
S t i c h t i n g  Z w e r f k a t t e n  h a v e n g e b i e d  I J m u i d e n  

        NUMMER  15  

        KERST 2016  KATTENBABBELS 
NIEUWSBRIEF 

“We zien dat onze organisatie de laatste twee jaar een grote verschuiving door 
maakt. In 2004 is de stichting officieel opgericht. En wat in eerste instantie begon 
als een castratieproject om de grote populaties zwerfkatten in de IJmuidense ha-
ven in te dammen, is uiteindelijk uitgegroeid tot een professionele organisatie met 
een opvang. En zijn onze verzorgers inmiddels gespecialiseerd in het vangen, verzor-

gen én socialiseren van verwilderde en extreem schuwe katten”.  

 

Voor de havenkatten geldt een uitsterfbeleid, maar de opvang van de stichting neemt 
juist een steeds prominentere plek in, daar er een schreeuwend te kort is aan perma-
nente opvangplaatsen voor kansloze (verwilderde) katten…. “Om aan die vraag te 
kunnen voldoen, en omdat de oude havenkatten ook meer zorg nodig hadden, hebben 
we keihard gewerkt om onze opvang uit te kunnen breiden. We zijn er heel trots op 
dat we nu de beschikking hebben over twee binnen– en twee buitenverblijven, plus 
een bescheiden quarantaine met couveuse. En dat terwijl we geheel afhankelijk zijn 
van giften en donaties. Zonder onze trouwe achterban en een vaste groep vrijwilligers 

was dit niet mogelijk geweest.”  

 

Door inkrimpen van het leefgebied van de zwerfkatten in de haven (door sloop– en 
bouwwerkzaamheden) waren we genoodzaakt een tweetal groepen zwervertjes te 
vangen en elders onder te brengen. Het merendeel van deze dieren is verhuisd naar 
onze opvang. Deze dieren waren te schuw om opnieuw uit te zetten en een aantal 
katten hebben meer (medische) zorg nodig. Dit jaar was voor ons dan ook een bijzon-
der jaar. Nooit eerder hadden we dergelijk grote onkosten, en niet eerder hebben we 

zo veel donaties gekregen van onze trouwe achterban.“ 

 

Maar 2016 was niet alleen positief. “Helaas kregen wij te maken met een penning-
meester die haar werk ernstig heeft verzaakt. Dat heeft grote gevolgen gehad, vooral 
financieel. Maar ook daar hebben we lessen uit getrokken. Uiteindelijk heeft het ons 
nog meer vastberaden gemaakt. We laten de zwervertjes niet in de steek, ook niet in 

de moeilijke tijden!”  
 

“Deze penningmeester heeft ons bestuur natuurlijk verlaten maar we zijn nog steeds 
bezig om de puinhoop dat zij achterliet, op te ruimen. En om de schulden in te lossen 
die door haar zijn ontstaan. Voornamelijk dierenartskosten. De katten die wij verzor-
gen mogen natuurlijk niet komen te lijden onder onze problemen. En ze moeten ui-
teraard de medische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Zo staan er nog een 
paar katten op de wachtlijst voor een gebitssanatie en ook moet een grote groep op-
nieuw worden gevaccineerd tegen dodelijke en besmettelijke ziektes. Dit doen we 
om de drie jaar. Gelukkig hebben we wel weer een sponsor bereid gevonden om mee 
te werken aan de Kerstactie, die op 15 december jongstleden van start is gegaan. We 

hopen dat iedereen weer een beetje mee helpt. Samen moeten we het redden!” 
 

Iedere gift die tussen 15 december en 10 januari wordt overgemaakt naar       
NL85 INGB 000 4761 772, tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden,             

wordt maar liefst met de helft verhoogd!  
 

2016 IN WOORDEN …                                    (VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER) 

 

Ieder jaar houden we een 
verloting onder de dona-

teurs van de Kerstactie. In 
2015 won de IJmuidense 

mevrouw Mulder—Slikkers 
een schilderij van kunste-

nares Annet Verplanke. Zij 
tekende op verzoek de kat 
van de familie na. Ze wa-

ren ontroerd door dit 

unieke portretje. 

Buitenvloer eindelijk af! 

START KERSTACTIE OP 15            
DECEMBER! 



UITGAVEN 2015 EN RESULTATEN 2016 

We  horen vaak dat katten solitaire die-
ren zijn. Ze leven dus het liefst alleen. 
Dat dit niet klopt merken we dagelijks in 
de opvang, maar misschien nog wel meer 
buiten, bij de zwerfkatten.  Zij leven in 
alle vrijheid en kunnen zelf bepalen waar 
ze gaan en staan, en bij wie zij blijven. 
En zo hebben zich groepjes gevormd. De 
dieren leven met elkaar en delen een 
schuilhok, voedsel en territorium. En ze 
beschermen elkaar: geregeld zien we dat 
zieke zwervers warm worden gehouden 
door hun groepsgenootjes, dat vijanden 
worden verjaagd en dat eten wordt be-
waard voor een laatkomer. Waarschijn-
lijk is de band tussen deze katten zo 
sterk omdat ook zij weten dat je veiliger 
bent tussen velen, in plaats van alleen. 
En misschien vinden ze het ook wel ge-
woon gezelliger….  Nieuwkomers worden 
geaccepteerd, mits het gaat om gecas-
treerde katten of jonge kittens. In de 
loop der tijd hebben we meerdere diepe 
vriendschappen zien ontstaan. Onaf-
scheidelijke koppeltjes, duo’s en trio’s. 

Vrienden voor het leven… 
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Vrienden voor het leven …. 

Foto rechts boven: meneertje Vlies & Pietje, ware havenliefde…. 

Daaronder: schuwe Maybe & haar gesocialiseerde ex-zwerver Robin 

Links boven: Kerie & Inouk, beste vriendinnen! Daaronder: vier zwer-

vers uit alle windstreken vonden elkaar in onze opvang:  

In het midden onze éénoog Pommetje uit Haarlem met Temmy van het 
eiland Texel en onder de Alkmaarse Hannibal & Benita uit Bennebroek. 
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Wat hebben we bereikt in 2016. Enkele getallen: 
 

 Aantal kittens grootgebracht: 11 

 Aantal adopties: 17 

 Aantal afstandsadopties: van 15 naar 24 

 Aantal nieuwkomers: 15 

 Aantal overleden: 21 

 Aantal katten uitgewisseld: 10 

 Aantal vrijwilligers: 14 

 Aantal vaccinaties: 39 

 Aantal gebitten gesaneerd: 22 

 Aantal zieke katten & zorgdagen in de opvang:  

 72x opname, 1661 zorgdagen 

 Aantal castraties: 4 manlijk, 5 vrouwelijk 

 Aantal bloedonderzoeken: 21 

 Aantal vermiste huiskatten gevonden: 6 (1 dood) 



Dit keer geen ‘babbeltje met….’ De rubriek waarin we iemand aan 
het woord laten die op enige wijze aan onze stichting verbonden is. 
Toch is degene over wie we nu iets willen vertellen al vanaf het eer-
ste moment belangrijk voor ons en meer dan geliefd. We stellen jul-
lie onze Piepmuis voor, ‘Piep’ voor ingewijden. Piepmuis liep al in 
de haven rond voor onze stichting een feit was. Hij was één van de 
oudste zwervers die we mochten verzorgen. Helaas hebben we in 
november voorgoed afscheid moeten nemen van deze indrukwekken-
de kater. Piep is ongeveer 18 jaar geworden. We gedenken hem met 

een lach en een traan… Dag lieve jongen! 

Piepmuis, voor mij en denk voor vele afgekort: Piep, was een bijzonder dier. Hele-

maal niet extreem lief en toch had iedereen iets met hem. Een uiterlijk dat me het 

meest deed denken aan een piraat. Ook zijn leven deed me daar aan denken. 

Hard, met veel vechten en de littekens daarvan dragende, maar beschermend voor 

zijn broeders en zusters, eigenwijs, eigenzinnig en vrij. Ging precies zijn eigen gang. 

Zat graag op het kantoor vlakbij waar het s’ winters warm was, iets te eten en drin-

ken en een paar handen voor een aai. Maar net zo makkelijk buiten, in kou, regen 

en wind, of liggend in de avondzon. Genietend van zijn vrijheid. We zullen hem met 

z’n allen enorm missen ….                                                                Freek, chauffeur 

PIEPMUIS SPECIAL  

HAVENPIRAAT 

Sinds een paar jaar ben ik voervrijwilligster voor de stichting. De eerste keer dat ik jouw zag, 
was toen ik met Marya en Freek mee ging om uitleg te krijgen over het voeren en waar pre-
cies de hokken staan. Piepmuis was je naam, en wat een beauty was jij! Er stroomde vast 
blauw bloed door jouw aderen. Wat deed jij hier tussen het vuil en afval?  

 

Ik zag jouw eerder op een mooie sofa liggen, lekker warm bij de kachel, en met een staf van 
bedienden, die jouw eten kwam brengen op een schoteltje van een duur servies! 

Na enige tijd kwam ik er achter dat je hier heel gelukkig was, samen met je cyperse vriend 
Pjotr. Van maandag t/m vrijdag was je vaak binnen op kantoor bij de firma Thiele waar een 
mandje en verse vis voor je klaar stond. Toch kwam je ons ook altijd enthousiast tegemoet 
rennen en wilde je graag aangehaald worden. Je was een echte allemansvriend. Maar na het 
scoren van een zakje Felix, en een paar stevige kopjes verdween je dan weer in de duisternis.  

 

Het laatste jaar werd je steeds magerder ondanks dat je nog goed at. De ouderdom sloeg ge-
nadeloos toe! Marya besloot je mee te nemen naar de opvang om wat aan te sterken, maar 
het mocht niet meer zo zijn, je was op. In overleg met de liefdevolle verzorgers bij Thiele is er 
toen besloten dat je zou inslapen. De laatste dagen mocht je gezellig binnen bij Marya in huis 
en heb je nog heel veel aandacht en knuffels gehad. Je urn heeft inmiddels een mooi plekje 
gekregen in het bedrijf waar je altijd zo welkom was. Lieve Piep, we gaan je missen!             

Irma, voervrijwilliger 
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STIEKEM MIJN FAVORIET! 

Lieve Piepmuis, 

Zo mooi, zo lief was je. 

We hebben je altijd met liefde verzorgd. 

Met ons nog meer mensen, van kantoor, Marya en Freek, Irma  en Lida. 

Je vond het altijd heerlijk als Annie je ging kammen. 

Je hebt een mooi vrij leven gehad met je vriendje 

Pjotr, die nu alleen achterblijft. 

We werden altijd met luid gemiauw begroet,  

maar het is nu stil als we komen voeren... 
 

Annie en Alie, vrijwilligers 

HIEPERDEPIEP 

Mijn mooiste en 
liefste herinnering 
aan Piepmuis is de 
zorgzaamheid die 
hij voor zijn mede-

zwervertjes toonde. 
Zijn allereerste 

maatje, Gompie, 
was een stuk min-
der levenswijs en 

bijdehand dan Piep-
muis. Was ook een 

stuk schuwer en 
durfde niet goed te 
eten als we langs-

kwamen met voer. 
 

Piep ging hem dan 
steevast ophalen 
nadat hij eerst zelf 
exact de helft van 
het schoteltje had 
leeggegeten. De 

andere helft liet hij 
voor Gompie lig-

gen. Piep bleef dan 
naast hem staan tot 
ook zijn maatje een 
volle buik had (foto 
midden). Waarna 

ze samen tevreden 
wegliepen….           

Ik hoop zo dat ze 
nu weer ergens 

samen zijn…                                     

Marya 
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OPENINGSTIJDEN 

 

Voor allerlei vragen over onze stichting kun je contact opnemen met de coördinator, Marya Dekker. 
Echter, zij heeft het ontzettend druk met het aansturen van de vrijwilligers, het regelen van voer, het 
doen van de administratie, maar vooral met de verzorging van de katten in de noodopvang, die achter 
haar huis staat. Daar dit om 24-uurszorg gaat, is het noodzakelijk om 
enkele regels te hanteren zodat zij enige privacy en rust heeft. Telefo-
nisch zijn we bereikbaar tussen 10 en 22 uur, maar tussen 16 en 19 uur 
wordt er gerust en gegeten en hopen we dat er niet wordt (aan)gebeld. 

Op zondag zijn we gesloten en alleen per sms bereikbaar bij nood. 

Bezoek ons nu 

ook op 

Facebook! 

 

 

  

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS  
 

Voorzitter              M. Dekker 

Secretaris             vacant 

Penningmeester   M. Konijn 
 

Alle onze medewerkers zetten zich 

uitsluitend op vrijwillige basis voor de 

zwervertjes in.  Dus ook het bestuur! 

We willen onderstaande vrienden & 

vrijwilligers even onder de aandacht 

brengen omdat ze altijd voor de 

zwerfkatten én voor ons klaarstaan. 

Bedankt lieverds! 
 

Voervrijwilligers   Irma Speet 

                            Alie van Doorneveld 

                            Annie Dikstaal 

                            Lida Vis 

Verzorging           Daniëlle Ursem 

                            Marya Dekker 

Administratie       Bea Regelink 

                            Lenneke Baars 

Chauffeurs           Freek Weber 

                            Michel Konijn 

Kattenknuffelaar  George Rijnhart                           

Diversen              Tiny Teeling 

                            Joki & Leo 

                            Björn & Gaby 

                            Thea  

Speciale dank     Tineke & Shaun 

                            Sander & Yvonne 

                            Lucy Mobers 

                            Karin Wanninkhof                       

                            Annet & Bert 

                            Anneke 

                            KLM-twins 

WIST JE DAT 
 

 We dit jaar het Goede Doel zijn van Specsaver Beverwijk? Aan het eind van het 
jaar krijgen wij een percentage van de behaalde winst. Iedere Specsaverwinkel 

steunt een Goed Doel, en draagt zo een maatschappelijk steentje bij. 

 Je lege cartridges tot maart 2017 bij ons kunt inleveren, maar daarna niet 

meer. Het kost ons namelijk te veel tijd en opslag en levert steeds minder op. 

 We ook dit jaar Dierendag hebben gevierd bij Welkoop Santpoort en velen met 
ons? Aan het eind van de dag gingen we met twee propvolle auto’s huiswaarts. 

De katten zijn meerdere dagen verschrikkelijk verwend… (zie foto) 

 Je ons nog steeds blij maakt met Ring-zegels, Douwe Egbertpunten, Gourmet & 
Felixpunten, incontinentie– of puppy onderleggers, ongebruikte postzegels & 
nieuwe kerstkaarten, opbergdozen van kunststof en uiteraard alles wat voor 

katten bedoeld is. Van voer tot grit en ongebruikte medicatie. 

 Wij een nieuw emailadres gebruiken, omdat het oude is volgelopen met onge-
lezen mail en de achterstand niet meer ingehaald kan worden uit tijdgebrek. 

Ons nieuwe mailadres is: kattenspoed@yahoo.com 

 Er nog steeds een oranje container voor ons huis staat waar je 24 uur per dag 
kleding in kwijt kunt. Graag wel schoon en heel, dus geen vodden svp. Ook la-
kens, handdoeken en ander textiel kun je bij ons inleveren. Dat wat wij zelf 

niet voor de katten kunnen gebruiken, wordt voor een kilo-prijs opgekocht. 

 We ontzettend blij zijn dat we op onze afschriften geregeld nieuwe donateurs 
tegen komen, maar we van hen geen adres hebben. Wij kunnen deze mensen 
niet persoonlijk bedanken of een nieuwsbrief toesturen. We vragen daarom of 

alle nieuwe donateurs hun adres bij ons willen achterlaten. 

 En wist je dat we aanstaande februari 12, 5 jaar bestaan!                  
We hopen rond die datum te mogen collecteren, de aanvraag is al inge-

diend.  We zoeken nog vijf mede-collectanten…. 

 Wij danken onze donateurs, sponsors en Kennemer Lichtdruk voor alle steun! 


