Tante KATho en Zoo vaKAnTie cat chat
vandaag zondag 2 augustus 2009
Grappig, ik merk, dat zodra ik de sleutel in de deur steek de dames en heren beginnen
te kwetteren en te kletsen. Het ziet er naar uit, dat Puk zich beter voelt. Ik heb haar
zien eten en die stick met
zaadjes is haar favoriet;
dan wordt ze helemaal
opgewonden en wil er als
eerste van eten. Pablo lijkt
af en toe de dienst uit te
maken in de kooi. Alleen
Sylvester kan volgens mij
‘tegen hem op’. Tweety
gaat vaak als eerste naar
het verse drinkwater. Ze
maken er wel overdag een
feestje van; elke dag zuig
ik veertjes, zaadjes, en
schilletjes op om en onder
de kooi. Het ligt zelfs op en
onder tafel ☺

Zo, lekker buiten geweest, gegeten en nu languit en even wassen. Ze hebben er een
ritueel van gemaakt met z’n tweetjes. Max komt vervolgens even een kroel halen en
Bart wil graag aandacht als hij
zo op de grond ligt.
Omdat ze buiten komen en ik
Bart gras zag eten vind ik als
ik kom wel eens een beetje
braaksel. Om de warmte
zoveel mogelijk buiten te
houden doe ik een gordijn
dicht. Heb weer de planten
verzorgd (de plant die in de
keuken bij het raam stond,
staat inmiddels met alleen
maar bruine bladeren buiten.
Die is niet meer te redden. De
mat die voor de schuifdeuren
naar buiten lag ligt nu ook buiten, een van de katten had er z’n billen nogal rigoureus
aan ‘afgeveegd’, daar hielp geen schoonmaken meer aan……De post ligt op 2
groeiende stapels (geadresseerde en niet geadresseerde post) op het aanrecht.
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