31 juli 2022
Vandaag heeft ook Binky toegewijd personeel aangenomen. 3 augustus verhuist Binky naar
de hoofdstad. We zullen zijn aanhankelijke gezelligheid missen.
Binky
Sara
Bibi

Blue shaded golden
Black shaded golden
Black shaded golden
langhaar

Kater
Poes
Poes

Besproken
Besproken
Besproken

09 juli 2022
Gisteren heeft het “nieuwe” poesje een volledige ploeg nieuw personeel gevonden. Half
augustus gaat Sara verhuizen naar een prachtige locatie in Rotterdam.
Katertje Binky is nog beschikbaar en zijn lieve, speelse karakter komt de laatste weken steeds
meer uit de verf. Binky wordt nog steeds donkerder van kleur. Hij is nu 9 weken en schitterde
gisteren in de vensterbank!

05 juli 2022
Wat ons met de kittens deze week overkomt is nog nooit eerder bij ons voorgevallen. Het
katertje in het nestje van Chita bleek bij de eerste enting bij de dierenarts een poesje. We
vonden haar al aan de kleine kant, maar nooit gedacht nog eens extra te controleren.
Van kleine kater gepromoveerd naar speels en ondeugend poesje.
Gelukkig heeft de dierenarts het hele nestje gezond verklaard.
Het poesje is nu weer beschikbaar, net als haar broertje Binky.

Poesje Sara, de vensterbank is favoriet

Nog een keer Sara, altijd een hoog plekje

Of toch maar weer de vensterbank

Binky en Sara naast elkaar. Bibi houdt de wacht

Binky alert……………………………..

Gegeten en aan de wandel

27 juni 2022
Op 2 mei is Chita bevallen van een prachtig nestje met opvallende kittens. Dit was de eerste
keer, dat Chita bij Satoshi van cattery Kafidim op bezoek is geweest en het resultaat mag er
zijn. Een mooi blue golden shaded katertje, een black shaded katertje en als welkome
verassing een mooi langhaartje, black shaded golden poesje. Binky, het blue shaded golden
katertje is nog beschikbaar. Vanaf 1 augustus mag Binky verhuizen, maar dat mag ook wat
later als vakantieplannen dat in de weg staan.
De kittens van Coco zijn zaterdag verhuisd en ze (ver)maken het (zich) uitstekend.

19 juni 2022
De kittens van Bonnie zijn allemaal in hun nieuwe huis gearriveerd en hebben het personeel
inmiddels duidelijk gemaakt hoe ze het beste naar de zin gemaakt kunnen worden.
Het duo van Coco gaat morgen voor de tweede enting en chip en dan volgend weekend
verhuizen.
Het trio van Chita blijft nog een week of 6 bij ons in huis. Ze doen het uitstekend en hebben
het erg naar de zin in de ren in de woonkamer.
Het prachtige black shaded langhaartje Bibi is nog beschikbaar. Ook het blue shaded katertje
zoekt nog een gouden mandje. Vandaag hadden de heren en dame wel zin in een fotoshoot.

Binky, Sara en Bibi

Bibi en Sara alert

Boyke kijkt naar…………………………

Bibi

Boyke en Sara

Binky, Boyke en Bibi
22 april 2022
5 weken geleden is Bonnie bevallen van 4 prachtige kittens. De combinatie met kater
Barnabas van de cattery Kafidim heeft weer een prachtig resultaat geleverd. En ook dit jaar
een mooi blotched katertje. Alle kittens zijn inmiddels besproken of in optie.
Ziggy
Zipper
Zumba
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Black shaded golden
Black shaded golden
Black shaded golden
Black golden tabby
blotched

Poes
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Kater
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besproken
besproken
besproken

23 april 2022
Op 27 maart is Coco bevallen van twee kittens met een prachtige bouw. De combinatie met
Satoshi van de Cattery Kafidim van Jeanette en Wubbo Veldman gaf ook weer een leuke
verassing in de vorm van een tabby langhaartje. Al na 3 weken is haar brutale gedrag als
haantje de voorste al duidelijk zichtbaar.
We verwachten rond 1 mei een nestje van Chita en Satoshi.
Alf
Ally
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Black golden tabby
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blotched langhaar
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