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“Al meer dan 15 jaar verzorgen wij dagelijks 150 onplaatsbare katten. Een deel leeft 
in de IJmuidense haven. Door weer en wind doen vrijwilligers daar de voerronde, 
waardoor gewonde zwervers en vermiste katten makkelijker gevangen kunnen wor-
den. Door consequent castratiebeleid is er van natuurlijke uitbreiding nauwelijks 

meer sprake en de groep wordt langzaamaan kleiner.  

 

Toch zit onze opvang vol. Met gedumpte huiskatten en gewonde zwerfkatten, zoals  
poes Jamilla, die we na twee jaar afwezigheid terugvonden met een grote gapende 
wond waar ooit een oor heeft gezeten. Maar ook ‘uitgeprocedeerde’ asielkatten vin-
den hier een thuis. Door het werken met verwilderde zwerfkatten zijn we gespeciali-
seerd in de verzorging van katten die niemand wil. Omdat ze onzindelijk zijn, of 
agressief. Wij zijn hun àllerlaatste kans. Als wij nee zeggen betekent dat meestal de 
dood van het dier. We proberen daarom altijd dat extra plaatsje te creëren, maar 

onze opvangcapaciteiten en financiële middelen zijn beperkt. Dat moet veranderen. 
 

Ook om bij noodsituaties te kunnen ingrijpen. Vaak weet je dat dit alleen maar geld 
gaat kósten. Veel organisaties haken dan af. Daarom hebben wij een groep verwilder-
de stalkatten gevangen waar niemand naar om keek. We hebben hen laten castreren 

en de kittens worden herplaatst bij echte baasjes. Daarmee is veel leed voorkomen.  
 

Maar gelukkig is er dan soms toch die samenwerking met een andere organisatie. Zo 
hebben we samen met Dierenambulance Kennemerland een gedumpte witte kat kun-
nen redden. Het beestje heeft ruim een week hongerig door een Heemskerks bos ge-
dwaald nadat de verwarde eigenaar hem aan de kant van de weg had gezet. Alleen 
door de handen ineen te slaan konden we het vermoeide dier, na heel wat midder-

nachtelijke uren zoeken (en met behulp van onze warmte-camera), veilig stellen.  
 

 

Maar om de katten en de opvang gezond te houden moeten er meer inkomsten ko-
men. Iedere dag zijn er 10 kilo brokjes nodig en 30 blikken vlees. De dierenartskosten 
liegen er ook niet om. Iedere nieuwe kat kost sowieso 150 euro aan castratie, vacci-
neren, chippen en parasietvrij krijgen. Vaak zijn de beestjes ziek door de extreme 

omstandigheden waarin ze hebben geleefd en hebben ze vreselijke gebitsproblemen. 
 

Deze katten zijn dikwijls getraumatiseerd en hebben een omgeving nodig waar ze zich 

veilig voelen en in vrijheid kunnen leven. Onze opvang probeert deze omstandigheden 

zo optimaal mogelijk te creëren maar dat betekent dat er onderhoud moet worden 

gepleegd. Dit jaar willen we het vochtprobleem in het oude gedeelte aanpakken want 

de regen en kou zorgen onherroepelijk voor problemen. Vooral bij de oudere en de 

zwakkere bewoners. Maar ook voor de vrijwilligers wordt het een enorme klus om al-

les schoon en droog te houden. Daarnaast vragen de havenkatten meer zorg nu ze 

allemaal gestaag ouder worden. Zo moeten enkele schuilhokken hoognodig opgeknapt 

worden. Gelukkig geen extreme dingen, maar er moet wel budget voor zijn.” 

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

wordt weer door een sponsor met de helft verhoogd!  

2017 IN VOGELVLUCHT …                      (VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER) 

Dit jaar zijn we bezig    
geweest met het her-

vaccineren van al onze 
katten. Om ernstige ziek-

tes te voorkomen moet dit 
om de drie jaar gebeuren. 
Een gevaarlijke klus want 

daarvoor moeten we eerst 
onze verwilderde vrienden 
vangen. Zij gaan, voor ie-

ders veiligheid, in speciale 
opdrukkooien naar de die-

renarts, zoals Rosco (foto) 

Buitenvloer eindelijk af! 

KERSTACTIE 

LOOPT NOG 
TOT 15  JANUARI 

Kerstactie loopt 
 tot 15      januari 

 

Wij willen alle dona-
teurs, vrienden en  

sponsors ook dit jaar 
hartelijk bedanken voor 

alle trouwe steun.           

Jullie zijn geweldig! 



VOOR EN NA …. 
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Wat is leuker dan voor en na foto’s bekijken? Wij vinden het heerlijk om te zien hoe ontzettend goed en snel som-
mige zwerfkatten opknappen nadat we hen, vaak ernstig ziek of gewond, van straat hebben gehaald. Door de ja-

ren heen zijn dat er tientallen geweest, waarvan we een kleine impressie hebben gemaakt. 

 Bowien werd samen met haar 
twee broertjes Buddy & Bosse 
gedumpt. Nog net op tijd wer-
den ze gevonden en kwamen zij 
bij ons terecht. Van ernstig zieke 
kittens zijn ze alle drie uitge-
groeid tot prachtige katten 
waarbij Bowien met haar groene 
en haar blauwe oog een opval-

lende verschijning is…. 

Mona is met een ernstige vorm 
van niesziekte geboren. Haar 
nog gesloten oogjes waren met 
puss gevuld en daardoor zijn ze 
blijvend beschadigd. Inmiddels is 
ook Mona een prachtige poes 
geworden die uitstekend met 

haar handicap kan leven... 

 

  

 
De kledinginzameling staat op de tocht. Er wordt helaas nog maar 0,25 cent 
uitgekeerd per kilo, terwijl het ons úren kost om alles netjes te sorteren en 
het vele vuil er tussen uit te halen. Daarnaast moeten we vanaf 2018 ook 
nog voor het verwerken van al dit afval betalen, en is de netto-opbrengst 
van de kleding nauwelijks interessant meer. We besteden onze spaarzame 

tijd en ruimte liever aan onze katten!  

KLEDINGINZAMELING, HOE VERDER….?  

Deze enorme berg kleding werd 
door Daniëlle en Lenneke gesor-
teerd en in zakken gestopt. Alles 
wat vuil en kapot is werd er tussen 
uit gehaald. Vervolgens moeten we 
de zakken kleding opslaan tot we 
er minstens 50 hebben waarna het 
wordt opgehaald. Voor deze berg 
ontvingen we nog geen 85 euro! 
We beraden ons over de voort-
gang, tot wederbericht kan kleding 

nog bij ons worden ingeleverd... 

Arian & Toscan zijn als jonge 
katertjes zwervend door ons 
aangetroffen. Beiden zaten on-
der de teken en wormen, maar 
vooral de ondervoedde Arian 
was er slecht aan toe. Na enige 
weken infusen en medicatie was 
hij zo goed opgeknapt dat de 
jongens samen naar een nieuw 

huisje mochten. Een happy end! 



In de rubriek ‘een babbeltje met’ spreken we iedere keer met iemand die op enige wijze aan 
onze stichting verbonden is. Dat kan een vrijwilliger zijn, een bestuurslid of donateur. Maar 

dit keer zijn we in een dubbelgesprek geraakt met twee bijzondere dames;  

Vlam, onze lieftallige oudste havenkat en Cato, de humeurige leidster in de opvang; 

EEN BABBELTJE MET …. 
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Hé Cato, doe niet zo kattig. 

Mijn leven buiten is al 17 

jaar één avontuur! Ik kan een 

boek vol schrijven... 

Dit interview 
ging toch over 
mij alleen? Wat doet die straat-
kat er dan bij?! 

Foto onder: Vlam, vooraan, met achter 
haar groepsgenootje Pietje. Deze on-
plaatsbare en verwilderde katten leven 
in alle vrijheid buiten in de haven. Maar 
wel met dagelijkse tafeltje-dekje maal-

tijden en de nodige medische zorg... 

- Wat is jullie voorgeschiedenis? 

Vlam: Ik ben een echte havenkat. Ik ben hier in het wild geboren, zo’n 17 jaar 
geleden! Ik woon gezellig op een vaste plek met een warm schuilhok. Samen 
met mijn maatjes, zoals Drietje, Melanie en Katai. Die is ooit beschoten met 

een luchtbuks, snap jij dat nou? Nu mist hij een voorpoot.  

Cato: Hmm, nou en, ik mis een staart! Ik heb er ooit wel één gehad, maar die 
was gebroken en wilde niet genezen. Ik ben trouwens een ex-asielkat (noot: 
haar eerdere afkomst wil Cato pertinent niet prijsgeven). Maar daar konden 
ze niets met me. Ik heb natuurlijk een attitude. Zo laat ik me niet door eenie-
der betasten. Ik mocht bevallen van mijn kittens en toen werd ik te lastig. 
Tja, ik ben een diva en stel zo mijn eisen. En in een asiel mag je natuurlijk 
geen jaren blijven. Maar goed ook want ik zag dat helemáál niet zitten. Ik ben 
negen jaar geleden naar de opvang gebracht. En direct al zag ik dat er geen 
tucht en orde heerste onder de aanwezige katten, dus daar heb ik even een 
pootje voor gestoken. Huh? Mijn leeftijd? Zeg, een dame vraag je niet naar 

haar leeftijd. Zeker geen oudere dame van enig niveau… 

- Wat doen jullie zo de hele dag? 

Vlam: Nou, lekker in de zon zitten! Beetje mauwen met de rest van de haven-
katten want daar zitten ware ontdekkingsreizigers tussen. En soms gaan we 
met zijn allen wat meeuwen opjagen, gewoon voor de show. Dan gaat de dag 
snel voorbij. En aan het eind van de dag komen ze van de zwerfkattenstich-

ting een lekker maaltje brengen. Want echt voedsel vinden we hier niet meer. 

Cato: Zo, jij hebt een hondenleventje. Ik kan daarentegen echt geen seconde 
op mijn lauweren rusten. Ben continu bezig om alle katten in het gareel te 
houden daar in de opvang. Denk maar niet dat die mensen dat doen. Die lopen 
alleen een beetje te knuffelen en de boel schoon te houden. Ik bedoel maar, 
er wonen ook wat twijfelachtige types tussen. Zonder mijn bezielende leiding 

zou het helemaal uit de hand lopen qua kattenkwaad vrees ik… 

- Wat gebeurd er als je gewond bent of pijn hebt? 

Vlam: De vrijwilligers houden ons goed in de gaten en omdat ze iedere dag 
eten komen brengen zien ze het direct als er iets mis is. Zo werd mijn beste 
vriendje Graaf heel erg ziek. Gelukkig hebben ze hem hier, in de haven gela-
ten en kreeg hij dagelijks medicijnen en een infuus. Gewoon, in zijn eigen 
omgeving waar hij zich veilig voelde. Kijk, dat vind ik klasse want in de op-
vang was hij doodsbang geweest! En alle katten uit de groep hielden hem hier 

warm en beschermde hem, tot hij vredig stierf. Dat was heel mooi. 

Cato: Ik ben nooit ziek, maar ik heb wel een vervelende huidziekte. Daar ge-
ven ze me geregeld een injectie voor. Ze probeerden het eerst met pilletjes, 
maar dat liet ik echt niet toe. Dat is zo gênant; hup, bekkie open en pilletje 
erin...dat is toch niets voor mij. En doodgaan doe ik voorlopig ook nog niet 

want wie neemt mijn taken dan over? Nee, uitgesloten. Ik ben onmisbaar! 

Schuilhok in de sneeuw.  
In de winter liggen er 
warme dekens in en door 
de raampjes heen kun je 
de zwervertjes dankbaar 
gebruik zien maken van 
hun droge slaap- en   

eetgelegenheid…. 
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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. 

 

 

 

  

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS  
 

Voorzitter              M. Dekker 

Secretaris             L. Baars 

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 zwerf-

katten klaarstaan. Bedankt lieverds! 
 

Voervrijwilligers   Irma Speet 

                            Alie van Doorneveld 

                            Annie Dikstaal 

                            Lida Vis 

Verzorging           Daniëlle Ursem 

                            Marya Dekker 

            Manon van Steijn 

            Irma van Steijn 

Administratie        Bea Regelink 

Chauffeurs           Freek Weber 

                            Michel Konijn 

Facebook / site    Lenneke Baars              

Diversen              Tiny Teeling                           

Speciale dank      Tineke & Shaun 

            Joki & Leo 

                             Sander & Yvonne 

                             Lucy Mobers 

                             Karin Wanninkhof                       

                             Annet & Bert 

                             Anneke van Tiel 

            Björn & Gaby 

                             KLM-twins 

            Thea 

            Charlotte 

            Bianca Sneek 

            Larissa, Wout & Arie 

            Fam. De Klerk 

WIST JE DAT 
 

 Wij nog winkels zoeken waar we een collectebus op de toonbank mogen plaat-

sen. Heb jij een tip of ben jij die winkelier, dan heel graag contact! 

 Onze website www.zwerfkattenijmuiden.nl eindelijk in de lucht is. Er zal nog 
veel meer info op komen, maar het begin is er. Met dank aan onze ‘oude’   

dierenarts Ellie Wormgoor en aan onze Lenneke die de site gaat beheren. 

 Er enorme behoefte is aan nieuwe schoonmaakvrijwilligers in de opvang? We 
staan te springen om mensen die zelfstandig kunnen werken en van aanpakken 

weten. Interesse? Mail dan kort je gegevens naar kattenspoed@yahoo.com 

 Je ons nog steeds blij maakt met Ring-zegels, Douwe Egbertpunten, Felixpun-
ten (geen Gourmet meer!), incontinentie– of puppy onderleggers, ongebruikte 
postzegels & nieuwe kerstkaarten, opbergdozen van kunststof en uiteraard al-

les wat voor katten bedoeld is. Van voer tot grit en ongebruikte medicatie. 

 Sommige mensen liever geen geld overmaken maar ons toch willen helpen. Dat 
zij onze speciale projecten kunnen steunen via www.geef.nl en op 
www.dierendonatie.nl kan men helpen met het bij elkaar sparen van zaken als 
een krabpaal of vangkooi. Zodra het benodigde bedrag bijéén is, worden de 
spullen via de site besteld en bij ons afgeleverd. Zo ook het speciale dieetvoer 
dat binnen één dag (!) door donateurs bij elkaar gespaard werd voor de dood-

zieke, halfblinde Mona. Ze knapte daarna gelukkig snel op (foto links onder). 

 Je ook voor een periodieke overschrijving kunt kiezen als je ons voor langere 
tijd wilt steunen (minimaal vijf jaar) ? En dat het bedrag dan in zijn geheel van 
de belasting afgetrokken kan worden! Tegenwoordig kan dit zelfs zónder tus-

senkomst van een notaris. Vraag ons gerust om info of de aanvraagformulieren. 

 Wij tussen 25 februari en 4 maart mogen collecteren binnen de gemeente Vel-
sen, en we daarvoor nog collectanten zoeken? Heb jij zin om een paar uurtjes 
te lopen in IJmuiden, Driehuis, Santpoort, Velserbroek of Velsen-Noord / Zuid; 

mail of bel ons dan! Laten we samen de opbrengst van 2017 overtreffen! 

 En dat we er op het laatste nippertje achter kwamen dat onze vaste drukker 
gesloten was ivm de feestdagen. Dat drukkerij Van Rixel als een redder in nood 

deze nieuwsbrief haastje-repje heeft afgedrukt, waarvoor onze grote dank! 

 


