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1.  

Lezers vertellen •••  
Therapy cat Blue Lightning's Dionysius 

Hoe werd Dionysius knuffel kat?  

Een aantal jaren gelden kwam ik via Facebook in contact met  

de eigenaar van Miss Elle, een Chartreux poes uit Amerika,  

en was direct geraakt door het werk dat zij samen met haar  

baasje deed. Op bezoek gaan in een bejaardentehuis, daar  

werden de inwoners altijd heel erg blij van. Ze keken lang van  

te voren al naar het bezoek uit. Dit bracht mij op het idee om  

ook dit vrijwilligerswerk te gaan doen en ik wist meteen dat  

mijn Chartreux kater Dionysius hier perfect voor zou zijn. Juist  

doordat hij veel gereisd heeft naar diverse shows in binnen-  

en buitenland en gewend is om opgepakt te worden door  

vreemden. Op shows was hij heel succesvol, werd regelmatig  

BIS en had voordat hij 3 jaar was al de titel Supreme Premior  

binnen. Zoals de meeste castraten had hij de neiging om wat  

te dik te worden en was daarom in zijn showperiode altijd op  

dieet omdat hij anders de opmerking kreeg dat 'hij een wel hele  

goede keuken had'. Na het behalen van zijn laatste titel was het  

strikte dieet gelukkig niet meer nodig. Hij is nu een happy kater  

van zo'n 7,5 kilo. Dio is heel sociaal en wordt graag 

aangehaald.  

In de ruim drie jaar dat we samen dit werk doen heeft hij nog  

nooit iemand gekrabd of naar iemand geblazen. Niet in het  

bejaardenhuis en ook niet bij de demente patiënten in een  

verzorgingstehuis die soms wel eens rare capriolen met hem  

uithalen. Ze vertrouwen hem dan ook volledig en hij is dikke  

maatjes met iedereen!  

Hoe gaat het er aan toe tijdens zijn bezoek?  

Als Dio er eenmaal is en uit zijn reismand is gehaald, kijkt  

hij eerst nieuwsgierig rond. Dan maakt hij aangelijnd aan  

een tuigje op mijn schouder een rondje langs alle bewoners  

die altijd enthousiast naar zijn komst uitkijken en hem  

verwelkomen. Daarna gaat hij ze individueel aandacht geven.  

De een wil hem op schoot, de ander wil hem alleen aaien of  

bekijken. En ze vragen steeds weer 'hoe heet hij of hoe oud 

is hij en hoe zwaar is hij ook alweer?'.  

Het knuffelen met Dio maakt ze altijd erg blij! Het is ook  

een mooie aanleiding om te praten over de (huis)dieren die  

ze hebben gehad en om andere herinneringen over vroeger  

op te halen. Ik leer zelf ook veel van de geschiedenis uit  

de omgeving en hoe het er hier in de tweede wereldoorlog  

allemaal aan toe is gegaan. Van elke bewoner heb ik een 

foto met de kat gemaakt. Die kunnen ze dan tijdens 

familiebezoek laten zien en er over vertellen.  

Zo was er ook een oude man van ruim negentig jaar die 

overdag in het tehuis werd verzorgd, maar 's avonds weer 

terug naar zijn vrouw ging. Ik heb hem ook een leuke foto van 

hemzelf met de kat gegeven die hij mee naar huis heeft 

genomen. Die is neergezet in het mooiste fotolijst je dat ze in 

huis hadden in de vensterbank naast zijn stoel. De foto van 

zijn vader is eruit gehaald. 'Mijn vader was toch geen aardige 

man.' zei hij, 'Ik kijk veel liever naar de kat!'.  
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Inmiddels is deze oude man overleden, maar Dio loopt nog  

steeds naar zijn vaste plekje, zo van 'Waar is hij nou?'.  

Wat maakt dit werk zo bijzonder?  

In het verzorgingstehuis woont ook een heel oude dame  

die niet zo veel meer kan. Als wij bij haar op bezoek gaan,  

ligt ze meestal in bed. Eerst zet ik haar bril op en doe ik haar  

gehoorapparaatje in, anders ziet en hoort ze bijna niets. Dan  

laat ik haar Oio zien 'Kijk eens wie er voor jou op bezoek is.'  

Dan begint ze helemaal te stralen en voorzichtig leg ik de grote  

kater in een mandje naast het frêle vrouwtje in bed zodat hem  

kan bekijken en aaien. Ze begint dan gelijk met hem te praten.  

In het begin kwam er een verzorgster meekijken hoe het ging.  

Na afloop vertelde ze mij dat ze zoiets nog nooit had gezien.  

Wat bleek nu? De verzorgers kregen helemaal geen contact  

meer met deze vrouw, maar als Oio er was kon ze ineens weer  

praten en zelfs hele volzinnen maken. Heel bijzonder om te  

zien welke impact dieren op mensen hebben!  

Voor foto's en avonturen van Dionysius en mijn andere  

Chartreux-katten kun je deze Facebook pagina volgen:  

www.facebook.com/BlueLightningChartreuxCattery 
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