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KATTENTHERAPEUT

Jasmien laat kat niet aan het lot over
Kattentherapeut Jasmien Jansen
uit Heino bekommert zich via haar
Time-Out- huis om katten.
door Karin de Graaff
HEINO – Dankzij Martin Gaus en

Cesar Millan raakte de hondentherapeut de laatste tijd al flink ingeburgerd. Maar een kattentherapeut? Jasmien Jansen uit Heino
had er tot een aantal jaren terug
zelf ook nooit van gehoord. Tegenwoordig begeleidt ze katten bij
mensen thuis. Bovendien komen
voor haar Time-Out huis, uniek
in Nederland, katten uit heel Nederland. Probleemdieren, overblijvertjes uit het asiel die niemand
in huis wil nemen. Juist door de
aandacht en de time-out komen
deze katten beter in hun vel te zitten. En kunnen ze een nieuw begin maken als gezelschapsdier.
Als meisje bekommerde Jansen
zich al om dieren. Daarna volgde
een carrière in twee heel andere
richtingen. Eerst hielp ze mensen, maatschappelijk werk, later
bedrijven, automatisering. ,,Toen
las ik over een mevrouw die probleemkatten zocht om te behandelen. Een soort kattenpsycholoog. Ik dacht: bestaat dat dan? Als
kind maakte ik me weleens zorgen; mensen namen zomaar een
kat en verdiepten zich er niet in.
Nu nog, hierdoor ontstaan de
meeste problemen.”
In 2010 rondde ze haar studie kattengedragstherapeut af. Waar hondentherapeuten inmiddels be-

“

Mensen realiseren
zich niet dat
katten hun
instincten moeten
botvieren
Jasmien Jansen

oeve

kend zijn, reageren mensen vaak
lacherig bij het fenomeen kattentherapie. Katten kun je toch niets
leren? ,,Dat is vaak de gedachte.
Maar eigenlijk werkt het hetzelfde als bij honden en kinderen opvoeden. Bij al deze leerprocessen
beloon je het gedrag dat je wilt.
Het ongewenste gedrag negeer of
corrigeer je. Maar van dat laatste
worden katten vaak bang.”
Ze begeleidt katten met bijvoorbeeld zindelijkheids- of gedragproblemen bij de mensen thuis.
Bij onzindelijkheid is de eerste
gang altijd naar de dierenarts vanwege een mogelijke blaasontsteking. Katten associëren de kattenbak dan met pijn. ,,Dan moeten
ze leren dat die plek veilig is. Of
baasjes moeten uitzoeken welke
kattenbakvulling hun kat het best
bevalt. Bij zo’n behandeltraject zit
ook een nazorgtraject van drie
maanden. Gedrag kan weer opvlammen. Eén keertje toegeven
aan de kat die aan de slaapkamerdeur krabt... en daarna wordt het
erger.”
Op dit moment telt Nederland
zo’n 3,5 miljoen huiskatten. Veel
daarvan vervelen zich. ,,Mensen
realiseren zich niet dat katten
hun instincten moeten botvieren.
Hun huis is hun territorium. Je
woont met elkaar en moet zorgen
dat het uitdagend en veilig is. En
geef aandacht. Ook bejaarde katten vinden het leuk om te spelen.
Zo’n jong stel in een appartement
neemt een kat. Denkt: het geeft
gezelligheid en is weinig gedoe.
Soms zijn ze maar één avond
thuis. Een kat is een gezelschapsdier. Dat kan lang goed gaan,
maar ook uit de hand lopen.”
En dus belandt een kat in het
asiel. In een kale, goed schoon te
houden omgeving met veel andere katten. ,,Je moet als kat een
heel opgeruimd karakter hebben
om het daar lang vol te houden.

Bezuiniging uitgangspunt collegevorming
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Raalte 3 miljoen euro bezuinigen?
Dat is tijdens de collegeonderhandelingen tussen Gemeentebelangen (GB), CDA en VVD het belangrijkste uitgangspunt.
Dat zegt GB in een persbericht
over de formatie. Volgens GB beseffen alle partijen dat de gemeente dit bedrag moet bezuinigen.
GB onderhandelt met CDA en
VVD voor een collegeakkoord,
maar overlegt tegelijkertijd ook
met alle andere partijen om zo zoveel mogelijk steun te krijgen
voor een programma op hoofdlijnen. Ook bij deze gesprekken is
hoe die bezuiniging van 3 miljoen

euro wordt ingevuld een belangrijk gespreksonderwerp. Daarnaast komen vanzelfsprekend andere inhoudelijke, programmatische thema’s aan de orde. Elke
partij kan eigen thema’s in de programmabesprekingen inbrengen.
Wout Wagenmans toont zich in
het persbericht namens GB tevreden over de afgelopen informatieronde. „Het blijkt dat elke partij
kansen ziet om met Gemeentebelangen samen te werken. Dat is
belangrijk. De komende vier jaar
komt er nog heel wat op ons af.”
De komende week kunnen alle
partijen zich voorbereiden. Na Pasen beginnen de gesprekken.

Jansens bostuin kent twee bijzondere kattenverblijven. Het zijn zogenaamde Time-Out huizen, uniek
in Nederland. Verwarmde, huiselijk ingerichte kamertjes met eigen kattenluik. Daarmee kan de
kat in zijn eigen omheinde tuin komen. Krabpaal, kattenbak, fijne
slaapplekjes en raam om naar buiten te kijken ontbreken niet.
Jansen heeft in Nederland zo’n
veertig collega’s. Via hen, Diergeneeskundig Centrum Midden Salland of dierenasiel Koningen in
Balkbrug krijgt ze probleemgevallen doorgespeeld waarmee zij niet
verder kunnen. Soms gezonde katten die op de rol voor euthanasie
staan.
Jansen behandelt altijd één kat
per Time-Out-verblijf. Zoals kater
Max die ruim een jaar bij haar zat.
,,Een sneu pakketje vol trauma’s.
Van een bovenetage. Max sproeide, was weleens als straf onder
een koude douche gezet. Max had
tijd en aandacht nodig. Hier ging
het goed. Uiteindelijk is hij bij lieve bejaarde mensen terechtgekomen. Daar kon hij lekker naar buiten, kreeg hij alle aandacht. Zij gelukkig, hij gelukkig.”
Kater Tommie had de gewoonte
om spanning af te reageren door
naar benen te grijpen. Via de die-

䢇
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renarts, die weigerde een gezonde
kat te euthanaseren, kwam Tommie in Heino. ,,Hij kon je zo in de
benen vliegen. Ik deed laarzen
aan, een stevige jas en trok me er
niets van aan. Gaf hem homeopathische druppels, speciaal voer.
Tommie bleek een kat die op
schoot kon zitten, maar wel met
gebruiksaanwijzing. Op het eerste
adres waar hij kwam, ging het niet
goed. Daarna werd hij muizenjager. Nu woont hij in een schuur,
heeft alle vrijheid.”
Inmiddels vonden twaalf Time-Out- katten na een korte maar
vaak langere behandelperiode een
nieuw tehuis. ,,Het is voor mij prettig om hier, los van de baas of oorspronkelijke situatie, te observeren. Ik krijg een schat aan informatie.” Jansen hanteert een vast dagritme, zorgt voor rust, speelt veel
en geeft veel aandacht. Veel van
wat ze doet is liefdewerk. Verder
is er het Theti-fonds voor sponsorgiften. Genoemd naar haar eerste
Time-Out-kat. De paar pensionkatten die nu en dan bij Jansen logeren, zijn een inkomstenbron.
Het Theti-fonds steunen met een
gift kan via: 6866090 tnv JJ Support Heino ovv Theti-fonds.
www.kattenkwesties.nl
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Dan neemt een potentiële baas
toch liever een kitten mee...”

䡵 Kattentherapeute Jasmien Jansen

Jan Smeekens
onthult eigen
schoolplein

Veel kritiek en opmerkingen nieuwe hui

met Guurt. ,,Mensen realiseren zich niet
dat katten hun instincten moeten botvieren. Hun huis is hun territorium.”

door Matthijs Oppenhuizen
RAALTE – Hoe gaat de gemeente
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RAALTE – Schaatser Jan Smeekens

mag op vrijdag 25 april zijn eigen
schoolplein onthullen. Het plein
van basisschool De Rietkraag in
Raalte, waar Smeekens op school
zat, wordt omgedoopt tot Jan
Smeekens-plein. Dit is onderdeel
van de Koningsspelen op De Rietkraag op 25 april.
Zo begint de dag voor de leerlingen met een Koningsontbijt, gaan
ze dansen en worden allerlei andere spellen en sporten gedaan. Om
11.30 uur onthult Smeekens het
naambord van het schoolplein.
Smeekens won tijdens de Olympische Winterspelen zilver op de
500 meter schaatsen.
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WELSUM – De bouw van 21 huizen

voor met name jonge mensen in
Welsum leidt ertoe dat tien omwonenden een zienswijze hebben gestuurd naar de gemeente
Olst-Wijhe met een keur aan kritiek en andere opmerkingen.
De woningen moeten komen aan
Het Middelstuk en wordt een uitbreiding van de bestaande buurt.
Een deel van de zienswijzen gaat
over de nieuwe wegen die hiervoor worden aangelegd. Vooral
willen bewoners dat de verkeersdruk voor het ‘oude’ Middelstuk
niet toeneemt. Er is bij meerdere
omwonenden angst dat er niet ge-

noeg ruimte is om alle extra auto’s een plek te geven waardoor
bijvoorbeeld brandweer en ambulance niet vlot de buurt in kunnen. Ook is er angst voor een
‘drastische’ toename van de verkeersdruk op het Middelstuk
waardoor bijvoorbeeld kinderen
niet meer kunnen buiten spelen.
Daarnaast zijn er omwonenden
die vrezen dat hun eigen woning
in waarde daalt doordat de nieuwbouw het vrije uitzicht wegneemt, de privacy schaadt en
voor geluidsoverlast zorgt. Ook
zou volgens een bewoner de
nieuwbouwlocatie niet aansluiten bij beleid van de provincie.
Verder worden zorgen geuit over

䡵 Kobus geniet van zijn vrijheid. Eigen foto’s

een aanpalende monumentale
boerderij. Deze zou worden ‘aangetast’ door de nieuwbouw.
Omwonenden zeggen bovendien
dat het aantal van 21 woningen
niet realistisch is. Een enkeling
vindt het een ‘stadswijk’ of
noemt het zelfs een VINEX-wijk
die niet bij het dorp past.
Ook een boer die in de buurt
twee boerderijen heeft, maakt
zich zorgen. Hij wil uitbreiden
van iets minder dan 40.000 naar
bijna 62.000 legkippen. Volgens
hem en zijn adviseur is het bestemmingsplan dat de bouw van
de huizen mogelijk maakt op ondeugdelijke wijze opgesteld en
heeft het negatieve gevolgen voor

zijn bedrijfsvoering. Bewoners beschermen tegen de geur van de
boerderijen betekent dat het bedrijf van de boer niet kan groeien,
zegt zijn adviseur. Ook hebben deze nieuwe woningen volgens
hem een negatief effect op het
aanpalende natuurgebied, de IJssel-uiterwaarden. Zo komt er
meer stikstof vrij door de extra auto’s.Een echtpaar wil de bouw zeker zien doorgaan (dat trekt jonge
mensen naar Welsum), maar sluit
zich wel aan bij de kritiek als het
gaat om verkeersdrukte en de ontsluiting van de wijk. Ze willen
vooral dat het huidige Middelstuk
niet te druk wordt.
Ook zijn er bewoners die de hou-
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