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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. 

arjaverteld:‘In1995wasdeoffi

ciëleopeningvanhetpension’.

‘Daarisdrieënhalfjaarbouwen

aanvoorafgegaan.Indezomer

van1994haddenwededriekleinekamersmet

hunbuitenrenklaarenhaddenweonzeeerste

gasten.Baukekomtuitdegrafischewerelden

ikwerkteindezwakzinnigenzorg.Wewaren

allebeigekopkattenenhetpensionwasdé

manieromvanonzehobbyonswerkte

maken.Indeloopderjarenhebbenwemetveel

kattenenhuneigenareneenbandopgebouwd.

Erkomenkattenbijonsvaneigenarendieop

vakantiegaan,maarerzijnookandereredenen

waaromzehierlogeren.Sommigeeigenaren

zijnaanhetverbouwen,verhuizenofmoeten

bijvoorbeeldnaarhetziekenhuis.Eenvanonze

poezenpension Luxor
in het friese jubbega

- door jessika mastebroek -

logésishiernualvijfmaanden.Zijnbazinis

gescheidenenwoonttijdelijkbijhaarouders

waargeenplekvoorhemwas.Inafwachting

vanhetnieuwehuis,woontdekattijdelijkhier.

Z’neigenareskomtiedereweekopbezoekom

tekijkenhoehetgaat.Wehebbenveelvastegas

ten,sommigekomenhieraljaren.Hetgrappige

isdatweookveelvastevakantiekrachtenheb

ben,dieiederezomerwelweereenaantaloude

bekendegastentegenkomen.Ikweetzekerdat

erkattenzijndieeenvakantiegevoelhebben

tijdenshetverblijfinhetpension’.

groePshuisVesting
Hetgebouwwaarinhetpensionisgevestigdis

doorMarjaenBaukezelfontworpenen

gebouwd.‘Zoietsdoejeeenkeerinjeleven,’

verteltBauke,‘daarnaverzekerjehetgoeden

hoopjeerjarenlangpleziervantehebben.We

hebbeninonspensiongekozenvoorgroeps

huisvestingenhebbenvijfgroepskamersen

driekleinekamersvoorindividueelverblijf.

Devijfgroepskamerskunnen,volgenshet

hondenenkattenbesluit,maximaaltwintig

kattenperstukhuisvesten.Dekleinekamers

zijnineersteinstantiebedoeldalsziekenboeg,

maarwordenookgebruiktvoorbijvoorbeeld

kattenmetsuikerziekteofblindekatten.Onze

gastenkunnendagennachtnaarbuiten.We

hebbeneensoortwandreksysteemontworpen

datwekunnenindelenenwaarweeventueel

afsluitbareeenhedeninkunnenmaken.Iedere

gastheefterzijneigenplekmeteeneigen

mand.Allesisgemakkelijkschoontemaken,

datisnatuurlijkeenbelangrijkevoorwaarde

vooreenplekwaarzoveeldierenkomen.Alle

kamershebbeneenoverdektterraswaarhet
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lekkertoevenis.Hetisersnelbehaaglijk,maar

hetwordtnooitechtwarmdoordatdelucht

stroomsteedsververstwordt.Wehebbenook

eenruimtediehelemaalopenis,eensoort

kopievandeoverdekteterrassen.Daarishet

goedbeschutenwordtmaximaalgeventileerd.

Eenoftweekeerperjaargebruikenwedeze

ruimtevoorlogésmetniesziekte.Vaccinaties

zijnverplicht,maartochwordterafentoeeen

katziek.Dezeruimteisdanideaalomdathet

virushierletterlijkkanwegwaaien.Wevoorko

mendaarmeedathetvirusineengroepskamer

blijftenookallenognietziekelogésgeïnfec

teerdworden.’

besChrijVing
‘Mensendieoverwegenomhunkathiernaar

toetebrengen,nodigenweuitomeenste

komenkijkenenpraten.Wevrageneen

beschrijvingvanhundierenaandehand

daarvanbepalenweofhijgeschiktisomhier

tekomenlogeren.Voordemeestekattengeldt

datgelukkig.Alleendierenmeternstige

gedragsstoornissenleverensomsproblemen

op.Verderkijkenwenaardegroepssamenstel

lingperkamer.Nietalledierenzijngeschikt

omineengroepsverblijfteleven,maarde

meestewel.Sommigeeigenarentwijfelenof

hunkatwelineengroepmetanderekanleven

enzijnverbaasdalszezienhoegoedhijhet

hierdoet.Allekattenzijnhieropvreemdter

rein,waardoorzegelijkwaardigenbehoed

zaamindeomgangmetelkaarzijn.Erzijnwel

eensschermutselingen,maardatisnietmeer

danhetmetenvanelkaarskrachten.Het

gebeurteigenlijknooitdateengastzichinde

groepnietkanhandhavenofvoortdurendaan

hetvechtenis.Hetenigewatzonuendan

lastigis,iseenonwennigdierdatnietwileten.

Metveelgeduldlukthetaltijdwelomdekat

aanhetetentekrijgen,demeestepassenzich

uiteindelijkwelaan.’

loPend buffet
‘Erstaatdeheledagdroogvoervandebetere

merkenvooronzegastenklaar,wenoemendat

hetlopendbuffet.Alseenkateenandermerk

gewendis,kanhijdatnatuurlijkookkrijgen.

Naasthetdroogvoergevenwedriekeerper

dageenkleineportienatvoer.Dedierenkun

nendeheledagvandebrokjeseten,bijhet

natvoerhoudenweechtindegatenofeenkat

eetlustheeftenvoldoendeeet.Detweede

groepskamerismomenteelingerichtvoordie

rendiedieetvoedingeten,vaakkattenmeteen

blaasofnierdieetenheelsomseentjemeteen

Personeel
MarjaenBaukehebbenhunhan
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
resvandeAOC’sdierverzorging.
In de zomerdrukte hebben we
een vast clubje zomerkrachten,
meestal zijn we dan met zes of
zeven mensen aan het werk. 
’sOchtendsmakenwedegroeps
kamers schoon, alle kattenbak
kenwordenschoongemaakt,alle
schaaltjesafgewassen,devloeren
gedweild,alleswordtgepoetsten
de katten krijgen voor de eerste
keerblikvoer.Tijdenshetschoon
maken hebben we alle aandacht
voordekatten,somsmoetenwe
onshaastenomdekoffieomelf
uurtehalen.’sMiddagsisereen
aandachtsronde voor de katten
waarbijookallesevengecontro
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
zienenzenogeenkeertjekunnen
voeren. We checken de kamers
danookdirect,zodatwekunnen
zienofallesinordeis.Dielaatste
rondeiseenmooieafsluitingvan
dedag.Het is vooronsalspen
sioneigenaren erg belangrijk dat
we alle katten iedere dag zelf in
iedergevaleenkeertjezien.’

Voor meer informatie: 
www.poezenpensionluxor.nl

voedselallergie.Indedieetkamerstaatgeen

lopendbuffet,daarkrijgtiederekatzijneigen

schaaltjemetbrokjes,datzettenwebijde

mandjesvandedieren.’


