Een recyceerbaar toilet voor
jouw kat met Poopycat
Door Dirk Vandereyken

Elke katteneigenaar weet het wel: een kat in huis hebben kan heel
wat leuke aspecten hebben, maar de kattenbak schoonmaken is
daar niet een van. Vooral het leegmaken is ook niet bepaald de favoriete bezigheid van ondergetekende journalist en dus was hij er
als de kippen bij om ‘Poopycat’ eens uit te proberen – de allereerste
biologisch afbreekbare wegwerpkattenbak.
Hij woont niet meer ten huize Vandereyken, maar verder weg in Baal
weet ragdoll Gini zich al een vijftal jaar verzekerd van de goede zorgen van zijn eigenares. Hoewel een ragdoll net zoals andere katten
wel andere dingen aan zijn hoofd heeft dan zich te bekommeren om
het welzijn van de – veelal behoorlijk irritante en handtastelijke –
mensen om zich heen, deelt hij samen met zijn bazinnetje een gemeenschappelijke interesse: proper naar het toilet gaan. Dat gebeurt
reeds lang in een niet al te modieuze blauw-en-witte kattenbak. Of dit
witharige mini-individu het gebrek aan uitstraling van zijn pipiruimte
in de mot heeft, zullen we wellicht nooit weten, feit is dat wij Poopycat een mooier alternatief vinden. Goed, het gaat natuurlijk in essentie om een kartonnen doos, maar dan wel eentje voorzien met een
toffe druk en die in verschillende uitvoeringen beschikbaar is.

Dit is het soort ontwerp dat perfect past binnen een modern, misschien ietwat industrieel, interieur, maar ook niet misstaat in een
klassiek decor.
Handig is in ieder geval dat deze ‘kattenbak’ opgevouwen blijft tot je
hem nodig hebt. Daardoor hoeft hij tot dan niet veel ruimte in te nemen, al is het wel aangeraden om hem niet te kantelen. Toen we dat
per ongeluk wel deden, viel er wat grint tussen de spleten door. Die
moet je immers niet apart aankopen of vervangen: na een week heeft
de Poopycat immers zijn dienst gedaan en gooi je hem gewoon weg.
Omdat alles is gemaakt van gerecycleerd en recycleerbaar materiaal,
blijft Poopycat bovendien erg milieuvriendelijk. Overigens bevat vuil
kattengrint vaak ook toxoplasma gondii, een parasiet die zowat alle
warmbloedige dieren (en dus ook mensen) kan infecteren en die ongeveer een derde van ons bewoont, meestal zonder dat we er bewust
van zijn en zonder erg – al kan je er ook allerlei nare ziekten door ontwikkelen, van genitale problemen tot hersenaandoeningen. Het is
dan ook niet meer dan logisch dat je veel minder kans hebt om via
vuil grint geïnfecteerd te geraken als je de kattenbak gewoon moet
dichtklappen en in de vuilzak of recyclagebak moet steken.
Het kattenbakgrint in een Poopycatbak is overigens gemaakt van
sterk absorberend resthout, dat door het vocht van uitwerpselen of
vloeistoffen uiteen valt in hygiënisch, geurloos zaagsel. Doordat het
zaagsel naar de onderkant van de bak zakt, kunnen katten zonder
smerigheid aan hun poten naar buiten stappen.

Opzetten blijkt gemakkelijk en houdt niets meer in dan gewoon ontvouwen. Pr-consultant Angelo heeft ons wel verteld dat niet elke kat een nieuw toilet
onmiddellijk ziet zitten (hoe zou je zelf zijn) en dus houden we ons strikt aan de aanbevelingen: we stoppen eerst Gini’s oorspronkelijke kattenbak weg en
houden hem uit het (zintuiglijk) bereik van de kat. Wanneer ons heerschap aan komt schrijden om zijn behoeften te doen, duurt het dan ook een half uurtje voor hij doorheeft dat hij Poopycat zonder schroom mag gebruiken. De aanwezigheid van grint helpt duidelijk en ondanks een voorzichtige eerste verkenning (lees: aanval) op de doos blijkt Poopycat zoals de ontwikkelaars beloven erg stevig te zijn, waardoor de doos geen enkele beschadiging oploopt.

Tijdens de rest van de week blijft alles vlot verlopen, waarna we de doos gewoon opgelucht indrukken en bij het GFT-afval gooien. Voldoende tevreden,
dus, om een abonnement aan te kopen – een geweldige service die in heel België beschikbaar is. Niet alleen kan je voor 24,95 euro vier Poopycats bestellen, als je een abonnement neemt, kost dat maar 19,95 euro. Als tegenprestatie krijg je elke maand vier dozen toegestuurd. Naar de winkel gaan om een
nieuwe pak grint te kopen is dus helemaal niet meer nodig – handig! Ook belangrijk: het abonnement is zonder extra kosten op eender welk moment opzegbaar. Wij zijn alvast overtuigd.

Meer info: www.poopycat.com

