdraget
den daglige drift til Judith, kom hun ofte på besøg.
I 2006 mistede De Poezenboot rettighederne til at have to
både og måtte derfor nedgradere til at have internatet på blot
en enkelt båd, men dette har ikke stoppet dem fra at udvide
kendskabet til kattebåden, der nu anses for at være et af verdens
mest kendte internater.

De Poezenboots grundlægger HenrietteWeelde

FINANSIEL ADOPTION
Selvom ønsket er at give alle internatets katte nye, kærlige hjem,
er det ikke alle deres katte der egner sig til et sådant liv. Flere af
kattene har levet som gadekatte hele deres liv og er derfor ikke
tamme nok til livet som familiekat. Disse katte har dog alligevel
fået lov til at bo på internatet og kan blive finansielt adopteret.
Som finansiel adoptant giver du et årligt beløb dedikeret til en
specifik kat. De Poezenboot tager sig herefter af katten resten af
dens levetid og du vil hvert år modtage en hilsen og et nyt billede af katten. På denne måde giver internatet og adoptanterne en
kat, chancen for et langt og dejligt katteliv.
ET BESØG VÆRD
Der er ikke nogen tvivl at vores besøg på De Poezenboot var et
af turens højdepunkter. Der var en skøn atmosfære og det var
dejligt at se hvor godt de frivillige tog sig af alle kattene. Hvis du
en dag befinder dig i Amsterdam, må du ikke snyde dig selv for
et besøg. I skrivende stund har de ændret procedure og det er
derfor nu nødvendigt at bestille tid til besøg, via en formular på
deres hjemmeside. Køen udenfor hver dag, blev simpelthen for
overvældende og lang for de frivillige. Men det er da vidst det
man kan kalde et luksusproblem.
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WEBSHOP
Produkter til at hjælpe katten
gennem den stressede højtid.

Besøg vores webshop på www.inges-kattehjem.dk/butik/
og se hele vores udvalg af produkter til dig og din kat.
Her kan du bla. købe legetøj, fodertilskud, seler, smykker og meget mere.

Når en kat er tryg, gnider den kinden op af forskellige ting for
at afsætte feromoner fra dens kind. Feliway er en efterligning af
dette kind-feromon og kan derfor hjælpe katten til at føle sig
bedre tilpas.
Den fås som en spray samt som diffuser til at sætte i stikkontakten, som langsomt afgiver feromonet.
Refill Før 149,- Nu 119,Spray Før 149,- Nu 119,-

TILBUD kr.

Kalm er et kosttilskud, hvor aminosyren Tryptophan i kombiantion med B vitaminer hjælper med at øge udskillelsen af serotonin i hjerne, serotonin er det stof der får os til at føle os godt
tilpas.
Du kan anvende Kalm i disse situationer: Tordenvejr, fyrværkeri,
transport, pensionsophold og dyrlægebesøg.

169,-

TILBUD kr.

Diffuser + refill Før 199,-

125,-

100 ml Før 146,25

NÅR DU HANDLER I VORES WEBSHOP STØTTER DU SAMTIDIG
VORES ARBEJDE MED AT HJÆLPE DANMARKS HJEMLØSE KATTE.

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV!
Inges Kattehjem producerer nu kun bladet to
gange om året pga. stigende postpriser.
Men du kan stadig få bladet to gange om
året, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Den digitale udvikling går i retning af mere digital post og højere
omkostninger for trykte postforsendelser. Det må vi også indrette os efter på Inges Kattehjem. Derfor sender vi kun bladet
med post to gange om året.
Du kan imidlertid stadig få få bladet og dermed holde dig opdatret om nyheder om katte, hvis du er tilmeldt dig vores digitale
nyhedsbrev på vores hjemmeside Så får du bladet to gange om
året med posten og to gange om året med nyhedsbrevet.
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OBS

MOB !
NUM ILEPAY
M
22 15 ER
40

NYT

HJÆLP DE HJEMLØSE
KATTE I DANMARK
MOBILEPAY
Doner et valgfrit beløb med din mobiltelefon:
Benyt nr. 22 15 40

WEBSHOP
Doner et valgfrit beløb med dit dankort på vores hjemmeside:
www.inges-kattehjem.dk/webshop

Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive
dit personnummer til SKAT.
Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.

BETALINGSSERVICE
Tilmeld dig Betalingsservice med en fast, valgfri overførsel.
Send nedenstående blanket med posten til:
Inges Kattehjem
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

NETBANK
Doner et valgfrit beløb via din netbank på computeren:
Benyt kodelinje +01< +6586600<

Blanketten kan også scannes og sendes på
e-mail til ik@inges-kattehjem.dk

BETÆNK DANMARKS HJEMLØSE KATTE
INGES KATTEHJEM får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private bidrag. INGES KATTEHJEM er godkendt hos SKAT
efter ligningslovens §8a, stk. 2 som berettiget til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren.
Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive dit personnummer til SKAT. Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.
Endvidere er INGES KATTEHJEM fritaget for arve- og boafgift. Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv og testamentariske gaver.
Vores advokat opretter gratis testamente, hvor INGES KATTEHJEM tilgodeses.
ADVOKAT SKJALM VON BÜLOW
Dr. Tværgade 30, 3. sal · 1017 København K · Telefon 33 23 10 10

JEG ØNSKER AT STØTTE INGES KATTEHJEM MED:
50 kr.

100 kr.

200 kr.

500 kr.

Andet beløb

Det valgte beløb hæves i hver af de afkrydsede måneder:
jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Navn
Adresse
Postnr. og by

Startmåned
År
Pengeinstitut
Reg.nr.

Evt. abonnementsnr.

CPR-nr. (Skal udfyldes for at aftalen kan oprettes)
Dato og underskrift

”BS” til:
INGES KATTEHJEM Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

Send kuponen i en lukket kuvert mærket

Kontonr.

VI HJ

ÆLP
ER
KATT
ENE

Fra alle os
til alle jer
2 A4 ARK

30,-

Tegning af Rasmus
Julius, 2007
Tegning af Rasmus
Julius, 2007

Til og fra kort
8 stk. kr. 30,-

Tegning af Rasmus
Julius, 2007

Søde dobbelt
julekort
4 kort kr. 30,-

Kravlenisser
2 A4 ark kr. 30,-

Tegning af Rasmus
Julius, 2007

Giv aldrig levende dyr i julegave
At have kæledyr er et stort ansvar. Et nyt familiemedlem er en fælles familie
beslutning hvor alle skal være enige. Der skal være tid, plads og økonomi til det.
Mange elsker ideen om den lille kattekilling i
papkassen med indpakningspapir og sløjfebånd.
Men højtiden kan være enormt stressende for et
dyr. Der er typisk meget larm, mange mennesker og man kan være meget væk. En kat skal
have ro og tid til at falde til i sit nye hjem.

På Inges kattehjem kan du købe gavekort på et
valgfrit beløb. Adoptionsprisen for en voksen kat
er 950 og 1200 kr. for en killing.
I prisen er inkluderet vaccination, ormekur,
dyrlægetjek, chipmærkning, øremærkning
samt neutralisering.

Ved du der er nogen der ønsker sig en kat og
er klar til ansvaret, så glæd dem hellere med
et gavekort. På den måde har familien tid og
mulighed for sammen at besøge og beslutte
hvilken kat det skal være, når de værste
julestrabadser er overstået.
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INGES KATTEHJEM SMYKKER
* Laves på bestilling
efter størrelse.

LOGORING

SMYKKE
I LÆDERSNOR

760,LOGOSMYKKE

595,-

349,Se det store udvalg af smykker fra Katina design på vores hjemmeside.
www.inges-kattehjem.dk

SYDHAVSØERNES
KATTESOS FYLDER 4 ÅR
Der lever rigtig mange hjemløse og vildtlevende katte i Danmark, estimatet siger 500.000,
men man har ikke et reelt tal på det. Det er forskelligt fra sted til sted, men særligt i Guldborgsund området er den helt gal.
Af Christina Christensen
DE SØLLE KATTE
Da Inge åbnede Inges Kattehjem i 1970 levede der rigtig mange
baggårdskatte i København. Opfattelsen var at en kat bare en
kat. Den var god som nyttedyr, til at tage mus, men så havde
den heller ikke højere status og neutralisering var slet ikke noget man gjorde. Efter det massive oplysningsarbejde der er blev
gjort gennem årene, er katten blevet et af de mest populære
kæledyr, med en høj status og hvor 87 % af de københavnske
katte er neutraliseret.
Men mange steder i Danmark, er holdningen til katten den samme som den var i 1970erne, heriblandt i Guldborgssund kommune. Meget få katte bliver neutraliseret og mange har kattene
rendende udendørs og det er naturligvis med mange killinger til
følge. Killinger som ingen tager sig af eller tager ansvar for.
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Disse killinger vokser op uden kontakt til mennesker og opfører
sig dermed vildt. De lever en tilværelse hvor de søger ly for kulden om vinteren i faldefærdige bygninger og skure og dem der
overlever reproducerer sig massivt. Mange af dem har frygtelige
og dødelige sygdomme, såsom inficerede sår med koldbrand,
kattesyge, katteinfluenza, katteaids og katteleukæmi.
JEANETTE TIL UNDSÆTNING
I november 2016 bragte vi i vores blad en artikel om blandt
andet denne problematik i Guldborgsund. Vi beskrev hvordan
kommunen ikke ville bruge penge på indfangning af vildtlevende
katte. I 2015 var en gruppe borgere, ledet af Jeanette Vellier i
Guldborgsund kommune gået sammen og havde skaffet 1200
underskrifter for at få kommunen til at tage ansvar.
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Jeanette begyndte også at tage nogle af disse hjemløse katte
til sig og socialisere dem, men til sidst var der så mange at hun
begyndte at annoncere efter frivillige i Facebook gruppen: Vildtlevende katte i Guldborgsund. Frivillige der ville tage disse katte i
pleje, socialisere dem og dernæst få nye hjem til dem. Dette var
den spæde start for foreningen Sydhavsøernes katteSOS.
EN GODKENDT FORENING
Vildtlevende katte i Guldborgsund blev til en godkendt forening
i 2018 med Jeanette Vellier som formand og ændrede navnet
til Sydhavsøernes katteSOS. De arbejder alle på frivillig basis og
har indtil videre hjulpet over 1300 katte primært på Lolland og
Falster, men også andre steder, som feks. på Stevns.
Befolkningens holdning til katte har rykket sig en smule på de
år de har arbejdet dernede og selvom der stadig er massive
problemer, er der flere der ringer til foreningen for at hjælpe
katte i nød. Dette kunne også skyldes at Sydhavsøernes katteSOS, Kattens værn og Inges kattehjem, med hjælp fra medierne,
i 2018 lagde massivt pres på kommunen. Der var et ønske om
at lave en indfangningsaftale med Kattens værn, hvilket til sidst
lykkedes. Men beløbet afsat til indfangning er ikke højt nok i
forhold til antallet af katte, derfor arbejder sydhavsøernes katteSOS stadig på højtryk. Mange af de vildtlevende katte, bliver
fanget ind, neutraliseret og sat tilbage hvor der bliver sørget for
fodring af dem. De tamme katte får hjem hos private familier,
og selvom de har 38 frivillige plejefamilier, er der stadig flere
katte end de har plads til. Derfor overdrages der ca. 60 katte til
Inges kattehjem om året og bliver videreformidlet fra os. Dette
samarbejde har fungeret rigtig godt i nu 3 år.
Den 12. august 2019 blev foreningen 4 år og holdt et åbent
hus arrangement, hvor Inges kattehjem var en tur forbi og sige
tillykke og tage en snak med alle de fantastiske frivillige om
samarbejdet mellem dem og os. Vi glæder os til et ligeså godt
samarbejde i fremtiden.

8 FACTS OM
SYDHAVSØERNES KATTESOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Foreningen "Vildtlevende katte i Guldborgsund" startede den 12. august 2015 med
en gruppe frivillige, ledet af Jeanette Vellier.
Foreningens formål var at skaffe underskrifter
nok, for at få kommunen til at tage ansvar for
alle de vildtlevende katte der lever i deres
kommune.
I 2018 blev de en godkendt forening og
ændrede i denne forbindelse navn til "Sydhavsøernes katteSOS".
De har siden starten i 2015, formået at hjælpe over 1300 katte til et nyt og bedre liv.
Foreningens fokusområde er primært Falster
og Lolland, men hvis de kan, hjælper de også
til andre steder i landet.
I 2016 startede de et samarbejde med
Inges kattehjem. Herigennem får de hjælp
til neutralisering og mærkning af kattene og
derudover til videreformidling.
Sammen med Inges kattehjem og Kattens
værn var de med til, via medierne, at få
gennemført en indfangningsaftale, mellem
Guldborgsund kommune og Kattens værn.
De har 38 frivillige plejefamilier, der huser
kattene indtil de enten skal genudsættes,
adopteres videre til nye hjem eller hvis det
er killinger, til de er 12 uger gamle.
Den 12. august 2019 kunne foreningen fejre
4 års fødselsdag.
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DYRLÆGEN SKRIVER

MUNDHULESYGDOMME HOS KATTE
– ET OFTE OVERSET PROBLEM
Katte er fra naturens side gode til at skjule hvis de føler smerte forbundet med mundhulen. På trods
af at man kender sin kat godt, kan det være svært at erkende, hvis den har ondt i tænder eller kæbe.
De fleste katte vil fortsætte med at spise, på trods af voldsomme smerter fra mundhulen – dog er
der ingen tvivl om at det gør ligeså ondt på katten, som det ville gøre på os.
Af Eja O. Pedersen, Dyrlæge - Husum Dyreklinik

FELINE ODONTOCLASTIC RESORPTION LESION
FORL er en hyppig sygdom ved kat og forkortelsen dækker
egentligt over den engelske beskrivelse af nedbrydningsskader
af kattens tænder – hos dyrlægen ofte kaldet tandresorptioner
(TR). Denne sygdom skyldes at kattens egne celler, kaldet odontoclaster, påbegynder nedbrydning af tanden.
Når kattens egne celler nedbryder tænderne, sker det oftest
nede fra kæben. Herfra rammer nedbrydningen hyppigst det
yderste lag af tanden – også kaldet emaljen, og ofte dele af
tandroden. Nedbrydning af emalje og tandrod kan blotte tændernes nerver og på denne måde give voldsomme smerter hos
katten.
Hvis en tand er ramt af FORL findes der desværre ingen helbredelse og den eneste behandling er derfor at fjerne tanden.
En følge af nedbrydningsskaderne som FORL medfører, kan
være rødt og irriteret tandkød, som let begynder at bløde. Denne påvirkning af tandkødet kaldes tandkødsbetændelse og ses
ikke kun ved FORL, men også ved sygdommen paradontitis.
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PARADONTITIS
Paradontitis er en sygdom som let kan forveksles med FORL,
da man ofte kun ser toppen af isbjerget, når man kigger ind i
kattens mund. Ved paradontitis ses ligeledes tandkødsbetændelse, som kommer til udtryk ved rødt og irriteret tandkød.
Paradontitis er dog, i modsætning til FORL, ofte startet i selve
mundhulen ved en ophobning af plak på tænderne – og begynder altså ikke nede fra tandroden. Derfor er der ofte behov
for røntgenbilleder af mundhulen for at kunne skelne de to
sygdomme.
Når der kommer en ophobning af plak på tænderne, vil dette
over tid kunne udvikle sig til tandsten. Tandsten danner en god
grobund for bakterier, som med tiden vil påvirke tandkødet og
gøre dette betændt og irriteret. Disse bakterier kan desuden,
over tid, nå helt ind til kæben og påbegynde løsning af tænderne, idet både tand og kæbe påvirkes.
Heldigvis kan man et langt stykke hen ad vejen forhindre
paradontitis, hvis man sørger for at ens kat får fjernet plak og
tandsten i tide.
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TANDBEHANDLING OG TANDPLEJE
En god måde at forhindre at ens kat ender op med smertefulde mundhulesygdomme er generel tandpleje og mundhygiejne, som vi kender det fra os selv. Når katte spiser, kommer
der - ligesom ved mennesker, plak på tænderne, hvilket vi som
mennesker ofte opdrages til at fjerne ved tandbørstning dagligt.
Din kat har på samme måde behov for at få fjernet plak fra
tænderne – og en daglig tandbørstning vil også afsløre tegn på
sygdomme, såsom lugt fra mundhulen, blødende tandkød eller
løse tænder.
Nogle katte kan være svære at børste tænder på, hvorfor det
ofte kan være nødvendigt med en tur til dyrlægen for at få styr
på tænderne. Ved den årlige sundhedsundersøgelse vil man
ofte kunne fange mundhulesygdomme på et tidligt stadie og få
henvist til en decideret tandbehandling, hvis nødvendigt.
En tandbehandling hos dyrlægen består ofte af en tandrengøring i bedøvelse, hvor man får fjernet tandsten og plak, samt
foretager en fuld røntgenundersøgelse af mundhulen. Røntgenundersøgelsen af mundhulen er til dels for at kunne afgøre,
hvorvidt der er tale om paradontitis eller FORL, men vigtigst af
alt for at afgøre om der er tænder der er smertevoldende for
katten, som den er bedst tjent med at få fjernet.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din kat har problemer med tænderne, er det altid en god idé at få det tjekket hos din dyrlæge.
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TANDKLINIKKER
I sidste nummer af vores blad, kunne vi fortælle om hvordan vi
havde taget beslutningen om at få en tandklinik på vores afdelinger i Glostrup og Odense. På denne måde vil vi kunne spare
penge, da dette arbejde ikke længere behøver at foregå ”ude af
huset”.
Vi havde fået en større donation, der var øremærket til det
udstyr der skal bruges, men vi manglede stadig 70.000 kr. til den
ombygning og de krav der stilles til lokalerne, som det skulle
være i.
Vi håbede derfor at kunne samle disse penge ind, så vores
drømme kunne blive en realitet. Sørme om ikke vi var så heldige. I Oktober måned er vi begyndt at bruge vores nye udstyr
både i Odense og i Glostrup.
I første omgang bliver udstyret kun brugt på vores "egne" katte,
der skal videreformidles fra vores internater, men på sigt vil det
være muligt at kunne benytte vores tandklinikker som privatperson.

OBS
Inges Kattehjem ønsker at efterleve WSAVA Global Dental Guidelines i forhold til diagnosticering og behandling af
mundhulerelaterede sygdomme hos hjemløse katte. WSAVA
Global Dental Guidelines sidestiller ubehandlede mundhuleproblemer med dyremishandling.
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

Her en lille opdatering på Mille som vi hentede hos jer d. 3.
Juni-2019. Mille faldt faktisk rimligt hurtig til. Hun er en lille
bestemt dame som helt sikkert ved hvad hun vil og ikke vil og
siger når hun ikke vil.
Det har vi bla. haft lidt udfordringer på med hensyn til sele og
få dryppet nakken med program Vet. Så når hun larmer lidt og
brokker sig, så kalder vi hende for Mille Støjberg :-)
Rejer er dog altid en god måde at blive gode venner på igen. Vi
havde lidt et tilbagefald efter vi måtte aflevere Mulle tilbage og
Mille ikke rigtig syntes om at komme oppe på 1.sal hvor Mulle
havde været men også det går fint frem nu. - Igen Rejer, altid
godt at lokke med.
I sidste weekend havde vi hende med i vores campingvogn
for første gang. det var vi lidt spændt på. Hun bliver desværre
meget køresyg så det må vi finde en løsning på. Men bortset
fra det så gik det faktisk udover al forventning. Allerede efter
den første aften torsdag begyndte hun at gå rundt i forteltet og
lørdag gik hun faktisk lige ud i den lille indhegning som vi plejer
at sætte op og vores tidligere katte også lærte at gå. Sele er vi
som sagt ikke så glade for men det går dog :-)
I dag lukkede jeg hende så ud i vores have for første gang. Det
var jeg ret spændt på, men jeg havde mærket hele haven af
(1200 m2) i alle hjørner og stratetiske steder med grus fra hendes bakke. Efter 3 timer gik jeg ud og kaldte på hende og med
lidt klirren på en "rejeskål" og sørme om hun ikke kom lidt efter
endda ned til vores kælderdør med den nye kattelem som hun
også, med lidt hjælp, fandt ud af. Ret imponerende ikke ? :-)
Efter lidt rejer lagde hun sig så mageligt under spisebordet.
Vi er meget glade for hende og sikker på det kommer til at gå
godt, også fremover.

24

Mille
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Benji

Nu har Manu - som nu hedder Benji - boet hos os i en uge, og
han er faldet rigtig godt til. Han er meget social og kælen og han
elsker at lege med fiskepinde og jagte efter hans lille bold.
Han har stadig en lille smule problemer med fordøjelsen, men vi
håber, at det snart giver sig.
Vi er rigtig glade for ham og håber, at han er lige så glad for
os - men det virker i hvert fald som om, han føler sig hjemme
her hos os. Tusind tak for jeres arbejde og fordi I har bragt os
sammen med Benji!

Efter mit ophold hos jer på grund af lungebetændelse kom
jeg til mit nye hjem. Jeg hostede stadig og var meget forsigtig
den første uge, men nu er jeg meget mere frisk. Jeg går rundt
i hele huset og er allerede bedste ven med hunden. Vi hilser
på hinanden ( og udveksler lugte) flere gange hver dag og jeg
leger med dens hale, mens den sover . Jeg har nu været udekat
i 8 dage. Jeg ved derfor at jeg har mine egne 2 terrasser og min
helt egen havedam med 2 fisk!!!! Jeg har også en frø, men den
hopper væk hver gang jeg er ude. Jeg går helst ud i haven, når
hunden også går ud og så følges vi rundt udenfor. Begge naboer
har hund, så dem har jeg ikke besøgt endnu. Jeg er stadig meget,
meget kælen og ligger gerne på skødet, får filet mine klør og
sover i en time, når menneskene ser tv. Jeg får rigeligt at spise og
ind imellem er der rejer på menuen.
Mange hilsner og tak for god pleje, mens jeg havde lungebetændelse.
Fra Bowie
Ps: har lovet menneskene at sige, at de er helt vilde med mig. Jeg
er den bedste kat de nogensinde har haft.

Bowie
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KILLINGER IGEN IGEN IGEN...
Som sædvanlig har vi haft rigtig mange killinger igennem på
vores afdeling i Glostrup, det må næsten siges at have været et
rekordår. Vi har næsten haft dobbelt så mange killinger inde som
vi plejer og vi har stadig i skrivende stund masser af killinger ude
i plejefamilier. Det kunne mærkes både pladsmæssigt, ressourcemæssigt og økonomisk.
KATTEN DER BLEV SKUDT
I slutningen af september fik vi en dejlig koksgrå hankat ind,
fundet i Ishøj, hvor han havde rendt rundt i 5 uger uden at være
savnet. Dagen efter hans ankomst, skulle han til dyrlægen for at
blive neutraliseret, mærket, vaccineres og dyrlægetjekkes. Her
fandt man noget lettere foruroligende. Katten havde nemlig et
hagl fra et luftgevær siddende i bagbenet og man kunne se det
havde siddet der længe, da huden var vokset ud over. Hurtigt
fik vi det opereret ud og han klarede det så flot. Han fik meget
hurtigt et nyt og kærligt hjem.

DE HJEMLØSE KATTE I VÆREBROPARKEN
I juli startede vi et samarbejde op med en mand fra Værebroparken. Han havde taget en masse katte til sig i området, hvor
der er store problemer med hjemløse og vildtlevende katte.
Til sidst var han endt op med 25 katte i sin lejlighed, hvor han
sørgede for de fik mad og tryghed, men det kunne naturligvis
ikke fortsætte. Derfor tog vi imod kattene på vores afdeling
i Glostrup. Alle var i pæn stand, men en del af dem en smule
sky og der skulle arbejdes lidt med dem. Det tog derfor lidt tid
inden de kom ud i nye hjem.
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JUHUUU,VORES TANDKLINIK ER KLAR
I starten af oktober, efter mange måneders byggeri og indkøb
af udstyr står vores nye tandklinik i Glostrup nu endelig klar. Det
betyder at vi kan ordne tænderne på de hjemløse katte, som
har brug for det og vi kan på sigt tage i mod folks private katte
til tandoperationer også. Ydermere har vi fået blodanalyse udstyr, hvilket gør at vi nu kan tjekke kattens værdier, såsom nyrer,
lever, diabetes, stoftskifte m.m., hvis vi har en mistanke om den
skulle fejle noget. Dette gør dagligdagen meget nemmere og
ikke mindst kattene mindre stresset i og med de ikke længere
skal køres ud af huset til ekstern dyrlæge.

Glostrup

THYGE FRA NATIONALPARK THY
En september dag ringede en kvinde, der havde fundet en
meget udmagret kat i nationalpark Thy, da hun var på ferie. Hun
forsøgte at få ham indleveret på et internat i Jylland, men da det
var søndag var hun uden held. Derfor tog hun ham med tilbage
til Sjælland, da hun skulle hjem. Mandag morgen tog vi imod
ham med det samme på vores afdeling i Glostrup, da vi vurderede ud fra hende beskrivelse at det var akut. Ind kom den
skønneste og kærligste kat, som var i en ganske forfærdelig forfatning. Han var voldsomt udhungret, dehydreret og pelsen var
ikke køn. Han blev fremlyst på Facebook, men desværre uden
held. Vi kæmpede i tre uger for at få ham på fode igen, men
Thyge, som vi valgte at døbe ham, blev dårligere og dårligere. Til
sidst måtte vores dyrlæge vælge at gå den tunge gang og han fik
en human afslutning på livet, med god mad, et varmt tæppe og
masser af kærlighed fra ansatte og frivillige.
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ÅBENT HUS
15. Juni 2019 havde vi åbent hus i vores Odense afdeling. Vi
fejrede vores nye internat. Det var endelig klar til indvielse efter
mange måneder med ombygning og klargøring. Vi havde en
rigtig fin dag og vi er overvældende og glade for at så mange
mennesker var forbi for at lykønske os og kattene og for at se
vores nye flotte afdeling. Vi takker mange gange.
Hvis vi synes at vi havde et forholdsvis rolig forår, skal vi love for
at tingene har ændret sig. Vi har særlig her i sensommeren haft
meget travlt. Det er væltet ind med kattefamilier som tilsyneladende er ejerløse. Missemødre med killinger, endda nogle med
killinger fra tidligere kuld også, er blevet afleveret og vi prøver
at få dem placeret i vores gode netværk af plejefamilier. Senest
har vi modtaget en missemor med 8 killinger på ca 7-8 uger (se
billedet) og en stor killing fra maj måned.Vi tænker mange gange
med taknemmelighed på vores plejefamilier - uden dem ville vi
ikke have mulighed for at hjælpe så mange katte.

Der skete desværre ikke rigtig noget. Først hen på sommeren
ringer en dame fra Fredericia og spørger om vi har en kat, der
kan egne sig som staldkat. Det bliver Gerdas chance…4/8 blev
Gerdas store dag.
Fra Facebook siden:
I dag blev Gerdas store dag - og vores. Gerda har boet længe
på det lille hyggelige kattehjem i Odense, alt for længe synes vi
og lige på det punkt synes Gerda det samme som os. Ellers er
der sjældent sammenfald mellem Gerdas og vores synspunkter.
Men i dag blev Gerdas store dag. Hun er flyttet til Fredericia,
hvor hun skal passe heste og have sit helt eget høloft, hvilket
hun vil sætte stor pris på, da hun elsker højder. Hun skal også
jage gnavere og på en god dag vil hun gerne kløes lidt bag øret.
Gerda har fyldt en del på kattehjemmet og havde tiltusket sig
en del friheder. Selv om vi troede at vi satte dagsordenen, så
var det i virkeligheden Gerda, der bestemte. Hvor er Gerda? Er
Gerda på sit værelse? Hvordan får jeg Gerda ind fra løbegården? Hvordan får jeg Gerda ned fra køleskabet? Gerda skulle
nok brummende fortælle os hvad hun ville - og især hvad hun
ikke ville.
Smukke, stolte Gerda, vi ønsker dig held og lykke i dit nye liv vi
er sikre på, at det er det helt rigtige for dig og for os bliver hverdagen en kende lettere, selv om vi allerede nu savner dig en lille
bitte smule - vi ved godt at vores synspunkter ikke er sammenfaldende. Cats leave paw prints on our hearts.

Vores daglige arbejde med kattene tager i denne tid også lidt
længere tid end normalt. Vi har mange forskellige typer af katte i
alle aldre. På denne årstid passer vi helt små killinger uden mødre, store hankatte, store velsocialiserede killinger - alle skal have
den pleje og opmærksomhed som passer netop til den enkelte
kat. Og det er tidskrævende. Heldigvis har vi mange super engagerede frivillige som dagligt træder til og hjælper. Uden dem
kunne vores afdeling slet ikke køre. Mange tak til alle jer frivillige.

Søndag 4/8 flyttede hun til Fredericia og 18/9 skriver ny ejer:
"Gerda er faldet til og har indtaget halmloftet. Hun kommer ned,
når hun hører os i stalden minimum morgen og aften. Min mand
har hun også accepteret at snakke med og hun er ved at lære at
bruge kattelemmen. Den første mus er blevet afleveret hos os. Vi er
meget glade for hende. Hun er et godt match."

STALDKATTEN GERDA
Og så lige en fortælling om Gerda - en 6 årig kat, der kom ind
på internatet fra et dødsbo på Langeland og som efter lang tids
ophold endelig fik sig et godt og blivende hjem, der passede til
hende.
Gerda kom ind d. 28/12-18 og flyttede efter lidt tid ind hos en
enlig, moden mand. Manden synes ikke at han kunne komme
ind på livet af Gerda og efter en måneds tid returneredes Gerda til internatet. Vi søgte atter efter et passende hjem til Gerda
og ‘annoncerede’ hende på Inges Kattehjems facebook side.
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*KATTE-LOPPEN* I NÆSTVED
For nogle af jer er det sikkert ikke nyt, mens det for andre og
nye læsere vil være det !
For et par år siden etablerede vi i Næstved-afdelingen, vores
genbrugsbutik, kaldet *Katte-loppen* . Baggrunden for den var
ganske enkelt den at vi havde pladsen og at genbrug i den grad
hitter mere og mere. Og hvorfor ikke lade det komme misserne
til gode?
*Katte-loppen* har udviklet sig mere og mere, tingene er blevet
sat rimeligt godt i system, og det hele fremstår ret overskueligt. I
butikken forefindes næsten alt. Bøger, tøj, legetøj, spil, tasker, sko,
nips, dvdér, smykker, cdér, køkkenting og diverse elektronik.
*Katte-loppen* får jævnligt indleveret skønne, finurlige og brugbare ting, så hvis du har fået lyst til at kigge forbi og lave en god
handel, så holder butikken åbent tirsdag og torsdag mellem 15
og 18 samt søndag mellem 11 og 14.

DUMPEDE KILLINGER VED SUSÅEN I NÆSTVED
Dette er bare endnu en historie om ansvarsfraskrivning og
svigtede dyr.
- En ung fyr kom forbi kattehjemmet en dag i begyndelsen
af sommeren, med en kasse i sølle forfatning, som han havde
fundet nede ved Susåen i Næstved.

Vi modtager også stadig meget gerne ting til butikken, så står du
med ting og sager, for gode til at smide ud, så er du mere end
velkommen til at komme og aflevere dem til os, så laver vi det
om til misse-penge.
Loppe-effekter kan afleveres mandag og onsdag mellem 13 og
15, tirsdag og torsdag mellem 13 og 18.
Alt salg af loppe-effekter går ubeskåret til at hjælpe de mange
katte vi dagligt får henvendelse om.

Inde i kassen sad 4 små forskræmte killinger på omkring 8 uger.
Mormis var der ikke noget af, men vi kunne ikke udelukke at
hun havde været der, for kassen var så ødelagt at en voksen kat
med lethed ville kunne presse sig ud gennem lågen.
Her stod vi så med 4 moderløse killinger og tanken om at der
nu måske rendte en forvirret kat rundt som dels ikke var stedkendt og dels manglede sine killinger, var næsten ikke til at bære.
Mormis dukkede aldrig op, ihvertfald ikke på kattehjemmet i
Næstved, og vi har naturligvis sørget for at killingerne er kommet godt videre til trods for deres barske start på livet.
At anskaffe kæledyr, uanset om det gælder katte, kaniner, hunde,
marsvin eller andre dyr er ikke en pligt. Det er en gave, en
mulighed og noget helt vidunderligt at have uanset om man er
barn eller voksen, ung eller gammel.
Derimod er det en pligt at passe på dem, at opfylde deres helt
basale behov såvel som at elske dem som de dyr de er, ligesom
det er en pligt at sørge for en anstændig videre færd hvis man
ikke længere kan påtage sig ansvaret for dem. Alt andet er usselt
og tarveligt overfor dyret som aldrig har haft noget valg.
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PORTRÆT AF EN FRIVILLIG
Liezbeth Jensen, førtidspensionist, 44 år og dedikeret.
Liezbeth startede som frivillig på kattehjemmet i Næstved 6.
september 2016. Det lå ikke lige i kortene at Liezbeth skulle
være frivillig hos os.
Liezbeth udtaler selv: "Som førtidspensionist har jeg tit følt mig
mismodig og uduelig og haft svært ved at finde ud af hvor jeg
passede ind".
Liezbeths mor havde læst en artikel i et af vores blade, om det
at være frivillig hos os og opfordrede Liezbeth til at kontakte os.
Det slog Liezbeth dog hen, for som sagt troede hun heller ikke
på at vi kunne bruge hendes hjælp.
"Dette var kort før min mor døde, og da jeg ydermere 2 dage efter
hendes død, desværre også måtte sige farvel til min elskede kat, og
huset blev tomt, opsøgte jeg alligevel IK i Næstved. Måske mest for
at finde og adoptere en lille kat, men også for at føle mig lidt frem
......kunne de måske bruge mig? "
Liezbeth adopterede den sødeste og fineste lille grå hankat som
fik navnet Lucky. Og det er han, for bedre hjem finder man ikke.
Vi snakkede lidt om det at være frivillig, forventninger fra begge
sider, kvalifikationer, holdninger, og alt det indimellem. Liezbeth
drog hjem med sin Lucky.
Et par dage efter stod hun på kattehjemmet igen. Denne gang
fast besluttet på at blive frivillig og vi lavede nogle aftaler om at
Liezbeth skulle komme og være med nogle gange, for at se om
livet på kattehjemmet var noget for hende og om Liezbeth var
noget for os.
Her 3 år efter er der hos mig ingen tvivl, Liezbeth er absolut noget for os, hun er guld værd i det daglige og aflaster på
mange fronter. Hun er flittig, omhyggelig og pligtopfyldende,
hjælper glad og gerne kunderne ud til deres bil med både katte
og foder, et ordensmenneske og fremfor alt holder hun meget
af katte.
Liezbeth selv siger: "At hjælpe kattene er blevet alt for mig og har
givet mig en livsglæde og tro på at jeg kan noget. At jeg også kan
gøre en forskel. Det har givet mig selvtillid og jeg har endelig fundet
mit rette sted."

JULEHYGGE 1. SØNDAG I ADVENT
Vi gentager successen fra sidste år og inviterer alle til julehygge på Inges kattehjem i Næstved. Den 1. december, der også er 1. søndag i advent, byder vi på
hjemmebagte æbleskiver, kaffe og sodavand. Vi har åbent kl. 11-14.
Kom forbi og få en snak om katte, tag et kig på vores mange sager i katteloppen, vi har masser af jule-ting, gavemærker og julekort, hvor salget går ubeskåret til kattene på IK.
Vi glæder os til at se jer!
INGES KATTEHJEM / November 2019
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VI ER SÅ GLADE FOR VORES KLINIK!
I sidste nummer af Inges Kattehjem’ blad kunne I læse, at vi var
ved at etablere egen dyrlægeklinik i internatet.
Klinikken er nu færdig og er blevet flittig brugt de sidste 5 måneder. Og vi er så glade! Klinikken betyder rigtig meget for os. Vi
sparer rigtig meget tid, som vi kan bruge på at hjælpe flere katte, da vi ikke længere skal køre kattene til dyrlægen og kattene
slipper for en, for mange katte, stressende køretur. Vi skal bare
bære kattene ned i klinikken, når de skal til dyrlæge, og de kan
hurtigt komme retur til vante omgivelse igen. Foreningens dygtige dyrlæge ”Dr. Lars”, kommer i klinikken ”ad hoc”: både på
planlagte besøg, hvor der skal laves sundhedtjek, vaccineres og
neutraliseres og i akutte situationer hvis vi har syge katte. Det
fungerer rigtig fint. Vi står lige nu midt i den største killingesæson
i mands minde, og vi har virkelig fundet ud af, hvor meget det
betyder, at vi har fået egen klinik på internatet!
TUSIND TAK TIL INGES KATTEHJEM, SOM GJORDE
DET MULIGT FOR OS AT ETABLERE EGEN KLINIK!

Hamm

elev

VOJENS HØTTE
I forbindelse med Vojens Høtte, som er den store lokale byfest,
deltog vi for andet år i Høtte optoget. Optoget er Jyllands
største optog for erhvervsdrivende og foreninger. Et par stykker
af os gik i kattedragter med store sandwich skilte, og resten var
klædt i sort tøj og havde fået kattehaler og katteører. I år havde
vi også en bil med en trailer med i optoget .Traileren var pyntet
med vores logo og billeder af vores skønne katte. Der er tradition for, at deltagerne i Høtte optoget, kaster flødekarameller
og andet slik ud til tilskuerne på den ca. 2 km lange rute. Vores
leveregel er, at alle vores penge skal gå til kattene. Derfor havde
en af foreningens støtter hæklet 300 kattebamser, som vi kunne
kaste ud til publikum. Alt garn og fyld til kattebamserne er
sponsoreret via opslag på Facebook. En af foreningens frivillige
sponsorerede nogle flødekarameller og foreningens sekretær
sponsorerede cellofan poser. Hver eneste kattebamse blev pakket i en cellofanpose med et par flødekarameller i. Vi tillod os
også at lægge en lille seddel i hver pose med mobilpay nummer
og ”støt med 20 kr.”. Vi har fået rigtig meget positiv respons på
vores kattebamser og vores hækledame er allerede gået i gang
med at hækle til næste år.

TV –SYD: killingesæson – tag ansvar og neutraliser!
Ligesom rigtig mange andre foreninger, er vi ved at drukne i
dumpede katte. Især killinger med og uden missemødre og
drægtige katte. Hvert år tror vi, at nu kan det ikke blive værre
men det kan det!! Som nævnt i sidste blad, har vi indgået samarbejde med Kattens Værn, hvor vi modtager formidlingsegnede
katte som er indfanget i vores område. Gitte Guldhammer
(katteinspektør i Kattens Værn) ringede til TV SYD og opfordrede dem til at lave et indslag om problemstillingen.
Fredag den 6. oktober kom TV-SYD på besøg på internatet og
indslaget blev bragt i aftenens nyheder.
Det var et rigtig godt indslag, hvor vi fik mulighed for at tale
vores ”hjertesag”
TAG NU ANSVAR OG NEUTRALISER DINE KATTE!
Dagen efter var vi til Højer Fåremarked med vores tombola.
Der blev sagt rigtig mange gange: "Hej vi kommer fra Sønderjyllands Dyreværnsforening – det var os der var i TV-SYD i går aftes."
Rigtig mange havde set indslaget og roste os for vores flotte
internat og vores store arbejde for de herreløse katte.
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PLANTORAMA I VEJLE – HAVENS OG KATTENS
DAG
Hvert år i september holder Plantorama Havens og Kattens
dag. I begyndelsen af året kontaktede vi Plantorama i Vejle og
spurgte om vi måtte deltage med en stand. Og det måtte vi
gerne! Der var mange gode tilbud i Plantorama og JYRAK (Jyske
Racekatte union) deltog også med en stand med ”levende
katte”.
Der var rigtig mange mennesker i Plantorama, og vi havde mange besøgende i vores stand . Vi havde ikke taget levende katte
med, men havde lavet plancher med katte der allerede har fået
nyt hjem i år, og katte som stadig søger nyt hjem. Vi havde også
fået lov til at tage en indsamlingsbøsse med og gaveposer med
håndklæder og grydelapper m.v. som vi solgte.
Der blev delt smagsprøver ud fra VITAKRAFT og vi var så heldige at vi fik resten med hjem til vores katte. Vi fik også lidt foder
og en rigtig flot kattehule af Plantorama.
Vi har fået lov til at deltage i Dyrenes dag i uge 6 og Havens og
Kattens dag i september 2020.
TUSIND TAK FOR EN RIGTIG GOD DAG I PLANTORAMA VEJLE

UGE 39 KATTENS UGE – DET ANSVARLIGE EJERSKAB
Uge 39 er kattens uge og en række organisationer, foreninger
og dyrlæger satte fokus på det ansvarlige ejerskab! Formålet
med kattens uge er :
- øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab.
- øge antallet af mærkede og registrerede katte.
- øge antallet af neutraliserede katte.
- mindske antallet af katte på internaterne.
- mindske antallet af dumpede katte, uønskede killinger og
hjemløse katte.
Selvom vi kun er en lille forening, deltog vi også i Kattens Uge,
og tilbød gratis neutraliseringen indenfor målgruppen som er
vildtlevende herreløse katte.
En af de ansvarlige katteejere som tog imod vores tilbud, og
kom ud i internatet for at lave en aftale med os, var Jonna Jensen fra Christiansfeld. Jonna bor på en nedlagt landejendom og
der dumpes rigtig mange katte i området. Vi har tidligere hjulpet
Jonna med at få neutraliseret 7 katte , og nu var en ny hankat
flyttet ind i hendes lade. Kattene lever et supergodt katteliv hos
Jonna: de bliver neutraliseret, holdt øje med, fodret og kan gå
ind i laden hvor der er gode og varme sovemuligheder. What’s
not to like!
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HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup
www.inges-kattehjem.dk / www.facebook.dk/ingeskattehjem
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM ODENSE
Landbrugsvej 18, 5260 Odense S
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM HILLERØD
Slangerupgade 39, 3400 Hillerød
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM NÆSTVED
Kasernevej 1, 4700 Næstved
FONDENS BESTYRELSE
Jørgen Skærbye Petersen, Preben Dybdahl Thomsen, Advokat Skjalm Von Bülow
SAMARBEJDSPARTNER
SØNDERJYLLANDS DYREVÆRNSFORENING AF 1995
Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens, telefon 24 25 00 09

FACEBOOK
Husk at ”synes godt om”
Inges Kattehjems side på Facebook.
Så er du altid opdateret på vores
arbejde for Danmarks herreløse katte.

GRATIS

Telefon 44 85 35 55, www.dansk-katteregister.dk
NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte
modtages kun skriftligt enten pr. post, fax eller på internettet.

REGISTRERING
AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

