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Poezenpension Luxor
in het friese jubbega
- Door Jessika Mastebroek -

Marja en Bauke Kramer zijn de eigenaren van
poezenpension Luxor, waar persoonlijke
aandacht voor elk dier voorop staat, in het
Friese Jubbega. Op de drukste dagen van het
jaar logeren er ruim 120 katten in Luxor.
Over Dieren ging naar Jubbega, kreeg een
rondleiding en sprak met Marja en Bauke
over de hobby waarvan ze hun werk hebben
gemaakt.

M

arja verteld: ‘In 1995 was de offi
ciële opening van het pension’.
‘Daar is drieënhalf jaar bouwen
aan voorafgegaan. In de zomer
van 1994 hadden we de drie kleine kamers met
hun buitenren klaar en hadden we onze eerste
gasten. Bauke komt uit de grafische wereld en
ik werkte in de zwakzinnigenzorg. We waren
allebei gek op katten en het pension was dé
manier om van onze hobby ons werk te
maken. In de loop der jaren hebben we met veel
katten en hun eigenaren een band opgebouwd.
Er komen katten bij ons van eigenaren die op
vakantie gaan, maar er zijn ook andere redenen
waarom ze hier logeren. Sommige eigenaren
zijn aan het verbouwen, verhuizen of moeten
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Een van onze
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logés is hier nu al vijf maanden. Zijn bazin is
gescheiden en woont tijdelijk bij haar ouders
waar geen plek voor hem was. In afwachting
van het nieuwe huis, woont de kat tijdelijk hier.
Z’n eigenares komt iedere week op bezoek om
te kijken hoe het gaat. We hebben veel vaste gas
ten, sommige komen hier al jaren. Het grappige
is dat we ook veel vaste vakantiekrachten heb
ben, die iedere zomer wel weer een aantal oude

bekende gasten tegenkomen. Ik weet zeker dat
er katten zijn die een vakantiegevoel hebben
tijdens het verblijf in het pension’.

Groepshuisvesting
Het gebouw waarin het pension is gevestigd is
door Marja en Bauke zelf ontworpen en
gebouwd. ‘Zoiets doe je een keer in je leven,’
vertelt Bauke, ‘daarna verzeker je het goed en
hoop je er jarenlang plezier van te hebben. We
hebben in ons pension gekozen voor groeps
huisvesting en hebben vijf groepskamers en
drie kleine kamers voor individueel verblijf. 
De vijf groepskamers kunnen, volgens het
honden- en kattenbesluit, maximaal twintig
katten per stuk huisvesten. De kleine kamers
zijn in eerste instantie bedoeld als ziekenboeg,
maar worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld
katten met suikerziekte of blinde katten. Onze
gasten kunnen dag en nacht naar buiten. We
hebben een soort wandreksysteem ontworpen
dat we kunnen indelen en waar we eventueel
afsluitbare eenheden in kunnen maken. Iedere
gast heeft er zijn eigen plek met een eigen
mand. Alles is gemakkelijk schoon te maken,
dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde
voor een plek waar zo veel dieren komen. Alle
kamers hebben een overdekt terras waar het
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lekker toeven is. Het is er snel behaaglijk, maar
het wordt nooit echt warm doordat de lucht
stroom steeds ververst wordt. We hebben ook
een ruimte die helemaal open is, een soort
kopie van de overdekte terrassen. Daar is het
goed beschut en wordt maximaal geventileerd.
Een of twee keer per jaar gebruiken we deze
ruimte voor logés met niesziekte. Vaccinaties
zijn verplicht, maar toch wordt er af en toe een
kat ziek. Deze ruimte is dan ideaal omdat het

eens schermutselingen, maar dat is niet meer
dan het meten van elkaars krachten. Het
gebeurt eigenlijk nooit dat een gast zich in de
groep niet kan handhaven of voortdurend aan
het vechten is. Het enige wat zo nu en dan
lastig is, is een onwennig dier dat niet wil eten.
Met veel geduld lukt het altijd wel om de kat
aan het eten te krijgen, de meeste passen zich
uiteindelijk wel aan.’

Lopend buffet
virus hier letterlijk kan wegwaaien. We voorko
men daarmee dat het virus in een groepskamer
blijft en ook alle nog niet zieke logés geïnfec
teerd worden.’

‘Er staat de hele dag droogvoer van de betere
merken voor onze gasten klaar, we noemen dat
het lopend buffet. Als een kat een ander merk
gewend is, kan hij dat natuurlijk ook krijgen.
Naast het droogvoer geven we drie keer per
dag een kleine portie natvoer. De dieren kun

Beschrijving
‘Mensen die overwegen om hun kat hier naar
toe te brengen, nodigen we uit om eens te
komen kijken en praten. We vragen een
beschrijving van hun dier en aan de hand
daarvan bepalen we of hij geschikt is om hier
te komen logeren. Voor de meeste katten geldt
dat gelukkig. Alleen dieren met ernstige
gedragsstoornissen leveren soms problemen
op. Verder kijken we naar de groepssamenstel
ling per kamer. Niet alle dieren zijn geschikt
om in een groepsverblijf te leven, maar de
meeste wel. Sommige eigenaren twijfelen of
hun kat wel in een groep met andere kan leven
en zijn verbaasd als ze zien hoe goed hij het
hier doet. Alle katten zijn hier op vreemd ter
rein, waardoor ze gelijkwaardig en behoed
zaam in de omgang met elkaar zijn. Er zijn wel

nen de hele dag van de brokjes eten, bij het
natvoer houden we echt in de gaten of een kat
eetlust heeft en voldoende eet. De tweede
groepskamer is momenteel ingericht voor die
ren die dieetvoeding eten, vaak katten met een
blaas- of nierdieet en heel soms eentje met een
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voedselallergie. In de dieetkamer staat geen
lopend buffet, daar krijgt iedere kat zijn eigen
schaaltje met brokjes, dat zetten we bij de
mandjes van de dieren.’

Personeel
Marja en Bauke hebben hun han
den vol aan het pension. ‘Hoe
meer katten er zijn, hoe meer
handen we nodig hebben. We
hebben twee personeelsleden in
dienst en daarnaast veel stagiai
res van de AOC’s dierverzorging.
In de zomerdrukte hebben we
een vast clubje zomerkrachten,
meestal zijn we dan met zes of
zeven mensen aan het werk.  
’s Ochtends maken we de groeps
kamers schoon, alle kattenbak
ken worden schoongemaakt, alle
schaaltjes afgewassen, de vloeren
gedweild, alles wordt gepoetst en
de katten krijgen voor de eerste
keer blikvoer. Tijdens het schoon
maken hebben we alle aandacht
voor de katten, soms moeten we
ons haasten om de koffie om elf
uur te halen. ’s Middags is er een
aandachtsronde voor de katten
waarbij ook alles even gecontro
leerd wordt en voor de tweede
keer blikvoer gegeven wordt. 
’s Avonds gaan Marja en ik alle
kamers langs, zodat we alle kat
ten iedere dag persoonlijk even
zien en ze nog een keertje kunnen
voeren. We checken de kamers
dan ook direct, zodat we kunnen
zien of alles in orde is. Die laatste
ronde is een mooie afsluiting van
de dag. Het is voor ons als pen
sioneigenaren erg belangrijk dat
we alle katten iedere dag zelf in
ieder geval een keertje zien.’
Voor meer informatie:
www.poezenpensionluxor.nl
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