
Verrassing!! 
 
 
Zaterdag, 9 oktober 2010.  
 
Wie denkt dat je bij de Slotbosse-Heide kennels alleen maar Duitse staande kortharen tegenkomt, 
heeft het vandaag toch mooi mis.  
 
 

                      
 
 
Laat ik bij het begin beginnen………  
In de zomervakantie heeft iemand bij ons in de voortuin een moeder poes met drie kittens gedumpt. 
Da's toch niet al te netjes dachten wij, en zeker niet handig met al die dames van ons.  
Maar ja, die kittens zijn wel eruggggg leuk, en vertel dan maar eens aan de kinderen dat ze er niet 
ééntje mogen houden. Met als gevolg…….op naar de winkel voor een kattenbak, mandje, brokjes, 
belletje en andere ellende. Er wordt één kitten uitverkoren en krijgt de naam: “Sjors”.  
Dit is tevens een goede manier voor ons om te kijken of kortharen samen kunnen met katten. We 
zullen Sjors zeker niet meteen bij de dames los laten, maar binnenkort komt Alex en dat is nog een 
pup. Eens kijken hoe twee jonge dieren met elkaar omgaan en opgroeien.  
De andere twee kittens kunnen we al snel niet meer vinden en we hopen maar dat ook zij in de buurt 
een goed tehuis hebben gevonden. Moeder poes vindt het daarentegen wel leuk bij ons en blijft op de 
kwekerij rondscharrelen. De schuur zit vol met muizen en in de pauzes krijgt ze van ieder 
personeelslid wel wat te eten. Met als gevolg dat ze dus is blijven hangen.  
Maar moeder poes blijkt, niet al te graag alleen te zijn en al snel heeft ze weer een nieuwe vriend 
opgedoken hier in de buurt, met nu blijkt …….de nodige gevolgen.  
Niets vermoedend liep ik vanavond in het donker, na de wedstrijd in Fijnaart de schuur in. En wat mijn 
oren toen voor geluid opvingen, moest ik toch even verwerken. Snel ben ik het licht aan gaan doen en 
tot mijn verbazing lag “madame”, in een doos met poetslappen, met 5 kittens. Wat een lef zeg!!! Er 
lopen hier inmiddels vijf kortharen rond…….. Maar ach, alles wat leeft en geluid maakt, krijgt hier een 
kans. Moeder met kittens mogen hier verblijven tot de kittens groot genoeg zijn om naar een nieuwe 
baasje toe te gaan. Inmiddels is de eerste kitten al uitgekozen en zal “Storm” gaan heten.  
Mocht er iemand ook interesse hebben in een kitten……ze kunnen over vijf weken gratis afgehaald 
worden.  
 
 
 

  


