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Doorgeefpen

Dit ben ik

Ik ben: Marga Straver - Cattery Car-Light

Mijn liefde voor de BLH is ontstaan doordat: Mijn hele leven ben ik al weg van alles wat groeit en bloeit. In mijn
jeugd ben ik opgegroeid met katten.
Mijn allereerste kat was Minetje een zwervertje die ik had gevonden bij het huis waar ik woonde met mijn ouders toen
ik 13 jaar oud was.

Later kreeg ik nog meer katten een huis tuin en keuken poes Sheba, die helemaal wit was en er prachtig uit zag, en
Donny en Joris, twee Perzen.

Toen ik, mijn man, Jos ontmoette kwam ik ook meer op het platteland en in de omgeving van boerderijen, zo kwam
het dat ik wederom een poesje vond.
Zij was niet zo goed behandeld en had een gebroken pootje en zat helemaal onder de vlooien en moest haar eigen
kostje bij elkaar zoeken. Katten werden daar op de boerderij gehouden voor de ongedierte bestrijding.
Het poesje moest in de achterbak van de auto gekropen zijn, toen wij groenten aan het inladen waren.
Thuis gekomen zat ze dus nog steeds in de achterbak. We hebben haar gehouden omdat ze ons als baasjes had uitge-
zocht. En omdat ze heel erg op Minetje leek uit mijn jeugd, kreeg ze ook de naam Minetje. Minetje woont nu al 15 '12
jaar bij ons.

Sheba overleed op 15 jarige leeftijd en Donny de Crème Pers op een leeftijd van 11 jaar.

Toen ik 10 jaar geleden op een kattenshow kwam als bezoeker zag ik Freya een Lilac Point Persje. Ik was helemaal weg
van haar en we hebben haar op de show gekocht. Freya is nu 10 jaar oud.

Drie jaar geleden overleed Joris onze zwart/witte Pers op de leeftijd van bijna 17 jaar oud. Wat misten wij onze lieve
kater Joris.
Een collega op mijn werk, Claudia Fredriksz, had een nestje kittens en vroeg of ik een keertje langs kwam om te komen
kijken, Het nestje bestond uit vier poesjes en een katertje.

Zo kwam ik in contact met de BLH. Omdat we opdat moment thuis twee "meisjes" hadden, Minetje en Freya, wilden we
er graag' weer een katertje bij. Dit werd onze Carlo. Wat was hij mooi en wat groeiden zijn haren. Carlo was dus een
Brits Langhaar.

Carlo is erg fotogeniek en daarom maakte ik veel foto's van hem. Zo kwam het dat iemand zei: waarom ga je niet met
hem naar een kattenshow?
Na mee te hebben gedaan met de kattenshow op 2 maart 2008, voor de voorlopige erkenning van de Brits Langhaar
waar Carlo uitmuntend 1 behaalde en op het toneel kwam, sloeg het virus toe.
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Ik heb nu in ruim 1112 jaar tijd een Cattery, een website, twee katers Carlo en Alexander ( het neefje van Carlo) en sinds
kort twee poesjes. Claire een Crème/Wit Harlekijn en Rhysella een Lilac Point. Claire en Rhysella komen beide uit
WeiBenfels Oost-Duitsland van de Cattery van den Lieben Seelchen. Claire hebben we 17 oktober 2009 opgehaald en
Rhysella op 19 december 2009.
Het was een hele onderneming met de auto naar WeiBenfels. We hebben 1400 km gereden. De eerste keer in de regen
en de tweede keer in de sneeuw.

De naam van mijn Cattery is ontstaan uit de naam van Amort-Ra Bastet Carlo van Mi-Hau.
Amen-Ra is de Egyptische naam van de God van het Licht en de Zon. Car is van Carlo.
Ik zegt altijd licht doet leven vandaar Cattery Car-Light.

Mijn katten zijn ..... en zijn mij lief omdat:
Mijn katten zijn mijn alles. Of het nu raskatten zijn of "gewone" katten. Allemaal worden ze hetzelfde behandeld. Al mijn
katten worden elke week geborsteld en "gepuft"(gepoederd). Hier gaat veel tijd in zitten, de reden is dan ook dat ik een
dag in de week minder ben gaan werken in 2010 om meer bij mijn lieverds te zijn.

Ik zou heel graag een BLH willen fokken/bezitten omdat:
Ik heb nog nooit een nestje kittens gehad.
Graag wil ik het wonder mee maken van de geboorte van die kleine bolletjes wol.
Mijn grote wens is dan ook in de toekomst een nestje te hebben van Alexander en Claire. Alexander is Fawn Silver Tabby
Mackerel en heeft goud/bruine ogen. Claire heeft hele donkere koperen ogen. Het lijkt mij een heel mooie combinatie.

Van Carlo en Rhysella wil ik ook graag kittens krijgen.
Carlo is Point dragend. Carlo zijn ogen hebben iets van groen/blauwen die van Rhysella zijn prachtig helder licht blauw.

Mijn favoriete bezigheden zijn:
Ik ben heel graag buiten in de natuur. Helaas woon ik in de stad Rijswijk tegen Den Haag. Veel buiten kom ik niet door
mijn werk maar gelukkig heb ik een tuin. Niet zo groot als ik graag zou willen maar ik mag niet klagen. Heel graag werk
ik in de tuin. Mijn man noemt mij dan ook als ik bezig ben "een Tuin Kabouter". Het maakt mij niet uit hoe ik er dan uit
zie. Door mijn passie voor tuinieren weet ik veel van planten en tuinonderhoud. In het verleden heb ik ook Workshops
gegeven voor decoratieve groen objecten in de tuin. Nu is daar dan bij gekomen de passie voor mijn Brits Langharen
en de erkenning in Nederland.

Ik kan mezelf in de volgende 5 woorden omschrijven:
Eigenzinnig(zegt mijn man), ongeduldig, serieus, perfectionist, laatbloeier.
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Vervolg Doorgeefpen
MIJn lijfspreuk:
Nooit opgeven, altijd door blijven gaan. Hoe moeilijk het soms ook is in het leven.

Mijn grootste droom is:
Ooit zoveel geld te bezitten dat ik een hele grote tuin kan hebben. Die tuin zou ik dan openstellen voor publiek. Waar
de mensen tot rust kunnen komen en genieten van mooie bloemen en vogels die zingen. Een heel grote vijver met
Japanse Koi karpers. Zelf zou ik de tuin niet alleen kunnen onderhouden maar ik zou er wel heel veel zelf in doen.
Ook zou ik heel graag willen dat het dierenleed uit de wereld zou zijn. Ik zou mij daar persoonlijk voor inzetten en naar
die landen reizen waar de dieren slecht behandeld worden. Helaas, dit blijft een droom.

Mijn favoriete muziek is:
Neil Diamond en Barbra Streisand.

Mijn favoriete schrijver is:
Ik heb geen favoriete schrijver.
Ik lees veel tijdschriften over bloemen en planten, dus ben ik lid van Groei en Bloei.

Wat ik ooit nog zou willen leren:
Tuinarchitectuur en Webdesigner.

Anderen zouden nooit van mij verwachten dat:
Ik eigenlijk heel erg verlegen ben, maar door de kattenshows dit langzaam gaat veranderen. Door de mensen die ik daar
ontmoet en die dezelfde liefde hebben voor hun katten als ik.

Ik zou elke BlH liefhebber willen meegeven:
Heb je dieren lief en geniet van je katten en probeer er altijd te zijn voor ze, ook al heb je het nog zo druk.

Zo zie ik eruit:

Ik geef de pen aan:
Marian Boon.

Ik heb haar ontmoet op 19 april 2009 op een show in Antwerpen.
Graag wil Marian van Carlo en haar Nala in het voorjaar een nestje hebben.
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