Ocharme die zwerver ?
U heeft het misschien ook al meegemaakt. Plots verschijnt er een kat in uw tuin of aan de achterdeur,
eentje die u nog nooit eerder zag. Het dier komt aandacht vragen, probeert misschien zelfs binnen te komen
in huis. Zou ze honger hebben?
U geeft haar wat te eten, en ja hoor, ze eet lekker haar buikje vol.
Ocharme … zou dit arme dier geen thuis hebben? U wacht nog even af,
maar de volgende dag is ze daar terug … en de volgende dag opnieuw …
Ja, dit is duidelijk een zwerver die geen thuis heeft! Als echte dierenvriend
brengt u de poes vol goede bedoelingen naar het dierenasiel zodat ze niet
langer hoeft rond te zwerven en er een nieuwe thuis voor haar gezocht
kan worden.
Maar is alles wel zoals je denkt? Is het dier wel echt aan zijn lot
overgelaten? Zit er echt niemand op de kat te wachten? Ons antwoord :
alles is niet altijd wat het lijkt. Ondanks de vele goede bedoelingen van
dierenvrienden blijkt dat er nog al te vaak overhaaste conclusies worden
getrokken waardoor een poes nodeloos in het dierenasiel terecht komt.
Ze kunnen wij geregeld poezen herenigen met erg verontrust baasje die amper een paar huizen verderop
woonde van waar de poes werd weggehaald. Stuk voor stuk waren het katten die graag eens hun
wandelingetje doen, weten waar ze de beste ‘extraatjes’ vinden (krijgen) maar tussendoor en ’s avonds wel
gewoon terug naar huis terugkeerden. Als een gevonden poes gechipt is, kunnen we ze snel terugbezorgen
aan het baasje, maar wel jammer dat het dier daarvoor de stress van het transport en het verblijf in het
dierenasiel moest ondergaan.

Enkel tips als u het vermoeden hebt dat een zwerver in uw tuin is terechtgekomen.
- Geef een vreemde kat die in uw tuin zit geen eten. Katten weten al snel waar ze lekkere ‘extraatjes’
kunnen vinden. Ze gaan op termijn minder vaak terugkeren naar huis en ook steeds verder op pad gaan.
Waarom immers naar huis gaan als je onderweg overal lekker je buikje kan vullen en je misschien zelfs een
mooi rustplaatsje krijgt aangeboden.
- Vraag altijd eerst na in de buurt of iemand de kat kent, eventueel door een briefje met foto en wat info
in de brievenbussen te stoppen. Het is niet omdat je zelf de kat nog nooit zag dat ze daarom gedumpt werd.
Wie weet is het dier er zelf nog maar pas komen wonen en is ze de buurt aan het verkennen.
- Gebruik sociale media om de aanwezigheid van de kat te melden.
- Bekijk de algemene gezondheidstoestand en het gedrag van het dier. Ziet her dier er netjes en goed gevoed
uit? Is de kat handtam? Zo ja, dan is de kans groter dat het dier een thuis heeft.
- Vind je een nestje met kittens, weet dan dat de moederkat
ergens in de buurt zit. De kittens snel binnenbrengen in het
dierenasiel is niet te oplossing. Gaat het om een nestje
verwilderde poesjes, neem dan contact met de milieudienst van
de gemeente. Zij zullen ervoor zorgen dat de moederkat zal
gevangen worden en gesteriliseerd teruggezet in haar
vertrouwde omgeving en de handtamme kittens komen dan ter
adoptie naar het dierenasiel.
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