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n het noorden van Nederland, in het  grens -
gebied van Groningen en Friesland, net buiten
het dorp Lauwerzijl, bevindt zich  Katten -
opvang Bastet van Wendie en Henry Sonne-
veld. Dit is niet zomaar een dierenopvang,

want naast de voor de hand liggende opvang en
verzorging van katten die om wat voor reden dan
ook geen eigen thuis hebben, is hier tevens
sprake van een dagbestedingsplek voor mensen
met een beperking. Twee vliegen in één klap dus,
opvang van dieren en dagbesteding voor mensen,
voor beide partijen positief. De katten krijgen veel
aandacht van de cliënten, en de cliënten ervaren
positieve gevoelens door hun omgang met de
katten.

Kattenliefhebbers Wendie en Henry hebben beiden
een ruime werkervaring in de zorg en hebben ook
nog steeds een reguliere baan naast hun werk in de
kattenopvang. Door haar werk in de zorg merkte
Wendie dat er veel behoefte was aan zinvolle dagbe-
steding, en dat werken met dieren voor veel mensen
een wens is. Hieruit ontstond dan ook het idee voor

een combinatie van opvang en dagbeste-
ding. Wendie was eerder vrijwilligster
bij Kat in Nood, een andere opvang die
voorheen in Lauwerzijl zat. Daar
kwam dit idee helaas niet van de
grond, maar nadat Kat in Nood
 verhuisd was naar een nieuw pand el-

ders, ontstond echter de mogelijkheid
om hun voormalige terrein en gebouwen te

huren en daar zelf wat te beginnen.

Vanaf september 2011 zijn Wendie, die
bij Kat in Nood haar vakbekwaamheid

haalde, en Henry opgestart met hun eigen  katten -
opvang en dagbestedingsplek. Ze voorzien hiermee
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duidelijk in een be-
hoefte, want de op-
vang zit intussen vol
met katten en er is
zelfs een lange
wachtlijst. Momen-
teel zijn er 3 vaste
cliënten die een aan-
tal dagen per week
bij de kattenopvang
doorbrengen. Dit va-
rieert van iemand
met autisme, iemand
met een hersen be-
schadiging na een
auto-ongeluk tot ie-
mand met een spier-
ziekte. Deze mensen,
verdeeld in een
“werkgroep” (schoonmaken en voeren) en een
“sfeergroep” (aandacht geven, spelen, knuffelen en
socialiseren), helpen elk op hun eigen manier mee en
het geld dat zij betalen voor hun dagbestedingsplek
helpt mee om de kattenopvang, die geen subsidie
ontvangt, draaiende te houden. 

Bij Bastet worden katten opgenomen ongeacht hun
leeftijd, gezondheid of eventuele gedragsproblema-
tiek. De katten verblijven in twee aparte, gezellig in-
gerichte ‘huiskamers’, elk met een aangrenzende
buitenren, waar ze naar hartenlust kunnen spelen of
zich verstoppen. Ze hebben ruimte, en krijgen aan-
dacht en goede verzorging. Er wordt uiteraard gepro-
beerd om katten te herplaatsen, zodat ze een nieuw

eigen thuis krijgen en er ook weer
ruimte komt voor andere katten
van de wachtlijst, maar als dat
niet lukt mogen ze de rest van
hun leven blijven. Wendie en

Henry hebben er bewust voor
 gekozen om de opvang klein-
schalig te houden en de groepen

niet te groot te maken (elk bij
voorkeur maximaal 20 dieren), zodat de katten niet
teveel stress ervaren.

Ze hebben ruimte, 
en krijgen aandacht en
goede verzorging. 



Zoals gezegd zit de opvang eigenlijk vol en is er een
wachtlijst, maar voor echte grote noodgevallen wordt
er, indien mogelijk, toch een uitzondering gemaakt.
Zo kreeg Bastet eind november een wanhopig ver-
zoek van personeelsleden van een gevangenis in het
zuiden van het land. De gevangenis zou gaan sluiten.
Er liepen echter diverse katten rond op het terrein,
die katten moesten weg, en als dat niet gebeurde
zouden ze geruimd worden. Het gevangenisperso-
neel heeft echt heel veel moeite gedaan om de katten
te redden en dit is uiteindelijk gelukt.  De katten,
negen stuks in totaal, zijn inmiddels bij Bastet, waar
ze opgevangen en verzorgd worden. Kat in Nood
heeft gezorgd voor neutralisatie en inentingen. De
opvang zit alleen wel overvol zo, dus hopelijk kunnen
er snel katten herplaatst worden.

Naast de opvang hebben Wen-
die en Henry bij hun huis in
Munnekezijl, een dorp ver-
derop, nog een kleinschalig

kattenpension, waar katten tijdens
afwezigheid van hun baasjes on-
dergebracht kunnen worden en

goed verzorgd worden. Het is de
bedoeling dat hier op hun eigen terrein nieuwbouw
komt voor de kattenopvang, zodat uiteindelijk alles



bij elkaar zit. Dit is natuurlijk veel efficiënter, met
 kwalitatief betere faciliteiten en ruimte voor wat meer
katten en cliënten. Het heeft de nodige moeite ge-
kost, maar de vergunningen zijn intussen rond, en
hopelijk kan er begin 2013 begonnen worden met de
bouw. Hopelijk kan Bastet hier dan, met de mooie
wisselwerking tussen mens en dier, nog vele jaren
vooruit.

Wil je meer weten over Bastet? 
Kijk dan op www.kattenopvangbastet.nl
Hier vind je ook hoe je de opvang financieel kunt
steunen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte
welkom en kan zeker goed gebruikt worden. Naast
geldelijke donaties zijn ook zaken als handdoeken,
schoonmaakdoekjes en dekentjes zeer bruikbaar.

Naast financiële steun is het uiteraard mogelijk om
een kat uit de opvang een nieuw thuis te geven.
Neem contact op met Wendie via 06- 36141797 of

info@kattenopvangbastet.nl
voor een afspraak om een keer
te komen kijken. Voor elke ge-
plaatste kat kan er weer een
andere kat van de wachtlijst af. 

Bastet is ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/kattenopvang
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