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Yara (9) kijkt naar een 
kater. ‘Op het bordje 
staat dat hij veel aan-
dacht nodig heeft. Deze 
kater zou niet geschikt 
zijn voor mij, want ik heb 
al 3 andere katten.’

De rondleiding
Montana (12) loopt mee 
met een rondleiding door 
de opvang. ‘Ik leer hier 
allemaal nieuwe dingen. 
Een gevangen zwerfkat 
wordt gecastreerd of ge-
steriliseerd. Dat betekent 
dat hij of zij geen kindjes 
meer kan krijgen.’ 

Stukje oor
Pieter: ‘Als een zwerfkat 
door de stichting gehol-
pen is, snijden ze hier 

een stukje van zijn oor 
af. Daarna wordt de kat 
weer teruggeplaatst op 
straat. Zo kunnen ze hem 
de volgende keer meteen 
herkennen.’ Yara: ‘Je kunt 
een zwerfkat ook vaak 
herkennen aan zijn vacht. 
Dan heeft hij bijvoorbeeld 
kale plekjes.’ 

In quarantaine 
Yara: ‘Als een kat ziek 
wordt, zetten ze hem in 
quarantaine. Dat bete-
kent dat hij apart gezet 
wordt. Zo voorkomen ze 
dat andere katten ook ziek 
worden.’ Ze stopt € 10,00 
van haar oma in de dona-
tiebak. ‘Daarvan kan de 
opvang bijvoorbeeld eten 
kopen voor de katten.’

Yara vindt de open dag erg interessant. 

Pieter kijkt naar een kat. 
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Chemaira (11), erlony (11) en Ussai 
(11) hebben al bijna 10 appels 
geplukt. Foto'S: PatrICIa JaSPerS 

om de appel te plukken, kun je hem 
3 keer ronddraaien.

alekna snijdt de appels.
tayeb en Kevin (11) proosten 
met zelfgemaakte appelsap.

CharLoIS – Groep 7c van ba-
sisschool over de Slinge bezocht 
op 12 oktober de appelgaard van 
zorgboerderij De Buytenhof. tij-
dens het schoolreisje plukten de 
leerlingen appels en maakten ze 
zelf appelsap. teKSt: PatrICIa JaSPerS 

Iedereen mag 10 appels plukken. 
‘Ik pluk rode appels. Die zijn 
zoeter en sappiger’, zegt 
Tayeb (11). ‘Je moet goed kij-
ken of er geen gaatjes in zit-
ten, want daar kan het rotten’, 
legt Shandelle (10) uit. ‘Bij het 
plukken pak ik de appel bij zijn 
kontje. Dan knik ik hem, zodat 
het steeltje breekt’, zegt 
Shay (9). 

Zure appelsap
Na het plukken maken ze zelf 
appelsap. Eerst snijden ze de 
appels in 8 stukjes. ‘Nu stop-
pen we de appelstukjes in een 
machine. Door te draaien worden 
de stukjes kleiner gemaakt. Die 
kleine stukjes gaan zo de pers 
in. Daar wordt het sap uit de 
stukjes geperst’, vertelt 
Alekna (10). Shay neemt een 
slokje. ‘Bah, dit sap is veel te 
zuur.’ Tuana (10): ‘Ik vind het 
lekker, want ik heb 
deze appelsap 
zelf gemaakt.’

CharLoIS – ton van de dierenambulance bezocht op woensdag 
21 oktober KSh Kidsclub Pendrecht. hij vertelde waarom het 
geen goed idee is om eendjes te voeren. teKSt: anGeLIqUe van tILBUrG

PrInS aLeXanDer – Pieter (9): ‘Ik vind katten erg lief. 
Ik vind het leuk om hier zoveel katten te zien.’ op 25 
oktober was er een open dag bij Stichting Zwerfkatten 
rijnmond. teKSt: BonnIe nottroth
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Shurendy (8)
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luzneddley (7)

'Eenden hebben kalk 
en vitaminen nodig. 
Die krijgen ze binnen 
door kroos en planten 
te eten. Dat is goed 
voor hun veren.'

'Eenden 
moeten 
meer eten 
dan brood. 
Als je ze 
brood voert, 
worden ze 
lui.'

'Je mag eendjes alleen 
voeren als er overal 
sneeuw en ijs ligt. Want 
dan kunnen ze zelf geen 
eten vinden.'

'Soms hebben we 
thuis oud brood. 
Mijn moeder zegt 
dan: ‘geef maar 
aan de eendjes.’ 
Nu weet ik dat 
dat niet goed is.'


