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Henk van Houwellngen
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Alex Ploeg
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e mail: mvdhadelkamp@dibevo.n
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Allemaal een huis en een nieuwe auto.
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Cu6lstef ondernemersopleldingen€73,25
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Prljs buitenlènd € 43,50.
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Dibevo werkt
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ln deze roerige tijden durven veel mensen het ntet

rfebruari zorz opende Marlise offi-

ciee haar kattenhotel en op 30 rnaart
was de offrciële opening door de bur-

meer aan 0m voor zichzelf te begrnnen. Weiger-

gemeestervan Baarn. Op
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rnaartwas

er een open dag voor consumenten

achtige banken en sombere toekomstvoorspellin

waar ruim driehonderd mensen (l) op
afkwamen. In de ontvangstruimte van het kattenhotel

gen weerhouden hen van het grote avontuur. Het
verhaal van Kattenhotel De Vuursche leert dat het
soms heel zrnvol kan zijn om je niets aan te trekken van economische voorspellingen. Het bedrijf

van Marlise Koop-Schep bestaat net een jaar, en

hangt, netles i ngelljst, een verzameling kra nten berichten
over de start van dit piepjonge bedrilt het zijn er elf

Vol
Niet alleen de ontvangstruimte van Kattenhotel De Vuursche is netjes. Aankomend op het bedrijf van Marlise,

valt

direct op dat alles zijn vaste plaats heeft. De oprijlaan en
het erf zijn smetteloos, nergens is rommel te zien en zelfs
de boerderij en bijgebouwen lijken te stralen "lkvind
het heel belangrijk dat alles opgeruimd en schoon is'l
zegt Marlise. "Natuurlijk is alles in het kattenhotel nieuw

kent een vliegende start. Omdat ze ermee begon

en praktisch ingericht. Datscheeltenorm in de rommel

om precies de goede reden, ze houdt van katten.'

ouders ook niet, gelukkig. We vinden het belangrijk dat

maar het past niet bij mij om troep te maken Bij mijn
het bedrijf er verzorgd uitziet."
'Al die publiciteit rondom de opening was geweldig'l ver-

telt Marlise. "lk had zoveel belangstelling nietverwacht
maar klaarblijkelijkvinden mensen hettoch wel heel
brjzonder als iemand een kattenhotel begint." Ook over
de klandizie heeftze

I !t]ir "rrr:lirirl ll: litll

niette klagen."lk kan hierzestig

katten plaatsen'l vertelt

ze.

"vorigjaar zomer

en

kerstvakantie was het al helemaal volgeboekt.
Dat had ik niet verwacht en komende zomer zilten we al

bi.1na

Mariise ging, voordàt de houw van lraar hedrijívan stfirt Ëing, veel kijk*n bij c*liegarjierenpensionh*udsrs" Tips en ide*ën elie:e daer *pd**d. zijn'

vol."

Dol op katten

""r,r lneikvandcdriekattenverblijveniseenl<eukenbiokaangebiacht,con"lpleetinÉtwa5-

Marlise werd geboren in de monumentale boer-

bak en stromend walsr. lr'larlise: "Daar ben ik htel biij rfiee. Het i§ ontzettencl handig

derij die voor het kattenhotel staat, haar ouders

dat je nieï met water en spu ilen

wonen er nog steeds.

l\,'iet

d

ie mceten wcrden srh*cngemaa kt, hoeft ïc slepen."

zijn drieën voeren
Lidmaatsrhap van Dibevo. l\4arlise: "lrjatuurlijk vanu.rege rie algemene vnorwaarden

zij een boerenbedrijf met melk- en zoogkoeien
en schapen. Marlise."lkwerkte zeven jaarals

maar ool< onrdat ik weet wat Dibeuc

paraveterinair. Ceweldig leuk werk, maar het

zijn we

was eigenlijk altijd mijn droom om een keer een

rnecr dan ncrmaa! om ie aan te siuiten bij e*n braneheorganisatie."

kattenpension te beginnen." De reden die ze

Àan slli kattenverblijf grenst een grnct semi-buitenverb!ijf, waarin éd* zijde uit stevig

daa rvoor geeft

gaas hestaat" Marlise: "De deur tussen heï irinnen- en huitenverblijfslaat prëktisch

verklaart

di rect het succes van

iiei

ïan Lï0, de land-

ae

ht*r- de :chermen allen:aai doet. Met de kneien

en iuinbouworganisatie,

vcor nrij is

htt eigenlijk niet

het bedrijf. "omdat ik dol ben op katten. lk vind

a!ïijd *pen of op e*n

de koeien en schapen leuk, maar mijn hart l gt

tenl(ant, met zo'n dertig centimeter ruin:t* ertussen. öp die nranier kunnen de hotei-

bi.l de katten. ln

zorr begonnen we met de bouw

l<ier.

W* hebhen e*n duhbele laag gaas aangebracht a;rn de bui-

kötïen nooit ;n d;redt conta[t kËmen met buiïenkatten."

van een nieuw pand, op het erfvan de boerderij,
Om te vocrkcmen

waarbij de voorkant kattenhotel moest worden
en de achterkant koeienstal. lk ben bij veel pen-

Iencie plaatsen waar ds

sions gaan kijken en kreeg zo een goed idee van

wat ik

we I en

n

rijl
even kwijt: ik stond

iet wild e in

wil iktrouwens ook nog

m

ijn eigen

bed

Dat

tr<*nnen wsrden.

en

í-leel

steeds versteld van

de coliegialiteit in

deze beroepsgroep. ledereen

wilje helpen, stelt

sta nog

zijn bedn.lf voor.je open, geefttips, lkvond dat
echt een openbaring."

dal de riolering

ve

rstopt i-àakt, eitt*il er roostÉrs in de putj*s" met

losse balcjes die gernakk*!ijk schoangemaakt kunnei: warden. Verder zi.in

buir*n

ge nraki<elijk i:er"eikt en

ve*l hoge pianken €il eitplaatsen En hrede vensterhank*n.

Këttenspeelg{ied en l<rabpa!en vfin ruw h,:ui.

.,+

erverschii-

eventu*sl schocnge spneld

"Íelf in heï b*s gevenden."

Kindersloten op de k*ul*enkastjes. l',,'larlise: "Er zit niets eetbaar§ !n de kastjes maard*
katten vinden h*i blijkbaar e*n spsfi om toeh even een kijkje te nëmen."
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ln de vakanties is het alleen katten wat de klok

hun dier zijn, en eigenlijk een hele eer dat ze hun

ik dan erg leuke verhalen: over katten die lopen

slaat, verder is Marlise ook veel aan het werk met

kat aan mil toevertrouwen. lk maak veelfoto's

te zoeken naar hun vrienden uit het hotei, dieren

de evenhoevige bewoners van de vofschep. Mar-

van de katten en maii ofwhatsapp die naarde

die veei meer zelfvertrouwen blijken te hebben,

lise: "Mijn man werkt bij de gemeente, maar in de

eigenaren. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. lk

ofeen kat die het th uis regelmatig naast de bak

vakanties helpt hij ook hier een handje mee, net

zorg ervoor dat ik alle katten bij naam ken, hier is

deed en compleet zindelijk bleek en bleefna het

als mijn ouders. Wat dat betreft is het een echt

niemand een nummeT. Ookvraag ik na hetverblijf

verblijf in ons hotel. Zulke verhalen vind ik gewel-

familiebedrijf. Maar de verzorging van de katten:

vaa k even na hoe het th uis gaat. Heel vaa k hoor

dig, die maken het werk pas echt leuk." e-

die doe ik liefst zo veel mogelijk ze

I

Omdar ik

dat leuk vind, en omdat ik me voor kan stelien
dat klanten het waarderen te weten dat hun kat
alti.ld door dezelfde persoon verzorgd wordt."

Groepen
In Kattenhotel De Vuursche leven de katten zo

vee mogeiijk in groepen. Marlise: "'s Nachts
zitten ze apart In de nachtverblijven, waarbij
katten die bijvoorbeeld uit één gezin komen
samen kunnen, doordat de nachtverblijven met

eikaarverbonden kunnen worden. Daarworden
ze ook gevoerd, zodat ik precies kan zien wat en

hoeveel iedereen eet. Maa r overda g zitÍen ze zo
vee mogelijk in een groep. Omdat ze alle ruimte
hebben en zich bovendien altijd kunnen terugtrekken in de nachtverblijven, gaat dat eigenlijk

aitijd goed. En mocht een kat echt niet met soort
genoten samen kunnen, dan blijft hij overdag in
het nachtverblijf en mag hij 's nachts loslopen.
lk heb één keer zo'n terroristje te logeren gehad.

Zijn eigenaren hadden me algewaarschuwd dat
hij de schrik van de buurt was, en dat was hij hier
in het pension ook. Door hem overdag alleen te
laten en 's nachts de vrljheid te geven, heeft hij
toch een leuke vakantie gehad."

Leuke klanten
Marlise vindt niet alleen het contact met katten,
maar ook met de eigenaren een prettig aspect van
haar werk. "lk heb echt heel leuke klanten'l vertelt
ze. "lk

vind het mooi om te zien hoe gek ze met

lqltlil'.I1

