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Dagtaak aan katten
deklus

Katten en klussen, dat zijn de hobby’s van Marja en Bauke
Kramer. In hun pension kunnen 120 poezen terecht. Tus-
sendoor bouwen ze hun eigen huis.

‘Kom mar Igor, lekker
iten”, zegt medewerk-
ster Wiesje Lageweg,
terwijl ze met een

bakje voer loopt. De langharige
Siamees springt op het aanrecht,
waar hij het liefst eet. Geen pro-
bleem, vinden ze in Jubbega, katten
mogen best hun eigenaardigheden
hebben. De poezen worden als
kleine prinsesjes behandeld.

De vakantieperiode is aangebro-
ken, en de onderkomens van Poe-
zenpension Luxor zijn redelijk
gevuld. Op dit moment scharrelen
er veertig katten rond. In de zomer-
vakantie heerst er topdrukte, dan
kunnen er tot 120 katten overnach-
ten.

Kitty is een speciaal geval. Door
een ongeluk heeft ze een nauwe-
lijks zichtbare verlamming, waar-
door de kleine grijze kat niet meer
zelf kan plassen. ,,Twee keer per dag
knijpen we zachtjes haar blaas leeg.
Als je op vakantie gaat, kun je dat
als katteneigenaar toch moeilijk
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nissen”, zegt Marja, die vroeger een
opleiding als dierenartsassistente
heeft gevolgd.

Het pension bestaat sinds begin
jaren negentig. Psychiatrisch ver-
pleegkundige Marja en grafisch
ontwerper Bauke zochten een ma-
nier om van hun hobby, katten,
hun beroep te maken. Ze ontwier-
pen samen met een bouwkundige
een pand, dat ze in drie jaar tijd
eigenhandig hebben neergezet.

,,Ik kan niet metselen”, zegt
Bauke. ,,Dus we kregen het advies
om met kalkzandsteenblokken te

werken. Die kun je op elkaar lijmen.
Dit kan iedereen.” Toch was de
bouw geen kleine opgave. Alleen al
het stuken van de binnenmuren
nam drie maanden in beslag.

Bijna twintig jaar later bestaat
het poezenpension nog steeds.
Inmiddels wonen Bauke en Marja al
anderhalf jaar op de zolder van het
pension, boven de verblijven van
de katten, terwijl ze even verderop
zelf een huis bouwen.

Het echtpaar runt het pension
samen met drie vaste medewerk-
sters. Ze hebben een dagtaak aan
het verzorgen van de katten en het
klussen. Op vakantie gaan ze zel-
den. ,,Wij zijn echte huismussen.
Eén keer per jaar gaan we een week-
einde naar Zeeland en dat is het
dan wel”, zegt Marja.

Het huis moet eind volgend jaar
klaar zijn. Achteroverleunen zit er
volgens Bauke daarna nog even
niet in. ,,Er zitten een paar krimp-
scheurtjes in het verblijf voor de
katten, dus als het huis klaar is
gaan we gelijk door met de renova-
tie van het poezenpension.”

‘Twee keer per
dag knijpen we
zachtjes haar
blaas leeg’
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