Sessie 114. Aanwijzingen bij ‘Het is maar een kat’
‘Nou, dat is dan net goed,’ zei een oudere dame. ‘Ik
woon daar verderop en die kat jaagt alle vogels weg
uit mijn tuin.

De oudere dame riep dat het haar horloge was dat
aan de rand van het meertje op de grond lag.

De oudere dame die naast Sandra en Julia stond
was Elsa Hendriks. Ze staat bekend als ‘het
vogelvrouwtje’

Het ‘vogelvrouwtje’ voert de vogels vaak. Ze heeft
allerlei vogels in haar tuin – duiven, mussen, merels
en zelfs meeuwen.

Een lange man gaf kinderen de schuld van de dood
van de kat.

Julia vroeg zich af waarom de lange man kinderen
de schuld gaf. Probeerde hij iets te verbergen?

De lange man hield niet van katten. ‘Er lopen hier
veel te veel van die beesten rond,’ zei hij.

De lange man was Berend Gerritsen. Hij heeft ruzie
met zijn buren omdat hij dingen gooit naar hun kat
om die uit zijn tuin te jagen.

Een vrouw met een peuter had de kat de vorige dag
om 5 uur nog gezien.

Een man wilde de vondst van de dode kat melden
aan de politie.

De meeste mensen in de menigte vonden het zielig
voor de kat.

Er werd een vrouwenhorloge gevonden aan de rand
van het meertje.

Het horloge dat werd gevonden aan de rand van het
meertje stond stil op kwart over zeven. Maar was
dat ’s ochtends of ’s middags?

De Kattenbescherming biedt asiel aan loslopende
katten.

Niet iedereen vindt het ‘vogelvrouwtje’ leuk.
Sommige mensen vinden dat er door haar veel te
veel vogels zijn en dat die vogels er een bende van
maken.

Twee jongens waren in de buurt van de kat gezien
toen ze met afstand bedienbare bootjes speelden.

Tarik Aziz had gezien dat één van de jongens die
met de bootjes speelde de kat opjaagde. Tarik had
geroepen dat de jongen daarmee moest ophouden.

Tim Pieters en Derk Buys zijn goede vrienden die
ervan houden om hutten te bouwen en met bootjes
te varen. Ze halen af en toe kattenkwaad uit, maar
ze staan niet bekend als vervelende jongens.

Een jonge man dacht dat een vos de kat gedood kon
hebben.

Soms krijgen vossen de schuld van het doden van
lammetjes of van kippen.

Vossen eten vooral dode vogels en andere kleine
dieren en verder eten ze slakken en bessen.

Toen de man die de dode kat vasthield deze in een
plastic tas stopte, zag hij dat het dier gewond was
aan zijn achterpoot.

Toen de heer Mahmoed ’s ochtend zijn winkeltje op
de hoek van de staat opende, zag hij een blauwe
Ford Focus op straat plotseling uitwijken.

Sandra was gek van dieren. Ze hield van alle dieren
en was altijd zeer bezorgd om ze.

Sessie 114. Aanwijzingen bij ‘Het is maar een kat’ (vervolg)
Julia had zelf geen huisdieren, maar ze zou nooit
een dier kwaad doen.

In de klas waren Julia en Sandra het er in een
discussie over eens geweest dat alle levende dingen
met respect behandeld moesten worden.

Als dieren ernstig gewond zijn, dan zoeken ze soms
een rustig plekje om te sterven.

Aan de ene kant van het meertje groeien veel lage
struiken.

