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Bee-fore, Bee-after ... Bee-zonder
Een kat heeft 7 levens. Mijn eigen kat maakt daar

ongecastreerde katers van de buren verdedigd moest

therapie, voeding en begeleiding. Humm, kattenleven

ruim gebruik van. Hij nestelde zich 15 jaar geleden

worden.

nr. 5 ...

in ons gezin. Een gezelschapsdier optima forma,

Hoe schokkend was het om hem op een avond, in de

lief, aandachtig en niet van je schoot weg te slaan.

kracht van zijn leven, liggend op zijn zijde te vinden

Inmiddels is opnieuw huidkanker opgetreden aan

We hebben het wel eens getimed, het duurt gemiddeld

in een plas bloed. Een vergiftiging had ernstige

één oor. Nu mist hij na de operatie één oor helemaal.

5 seconden voordat hij op schoot zit. Hij nestelt zich

darmproblemen veroorzaakt. Dagen van intensieve

Hij wordt er niet mooier op. Pfuuh, kattenleven nr. 6 ...

dan heel comfortabel (voor hem!) boven op je.

zorg in de kliniek volgden en mét het gebruik van

Zijn naam, Mister Bee, dankt hij aan mijn dochters,

een extra kattenleven (nr. 3) kregen we hem er weer

Mister Bee wordt nu wel oud, maar blijft zoals hij is,

bovenop!

vrolijk en blij. Hij zit inmiddels binnen 4 seconden
op schoot en heeft nóg één leven over.

die waren 15 jaar geleden helemaal gek van Mr. Bean,
de Engelse komische ietwat onhandige acteur.

Dan denk je nu is het wel genoeg geweest ... Aan de

Ik hoop van harte dat hij er gebruik van maakt!

Het onbeholpen gedrag van de kat deed hen aan

foto’s boven “Bee-fore en Bee-after” kan je zien dat er

Een Bee-zondere kat!

de acteur denken.

echt nog meer geweest is.

Hij was ergens op het platteland onder een

Vijf jaar geleden kreeg hij kanker. Witte dieren zijn

struik gevonden met een gebroken poot. Hij had

extra gevoelig voor het ontwikkelen van huidkanker,

waarschijnlijk al maanden geleden zijn achterpoot

vooral aan de oorranden. Gelukkig zijn wij er bij ABC

gebroken en die was inmiddels “genezen” in twee

voor Dieren op getraind problemen in een vroeg

losse stukken. Je snapt dat “loopt” niet lekker.

stadium te herkennen. Operatie aan twee oren volgde

Ik heb hem geopereerd en met de nodige stalen

en weefselonderzoek bevestigde dat de operatie

pennen is zijn poot uiteindelijk ook werkelijk genezen

succesvol uitgevoerd was. Hij was zijn mooie puntoren

in één stuk. Zijn ongeluk en langdurige herstel van

kwijt en zag er uit als een witte fret, soms werd Mr. Bee,

kansloze zwerfkat tot heerlijk gezelschapsdier zijn

Mr. “Weasel” genoemd. Tja, kattenleven nr. 4 ...

NIEUW!!
SPECIALE ACTIE:

Dierenarts Robert van den Brink

wel twee levens waard.
Na drie goede jaren werd Mr.Bee magerder.

Levenslang basisvaccinatie en jaarlijkse

De jaren die volgden waren rustig op wat

Onderzoek leerde dat zijn nieren het moeilijk kregen.

gezondheidscontrole voor slechts éénmalig € 299,-

verwondingen na omdat het territorium tegen de

Gelukkig stabiliseerde hij voortreffelijk met de juiste

Vraag naar de actievoorwaarden.

