Sander Keizer
en Yoshi
Vanaf het moment dat Sander Keizer zijn vrouw Mira ontmoette, leerde hij
ook haar kat Yoshi kennen. Die ontmoeting is alweer zo’n zes jaar geleden.
Inmiddels is Yoshi vaste waarde in het gezin. “Aanvankelijk had Yoshi een
sterke eigen wil. Hij deed precies waar hij zin in had”, vertelt Sander.
“Maar met wat kattenopvoedkunde, is hij veranderd in de ideale huiskat!”

Zeer aanhankelijk
Yoshi laat geen moment onbenut om bij iemand op schoot te kruipen. Sander: “Hij is zeer
aanhankelijk. Haren kammen, nagels knippen: hij laat het allemaal toe. Als ik hem roep, dan
komt Yoshi naar me toe en gaat hij netjes zitten. Hij doet geen vlieg kwaad.” >>
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Koppeltje eksters
”Nou ja, geen vlieg… Dat is niet helemaal waar”, bekent Sander. “We hadden een
koppeltje eksters in de tuin. Yoshi greep ooit hun jong. Die heeft het jammer genoeg
niet overleefd. Dat nemen de eksters hem na al die jaren nog steeds kwalijk. En terecht!
Met z’n tweeën jagen ze hem dan ook graag de tuin uit.”

Voorraadkast
Eten is belangrijk voor Yoshi. “Normaliter krijgt hij droge brokken, maar zodra de
voorraadkast open gaat, loopt hij mee om je erop de attenderen dat er ook natvoer
ligt. Vaak blijft hij dan net zo lang voor de voorraadkast zitten, tot hij wat lekkers
krijgt”, lacht Sander.

Etiketten lezen
“We kunnen nog geen blikje tonijn of een pakje zalm openen, zonder aan de aandacht
van Yoshi te ontsnappen. Sterker nog: de verpakking hoeft niet eens open te zijn of hij
staat al naast je. Zou hij stiekem de etiketten kunnen lezen?”

Een tweede kater
“Enige tijd geleden hadden we een tweede kater in huis”, vertelt Sander. “Simba was
een wildere kat, maar nam geleidelijk het goedaardige gedrag van Yoshi over. Simba en
Yoshi werden al snel maatjes. Helaas werd Simba op tweejarige leeftijd aangereden.
Die aanrijding heeft hij niet overleefd.”

Vriendschap
Maar gelukkig is er nieuwe gezinsuitbreiding. “Onlangs zijn we ouders geworden van
onze zoon Sebastiaan. Yoshi laat zich graag door Sebastiaan aaien. Ook het speelkleed
wordt gedeeld. Hierop slapen Sebastiaan en Yoshi weleens zij aan zij”, deelt Sander.
“Mooi hoe die twee vriendschap sluiten! We hopen nog heel lang plezier te hebben
van Yoshi’s gezelschap.”
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