
Dinsdag 8 januari 2008 
Krols en uit logeren  
 
Afgelopen zondag was Nina weer krols. Het "feest" begon 's nachts al, dus ze heeft me een 
vrijwel slapeloze nacht bezorgd. Ik nam de volgende dag contact op met Monique, en we 
spraken af dat Nina op maandag 7 januari naar Opmeer zou komen. 
De rit daar naartoe verliep boven verwachting goed. Nina houdt niet zo van autorijden, en 
doorgaans is een ritje naar de dierenarts van hooguit tien minuten voor haar al een 
beproeving. Natuurlijk heeft ze wel laten weten het niet leuk te vinden in de auto, 
maar ze vond het ook wel interessant om naar buiten te kijken. 
Eenmaal gearriveerd volgde de kennismaking met Ryan. Die lag rustig te wachten op de 
dingen die komen gingen. Toen de reismand open ging en Nina haar kopje naar buiten stak, 
kwam Ryan voorzichtig bij haar kijken. Nina reageerde daar heel goed op, er werd 
belangstellend gesnuffeld. Ik heb Nina dus met een gerust hart achtergelaten. 
Bij thuiskomst werd ik begroet door Jonna. Dat Nina er niet bij was, daar was ze niet zo 
blij mee. Tot vier keer toe is ze in de gang gaan kijken of haar vriendinnetje er echt niet 
was, en volgens mij mist ze haar echt, want toen ik thuiskwam van mijn werk werd ik 
enthousiaster dan anders begroet. 
En ik geef toe: ik mis haar ook. Maar het is maar voor een paar dagen, komende vrijdag 
kan ik haar gelukkig weer gaan ophalen. 

Zaterdag 12 januari 2008 
Weer thuis 
 
Nina is sinds gisteren weer thuis. Volgens de verhalen van Monique heeft ze het heel 
gezellig gehad met Ryan. Het is heel goed gegaan tussen die twee, en ik heb goede hoop 
dat Nina zwanger is. De eerste dekking was op 8 januari. Over een week of drie weten we 
het, dus nog even afwachten. 

Nina is wel wat afgevallen de afgelopen dagen, maar ze krijgt nu extra eten om weer snel 
op gewicht te komen. Helaas wil ze nog steeds geen droge brokjes eten, dus ze zal het van 
het natvoer moeten hebben. 
Het is voor Jonna en Nina even wat onwennig dat Nina terug is. Jonna wil haar graag de 
hele dag vertroetelen, en Nina is nog wat uit haar doen van de ervaringen van de 
afgelopen dagen en wil liever met rust worden gelaten. 
Maar ze waren wel blij elkaar weer te zien ! 

vrijdag 18 januari 
Afwachten...  
 
We zijn weer een week verder. Aan Nina merk ik (helaas :) ) nog niet zoveel. Ze eet meer 
natvoer, maar dat komt omdat ik haar meer natvoer te eten geef dan normaal, dus dat 
zegt niet zoveel. Droge brokjes wil ze niet echt eten, hoewel ik haar 's nachts een keer 
"betrapte" dus ze eet ze wel, maar volgens mij alleen als het niet anders kan. Vanmiddag 
heb ik Nina gewogen en ze is de afgelopen week wel lekker aangekomen, ze zit nu op 3330 
gram, 3 ons meer dan vorige week vrijdag. 
Het gaat verder prima met haar, en de dames waren een dag of twee nadat Nina 
thuiskwam ook weer gewoon dikke vriendinnen zoals voorheen. 
Hoewel er dus nog niets zeker is, heb ik op mijn werk maar alvast gemeld dat ik de week 
van 10 maart verlof neem, want als Nina zwanger is dan gaat ze in die week bevallen. Ik 
heb me al vaak gelukkig geprezen dat ik een flexibele werkgever heb, maar nu komt dat 
natuurlijk helemaal goed van pas. Mijn directeur vindt het net zo leuk als ik dat er 
misschien kittens komen, dus ik krijg alle medewerking ( Dank je wel Elone :) ). Maar 
natuurlijk blijf ik me net zo verantwoordelijk voor mijn werk voelen als nu.  



Dus kijk niet gek op als ik straks tussen de kittens achter mijn laptop een verslag van een 
vergadering zit uit te werken :) 

Zondag 27 januari 
Nog steeds afwachten...  

Ik weet nog steeds niet zeker of Nina zwanger is. Ze eet meer dan voorheen, maar dat kan 
natuurlijk ook gewoon komen omdat ik haar iedere keer als ze daarom vraagt eten geef, 
wat ik voorheen niet deed. Verder slaapt ze meer, maar soms loopt ze ook weer gewoon te 
rennen en te spelen alsof er niets aan de hand is, dus tja...wat moet je daar nou van 
denken? Aan haar tepeltjes kan ik niets ontdekken, omdat Nina absoluut niet wil dat ik 
haar op haar rug leg om ernaar te kijken. Dan begint ze zo te spartelen om weg te komen 
dat ik haar dan maar weer laat gaan. 
Ik heb natuurlijk ook nog nooit een zwangere poes in huis gehad, dus ik weet ook niet echt 
waar je nou op moet letten, behalve wat in de boekjes staat. 
Er zit niks anders op dan maar gewoon af te wachten... 
 
Het enige "goede" nieuws is dat Nina nog niet krols is geworden. Dat was ze sinds november 
steeds keurig om de 3 weken, en die zijn vandaag voorbij en ik zie nog geen tekenen van 
een naderende krolsheid, dus misschien toch.... :-) Ik blijf duimen !  

Woensdag 30 januari 
Nina is zwanger !!  
 
Het valt niet meer te ontkennen: Nina is ZWANGER!! 
Een paar dagen geleden wist ik het eigenlijk al zeker, maar toen mijn zus Elly haar 
vanmorgen na een week weer zag was zij er ook wel van overtuigd dat er kleine Boskatjes 
op komst zijn. 
Maandag is het me eindelijk gelukt om naar haar tepeltjes te kijken, en die waren 
duidelijk rose gekleurd, en ik kon ze makkelijk vinden omdat ze inmiddels wat opgezet 
zijn. 
Nina is het afgelopen weekend 150 gram gegroeid en dat is haar aan te zien. Haar buikje 
begint te bollen. Daardoor is ze wat minder soepel, het springen gaat haar al wat 
moeilijker af. Helaas voor haar zal haar buik haar de komende weken ongetwijfeld steeds 
meer in de weg gaan zitten. Gelukkig voor haar duurt de zwangerschap maar 9 weken, 
waarvan er inmiddels al 3 om zijn. 
De komende weken zal Nina net als de afgelopen periode worden verwend met lekker eten 
zodat ze genoeg binnenkrijgt om haar kleintjes te laten groeien. En ik moet nu serieus 
gaan nadenken over hoe ik de plek waar ze straks gaat bevallen en haar kleintjes de eerste 
weken verzorgen ga inrichten. Ik heb daar al wel wat ideeën over, dus het zal wel goed 
komen. 
Vanaf nu wordt het dus niet langer duimen dat Nina zwanger is, maar duimen dat alles 
goed gaat en dat ze rond 12 maart een paar gezonde kittens op de wereld gaat zetten :-) 

Zondag 3 februari 2008 
Rare eetgewoontes  

Nina begint er rare eetgewoontes op na te houden, dus ik moet haar extra in de gaten 
houden dat ze geen dingen eet die zeker niet goed voor haar zijn. Ze ontwikkelt op dit 
moment een voorliefde voor de gekste dingen. Kip kerrie met nasi van de Chinees, ham-
kaas croissants, gevulde koeken, ze wil het als het even kan allemaal proeven. Ik heb 
overwogen om een pot augurken voor haar te halen, maar ik denk dat dat dan weer net te 
ver gaat  
:-) 



Maar goed, Nina moet zich echt zoveel mogelijk beperken tot het voor haar diersoort 
speciaal gemaakte voer, in de volksmond bekend als kattenvoer. Brokjes in gelei en paté 
heeft ze het liefst. Van brokjes in saus lebbert ze alleen de saus eraf en gaat me 
vervolgens aan staan kijken met en blik van "de rest eet je maar zelf op, en dan wil ik nu 
graag wat anders". Jonna snapt het natuurlijk allemaal niet, waarom Nina nu zo vaak te 
eten krijgt. Dus iedere keer als ik Nina eten geef, krijgt Jonna ook een klein beetje. Daar 
eet ze dan hooguit drie hapjes van, het gaat haar alleen maar om het idee. De rest van 
haar portie verdwijnt in het gestaag groeiende buikje van Nina. Maar dat is dan in dit geval 
weer niet zo heel erg. 
Nina begint ook al wat minder lenig en soepel te worden en dat zint haar helemaal niet. Ze 
wil koste wat kost blijven klimmen en klauteren, dus ik sta soms doodsangsten uit dat ze 
valt. Maar ja, ik kan haar moeilijk aan een touwtje vastleggen, dus ik hoop maar dat het 
allemaal goed blijft gaan. Rennen op de galerij vindt ze ook leuk, en het grote voordeel 
daarvan is dat ze zich nergens aan kan bezeren. 

zaterdag 9 februari 2008 
Op de helft  

Nina's zwangerschap is zo'n beetje op de helft, ervan uitgaande dat ze inderdaad rond 12 
maart bevalt. 
Eigenlijk is er niet zo veel te melden. Ze groeit gestaag, zit nu tegen de 4 kilo. Dat ze 
zwanger is, daar trekt ze zich weinig van aan. Ze blijft maar rennen en klauteren of er 
niets aan de hand is. Als ik achter de computer zit, klimt ze op het bureau, en via de 
scanner en de printer belandt ze dan uiteindelijk op mijn toetsenbord, met als gevolg de 
meest wonderlijke teksten op mijn beeldscherm. Ook dat beeldscherm vindt Nina machtig 
interessant, ze probeert nog steeds de muiscursor te vangen en ook krijgt de monitor 
regelmatig kopjes van haar. 
Vanwege het mooie weer konden Jonna en Nina vanmiddag lekker even naar buiten op het 
balkon. Ze vonden het een feestje om weer naar buiten te kunnen. 
Over 2 weken heb ik een dagje vrij en ga ik Nina's kraamkamer in orde maken. En dan maar 
hopen dat ze daar ook gebruik van zal maken. Nina kennende houd ik er maar rekening 
mee dat ze mijn bed toch een betere plek zal vinden om te bevallen... 

Zondag 17 februari 2008 
Alles gaat prima  

Alles gaat prima met de aanstaande mama. Haar zwangere buikje is nu goed te zien en 
vooral te voelen. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel kittens Nina straks krijgt. Mijn zus 
denkt dat het er zes worden, maar ik hoop dat dat niet waar is. Een stuk of vier is wel 
genoeg. 
Onderstaande foto heb ik afgelopen donderdag van haar gemaakt. Nina van 
bovenaf fotograferen valt niet mee, want ze vertikt het om stil te staan. 
Maar deze is wel aardig gelukt. Ik zou zeggen: Wie het aandurft om een gokje te wagen 
over het aantal kittens is welkom in mijn gastenboek :-)  

http://jarinina.write2me.nl/


 

Woensdag 20 februari 2008 
Steeds dikker....  

Nina blijft maar groeien. Deze week is ze door haar "slaapdoos" gezakt. Sinds haar 
zwangerschap is haar favoriete slaapplek een kartonnen doos in de gang. Maar ja, Nientje 
wordt steeds zwaarder, en een paar dagen geleden was de bovenkant ingezakt. Ik heb de 
doos nu opgevuld met oud papier, en ik denk dat ie het nu wel tot aan de bevalling gaat 
volhouden. 
 

 

Nina wil niet meer opgetild worden, dan zit haar buikje haar teveel in de weg. Dus als ik 
haar wil verplaatsen pak ik haar heel voorzichtig op en zet haar vervolgens meteen weer 
neer. Knuffelen is er even niet meer bij. Maar ze is natuurlijk nog net zo lief als vroeger, 
kopjes geven gaat nog steeds prima. 
Op dit moment is mijn broer laminaat aan het leggen op de bovenverdieping. Zoals het een 
stoere Noor betaamt is Nina niet bang van het geluid van de decoupeerzaag, en gaat dus af 
en toe kijken of het werk een beetje vordert. 
 
Oh en aangezien Nina's buik elke dag dikker lijkt te worden begin ik toch te vrezen dat 
mijn zus gelijk krijgt met haar zes kittens..  

zondag 24 februari 2008 
Knuffeldag  

Nina had vandaag een knuffeldag. Tot twee keer toe kwam ze uitgebreid bij me op schoot 
liggen. Nina is helemaal geen schootkat - ook niet toen ze nog niet zwanger was - dus ik 
was aangenaam verrast.  



Ik heb het tijdschrift wat ik aan het lezen was maar even terzijde gelegd om Nientje 
uitgebreid te aaien en te knuffelen. 
 
Ondertussen is na een enigszins hectische week de rust hier weer teruggekeerd. Het 
laminaat ligt erin (Bedankt grote broer, je bent SUPER !!!). Na een week lang rommel, 
getimmer en gezaag zit het er nu weer enigszins toonbaar uit. Vandaag heb ik de hele dag 
opgeruimd, en de bovenverdieping is inmiddels weer begaanbaar. 
We moeten allemaal nog wel even wennen aan het laminaat. Voorheen lag er 
vloerbedekking, en dat laminaat is best glad als je er op je sokken of met je nageltjes 
ingetrokken overheen loopt. Dus ik ben extra voorzichtig en de poezen lopen voor de 
zekerheid "op scherp". 

Het lijkt er op dat Nina begint te zoeken naar een geschikte plek om te bevallen. Alle 
dozen en andere mogelijk geschikte plekjes worden geïnspecteerd. Komende woensdag ga 
ik die voor haar in orde maken, in de hoop dat het naar haar zin is. 

Nina is nu - in vergelijking met de situatie toen ze krols werd - ruim een kilo aangekomen. 
En ze heeft nog twee weken te gaan... 

Ik zal volgende week nog een keer proberen een foto van haar te nemen, dat wordt dan 
waarschijnlijk de laatste voor de bevalling.  

Vandaag heb ik samen met mijn zus Elly de kraamdoos voor Nina in elkaar geknutseld. 
Gelukkig had ik één van de dozen van mijn Home Cinema Set nog bewaard, want die is qua 
omvang prima geschikt. Nina heeft inmiddels een eerste inspectie uitgevoerd en het lijkt 
erop dat ze het wel ziet zitten. 

 

De doos wordt geïnspecteerd en in orde bevonden door aanstaande moeder en kraamhulp 

 

  



 

 
De doos krijgt van Elly een lekker zacht bedje, Nina kijkt of het goed gaat 

 

Even testen of de bodem zacht genoeg is. 

 
 
Op deze foto is Nina zeven weken zwanger 

Maandag 3 maart 2008 
De laatste loodjes 

Nina is bezig aan de laatste loodjes. Tegen wil en dank doet ze het eindelijk wat rustiger 
aan. Ze probeert niet meer op de aanrecht te springen, nadat dit een paar keer bijna 
misging en ik haar nog net kon vangen. Mijn vermaningen dat ze toch echt voorzichtig 
moet doen helpen blijkbaar toch een klein beetje. 
De kleintjes kunnen nog een ruime week groeien, en Nina is vast van plan om dat ook te 
laten gebeuren, want ze eet zo mogelijk nog meer dan voorheen. Als ik thuiskom van mijn 
werk dan gaat er zo een half blik natvoer doorheen, en daar kan dan ook nog wel een 
zakje of kuipje achteraan. 



Ik moet deze week nog werken, vanaf komende vrijdag ben ik vrij, en dat is maar goed 
ook, want ik wil het liefst in de buurt van Nina blijven. 
Afgelopen zondag was mijn laatste Zondagochtendconcert in Amsterdam. Die planning was 
wel aardig, want dit was echt de laatste dag dat ze mij zo ver van huis krijgen. Volgende 
week zou ik echt niet meer gegaan zijn. 
De blikjes Hill's AD voor na de bevalling staan inmiddels in de kast, dus eigenlijk is alles 
klaar voor de geboorte. In haar doos wil ze nog niet liggen, dus ik hoop maar dat ze daar 
wel wil gaan bevallen. Als ze onder mijn bed kruipt moet ik mijn halve ledikant uit elkaar 
slopen om haar er onderuit te halen, dus ik denk dat ik mijn slaapkamer binnenkort maar 
tot verboden gebied verklaar. 
Wat ik ook wel apart vind is dat Nina niet meer naar buiten wil. Normaal gesproken is ze er 
als de kippen bij om mee naar buiten te gaan als ik de balkondeur open doe. Maar de 
laatste week taalt ze er niet meer naar om naar buiten te gaan. Ook op de galerij hoeft 
voor haar niet meer zo nodig. Soms glipt ze nog wel naar buiten als ik thuiskom, maar ze 
keert vrijwel meteen weer om. 
Kortom, alles wijst er op dat haar zwangerschap op zijn eind loopt en dat ze zich 
klaarmaakt voor de komende geboorte van haar kittens. 

Donderdag 6 maart 2008 
Laatste werkdag 

Vandaag was ein-de-lijk mijn laatste werkdag. En ik kon niet wachten tot ik om half 
vijf naar huis kon. En uitgerekend vandaag figureerde ik op de valreep onbedoeld in een 
item van het nieuws op TV Rijnmond. Dat heb ik weer, zijn ze net de voorzitter van ons 
bestuur aan het interviewen als ik de gang inloop....full screen in beeld. Maar gelukkig kan 
niet iedereen TV Rijnmond ontvangen en dus gok ik er maar op dat niet al te veel mensen 
het gezien hebben :-) 
Vanaf nu krijgt niemand me nog langer dan hooguit anderhalf uur achter elkaar mijn huis 
uit totdat Nina is bevallen. Eigenlijk valt er nu niet zoveel over haar te melden, behalve 
dat ik sinds een paar dagen de kleine poesjes in haar buik voel bewegen als ik mijn hand 
erop leg....zo lief. 
Onderstaande foto's wil ik jullie niet onthouden. Nientje is zoooo lief als ze slaapt op haar 
steeds verder instortende doos.... 

 

 

  
woensdag 12 maart 2008 
Bijna mama... 



Vandaag is Nina uitgerekend, maar de kleintjes zijn nog niet geboren. Volgens de 
richtlijnen zou ze nog tot komende maandag mogen rondlopen (dat zou de 70e dag zijn), 
als ze dan nog niet is bevallen moet de dierenarts eraan te pas komen. 
Maar ik heb niet het idee dat dat nodig zal zijn. Ze begint sinds vanmiddag een wat 
onrustige indruk te maken. Ze ligt veel op de (koele) kurkvloer, het liefst languit op haar 
zij. 
Dinsdag heeft ze haar hele kraamdoos overhoop gespit, ze kon geen beslissing nemen of ze 
op of onder het laken wilde liggen. Ik heb de boel daarna maar weer wat gefatsoeneerd. 
Zo af en toe ligt ze wel even in haar doos, ik denk dat ze het wel een geschikte plek vindt 
om te bevallen. Om de bovenkant af te schermen heb ik er een badlaken overheen 
gehangen en met wasknijpers vastgezet. Zo is het een leuk tentje geworden :-) 
De afgelopen nacht heb ik op de bank "geslapen". Dat laatste bewust tussen 
aanhalingstekens, ik was halverwege de nacht zo geradbraakt dat ik alsnog mijn bed 
ingedoken ben, erop gokkend dat er tot een uur of half zeven toch niets meer zou 
gebeuren, en die gok bleek juist. 
Terwijl de laatste stuiptrekkingen van de westerstorm over het land razen wacht ik maar 
rustig op de dingen die komen gaan. Ik hoop - zowel voor Nina als voor mezelf - dat ze 
vannacht of anders morgen gaat bevallen, maar we zullen moeten afwachten wat de 
plannen van Moeder Natuur zijn. 
 
Vrijdag 14 maart 2008  
Mama Nina ! - verslag van een voorspoedige bevalling 

De bevalling was er eigenlijk eentje uit het boekje. Achteraf is dat natuurlijk makkelijk 
gezegd, toen de bevalling bezig was dacht ik daar heel anders over. 
Tegen 3 uur hoorde ik een kat de slaapkamer in komen. Ik dacht dat het Jonna was, want 
Nina kwam sinds haar zwangerschap maar zelden boven. Maar het was Nina, die luid 
spinnend naast mijn bed stond. Ze wou net gaan kijken of ze ook onder het bed kon. Dat 
leek me geen goed plan, dus ik ben snel opgestaan en toen ging ze mee naar beneden. Ze 
wou eten, dus dat heb ik haar gegeven. Na het nog even aangekeken te hebben besloot ik 
om maar weer naar bed te gaan, deze keer met de slaapkamerdeur dicht. Maar het zat me 
niet lekker, en na een kwartier deed ik de deur open, en daar zat Nina. Voor mij was het 
duidelijk. Ik heb me aangekleed en mijn lenzen ingedaan en ben met haar mee naar 
beneden gegaan. 
Daar begon ze vervolgens te zoeken naar een geschikte plek om te bevallen. In haar 
kraamdoos wilde ze niet. Onder de grand foulard op mijn bank of in het huisje van de 
krabpaal leek haar beter. Omdat ik dat niet met haar eens was heb ik de grand foulard van 
de bank gehaald en de krabpaal zo neergezet dat ze niet meer in het huisje kon. Toen ik 
tenslotte haar doos op een andere plek zette ging ze er wel in liggen. 
De weeën begonnen uiteindelijk om 4.45 uur. En dat duurde, duurde en duurde. Nina had 
het duidelijk zwaar, maar ze gaf geen krimp. Ik legde mijn arm in de doos, zodat ze zich 
tijdens het persen schrap kon zetten. Geen moment is ze in paniek geweest, ze 
vertrouwde volledig op zichzelf, en hopelijk ook een beetje op mij. 
Om 6.15 u werd eindelijk het eerste kitten geboren. Nina begon het direct droog te likken, 
alleen vertikte ze het om de navelstreng door te bijten, dus dat heb ik gedaan (nee, niet 
met mijn tanden). Een klein uur later, om 7.10 u werd het tweede kitten geboren, en om 
8.00 uur nummer drie. Toen ging ze liggen, de kleintjes ondertussen verder droog likkend. 
Dus ik dacht dat het bij drie zou blijven. Ik belde even snel een collega om verslag uit te 
brengen. Daarna wilde ik het laken in de kraamdoos verschonen.  
Dus ik til Nina eruit en wil net haar kittens pakken als ze verontwaardigd grommend weer 
in de doos klimt. Bleek dus dat er nog een vierde kitten was geboren, en die was ze nog 
driftig aan het droog likken. Ik kreeg een verwijtende blik over zoveel lompheid en heb 
haar toen dus maar met rust gelaten. 



Vier kittens dus, 2 vrouwtjes en 2 mannetjes, met prima startgewichten, variërend van 117 
tot 140 gram. 
De gebroken nacht heb ik er graag voor over gehad om dit wondertje mee te mogen maken 
! 
  
maandag 17 maart 
Slapen en groeien 
 
De kittens zijn inmiddels 3 dagen oud en het gaat prima met ze. Ze groeien als kool. 
Soms moet ik twee keer kijken als ik ze weeg, omdat ik de weegschaal soms niet geloof. Zo 
is Frida vandaag maar liefst 15 gram gegroeid en is met 183 gram de zwaarste van de vier. 
Vandaag ging het wegen voor het eest goed, in de zin dat Nina rustig bleef, in de 
wetenschap dat ze haar kinderen direct na de weegsessie weer terug zou krijgen. 
Met Nina gaat het gelukkig ook goed, al is ze soms wat gestresst en onzeker. Dan loopt ze 
zachtjes grommend door de kamer, en gromt zelfs tegen haar kittens. Maar denk niet dat 
ze ze niet met haar leven beschermt. Zodra er eentje piept is ze er als de kippen bij om 
haar kroost te beschermen. Dan klimt ze in haar doos, en krult zich beschermend om ze 
heen. 
Nina heeft de dag na de bevalling behoorlijk last gehad van naweeën. Ze had het zo slecht 
dat ik dacht dat ze echte weeën had, en dat er misschien nog een kitten in haar buik zat. 
Dat idee werd gesterkt door het feit dat haar buik erg dik aanvoelde. Zekerheid voor alles, 
dus ben ik met Nina naar de dierenarts geweest. Een echo en 2 röntgenfoto's wezen 
gelukkig uit dat alles in orde was. Nina kreeg een pijnstillende injectie, en nadat ze in de 
loop van de middag eindelijk op de bak ging om te plassen ging het een stuk beter met 
haar. 
Gisteren besloot Nina haar kittens naar boven te verhuizen toen ik even niet thuis was. Ik 
vond de kleintjes in een hoekje van mijn slaapkamer, achter het gordijn. Het heeft heel 
wet overredings-kracht gekost om Nina ervan te overtuigen dat de kleintjes toch echt weer 
naar beneden en in de doos moesten. Ik heb de doos nu met een kussen erin wat kleiner 
gemaakt en dat vindt Nina duidelijk prettiger. Door de kleinere ruimte kan ze de kittens nu 
beter in de gaten houden en is de doos weer in ere hersteld als verblijfplaats voor het 
gezin. 
Vandaag moest ik weer gaan werken en dat viel niet echt mee. Mijn gedachten waren 
voortdurend bij Nina en de kleintjes. Tussen de middag snel naar huis fietsen om te kijken 
of alles nog goed gaat. De kruik in de doos was nog lekker warm, dus ik hoefde alleen Nina 
te eten te geven. En natuurlijk de kleine beertjes weer even voorzichtig aaien. 
Omdat de doos nog afgedekt is,heb ik nog niet veel foto's gemaakt. Ik wil deze eerste 
dagen de kittens zo min mogelijk verstoren. Slapen en groeien, daar komt het nu op aan. 
  
vrijdag 21 maart 2008 
1 week oud 

Vandaag zijn de kittens 1 week oud. Ze groeien als kool, Frida en Björn zitten al boven de 
200 gram. Nina waakt als een tijgerin over haar kroost. Even snel de kittens uit de doos 
pakken om een foto te maken is er niet bij, want ze staat er in no-time bij om de kleine in 
z'n nekvel te pakken en mee terug te nemen naar de kraamdoos. 
Jonna vindt de kleintjes voorlopig nog even maar niks.  
Als er eentje erg hard piept loopt ze soms richting de kraamoos, waarschijnlijk denkend 
"Nou Nien, ga je nog kijken wat er is of hoe zit dat ?!". Verder blijft ze bescheiden uit de 
buurt. Nina komt af en toe wel bij haar kijken, dus met de verstandhouding tussen de 
dames zit het verder wel goed. 
Nina heeft geen pogingen meer gedaan om de kleintjes te verhuizen, ze bivakkeren nog 
steeds onder mijn eettafel, met een badlaken als overkapping en een warme kruik als 
kacheltje. 



Van Agnetha heb ik gisteren gezien dat de oogjes op een kiertje open beginnen te gaan. 
Binnen een paar dagen zulen de oogjes helemaal open zijn, en dan beginnen die kleine 
frummels alweer een beetje meer op katjes te lijken. 

zondag 23 maart 2008 
Tegenslag... 

Tja, het ging zo goed met Nina en de kleintjes. Totdat Nina gistermorgen niet wilde eten. 
Ze had ook totaal geen aandacht voor de kittens en lag versuft op de grond of op de bank. 
Als ik haar oppakte gromde ze, ze had duidelijk pijn. Eerst dacht ik nog dat haar ontlasting 
haar misschien weer dwars zat, maar dat was het duidelijk niet. Ze werd steeds slomer, en 
na ruggespraak met Eleine belde ik de dierenarts. Ik kon meteen met haar langskomen. De 
termometer wees 41.9 aan, ik schrok me helemaal wezenloos. Er kwam ook 
allemaal viezigheid uit Nina's achterste. De diagnose baarmoederontsteking lag voor de 
hand. Van een operatie kon geen sprake zijn vanwege de hoge koorts. Nina kreeg 
antibiotica en mocht mee naar huis, met een afspraak voor de volgende ochtend. Omdat 
ze het zo slecht had en niet meer wilde eten ben ik vanaf gisteren de kleintjes aan het 
bijvoeden. Dat gaat nog niet van harte, maar alles wat ze binnenkrijgen is meegenomen. 
Nina moest ontzien worden, dat was wel duidelijk. Gelukkig reageerde ze goed op de 
antibiotica en in de loop van de avond kwam er weer wat leven in haar, en kreeg ze ook 
weer belangstelling voor haar kittens. Met een hart vol zorgen ben ik gaan slapen, 
halverwege de nacht nog even bij haar gekeken, maar ze lag rustig bij de kittens. 
Vanmorgen bleek bij de dierenarts dat de koorts gelukkig een flink stuk was gezakt, naar 
39.7 (38.5 is ongeveer normaal voor een kat). Ze kreeg opnieuw een antibiotica spuit en 
morgen worden we weer terug verwacht. Gelukkig eet ze inmiddels weer een beetje, en 
laat ze de kittens ook bij zich drinken. Samen met mijn zus probeer ik de kleintjes zoveel 
mogelijk bij te voeden met een flesje. Vanmorgen waren ze allemaal zo'n 10 gram 
afgevallen, en dat moet natuurlijk niet gekker worden. 
Het verwijderen van haar baarmoeder is nog niet aan de orde. Wanneer de poes kort na 
een bevalling een baarmoederontsteking krijgt is deze blijkbaar veelal met medicijnen te 
genezen. Op dat oordeel van de dierenarts vertrouw ik dan voorlopig maar... 

donderdag 27 maart 2008 
Nog meer tegenslag... 

Het gaat helaas nog steeds niet goed met Nina. De afgelopen dagen hebben we meerdere 
bezoeken aan de dierenarts gebracht. De baarmoederontsteking lijkt af te nemen, maar 
gisteravond was één van Nina's tepels fors ontstoken. De dierenarts moest besluiten om 
haar zwaardere antibiotica te geven. Als gevolg daarvan is het zeer onwenselijk dat de 
kittens nog langer bij hun moeder drinken. Ik heb gisteravond langdurig aan de telefoon 
gezeten met een aantal mensen om te overleggen wat te doen. Helaas kwam het zo 
ongeveer neer op de keuze "Nina of de kittens". Een haast onmogelijke keuze, al ben ik wel 
zo eerlijk om als het er echt op aankomt voor Nina te kiezen. Eleine van cattery Boralbia's 
bood aan om naar me toe te komen. Daar werd ik wel stil van, want het is anderhalf uur 
rijden voor haar, en ik vond het wel moeilijk om dat aanbod aan te nemen. Maar ja, wat 
voor keus had ik? Gisteravond om half elf arriveerde Eleine, en zij heeft de kittens gevoed, 
gewogen en vervolgens zo taktvol mogelijk bij Nina weggehaald. Alleen Frida, de sterkste 
van de vier, ligt nog bij de moeder, al wordt ook zij bijgevoed. 
Het worden spannende dagen, waarin we er alles aan zullen moeten doen om in ieder 
geval Nina, en als het even kan ook de kittens door deze crisis heen te krijgen. 
 
Uiteraard zal Nina in de toekomst geen kittens meer krijgen. Zodra ze is opgeknapt, wordt 
ze gesteriliseerd. Een drama zoals waar ze nu doorheen moet wil ik haar nooit meer 
aandoen. 



Zaterdag 29 maart 2008  
Eindelijk een beetje rust in de tent 

Het lijkt eindelijk een beetje de goede kant op te gaan met het poezengezin. Nina krijgt 
wat meer eetlust en ze zorgt goed voor haar vier kittens. 
Benny lijkt het een beetje ontwend om bij zijn moeder te drinken, die is nogal eens aan 
het zoeken naar een tepel. Dus hij krijgt voorlopig nog bijvoeding met de fles. En dat gaat 
goed, dan drinkt hij prima. 
Het lijkt er in ieder geval op dat zowel Nina als de kleine ABBA'tjes er goed doorheen gaan 
komen. 
Verder eigenlijk op dit moment niet zoveel nieuws. Na de laatste hectische dagen hoop ik 
dat het nu voor ons allemaal wat rustiger wordt en dat er toch nog een moment van 
genieten komt. 

vrijdag 4 april 2008 
De wereld is groter dan de kittenkooi 

De kittens zijn vandaag 3 weken oud en ze beginnen steeds meer op kleine katjes te lijken 
in plaats van de wollige bolletjes pluis van het begin. Ze groeien goed, ze drinken alle vier 
weer volledig bij mama Nina, die gelukkig helemaal is hersteld 
De kittens kunnen nu ook zelf uit de kittenkooi klimmen, op de momenten dat dat niet 
gewenst is, is de opening zodanig gebarricadeerd dat alleen Nina erin en eruit kan. Soms 
mogen de kittens even uit de kooi, om wat rond te scharrelen. Nina houdt ze dan 
nauwlettend in de gaten en houdt met voortdurend gemiauw en geprrr contact met haar 
kroost. 
Nina's eetlust is gelukkig ook weer helemaal terug. Dat moet ook wel, want zo heeft ze 
genoeg melk voor haar kittens. 
Agnetha en Benny zijn echte vriendjes, waar de één is, gaat de ander. Frida en vooral 
Björn zijn wat minder ondernemend, die vinden het wel prima. Als ze uit de kooi kunnen 
dan doen ze dat, maar ze protesteren niet als de deur weer dicht gaat. Agnetha en Benny 
willen nog wel eens luid mopperend tegen het gaas van de kooi staan om te laten weten 
dat ze nog lang niet klaar waren met de wereld buiten de kooi te ontdekken. 
Jonna begint de kittens nu ook wat interessanter te vinden. De eerste weken moest ze er 
niets van hebben, nu zit ze vaak voor de kooi om naar ze te kijken en als er eentje los 
rondloopt dan gaat ze er op af om dat mini katje eens goed te besnuffelen. In de kooi 
komt ze nooit, dat is duidelijk het domein van Nina. 

zondag 13 april 2008 
Nieuw fenomeen: DE KATTENBAK 

Sinds een paar dagen probeer ik de kittens te laten wennen aan vast voedsel. Björn had 
dat als eerste door, hij eet sinds vrijdag zacht kittenvoer met rijstebloempap. De andere 
drie hadden daar nog niet zo'n zin in, de melk van mama beviel ze nog prima. 
Gisteren had Björn ook de primeur van "de eerste keer op de kattenbak". Hij vond het wel 
een beetje eng, maar mama was in de buurt en stelde hem gerust met zachte prr-
geluidjes. 

Vanmorgen hebben ook de andere drie voor het eerst vast voedsel gegeten. Agnetha en 
Benny, onafscheidelijk als altijd, besloten gezamenlijk dat nu het moment daar was om 
van het bordje te gaan eten en vervolgens maakten ze het samen bijna schoon leeg. Mama 
kwam even helpen met de laatste restjes. Ook Frida heeft vanmorgen voor het eerst 
gegeten. Omdat het nu waarschijnlijk wat drukker gaat worden op de kattenbak, staan er 
inmiddels 2.  



De kittens vinden ze voornamelijk leuk om in en uit te klimmen en door het grit te rollen. 
Maar ze snappen ook heel goed waar de bakjes voor zijn en dat vind ik toch wel heel knap. 

Verder gaat alles voorspoedig met de kleintjes. Benny is de meest roekeloze van de vier, 
hij heeft blijkbaar een keer een corrigerende tik of beet gehad van zijn moeder, want hij 
ziet er wat gehavend uit met een korstje op zijn oor en op zijn voorpoot. Misschien toch in 
het vervolg wat beter luisteren naar mama of je broer of zus wat minder plagen. 
De kittens hebben sinds deze week ook meer speelruimte, de ruimte om de kittenkooi is 
afgezet met hekjes zodat ze wat rond kunnen scharrelen. Van die mogelijkheid wordt 
dankbaar gebruik gemaakt. Vanwege de ruimte voor de kittens moet ik me wat behelpen in 
de woonkamer qua ruimte, maar ik heb het er graag voor over ! 

Zondag 20 april 2008 
Steeds leuker :-) 

De kittens worden steeds leuker. Ze zijn nu 5 weken oud en beginnen zo onderhand hun 
eigen karaktertjes te krijgen. Agnetha is het rustige, bedaarde meisje. Frida gaat vaak 
onverstoorbaar haar eigen gangetje, Benny is nog steeds de druktemaker (maar zo 
ontwapenend lief!) en Björn ontpopt zich tot een enorme knuffel, die al spint als je hem 
oppakt. 
Wat ik heel erg leuk vind is dat Agnetha bij mijn oudste zus gaat wonen. Haar zal ik dus in 
ieder geval zien opgroeien. 
 
De kittens groeien als kool, nu ze eenmaal zelfstandig vast voedsel eten. Afgelopen 
vrijdag, bij de 5-weken weegsessie waren ze alle vier 150 gram of meer gegroeid ten 
opzichte van de vorige week. Ze eten nu natvoer zonder rijstebloempap en dat gaat heel 
goed. Droge brokjes heb ik tot nu toe alleen Frida zien eten. Ze moeten wel dooreten, 
want anders komt mama Nina even "helpen" met het leegmaken van de bordjes. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling, dus moet Nina goed in de gaten worden gehouden als de 
kittens eten. Zij krijgt genoeg van haar eigen voer, dus ze mag niet van het eten van haar 
kinderen snoepen. Ter compensatie voor het feit dat ze probeert van hun eten te snoepen 
mogen de kittens overigens ook nog wel bij hun moeder drinken. 
Ze gaan ook alle vier keurig op hun kattenbakjes. Het enige nadeel is dat mijn hele 
woonkamer af en toe bezaaid ligt met kattenbakkorrels. De stofzuiger maakt overuren :-) 
 
De kittens spelen ondertussen ook wat af met elkaar en met de speeltjes die in hun 
kittenverblijf liggen. Elkaar achterna zitten is nog steeds een favoriete bezigheid. Als ze 
het te gek maken begint mama Nina ze bezorgd toe te spreken. 
Jonna begint de kittens zo langzamerhand ook een beetje leuk te vinden. Af en toe doet ze 
een poging tot spelen, maar meestal maakt ze zich snel weer uit de voeten. Vanaf een 
afstandje toekijken vindt ze nog steeds leuker. 
 
Ik denk nog hooguit een week, dan kunnen de hekjes weg, want dan klimmen de kittens er 
overheen. Dan zal er een nieuwe wereld voor hen opengaan. Zij kijken daar vol 
verwachting naar uit, mij gaat het allemaal veel te snel... 

Zondag 27 april 2008  
Bevrijdingsdag 
 
Bevrijdingsdag viel dit jaar wat vroeger dan normaal: de kittens vonden het welletjes en 
zijn uit hun "kooi" ontsnapt. 
Afgelopen donderdag was mijn laatste werkdag, ik heb nu een week vrij. Die dag zijn de 
kittens nog keurig in hun kittenverblijf achter de hekjes gebleven. De volgende morgen 
zaten ze daar ook nog toen ik om zeven uur Nina en Jonna hun eten gaf.  



Toen ik een uurtje later opstond, waren ze alle vier over de hekjes geklommen. Wie het 
vorbeeld heeft gegeven heb ik dus jammer genoeg niet gezien. Toen heb ik de hekjes maar 
meteen weggehaald en zodoende kregen de ABBA'tjes de hele benedenverdieping tot hun 
beschikking. Dat vonden ze prachtig. Sprinten door de woonkamer, achter de bank 
verstoppen en in alle hoekjes snuffelen, ze vonden het geweldig. Mama Nina vond het in 
eerste instantie niet zo leuk, ze was overbezorgd. Jonna heeft er ook gemengde gevoelens 
bij, zij vindt het maar niks dat ze nu overal kittens tegen kan komen. Ze verschanst zich 
het liefst op de leuning van haar favoriete stoel, maar het zal niet lang duren voordat ze 
ook daar niet meer veilig is vrees ik. 
Als Nina haar kroost weer even om zich heen wil dan roept ze ze bij zich om lekker te 
komen drinken, en dat doen ze dan ook graag. 
In de loop van vrijdagmiddag hebben ze ook de trap ontdekt en daar rollebollen ze nu zo af 
en toe ook wel vanaf, maar er ligt tapijt op, dus verder dan twee treden heb ik er nog niet 
eentje zien buitelen. 
 
Het is zo leuk om te zien hoe ze elkaar door het huis achterna zitten en over elkaar heen 
buitelen. Hun kittenkooi hebben ze meteen voorgoed vaarwel gezegd, ze hebben een 
nieuwe slaapplek gevonden, met z'n vieren in een mandje naast de bank. 
Agnetha is vaak de eerste die iets nieuws kan. Ook al is ze de kleinste, alleen zij klom 
woensdag al bovenop de kittenkooi, en ze kon al na een dag buiten de kooi zonder hulp op 
de bank klimmen. Dat heb ik de anderen tot nu toe nog niet zien doen, zelfs Frida niet, die 
toch een dikke twee ons zwaarder is en dus ook een flink stuk groter. 
 
Ik heb besloten dat Björn bij mij zal blijven wonen. Dat betekent dus hoogstwaarschijnlijk 
geen kittens meer, hoewel ik de deur wat Nina betreft nog niet helemaal heb dicht 
gedaan. Ik ga het er eerst nog eens een keer goed met de dierenarts over hebben, als hij 
ook vindt dat het beter is om Nina geen kitens meer te laten krijgen dan gebeurt dat 
uiteraard ook niet meer en wordt ze gesteriliseerd. Want hoe leuk ik het ook vind nu alles 
goed gaat, ik weet ook nog heel goed hoe de tweede week na de bevalling is verlopen. 
 
Voor Frida en Benny moet ik nog op zoek naar een nieuw thuis. Ik stel dat steeds maar uit, 
omdat ik er eigenlijk niet aan wil. Maar ja, ze allemaal houden kan echt niet. Dus komende 
week zal ik daar toch werk van moeten gaan maken. 
 
Het eten en groeien gaat prima. De kittens eten allemaal netjes uit hun bakjes, Frida zat 
gisteren zelfs heel stoer van de droge brokjes van Jonna en Nina te eten en het smaakte 
haar blijkbaar prima. De droge kittenbrokjes vallen ook erg in de smaak.... maar dan 
voornamelijk bij Jonna en Nina. Tja... 
 
Zaterdag 10 mei 2008 
Op ontdekkingsreis 

Vanwege problemen met mijn webhost is de site een week offline geweest. Dat was balen, 
maar goed, ik ga jullie vanaf nu weer bijpraten over Nina en haar kids. 
 
De kittens zijn inmiddels 8 weken oud en ze zijn helemaal gewend aan hun nieuwe leven 
als "vrije kittens". Ze rennen onbekommerd door het hele huis heen, stuiteren de trap op 
en af alsof ze nooit anders hebben gedaan en racen achter elkaar aan door de kamer, 
daarbij verbaasd gadegeslagen door Jonna. 
Alles wat beweegt daar rennen ze achteraan, en alles wat nieuw is wordt geïnteresseerd 
besnuffeld. 
De kattenbakken verschonen kan alleen als de kittens slapen, want ze mogen niet naar 
buiten. Het hek op mijn balkon biedt namelijk een prima gelegenheid voor een onbesuisd 
kitten om tussen de tralies door naar beneden te vallen, ik moet er niet aan denken. 



 
Nina zorgt nog steeds heel goed voor haar kittens. Enkele keren per dag worden ze bij 
mama geroepen om te worden gewassen en als ze zin hebben nog wat bij haar te drinken. 
Nina maakt er ook een gewoonte van om als ze zelf eten krijgt, dit met haar kittens te 
willen delen. Ze neemt een hap eten mee de kamer in, en die deponeert ze dan ergens op 
de grond, waarna ze haar kinderen roept. Als ze overigens niet snel genoeg komen 
opdraven eet ze het alsnog zelf op, het is graag of niet :-). 
 
Agnetha is nog steeds met veel dingen de eerste. Al is ze de kleinste, ze durft alles. De 
stofzuiger vindt ze niet meer eng, zelfs de boormachine kon haar niet verjagen. Ze gaat 
tegenwoordig meestal op één van de grote kattenbakken, lekker stoer. En, en dat was 
minder, ze is als eerste van de krabpaal gevallen. Gelukkig kwam ze op haar pootjes 
terecht en was mama in de buurt om haar te troosten. Natvoer voor kittens vindt ze maar 
niks, ze eet liever wat haar moeder ook krijgt. 
 
Wat de kittens ook een waar feest vinden is de slaapkamer. 's Nachts doe ik de deur dicht, 
omdat ik anders helemaal niet slaap, maar 's morgens een half uurtje voordat ik er zelf uit 
moet, mogen ze naar binnen. De slaapkamer biedt een scala aan extra 
speelmogelijkheden. Over het bed rennen, het liefst over mij heen, want die hobbels in 
het dekbed zijn leuke hindernissen. Verder zijn er de gordijnen, waar je achterlangs kunt 
rennen en dan met je pootjes meppen naar je broer of zus die aan de andere kant van het 
gordijn zit. 
 
Wat eten betreft zijn ze erg sociaal voor me: Ze hebben het liefst de kuipjes van de Aldi 
van 17 cent per stuk. De zakjes speciaal kittenvoer van diverse A-merken laten ze links 
liggen, die mag Nina hebben. Droge brokjes eten ze nog niet zo, hooguit als ik er wat van 
door het natvoer doe. Maar ja, wat wil je, met een mama die ook geen droge brokjes 
eet... 
 
 
vrijdag 17 mei 2008 
ABBA rulez ! 
 
Negen weken zijn de kittens vandaag en ze zijn vrijwel volledig zelfstandig. 
Onvoorstelbaar is het om te zien hoe ze zich in zo'n korte tijd ontwikkelen van blinde, 
volledig van hun moeder afhankelijke kittens in katten die, als het zou moeten, zonder hun 
moeder zouden kunnen leven. 
Ze gaan nu ook een beetje hun eigen leven leiden, ze slapen niet meer altijd met z'n 
vieren bij elkaar, soms vind ik ze door het hele huis terug, hoewel ze wel vaak op zijn 
minst één broer of zus opzoeken om mee te slapen. 
De katers Benny en Björn zijn nog steeds "knuffeliger" dan de dames Agnetha en Frida. Die 
mag ik wel aaien, maar opgepakt worden vinden ze maar niks, hooguit voor heel eventjes. 
Daarnaast heeft Agnetha een aversie tegen de weegschaal ontwikkeld. Eens per week, op 
vrijdag, weeg ik de kittens. De andere drie vinden dat ook niet echt geweldig, maar ze 
laten het wel toe. Agnetha niet. Die zorgt ervoor dat haar gewicht bij een schatting blijft. 
Nou ja, ze eet goed en ziet er goed uit, dus het zal wel goed gaan denk ik dan maar. 
 
Dat de kittens met zijn vieren ruim in de meerderheid zijn in huis, dat beginnen ze ook 
aardig door te krijgen. Ze vinden het een feest om over de stoel te rennen en klimmen 
waarin Jonna ligt te slapen. De muts laat dat even toe, en gaat vervolgens chagrijnig 
rechtop zitten om ieder kitten dat in de stoel klimt eruit te meppen.  Maar echt vals heb ik 
haar niet zien doen tegen de kleintjes. Ik verdenk haar ervan dat ze ze heel stiekem toch 
wel leuk vindt. Anders ga je namelijk niet op je rug liggen rollen op de grond terwijl de 
kittens om je heen rennen. Maar dat zie ik niet, denkt Jonna..... 



Björn lijkt qua karakter veel op zijn moeder. ik denk dat ik van hem binnenkort net zo'n 
foto kan maken als van Nina indertijd: pontificaal bovenop mijn laptop. Hij heeft het al 
eens uitgeprobeerd, maar toen was ik net te laat met de camera. 
  
Ze presteren het ook om uit het bakje van hun moeder mee te eten, iets wat Jonna nooit 
heeft aangedurfd. En mams laat het nog toe ook, al betekent het wel dat ze zodra haar 
bakje leeg is van mij verwacht dat ik het nogmaals vul, want Nina heeft nog steeds honger 
voor twee. 
De kittens eten inmiddels ook zelfstandig harde brokjes, vooral Frida en Björn zijn er gek 
op. Daar zou Nina nou eens een voorbeeld aan moeten nemen :-) 
 
Komende maandag krijgen de kittens hun eerste enting. Weer een mijlpaal in hun jonge 
leventje. Ik hoop dat alles goed gaat en dat er geen vervelende entreacties zullen 
optreden. 
Er hebben zich tot op heden nog geen serieus geïnteresseerden gemeld voor Frida en 
Benny, maar echt erg vind ik het niet. Nog even en ik wil niet eens meer dat ze weggaan, 
hoewel ik me natuurlijk ook realiseer dat ze niet hier kunnen blijven en dat ik te zijner 
tijd toch echt op zoek moet naar een geschikt thuis voor hen. 
  
woensdag 21 mei 2008 
Eerste enting 
  
Afgelopen maandag hebben de kittens hun eerste enting gehad. Ze vonden de reis naar de 
dierenarts maar niks, ook al zaten ze gezellig met zijn vieren in een reismand. Ook Nina 
vond het helemaal niet leuk dat al haar kittens ineens weg gingen. Ze weet het nog niet, 
maar bij de volgende enting mag ze mee, dan is ze namelijk zelf ook weer aan de beurt. 
Bij de dierenarts werden ze alle vier nagekeken en helemaal gezond bevonden. Frida kreeg 
haar prik als eerste. Ze vond het helemaal niks en probeerde er vandoor  te gaan, wat 
natuurlijk niet de bedoeling was. Dus voor de zekerheid de anderen maar even stevig in 
hun nekvel gepakt om ontsnappen te voorkomen. De katers ondergingen de prik lijdzaam, 
maar Agnetha vond het ook helemaal niet leuk en die piepte dan ook verontwaardigd. 
Eenmaal weer thuis werden de ABBA'tjes door hun mama begroet en daarna hebben ze 
eerst even lekker bij liggen komen. Maar na een uur waren ze uitgeslapen en stuiterden ze 
weer als vanouds door het hele huis heen. Ook met hun eetlust was niks mis, ook de dagen 
erna niet, dus het ziet ernaar uit dat ze geen last hebben van de prik. 
 
Björn begint echt steeds meer op zijn moeder te lijken. Hij doet alles wat zij ook deed als 
kitten, inclusief proberen om via mijn broekspijp op de aanrecht te klimmen. Het lukt nog 
niet, maar dat duurt niet lang meer denk ik. 
 
Vrijdag 23 mei 2008 
Statistieken en een nieuw thuis voor Frida 
 
Vandaag zijn de kittens tien weken oud en dus een mooi moment om de balans op te maken. 
Vanmiddag heb ik ze alle vier weer gewogen. Voor de verandering vond zelfs Agnetha dit deze keer 
gewoon goed. 
Sinds hun geboorte zijn de kittens flink gegroeid, even een paar cijfertjes: 
 
Agnetha 
Geboortegewicht: 117 gram 
Na 5 weken: 568 gram (+ 451) 
Na 10 weken 1168 (+ 600) 
Totaal gegroeid: 1031 gram 
 
 
 



Benny 
Geboortegewicht: 137 gram 
Na 5 weken: 569 (+ 432) 
Na 10 weken: 1300 (+ 731) 
Totaal gegroeid: 1183 gram 
 
Björn 
Geboortegewicht: 139 gram 
Na 5 weken:  683 gram (+ 544) 
Na 10 weken: 1366 (+ 683) 
Totaal gegroeid: 1227 gram 
 
Frida 
Geboortegewicht: 140 gram 
Na 5 weken: 715 gram (+ 575) 
Na 10 weken: 1362 (+ 647) 
Totaal gegroeid: 1222 gram 
 
Heruit blijkt dat de kittens over de langere termijn genomen allemaal genoeg zijn 
gegroeid, namelijk meer dan 100 gram per week. 
Dat het de eerste weken niet zo hard ging met het groeien kwam omdat mama Nina ziek 
werd en de kittens zodoende kunstmatig moesten worden gevoed en bijgevoed. Maar sinds 
ze is hersteld ging het al snel weer prima met het drinken bij mama. Nina voedt af en toe 
nog steeds haar kittens, dus zelf is ze nog niet overmatig dik ondanks dat ze nog steeds 
graag veel eet. Maar broodmager is ze ook niet, ze zit weer ongeveer op het niveau van 
voor de zwangerschap. 
 
Agnetha is nog steeds de kleinste, maar zij is in vergelijking tot de "tussenstand" na 5 
weken toch aardig bijgekomen al is ze over de hele periode dan het minste gegroeid. Frida 
heeft het lang kunnen winnen van haar broers, maar moet nu voor het eerst in Björn  haar 
meerdere erkennen, en ook Benny is hard op weg om zijn grote zus in te halen en 
zijn imago van "kleintje" af te schudden. 
Niet zo gek natuurlijk als je bedenkt dat de katers als alles goed gaat straks misschien wel 
twee keer zoveel wegen als hun zusjes. 
 
Afgelopen woensdag heeft Frida een nieuw toekomstig thuis gekregen bij Erwin en Yke in 
Amsterdam. Ze krijgt daar gezelschap van Noorse Boskat poes Stimpy van 7 maanden oud. 

vrijdag 30 mei 2008 
Aftellen - nog twee weken... 

Vandaag zijn de kittens 11 weken oud, het aftellen is nu echt begonnen. 
De kittens hebben vandaag weer een wormtablet gehad, dat vonden vooral de dames niet 
leuk. De jongens ook niet echt, maar die zijn dan toch wat minder fel in hun verzet dan 
hun zusjes. 
Sinds kort staat er boven op de overloop een tweede krabpaal, een kleinere weliswaar, 
maar de kitens vinden 'm geweldig. Hij heeft een huisje onderin waarin je je prima kunt 
verstoppen. En dan als er een broer of zus langskomt ineens naar buiten sprinten en de 
voorbijganger bespringen...echt gaaf. Vooral als de voorbijganger mama is, of nog leuker, 
tante Jonna. Vooral bij die laatste moet je ervoor zorgen dat je je meteen uit de voeten 
maakt, wil je geen pak slaag oplopen. 
 
 
Maar goed, nog twee weken alle vier de kittens over de vloer dus. En omdat ik daar nog 
zoveel mogelijk van wil genieten loop ik dit jaar voor het eerst sinds 1989 geen 
Avondvierdaagse.  



Sinds m'n 6e jaar wordt dit de tweede keer dat ik een jaartje oversla, medaille nummer 32 
komt volgend jaar wel. 
 
Vandaag heeft ook Benny een nieuw thuis gevonden. Hij gaat in Wormer wonen bij Tiny en 
hij krijgt als vriendje een Ragdoll kater van een jaar oud. Hij wordt het verjaardagscadeau 
voor zijn nieuwe bazin, dus dat is een hele eer. Hij weet het nog niet, ik moet het hem 
nog vertellen :-). 

vrijdag 6 juni 2008 
Nog één week... 

Komende week is - als alles goed gaat, maar daar ga ik wel van uit - echt de laatste met 
Nina's kittens. 
De tijd is omgevlogen, drie maanden is niets als ik er nu op terugkijk. En dat terwijl er 
toch genoeg is gebeurd. 
Of ik het erg vind dat drie van de vier kittens straks gaan verhuizen? Nee, eigenlijk niet. Je 
weet van tevoren als je aan een nestje begint dat je ze niet allemaal kunt houden. En 
Frida, Agnetha en Benny krijgen ongetwijfeld een fijn en liefdevol thuis waar ze hopelijk 
een lang en gelukkig leven gaan leiden. En Björn blijft hier, dus wat wil ik nog meer ? Als 
fokker kun je het je lang niet altijd permitteren om een kitten uit een nest te houden, dus 
ik beschouw het feit dat Björn blijft als een luxe. 

Vandaag was het weer "weegdag". Traditiegetrouw verzette Agnetha zich hier als een 
razende tegen. Nooit geweten dat een poesje met zo'n lief snoetje zo boos kan kijken. 
Maar ja "wass soll dass soll" zeggen de Duitsers. En dat geldt in dit geval dus ook voor 
wegen. 
Frida heeft het blijkbaar niet kunnen uitstaan dat ze vorige week een paar gram minder 
woog dan haar broer Björn, want vandaag liet ze hem met een verschil van 40 gram weer 
achter zich. Maar ja, tegen een zus die het presteert om in een week bijna 200 gram te 
groeien kun je natuurlijk niet op. 
De kittens zijn afgelopen zaterdag door mijn vriendin Esther gefilmd, dus tot in lengte van 
jaren kan ik behalve van de foto's ook genieten van bewegende beelden. En bewegen 
deden ze, vooral hun nieuwe 'interactieve vishengel" met daaraan een ondefinieer-baar 
groen beest vinden ze prachtig. Gekocht voor 2 euro 50 nadat het visje dat ooit ook aan 
zo'n hengel heeft gezeten het echt definitief had begeven. 
De kittens ontdekken voortdurend nieuwe dingen. Ze kunnen nu vanaf de krabpaal op de 
kast springen en daar wordt de uit zijn kluiten gegroeide vetplant uitgebreid bestudeerd. 
Frida heeft al ontdekt dat je er ook heel leuk in kunt klimmen. Lijkt mij niks met al die 
stekels, maar ze vindt het blijkbaar leuk. 
Ook heb ik de kittens op mijn arm meegenomen het balkon op. Ze daar los laten lopen is 
te gevaarlijk, ze kunnen immers zo tussen de tralies van het balkonhek doorschieten. De 
dames vonden het prachtig, al die nieuwe indrukken. De heren waren iets minder 
gecharmeerd van dit uitstapje. Benny vond het ronduit eng en wou maar al te graag weer 
naar binnen, waar hij direct dekking zocht bij zijn moeder, de held :-). 

Komende maandag worden de kittens voor de tweede keer geënt en krijgen ze hun chip. 
Mama Nina mag ook mee, zij wordt ook ingeënt. 
Nina moppert behoorlijk de laatste dagen, omdat ze niet meer de hele dag door natvoer 
krijgt. Maar ja, ze voedt haar kittens niet of nauwelijks meer, dus ook voor haar wordt het 
"back to normal" wat eten betreft, al mag ze van mij best nog een kilootje zwaarder 
worden, want ze is beslist geen "vette". Soms "betrap" ik haar op het eten van droge 
brokjes, maar echt dol is ze daar nog steeds niet op, in tegenstelling tot har kittens. 



Maandag 9 juni 
Met z'n allen in een mandje  
 
Vanmiddag bezochten de kittens voor de tweede keer de dierenarts. Met z'n allen in de 
reismand (die ik nog steeds te leen heb van Eleine, je krijgt 'm terug hoor, ik kom 'm 
brengen als er straks bij jou weer kittens zijn :-) ) 
De dierenarts heeft alle kittens nagekeken en gewogen. Vervolgens kregen ze eerst de 
enting en toen hun chip. Vooral dat laatste vonden ze niet leuk. Bij Frida vloeide er zelfs 
een druppeltje bloed, de arme meid. 
 
Nina werd ook ingeënt. De dierenarts vond dat ze er weer goed uit zag. De kale plek op 
haar flank was mijn schuld, ik wilde daar een klit in haar vacht weg knippen en deed dat 
iets te enthousiast. Dat heb ik gelijk maar gezegd, voordat de dierenarts misschien nog zou 
gaan denken dat ze zichzelf de haren uittrekt of zoiets. De da voelde wel een bobbeltje, 
waarschijnlijk vanwege de antibiotica injecties die ze heeft gekregen. Ik moet dat in de 
gaten houden, met een maand zou het weg moeten zijn, anders terug naar de dierenarts, 
maar ik ga er maar vanuit dat het inderdaad niets ernstigs is. 
De rekening van de dierenarts viel ook nog mee, want de chips waren "in de aanbieding" 
vanwege de actie "chip je dier". Kijk, dat was nou weer mooi meegenomen :-). 
in de consternatie vergat ik wel de entboekjes mee te nemen. Die liggen nu bij mijn zus, 
ze brengt ze van de week mee als ze bij me langs komt. Ook voor haar wordt het afscheid 
nemen van twee van de kittens, tot nu toe heeft ze ze elke week gezien, soms nog wel 
vaker. Maar goed, Agnetha gaat bij haar wonen, dus ze heeft ook iets om naar uit te 
kijken. We zijn benieuwd hoe Asja de Heilige Birmaan en Pien de kip gaan reageren op hun 
nieuwe huisgenootje. Mijn zwager vreest overigens dat er na de komst van Agnetha voor 
hem geen plaats meer is op de bank, die hij nu al moet delen met zijn vrouw, Asja en 
Pien. Als Agnetha daar ook nog bij moet wordt het dringen. Arme Arie :-) 
 
Het gaat er nog wel om spannen of de stambomen van de kittens er op tijd zullen zijn. Ik 
was nogal laat met aanvragen, dus als het niet zo is dan is het mijn eigen schuld. Nou ja, 
zo'n ramp is het niet, ze komen hoe dan ook wel bij de eigenaren van de kittens terecht. 

De kittens liggen nu alle vier in diepe rust bij te komen van de enting. Hopelijk gaat het 
net zo goed als de eerste keer en worden ze niet ziek. 

Vrijdag 13 juni 2008  
Afscheid van Nina's kittens...  
 
Vandaag schrijf ik voor het laatst in Nina's Kittendagboek. De kittenpakketten staan klaar, 
de laatste foto's zijn gemaakt. 
Want vandaag en morgen verhuizen drie van de vier kittens naar hun nieuwe thuis en 
daarmee is de tijd van Nina en haar kittens voorbij. 
Het waren drie bewogen maanden, waar ik desondanks met plezier op terugkijk. Achteraf 
is dat makkelijk praten, ik weet het. Het had ook allemaal heel anders kunnen aflopen 
toen Nina een week na de bevalling een baarmoederontsteking kreeg en een paar dagen 
later ook nog een borstontsteking. Het was spannend en enerverend, maar ik kan vandaag 
de conclusie trekken dat Nina en haar kittens er allemaal goed doorheen zijn gekomen. 
Nina was een toegewijde moeder, ze verdedigde haar kittens als een leeuwin voor alle 
mogelijke onraad, en heeft tot het laatst prima voor haar kroost gezorgd. 
En Björn blijft hier, dus ze kan haar moedergevoelens voorlopig nog even op hem 
botvieren. 
Björn krijgt binnenkort zijn eigen pagina op de website, en de kittens verhuizen naar een 
"Nestjes"-pagina die ik ga maken. Ja, nestjes, meervoud dus.  
 



Want ondanks dat ik zei dat ik Nina nooit meer zwanger zou laten worden toen ze zo ziek 
werd, ben ik daar heel voorzichtig toch weer over aan het nadenken. Natuurlijk niet op 
korte termijn, een eventueel volgend nestje van Nina zal er op zijn vroegst in het eerste 
kwartaal van volgend jaar komen. 
En Björn.... tja het hangt ervan af of hij zich gedraagt. Misschien ga ik voor hem op zoek 
naar een leuk vriendinnetje, want hij is zo lief en net zo leuk als zijn moeder, dus hij zal 
ook best een lieve papa zijn. Lijkt me ook wel eens leuk, de vader van de kittens ook in 
huis. Maar dat is allemaal nog zooo ver weg... 

Laat ik dus dit dagboek maar gaan sluiten. Maar dat doe ik niet voordat ik een paar mensen 
bedankt heb: 

Eleine van Cattery Boralbia's: Bedankt voor al je hulp, je goede raad, en je (goede !) 
suggestie voor de namen van de kittens toen ik besloot om ze naar ABBA te vernoemen. De 
namen pasten echt perfect bij ze. Maar vooral voor je spontane hulpactie (ik kan beter 
zeggen: interventie :-) ) toen het met Nina helemaal mis dreigde te gaan. 

Monique van Cattery Nemetona: Ook jij bedankt voor je steun en goede raad, maar vooral 
voor het "beschikbaar stellen" van Ryan, mede dankzij hem zijn de kittens geworden tot 
wat ze nu zijn: Mooi, gezond en sterk, maar vooral ook heel erg LIEF :-) 

Francien van Cattery Sharikenzo: De derde die ik bedank voor alle goede raad, en 
daarnaast voor het mogen lenen van de kittenkooi en de "konijnenhekjes" zodat Nina en de 
kittens de eerste weken een veilige plaats hadden. 

Elly, mijn zus: Dank je wel dat ik steeds weer een beroep op je kon doen, bij het flessen, 
wormtabletjes geven en nog zoveel meer. Heel veel plezier met Agnetha Angel, ik ben blij 
dat ze bij jou gaat wonen zodat ik haar kan zien opgroeien. 

Ellen, mijn nichtje: Dank je wel voor de vele ritten naar de dierenarts, ik hoop dat als er 
ooit een volgend nestje komt dat het beperkt kan blijven tot twee keer (voor de entingen 
en het chippen) En wie weet dat een volgend kitten bij jou terecht komt, ik zou het best 
leuk vinden ! 

Esther, mijn vriendin: Bedankt voor het meeleven al die weken, en voor je bezoekjes en 
de leuke foto's die je hebt gemaakt. En ik ben natuurlijk héél benieuwd hoe de film is 
geworden. Voordat er een volgend nestje komt ga ik eerst een camcorder kopen :-) 
 
Mijn collega's bij de Regionale Sociale Dienst: Dank je wel voor jullie begrip als ik weer 
eens later kwam of vroeger weg moest vanwege de kittens ! 
En in het bijzonder: Marjan, dank je wel voor het willen wegbrengen en weer ophalen van 
Nina in Opmeer. Het was ondanks de files toch best gezellig :-) 

Ik hoop dat ik niemand vergeet, mocht dat wel zo zijn dan is het niet met opzet. 
 
Een laatste groet van Agnetha, Benny, Björn en Frida. Ze gaan de wereld ontdekken en een 
hopelijk lange en gezonde toekomst tegemoet !  
 
When all is said and done (ABBA) 

Here's to us one more toast and then we'll pay the bill  
Deep inside both of us can feel the autumn chill  
Birds of passage, you and me  



We fly instinctively  
When the summer's over and the dark clouds hide the sun  
Neither you nor I'm to blame when all is said and done  
 
In our lives we have walked some strange and lonely treks  
Slightly worn but dignified and not too old for sex  
We're still striving for the sky  
No taste for humble pie  
Thanks for all your generous love and thanks for all the fun  
Neither you nor I'm to blame when all is said and done  
 
It's so strange when you're down and lying on the floor  
How you rise, shake your head, get up and ask for more  
Clear-headed and open-eyed  
With nothing left to try  
Standing calmly at the crossroads,no desire to run  
There's no hurry any more when all is said and done  
 
Standing calmly at the crossroads,no desire to run  
There's no hurry any more when all is said and done 

 


