
Het heeft veel te lang geduurd voor deze nieuwsbrief af was. Ruim 22 maanden om precies te zijn. Onze ex-

cuses hiervoor. We hadden onze spaarzame tijd en zeer krappe budget geheel voor de zwervertjes nodig.  

Inmiddels is er veel gebeurd; we zijn verhuisd van IJmuiden naar Velsen-Noord, waar we bezig zijn met het 
verbouwen en inrichten van een grotere en professionele opvang voor de zwervertjes. Om een dergelijke 
opvang te mogen runnen moeten de nodige papieren worden behaald. Onze coördinator, Marya Dekker, heeft 
haar parttime baan opgegeven om full-time voor de beestjes te kunnen zorgen en zit nu dus ook geregeld met 

haar neus in de studieboeken. 

We hebben ondertussen afscheid genomen van onze gewaardeerde 
vrijwilliger Siem Bierenbroodspot. Maar liefst zeven jaar stond hij klaar 
voor de zwerfkatten. Uiteindelijk werd het allemaal te zwaar. Siem (75!) 
heeft de voerbakken in de wilgen gehangen en neemt nu zijn welverdien-

de rust. Maar hij wordt gemist!! 

Helaas hebben we ook van verschillende zwerfkatjes afscheid moeten 
nemen, voorgoed. Dieren die we jaren met liefde hebben verzorgd en die 
ons plots zijn ontvallen. Of die wij zelf hebben begeleid op hun laatste 
reis, om hen verder lijden te besparen. De herinnering aan al die koppies 
blijft en de beestjes houden een warm plaatsje in ons hart, maar het 

verdriet zal nooit wennen ... 

Gelukkig hebben we ook veel fijne momenten gekend, en we zijn blij dat 
we, ondanks de crisis, nog altijd mogen rekenen op trouwe donateurs en 
we hebben hartverwarmende giften mogen ontvangen. Ook waren we erg blij met al die mensen die één van 

onze kittens of een oudere zwerfkat een liefdevol thuis hebben geboden; hulde! 

We hebben te weinig ruimte voor al die ontroerende verhalen, en het was moeilijk kiezen, maar we wensen 

jullie veel leesplezier met deze zevende Kattenbabbels! 

 

Even bijbabbelen 

Wist je dat wij erg blij 

zijn met; 
 

 Shell-zegels 

 Gourmet spaarpunten 

 Wormenkuurtjes & kat-

tenmedicijnen 

 Postzegels 

 Incontinentie-

onderleggers 

 Kattenbakkorrels 

 Kattenvoer 

 Dieetvoer: ID, Urinary, 

Dental, Sensitivity etc. 

 Lege cartridges  

 Nieuwe zelfstandige vrij-
willigers in bezit van een 

auto en wat vrije uurtjes 

 Kussenslopen, vloerkle-

den & (bad)matjes 

 Rieten (katten)manden 

 

Afstandadoptie zwerfkat 

Onze stichting verzorgt ruim 90 zwerfkatten in de haven van IJmuiden. Meestal gaat het om huiskatten die na 
trouwe dienst zijn gedumpt. De beestjes verwilderen snel op straat, maar weten zonder hulp nauwelijks te 
overleven. Ze worden overal verjaagd of lijden honger en kou. Om de zwervertjes een eerlijke kans te geven 
zorgen wij dat de havenkatten gecastreerd worden en dagelijks rijdt een vrijwilliger de voerronde met water, 
droge brokken, blikvoer en medicatie. Tevens zijn er 25 hokken geplaatst, door het havengebied verspreid, 
waar de zwervertjes in kunnen schuilen en eten. Zieke en oude zwerfkatten worden gevangen en krijgen 24-
uurszorg in onze professionele opvang of genieten daar van hun welverdiende ‘pensioen’, zodat zij niet op 

straat hoeven te sterven. Voor sociale katten en kittens wordt een echt baasje gezocht.  

Voor de verwilderde zwervertjes die noodgedwongen buiten leven zoeken we 

‘adoptie-ouders’; mensen die op afstand een zwerfkatje willen helpen door maan-

delijks € 5,-. te doneren (meer mag natuurlijk ook!). Met dit geld wordt wat extra’s 

gedaan voor de zwerfkat of de groep waar hij in leeft. Een nieuw hok, een lekker 

hapje of een wormenkuurtje op zijn tijd. Afstand-adoptiebaasjes krijgen een heus 

adoptiebewijs en 1 maal per jaar een recente foto van ‘hun’ zwerfkat, met het laat-

ste nieuws. Inmiddels zijn er zeven zwerfkatjes op afstand geadopteerd, maar 

staan er nog velen te wachten op deze vorm van extra aandacht! Vraag gerust om 

welke katten het gaat en maak een eigen keuze! 

 

  ‘KATTENBABBELS’  NIEUWSBRIEF 

 

STICHTING ZWERFKATTEN  HAVENGEBIED IJMUIDEN  

ZOMER  2011 

 

Siem was bijzonder in zijn nopjes 

met de fotocollage van ‘zijn’ zwer-

vertjes. “Zo kan ik nog altijd even 

naar mijn jongens kijken.” aldus de 

gewaardeerde oud-vrijwilliger 

Zwerver Roest heeft geluk: Hij heeft een baasje ‘op afstand’ die geregeld zorgt dat 

er wat extra’s gedaan kan worden voor de vriendelijke kater en zijn groepsmaatjes! 

In dit nummer; 

2. Dank-je-wel 

3. Vaste rubriek         

   Kattenkrabbel,  

   een babbeltje met …  

   Firma Anderson en de 

   werkplaatszwerver        

3. Stukjes & Beestjes 

4. ANBI en de belasting- 

   aftrekbare gift 

4. SZHIJ & Internet 

4. Info & gegevens 

NUMMER   7 

Wij feliciteren vrijwilligster 

Madeleine en haar man 

Jeroen met de geboorte 

van hun eerste kindje en 

jongste kattenvrouwtje 

van Nederland; 

baby Rosalie! 

 



Particulieren  2010 

Bedrijven en instellingen  2010 
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“Maandelijks wordt er 

gemiddeld 350 euro aan 

giften gestort. Dat is net 

genoeg voor voer en 

medicijnen, maar er gaat 

eigenlijk nog steeds te 

veel privégeld van de 

vrijwilligers naar de 

zwerfkatjes toe, voor 

bijvoorbeeld benzine, de 

huur van de opvang, de 

elektra-  en water-

rekening en de forse 

telefoonkosten.” aldus  

de verontruste penning-

meester van de stichting 

LOKALE ONDERNEMERS & ORGANISATIES: 

Amusementenhal Monaco 

Autorijscholen ABC en  
Tempo / van Sprang   
Dierenartspraktijk ‘In de IJmond’  
Dierenbescherming afd. IJmond  
Dierenambulance Velsen  
Dierenwinkels Meijer Beverwijk, Bormann Vel-

serbroek, Discus Haarlem, Willemse Vijf-
huizen, De Dierenboer IJmuiden en     
Dobey’s Zandvoort  

Folkerts print– en drukwerk  
Garage Alliance  
Gebr. Bakker vis 
Gebr. Schoonderbeek parket  
Hokkai Suisan vis  
Kerbert Dierentehuis IJmuiden 
Firma Kloosterboer  
Loek Anderson fotografie  
Metaalhandel De Waard 
OIG/IHD  

SAS Security  
Seaport TV 
Schepers Oliehandel 
Van Beelen netten 

Meergroep Post 
@ Home 
Dibrun IJmuiden 
 
LANDELIJKE BEDRIJVEN & ORGANISATIES: 

Diervoederfabrikanten Biofood, Fokker, Iams 
Eukanuba, Purina, Royal Canin, Whiskas 

Dinamo-fonds 
Frontline en Exil Antiparisitaire 
Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming  
Stichting Gravin van Bijlandt 
Stichting Dierenopvang Bosnië 
Stichting De Zwaan  
 
                Al deze ondernemers en organisaties 

ondersteunden ons in 2010 op financiële  
en / of op praktische wijze 

 
AMSTERDAM: 

 Smets-Graanstra, Van der meer, Van Rooyen 
 

BEVERWIJK: 

 Baars, De Vuyst, Le Cessie-Kemp, Pel, Polidorie-
Bruinier, Van Straten-Bast, Van Bezooyen-
Westgeest, Westra 

 

DEN-HAAG: 

 Giel-Hoogkamer, Van Gils, Vermin-Roeleveld, 
Van Straalen, Ed / Peter en Diana 

 

DRIEHUIS: 

 Hoogerduyn-Rossier, Jansen-Skov, Klein, Pau-
lus, Schoenmakers, Prang-Hagebout 

 

HAARLEM: 

 Anonieme tandtechnicus, Bruijns, De Klerk, Ka-
ter, Prinsen, Prinsen, Risseeuw, Van Keulen  

 

IJMUIDEN: 

 Anderson, Aronius, Bisschop, Blok, De Pagter, 
De Willigen, De Wit-Lauwers, Dessauvagie, Dijk-
mans, Els & Harry, Gijsen, Groot, Forgo, Hoos-
Blok, Jasperse, Kalkman, Kaptein-De Graaff, 
Koene, Kroon, Menderinck-Bontenbal, Meijer, 
Muller, Mulder-Slikkers, Overzier, Pagter, Rijke-
Dijkstra, Spies, Ten Hove-Dijkhuizen, Van den 
Werf, Van der Zwan, Van Duuren, Van Nijendaal-
Postma, Van Reijendam, Van Zweeden, Van der 
Werf, Verton, Vonk, Vos, Weber-Strijbosch, Werf, 
Wieman, Willemse, Witteveen-Rossier, Wood-
ward, Zeegers, Zomer, Zweiphennig 

 

SANTPOORT-NOORD 

 De Boer-Mel, Effern, Schoorl, Slinger, Strobel, Sup-
pers, Van Vliet, Verburg, Waage-Viskil 

 

SANTPOORT-ZUID: 

Jongkind, Pietersma, Sloterdijk, Tijms, Willemse 
 

VELSEN-NOORD: 

 Klomp, Gerbrands, Weber, Wijker 
 

VELSERBROEK: 

 Hartsteen, Kommer-Zwaag, Koppen, Schouten-
Bruisschaart, Prins, Serne-Van Essen, Taat, Twisk, 
Veltman-Hombroek 

 

DIVERSEN: 

 De Groot  Adorp, Vile Van Welsum  Arnhem, Ano-
niem uit Apeldoorn, Olijve-Schaar  Beemster, Van 
Os & Kater Bloemendaal, Kuyntjes  Brakel, Dafno-
polous  Eindhoven, Ten Have  Heemstede, Dijkstra  
Heemskerk, Bergman-Weber  Houten, Rozenstra-
ten  Hurdegaryp, Burgerjon  Leiden, Bergervoet  
Naarden, De Ruijter  Nijmegen, Heida  Steenwijk, 
De Smet  Tilburg, Anoniem  Ugchelen,  Jordan-
Bast  Vaals, Anoniem  Velsen-Zuid, Smits  Vlaar-
dingen, Faasse-Tessers  Zaandam, Björn & Gaby 

    
 
 

Het is helaas onmogelijk om ook de vele mensen te  
noemen die ons hielpen met voer en kattenspulletjes 

 of die eenmalig doneerden tijdens de Kerstactie.  
Maar onze dank gaat vanzelfsprekend ook  

naar deze dierenvrienden uit en naar hen  
die we onbedoeld zijn vergeten 

“We voeren dagelijks 6 

kilo droge brokjes, 40 

blikken natvoer,  5 liter 

water en een halve kilo 

aan dieetvoer. En weke-

lijks gaan er 2 grote zak-

ken kattenbakkorrels à 

30 kilo doorheen…” 

weet vrijwilliger Michèl 

Scheepsoliehandel Schepers uit 

IJmuiden verraste Marya (links) 

met een cheque van €1000,-. 

Tijdens de ingebruikneming van 

hun nieuwe olieschip vroegen zij 

relaties om een bijdrage voor de 

zwerfkatten, in plaats van  

cadeaus voor zichzelf! 

DANK-JE-WEL   (zonder jullie steun zouden wij niets beginnen) 

Michèl en zwerfkat Wolf 



”Mijn naam is Edwin Anderson en ik heb een transportbedrijf in de haven. Jacqueline, mijn vrouw, had 
een artikel gelezen in de krant, waar de zwerfkattenstichting om leefruimte voor zwerfkatten vroeg.  

Jacq en ik hebben een zwak voor katten en we bedachten dat we op deze manier een paar beestjes toch 
een soort van veilig thuis konden geven. We besloten contact op te nemen met de stichting en direct 
kwamen ze een kijkje nemen of ons bedrijf geschikt was voor de opvang van twee zwervertjes.   

 Snel daarna kregen we Donder en Bliksem. Twee schatten van katten waar we heel veel plezier en liefde 
van hebben gekregen. Helaas werd Donder na een jaar doodgereden en besloten we Bliksem mee naar 
huis te nemen. De schuwe rode kater is nu de grootste (en dikste) knuffel die je kunt vinden. 

 Dat gaf wel weer een leegte in het bedrijf. En dus besloten we om een nieuwe zwerfkat te vragen. De 
begeleiding vanuit de stichting was ons goed bevallen: zij zorgen voor voer en de medische zaken, wij 
geven de dagelijkse zorg en de extra aandacht. Ook nu werd er een juiste match gemaakt en zo kwam 
er een nieuwe muizenvanger in ons bedrijf; Zorro! ” 

 De dominante kater die als ‘onplaatsbaar’ vanuit een asiel in de noodopvang van de stichting terecht was 
gekomen had hard een nieuw thuis nodig, maar stond bekend als notoire wegloper. Hij is zelfs ooit ont-
snapt uit de opvang en in Bloemendaal teruggevonden! Geen makkelijke kat dus om te plaatsen binnen 
een gewone gezinssituatie, maar ook te lief om als zwerfkat in de haven te kunnen overleven. De aan-
vraag van Edwin en Jacq kwam als geroepen. “Zorro is een ontzettend leuke kat met ook weer een heel 
eigen karakter. Het is een ontzettend ondeugend beest. Hij hoort er helemaal bij en wordt door iedereen 
geknuffeld. Ook is hij zo slim dat hij van iedereen te eten krijgt, dus je begrijpt wel dat meneer een paar 
maatjes is gegroeid. We hopen dat Zorro nog een tijdje in zijn eigen mooie sloopauto op ons terrein ver-
blijft en een goede oude dag bij ons heeft als werkplaatszwerver . “ 

Een kort overzicht van de resultaten ‘uit het veld’ van het afgelopen jaar (1 januari tot 31 december 2010): 

 We hebben 4 schuwe huiskatten teruggevangen nadat zij thuis waren ontsnapt / vermist werden. 
 We hebben een record aantal kittens en volwassen katten kunnen herplaatsen bij nieuwe baasjes. Het 

merendeel zijn katten die we hebben gevangen nadat zij gedumpt waren of als zwervertje op straat pro-
beerden te overleven. Enkelen hadden eerst een intensieve socialisatie nodig. 

 We zijn met 49 zwerf– of opvangkatten naar de dierenarts geweest en met sommige zelfs meerdere ma-
len. Onder anderen voor een gebroken poot, gebitsproblemen, hartkwalen, niesziekte, baarmoederontste-
king en helaas nog al te vaak wegens de dodelijke ziekte FIP (buikvliesontsteking).  

 We hebben weer 35 zwerf / dumpkatten gevangen en laten castreren; 19 dames en 16 heren. 
 Er zijn 24 katten overleden. Tot ons grote verdriet moesten we 9 kittens met FIP laten inslapen, zijn er 

twee katten door ouderdom overleden en moesten we 13 volwassen katten euthanaseren omdat ze heel 
erg ziek waren en we hen verder leed wilden besparen.  

 We hebben maar liefst 20 ‘onplaatsbare’  katten van andere asiels en organisaties overgenomen. Van 
deze 20 zijn er vijf extreem verwilderd, de rest is na een socialisatietraject alsnog geplaatst, waaronder 3 
oudere kittens, en 6 zwerfkatten van het eiland Texel waar de dieren afgeschoten zouden worden.  

 In totaal hadden we 4 moederpoezen in de opvang die samen bevielen van 14 kittens. 
 Na een noodoproep vingen we op het Volkstuincomplex in Velsen-Noord 6 volwassen wilde zwerfkatten 

die na castratie terug zijn gegaan, en 20 verwilderde kittens waarvan de helft doodziek was en met de fles 
is grootgebracht. Sommigen hebben het gered en zijn herplaatst, anderen verblijven nog steeds in de 
opvang. We zijn er trots op dat we met deze uitkomst veel dierenleed konden voorkomen... 

 

Firma Anderson en werkplaatszwerver Zorro 

… en beestjes 

Stukjes ... 

 Het afgelopen jaar zagen we een toename van gedumpte katten en kittens. En steeds vaker werden we 
gebeld met noodkreten om katten over te nemen. Meestal ging het om verwilderde katten die de asiels over-
bevolkten, maar deze dieren hebben ruimte en speciale zorg nodig. Ook werd er vaker een beroep op ons 
gedaan voor huiskatten die om financiële- of gedragsredenen het huis uit moesten. We zijn dus noodge-
dwongen steeds groter geworden. Waren we eerst alleen een organisatie die de IJmuidense havenkatten 
castreerden en op locatie verzorgden, de nadruk komt nu steeds vaker op de noodopvang te liggen. Dat 
houdt wel in dat er meer kosten gemaakt moeten worden, en dat ook de nieuwe noodopvang eigenlijk al 
weer uit zijn jasje is gegroeid. Onze droom is dan ook een pand in de haven waar we al die onplaatsbare, 
gehandicapte, gedumpte en zwerfkatten kunnen opvangen. Waar de verwilderde en schuwe straatkatten 
zichzelf mogen blijven en waar al die ongewenste katten gewoon kat kunnen zijn!  
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KATTENKRABBELS   (een babbeltje met …) 

 

Zwarte Zorro wordt door de 

IJmuidense ondernemer Edwin 

op handen gedragen 

IJmuidens bekendste havenkat, 

Meneer Vlies. Deze zwerver is 

blind aan één oog en zou zon-

der hulp niet kunnen overleven. 

Net als de andere zwervers 

heeft ook hij een schuilhok en 

krijgt hij dagelijks zijn maaltje.. 

Van onplaatsbare- tot tevreden 

& geliefde bedrijfskat; Zorro! 
 

Onafscheidelijke ’Twins’ ; Vader  

(14) & zoon (12) kregen na een 

lang zwerversbestaan een ver-

diend pensioen in onze opvang. 



Ook onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Wij hoeven daarom geen successierechten te betalen over erfenissen en schenkingen, die we eventueel 

mogen ontvangen. Maar ook voor onze sponsors brengt dit financieel voordeel: als donateur van onze stich-

ting kan je gift van de inkomsten– en vennootschapbelasting af getrokken worden, mits het tijdig wordt opge-

geven. Simpel gezegd; mocht je dit jaar, regelmatig of eenmalig, een bedrag naar ons overmaken, dan krijg 

je dat volgend jaar (deels) terug van de Belastingdienst! Kijk voor meer info en de geldende regels op 

www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl  Wij krijgen nog steeds geen subsidie en zijn daarom totaal afhankelijk 

van jullie steun. Help de zwerfkatjes door een bijdrage over te maken op bovenstaand rekeningnummer,     

ten name van Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden (te Velsen-Noord). Waarvoor onze dank!    

Tip: hou onze 50% acties in de gaten; ieder jaar rond mei en Kerst worden drie weken lang alle donaties door 

een trouwe sponsor verhoogd met 50%. Zo wordt bijvoorbeeld jouw gedoneerde 50 euro ineens 75 euro 

waard ! En dat is nog eens leuk geven... 

Onze gegevens 

Voor meer informatie over ons werk verwijzen wij je graag door naar ons internetdagboek, het web-log. Die 
wordt regelmatig bijgehouden en daarin kunnen je lezen wat we dagelijks met en voor de zwerfkatten doen. 
Maar niet alleen voor de havenkatten, ook voor de moederloze kittens en moeilijk-plaatsbare katten die via 
allerlei organisaties bij ons binnenkomen, omdat ze nergens anders echt op hun plaats zijn… Vaak gaat het 
om katten met ernstige gedragsproblemen, die bij ons een socialisatietraject ingaan. En met heel veel liefde, 
geduld en begrip worden deze dieren na verloop van tijd vaak nog de geweldigste huiskatten! Op ons katten-

babbels.web-log staan prachtige foto’s van deze schatten, met de ontroerende verhalen die bij hen horen.  

Ben je op zoek naar een nieuw en speciaal huisgenootje? Kijk dan vooral ook eens op onze pagina bij 

www.baasjegezocht.nl (zwerfkatten havengebied IJmuiden)  Al onze te adopteren katten staan daar vermeld. 

En tussen alle bedrijvigheid door zijn we ook nog bezig met het bouwen van een website. Die krijgt de logi-
sche naam; www.stichtingzwerfkattenhavengebiedijmuiden.nl en we hopen dat hij voor het eind van dit jaar 

de lucht in gaat. We houden je op de hoogte! 

De stichting en internet 

ANBI en de belastingaftrekbare gift 

 

St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden                     kattenbabbels.web-log.nl 

         De Lethstraat 1 b                                                        kattenbabbels@yahoo.com 

            1951 HE                                                                     ANBI       81 556 41 93 

         Velsen-Noord                                                        K. v. K.    34 21 09 15 

06 20 50 48 75                                                     €           47 61  772   ING                         

Openingstijden 

Voor allerlei vragen over onze stichting kun je contact opnemen met de coördinator, Marya Dekker. Zij staat 

iedereen graag te woord, maar hou wel rekening met de openingstijden! Onze coördinator heeft het 

ontzettend druk met het reilen en zeilen van onze organisatie, het aansturen van de vrijwilligers, het regelen 

van allerlei broodnodige spullen, het doen van de administratie, maar vooral met de verzorging van de katten 

in de noodopvang, die achter haar huis staat. En daar dit om 24-uurszorg gaat, is het echt noodzakelijk om 

openingstijden te hanteren zodat zij nog enige privacy en 

rust heeft; 

Telefonisch zijn we bereikbaar tussen 10 en 22 uur, 

behalve op zondag, dan zijn we gesloten. In noodgevallen 

kan het best een sms verzonden worden naar 

bovenstaand nummer; dit mag 24 uur per dag en wordt 

gegarandeerd gelezen, maar  tussen 16 en 19 uur wordt 

er gegeten en gerust en hopen we dat er niet (aan)gebeld 

wordt. Uitsluitend op afspraak kunnen bezoekers 

langskomen om naar de adoptiekatten te kijken. Graag 

begrip voor deze strenge maar onvermijdelijke regels! 

Bestuur en vrij-

willigers SZHIJ 

Voorzitter             T. Kalkman 

Secretaris            M. Konijn 

Penningmeester  G. Valente 

Coördinator         M. Dekker 
 

Al onze medewerkers zetten 

zich uitsluitend op vrijwillige 

basis voor de zwervertjes in.  

Het bestuur wil de overige  

(ex)vrijwilligers nog even 

onder de aandacht brengen 

omdat ze in weer en wind voor 

de zwerfkatten klaarstaan.  

Bedankt lieverds! 
 

Voervrijwilligers     A. Effern 

                              M. Sluis 

                              M. Dekker 

Chauffeurs            F. Weber 

                              M. Konijn 

Administratief        E. Meijer 

                              M. Prinsen 

Diversen               L. Vonhoff 

                             E. Klomp 

                             S. Spek 

                             E. van Hees 
 

Tekst & lay-out    M. Dekker 

 
 

We hebben meestal wel een 
paar lieve katten in de opvang 
die er van dromen om een 
betrouwbaar baasje te krijgen.  
Zoals mamapoes Lexi (schild-
pad, 2 jaar) en haar veelkleuri-
ge kittens. Maar ook katers als 
Helix (zwart / wit, 3 jaar) en de 
rode Pommetje (7 jaar) zoe-
ken nog een gouden mandje! 

Zwerver Snuit stond model voor ons naambordje 

Doos met jonge vondelingetjes  


