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Vera gaat op poezen passen.

Haar vriendin Lizzy helpt.

Het zijn meer poezen dan Vera dacht.

Niet een beetje meer, maar héél véél meer!

Er gaat van alles mis.

En plots is ook nog grijze kat Bo spoorloos!

Wat nu?

   De kattenboot 
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Ze steekt haar arm door die van Vera.
‘Ja, en er zijn drie jonge poesjes bij!
Maar ze wil dat ik eerst kom kijken.
Misschien bedenk je je nog, zei ze.’
‘Nee hè?’ zegt Lizzy.
‘Wij gaan lekker twee dagen met die poesjes spelen.’

Naar de boot

Vera loopt met haar vriendin Lizzy op straat.
‘Waar woont die mevrouw van de poezen?’ vraagt Lizzy.
‘Op een woonboot verderop in de gracht.’
‘En hoe ken je haar?’
‘Ik was met mijn vader in de supermarkt.
Toen hoorde ik haar zeggen dat haar moeder ziek is.
Maar dat ze ver weg woont en er niet heen kan.
Want niemand wil voor haar poezen zorgen.’
‘Maar wij wel, hè?’ lacht Lizzy. 
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Lizzy wijst stiekem naar het hoofd van de vrouw.
Ze draagt een haarband met katten-oren.
Vera lacht en slaat haar hand voor haar mond.
Na de hal komen ze in een grote woonkamer.
Vera kijkt verbaasd rond.
Hè, het zouden toch vijf poezen zijn?

Al snel zien ze de woonboot in de gracht.
‘Wat leuk!’ roept Vera. 
‘Ze heeft er poesjes op geschilderd.’
‘Ja, en het lijkt wel alsof ze een tuin heeft!
Wat een hoop planten op het dek!’
Vera en Lizzy lopen over de smalle loopplank.
Vera trekt aan de scheepsbel bij de deur.
Ze schrikt zich een hoedje van het lawaai.
Een vrouw in een vrolijke jurk doet open.
‘Hallo, fijn dat jullie er zijn. Ik ben Katja. 
Kom gauw binnen! Doe de deur goed dicht!’



‘Wat lief!’ zegt Lizzy, terwijl ze een poesje optilt.
‘Beneden in het ruim zit de rest,’ vertelt de vrouw.
‘Die hebben rode bandjes om hun hals.’
‘Hoe meer, hoe leuker!’ zegt Vera stoer.
‘Dus je wilt het echt doen?’ vraagt de vrouw.
Vera knikt, want ze vindt de kleine poesjes zo lief!
‘Maar je vader moet wel meekomen, hoor.
Hij moet de kattenbakken doen.
Want vijfentwintig poezen draaien heel wat drolletjes!’

Hoeveel poezen?!

Op een grote bank liggen twee poezen te slapen.  
Een rode kat luiert in een stoel.
In de vensterbank zien ze een zwart-witte poes
en op tafel zitten twee zwarte katten zich te wassen.
Alle poezen dragen een geel bandje om hun nek.
Drie jonge poesjes komen naar hen toe.
Vera en Lizzy bukken zich meteen 
en aaien de poesjes zachtjes.
‘Ik verstond in de winkel vijf  
poezen,’ fluistert Vera.
‘Maar dan zei ze zeker vijftien!’
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