Kater Jacky (10) inzet kort geding
Haarlems Dagblad 23 juni 2010

HAARLEM - Een kat is de inzet geworden van een kort geding bij de rechtbank
Haarlem. Een ruzie tussen de eigenaresse en een hulpverlener over wie het
baasje is van kater Jacky, is zo uit de hand gelopen dat de rechter moet
ingrijpen.
Jacky is de 10-jarige kater van Nadine. Een grote, antracietgrijze kat. Een dier met
een verleden. Net als Nadine zelf, trouwens.
De Haarlemse nam het dier mee uit Italië, waar ze enkele jaren woonde. Terug in
Nederland ging het mis. Nadine raakte dakloos. Ze kreeg een plek in een sociaal
pension in Haarlem, maar daar mocht ze tot haar verdriet geen dieren op haar kamer
hebben.
Ze besloot Jacky af te staan aan een hulpverlener. Dat was volgens haar tijdelijk,
totdat ze weer een ‘stabiele thuissituatie’ zou hebben. “Maar nu wil hij hem niet meer
teruggeven.”
Ze heeft het dier sinds vorig jaar niet meer gezien, zegt ze. Daarom heeft ze de
hulpverlener voor de rechter gedaagd. Nadine verwacht op 1 juli in Haarlem weer
een eigen woning te betrekken, waarmee ze ook haar geliefde kater weer een
‘stabiele thuissituatie’ kan bieden. Volgens haar raadsman is het van de gekke dat
een rechtszaak nodig is om haar eigen kat terug te krijgen.
De rechtbank kreeg onlangs ook al te maken met een kort geding om konijn Punkie.
Een vrouw eiste toen informatie over de verblijfplaats van haar lievelingskonijn, dat zij
noodgedwongen had weggegeven.
De rechter besloot het conflict rond kater Jacky gisteren nog niet inhoudelijk te
behandelen. De hulpverlener vond dat hij niet genoeg tijd had gekregen om zich voor
te bereiden. Het kort geding is verplaatst.
Er gaat geen dag voorbij of Nadine denkt met groot verlangen aan haar kater.
Bezorgd is ze niet; het dier zou goed worden verzorgd. Vooral de zoon van de
hulpverlener is volgens haar gek op het dier. Dat lijkt het grootste probleem: iedereen
houdt van Jacky.

