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Bob de straatkat: 
Leesclub 23-05-2017 

 

James, een straatmuzikant in Londen, vindt een gewonde kat.  
Hoewel James nauwelijks voor zichzelf kan zorgen, neemt hij hem mee 
naar de dierenarts en verzorgt hem tot hij weer op eigen poten kan staan. 
Maar Bob besluit te blijven en de twee worden onafscheidelijk.  
Samen verdienen ze hun kostje op straat en worden al gauw beroemd.  
Zo kunnen ze allebei hun moeilijke verleden achter zich laten. 

 
 

 

 

Naam: James Bowen 

Geboren: 1979 - Surrey in Groot-Brittannië 
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Biografie 

James Bowen is een Engelse schrijver en ex-verslaafde.  

Met zijn moeder en stiefvader emigreerde hij naar Australië. Door allerlei problemen thuis en 
door de vele verhuizingen van het gezin, raakte James verslaafd aan van alles en nog wat.  

Verder werden later bij hem veel psychische problemen geconstateerd: zo had hij ADHD, hij was 
schizofreen en hij had een bipolaire stoornis. In 1997 keerde hij terug naar Engeland. Hij ging bij 
zijn halfzus wonen. Maar ook dat was geen succes en James belandde op straat. 

Tien jaar lang zwierf hij over straat: hij bedelde en hij maakte muziek. Maar vooral raakte hij 
verslaafd aan heroïne.  

In 2007 ontmoette hij een rode zwerfkat. James ontfermde zich over de kat en noemde hem 
‘Bob’. De kat volgde hem overal en  uiteindelijk werden James en Bob onafscheidelijk. Ook 
werden zij beroemd: het bevriende stel, de zwerfkat en de zwerver.  

James besloot zijn leven te beteren om beter voor Bob te kunnen zorgen. Toen hij een verhaal 
over Bob had geschreven, vroeg een uitgever hem er een boek van te maken. Dit boek, A Street 
Cat Named Bob, werd een enorm succes, zowel in het Engels als in een dertigtal andere talen.  

Er zouden nog meer boeken volgen. 
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