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vuuRscnB - Hoewel
Lage Vuursche vooral bekend
staat om zijn kasteel en de
pannenkoeken, is de odlettende
(dagjes)toerist en inwoner sinds
LAGE

februari misschien nog iets
anders opgevallen. Vlak voor
het centrum hangen bordjes die
de weg wijzen naar'hotel De
Vuursche', een pension speciaal
gebouwd voor katten.

Open dag
Om zich van nog meer klan-

ten te verzekeren houdt Marlise Koop-Schep zaterdag een
open dag.,,Aan geïnteresseer=
den geef ik een rondleiding en
op de boerderij is er ook van
alles te doen.Zo zijn er kalfjes
en lammetjes en verschillende

Trotse gastvrouw en eigenaresse
varf De Vuufsche is Madise

informatiestands va n onder
meer de dierenambulance
Eemland." De open dag is van
twee tot vier uur, Hoge Vuur-

Koop-Schep. De dierenlieftreb-

seweg

ster ontwikkelde haar liefde
voor katten al op jonge leeftijd.
,,Als kind liep ik vaak rond met
een poes in mijn atmerrenzat
ik naast de brokkenbakjes,
zodatik de katten kon bestude-

ren", herinnert ze zich. ,,De
dieren hebben natuurlijke in-

stincten en duidelijke karaktereigenschappen", vervolgt de

dierenliefhebster: ,,Dat zie je
ook bij mijn eigen katten. De
een is een prinses op de erwt en
de ander is juist de hofnar die
iedereen wil vermaken. Andere
dierensoorten hebben dat niet
zo sterk."
Hoewel een gemengd pension
voor zowel katten als honden '
waarschij nlij k lucratiever is,
koos de z8-jarige er bewust voor
ora haar pension exclusief voor

katten te houden.,,Veel katten
zijnvan huis uit niet gewend

1.

Ik vind het belangrijk om hetverblijf. zo aangeaan honden.

naam mogelijk te maken. De
baasjes zijn op vakantie, dus ik
probeer de katten ook een vakantie te bezotgen, Het hotel is
dan ook speciaal ontworpen
voor katten", legt ze uit.
Op het ont\ryerp heeft de

dierenliefhebster lang kunnen
broeden. ,,Het hotel staat op het
land van de boerderij van mijn
ouders. Hierdoor had ik de
mogelijkheid om het gebouw
vanaf de grond op te bouwen eË
kon ik het helemaal naar mijn
smaak ontwerpen en inrichten.
Na mijn studie diermanagement heb ik zev en jaat gewerkt
als assistent- dierenarts. In deze
periode blèefhet idee voor het
hotel kriebelen en heb ik meerdere pensions bezocht om inspiratie op te doen", vertelt ze
terwijl ze door de verschillende
vertrekken loopt.

Kleurenthema
De Vuursche heeft drie verblijven die allemaal in een verschil-

lend kleurenthema zijn ingericht.,,Elke ruimte heeft zowel
een binnen- als een buitenverblijf", vertelt Koop-Schep terwijl ze het'groene' verblijf
binnenwandelt. In het buiten-

verblij f ligt een grijze kater -te
§enieten van de zon. Een zeven-

tien jaar'oude'pensiongenoot'
zoektjuist de schaduw oF.,Je
ziet dat ze zich op hun gemak

Marlise in haar kattenhotel.

voelen", knikt ze.
De onderneemster is niet van
plan personeel in te huren.
,,Mijn visie is om zoveel moge-

Marlise Koop-Schep:,,Katten hebben natuurlijke instincten en sterke karakterr

lijk zelf doen. Hoe meer perso-

neel je hebt, hoe minder overzicht je houdt. Maar als het in
de zomer echt druk wordt, huur

ik misschien nog iemand in die
mij kan helpen met schoonmaken. Mijn ouders helpen trouwens niet. Het hotel staat natuurlijk op hun grond, maar het
is echt mijn ding.Ze steunen
mij uiteraard wel, maar ik zie
mijn vader geen kattenbakken
verschonen", lacht ze.
De dag in het hotel begint
steevast's ochtends rond zeven
uur. ,,De katten krijgen allemaal wat te eten en kunnen uit
hun nachtverblijf. Daarna begin
ik met schoonmaken en kan ik
het ondertussen natuurlijk niet
laten om even met ze te knuffe-

len. Het is belangrijk datze die
aandacht kriigen." Gekke verzoeken van baasjes heeft ze nog
niet gekregen.,,Ze geven wel
vaak spqeltjes en dekentjes mee
omdat ze denken dat hun kat
dan sneller went. Eigenlijk is
dat niet zo,maaÍ het geeft de
baasjes in ieder geval een goed
gevoel."
De dierenlieftrebster gaat'de
toekomst vol vertrouwen tegemoet.,,Het runnen van het

kattenhotel is natuurlijk seizoensgebonden, maar ik heb
sinds de opening nog niet leeggestaan. Ook heb ik al veel
reserveringen voor de zomerperiode. Ik denk dat ik tegen die
tijd helemaal vol zit", voorspelt
ze zelfverzekerd.
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