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Bovenste foto’s:  

de huidige buitenruimte 

wordt twee keer zo groot! 

De opvangkatten leven 

hier veilig en beschermd en 

kunnen zichzelf zijn. 
 

Foto onder: 

Het extra stuk grond waar 

eind mei de schutting om 

wordt gebouwd en waar 

nu nog het tweede binnen-

verblijf op moet komen. 
 

 
 

Wist je dat we nog 

steeds erg blij zijn 

met bijvoorbeeld; 
 

 Incontinentie-

onderleggers 

 Gourmet 

spaarpunten 

 Wormen- en 

vlooienkuurtjes  

 Postzegels!! 

 Dieetvoer; ID / AD, 

Urinary, Sensitivity, 

Intestinal, Renal etc. 

 Lege cartridges 

 Rieten (katten) 

       manden 

 Kunststof opberg-

dozen mét deksel 

 Oude theedoeken 
 

 

 

KERSTACTIE LEVERT RECORDBEDRAG OP 

 

De afgelopen Kerstactie was zo’n succes dat we niet iedereen persoonlijk een dankkaartje 
konden sturen, dat zou een kapitaal aan postzegels hebben gekost en dat geld gebruiken we 
liever voor de katten in nood! Want meer dan 300 mensen hadden kleine maar soms ook 
grotere donaties geschonken. De opbrengst was in totaal ruim 4000 euro! Lieve mensen, 
BEDANKT! Het geld is o.a. gebruikt voor dieetvoer, medicijnen en medische ingrepen. Ook zijn 
er weer rekeningen betaald, zoals de autoverzekering van onze Dieren Transport Ambulance.  
 

Door dit recordbedrag konden we eindelijk ook ons doel van de Kerstactie verwezenlijken; een 
betonnen schutting om het extra stuk land dat we bij onze noodopvang hebben gekregen. De 
buitenruimte wordt daardoor twee keer zo groot! En dat was broodnodig; nu de groepjes 
zwerfkatten in de IJmuidense haven stabiel zijn, en we ook op andere plekken in de regio 
meerdere populaties hadden gevangen voor castratie kwam de nadruk steeds meer op onze 
opvang te liggen. Want tijdens de vele vangacties bleek dat heel veel zwerfkatten niet kunnen 
overleven op straat, ook niet met extra hulp als bijvoeding & het plaatsen van schuilhokken. 
 

TUSSEN WAL EN SCHIP 
 

Het gaat daarbij vooral om erg oude en gehandicapte zwervertjes, maar ook extreem schuwe 
en bange katten hebben geen leven buiten en wachten in doodsangst in een stil hoekje op de 
hongerdood. Als ware bevroren en niet meer in staat hun instinct te volgen. Vaak gaat het 
hierbij om slecht gesocialiseerde huiskatten die ooit zijn weggelopen of gedumpt en nooit voor 
zichzelf hebben leren zorgen. Zij vallen letterlijk tussen wal en schip. Maar ook stuitten we op 
(moederloze) kittens, zwangere poezen, en zieke of gewonde katten die simpelweg meer hulp 
nodig hebben dan wij op straat kunnen bieden. 
 

Voor hen was de noodopvang in Velsen-Noord bedoeld, maar al gauw kwamen daar ook 
andere noodgevallen bij; onplaatsbare katten vanuit asiels of andere organisaties die op de 
nominatie stonden om in te slapen. Omdat ze verwilderd, schuw of  ‘gedragsgestoord’ en 
nergens anders welkom of op hun plaats zijn. Gespecialiseerde opvangplekken zijn er 
nauwelijks. Deze dieren krijgen bij ons wel een eerlijke kans en vaak blijken zij na een 
intensieve socialisatieperiode een geweldig en waardevol huisgenootje te zijn! En anders 
mogen ze in onze professioneel ingerichte noodopvang hun leventje slijten in relatieve vrijheid 
met alle begrip voor hun afkomst en gedrag.  
 

Echter, de laatste twee jaar zagen we een toename aan gedumpte katten en liep onze opvang 
daardoor vol. Het extra stuk land kwam dus als geroepen en eind mei a.s. wordt daar dan 
eindelijk de onderhoudsvriendelijke en stevige schutting om gebouwd. De kosten van 2100 
euro hadden wij nooit kunnen opbrengen zonder jullie steun tijdens de kerstactie! Geweldig! 
 

NIEUW DOEL 
 

Maar met alleen een schutting zijn we er nog niet. De leefruimte wordt weliswaar vergroot, 
maar het probleem van een overvolle opvang blijft bestaan. We hopen daarom met de 
komende Zomeractie genoeg geld binnen te krijgen om ook een tweede binnenverblijf te 
kunnen aanschaffen. Zodat we de groep opvangkatten kunnen scheiden in meerdere kleine 
groepen wat de rust en gezondheid ten goede komt. De kans op besmettelijke ziektes of 
parasietplagen wordt daarmee aanzienlijk verkleind. Tevens kunnen we dan een grotere 
quarantaineruimte creëren, want de huidige volstaat bij lange niet meer. Een flinke blokhut zou 
een uitstekende oplossing zijn maar kost al snel tussen de 2500 en 3000 euro... 
 

SSSTTTAAARRRTTT   555000%%%    ZZZOOOMMMEEERRRAAACCCTTTIIIEEE    
 

De 50% zomeractie start op 17 mei en loopt af op 15 juni 2013. 
Dat houdt natuurlijk weer in dat iedere gift die in deze periode bij ons binnenkomt, door een 
tweetal sponsors wordt verhoogd met 50%. Zo wordt je gift van 10 euro 15 euro waard en is 80 
euro ineens 120! We hebben jullie hulp wederom hard nodig want de eerste doodzieke 
zwervertjes en hoogzwangere poezen zijn al binnen gekomen en de blokhut is snel nodig! 
Giro 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden, te Velsen-Noord, ovv ‘zomeractie’.  
 

WE WILLEN ALLE DONATEURS ALVAST BEDANKEN; WE ZIJN DOLBLIJ MET JULLIE GIFT, GROOT ÉN KLEIN! 
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Wij zoeken nog een 

betrouwbaar baasje: 
 

 
Venessa 

Dit ongeveer 1 jaar jonge 

poesje werd gedumpt. 

Onbegrijpelijk, want een 

liever poesje bestaat bijna 

niet. Venessa is het liefst 

de enigste prinses in huis 

en kan makkelijk op een 

flat gehouden worden. 
 

 
Troetel 

Een heer op leeftijd, 

maar super sociaal naar 

mens en dier! Komt 

graag buiten en voor hem 

geldt; hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd! 
 

Vraag gerust naar al 

onze andere adoptie-

katten en kittens! 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Blinkie, boven en Johan; beiden 

kropen door het oog van de 

naald en konden wij van een 

wisse dood redden. Het 

tweetal verdiende deze tweede 

kans als geen ander! 

 

 

Blinkie & Johan; door het oog van de naald …. 
 

Het is zomer 2004, als ’s ochtends om 6 uur de bel gaat. Op de stoep staat Tineke, toen nog voorzitter van onze 
kersverse stichting. In haar handen een kooi met daarin een zwaargewonde zwerfkat; aangereden. Tineke had het, 
op weg naar huis na een nachtdienst zien gebeuren; een veel te hard rijdende pick-up raakte de kleine gestreepte 
poes volop in de flank. Gelukkig was onze voorzitter wakker genoeg om direct te reageren en kon ze de 
verdwaasde wilde zwerfkat grijpen en in de kooi stoppen die ieder van ons altijd bij zich heeft. De poes had hulp 
nodig en goddank konden we die bijtijds geven. 
 

Het cyperse poesje, die ik herkende als één van onze vaste zwervers uit de haven, had geluk. Na een 
voorspoedige revalidatie kon ze uiteindelijk terug naar haar maatjes. Wel met een blind oog, en een scheef bekkie 
als gevolg van een gebroken kaak. Daardoor had ze extra zorg nodig, en dagelijks brachten we haar gepureerd 
voer en kreeg ze de kleinste brokjes die we konden vinden. Deze moeite hadden we graag voor haar over, want 
Blinkie (zo genoemd vanwege haar blinde oog) is in de jaren die daarop volgden een trouwe klant gebleven en 
stond steevast op ons te wachten rond voedertijd, vergezeld door haar vriendin Moppie.  
 

Samen woonden zij in de Steeg, een tochtige brandgang tussen twee bedrijven, vlakbij de drukke weg waar Blink 
was aangereden. Niet de meest ideale plek om te leven maar een andere oplossing was niet voorhanden. De 
noodopvang bestond nog niet en de dames waren niet plaatsbaar. We hoopten er het beste van en zorgden in 
ieder geval voor een warm schuilhok. Jarenlang hebben ze daar dankbaar gebruik van gemaakt. Tot de dag dat 
Moppie stierf en Blinkie de weg kwijt raakte. We kregen na weken zoeken een melding van een bedrijf nabij de 
Steeg: er liep daar een wilde cyperse kat met een blind oog. Een onwelkome gast in hun visverwerkende fabriek. 
Nog geen twee dagen later konden we een diep ongelukkige Blinkie terugvangen. Inmiddels een dagje ouder was 
ze duidelijk niet meer bestand tegen de koude winter en het leven op straat, nu in alle eenzaamheid. 
 

We besloten meteen om Blinkie mee te nemen naar onze noodopvang. Daar heeft ze haar welverdiende pensioen 
gekregen. Langzaamaan gaat het stukken beter en maakt ze nieuwe vriendjes. Voor de 14-jarige Blinkie ligt nog 
een heel nieuw tweede leven in het verschiet, maar dit keer in alle veiligheid en met de beste voorzieningen die een 
oude, gehandicapte ex-zwerver zich maar kan wensen …. 
 

Johan is een heel ander verhaal. Deze huiskat heeft de eerste zeven jaar van zijn leven gesleten als normale 
huiskat. Nu ja, normaal? Zijn baasjes hebben van alles uit de kast gehaald om Johan te behouden, maar de situatie 
werd uiteindelijk zo gevaarlijk dat hij echt niet langer bij hen kon blijven. Nu krijgen we bijna wekelijks mailtjes van 
particulieren die van hun kat af willen. Het ene verhaal nog schrijnender dan het ander; allergie, financiële 
problemen, uithuiszetting… Soms ware verhalen, vaak ook gelogen, maar altijd zijn de dieren de dupe. Wij nemen 
in principe dan ook geen gewone huiskatten aan, daar zijn asiels voor. Tenzij….het gaat om een kat als Johan, die 
gedragsgestoord is en niet direct herplaatsbaar. Gelukkig waren zijn baasjes mensen met het hart op de juiste plek 
die zich 100% wilden inzetten voor hun kameraadje dat zich zo vreselijk misdroeg. Maar bij iedere opvang kregen 
zij ‘nee’ te horen, tot ze uit pure wanhoop alleen nog maar aan euthanasie konden denken, want nergens was een 
plekje voor de grijze kater. 
 

Wij waren de laatste strohalm en na lang twijfelen mocht Johan komen. Op het moment dat hij werd gebracht had ik 
bijna direct spijt van die beslissing; voor me stond een uitgeput echtpaar met in een grote bench een woedende 
kater. Gillend en spugend en klauwend naar alles wat in zijn buurt kwam. Nu zijn wij wel wat gewend en al kon ik 
zijn geschiedenis natuurlijk al (uit het niets bijten, onbetrouwbaar, prooigedrag), maar ook ik was hier niet op 
voorbereid. Het bleek zelfs al onmogelijk om hem vanuit de bench in een kennel te stoppen. Hierbij vergeleken was 
elke verwilderde zwerfkat een lammetje en ik, die nog nooit angst heb gevoeld bij welke kat dan ook, kwam voor het 
eerst mijn gelijke tegen…en ik was bang! Echt báng!! 
 

Dacht ik eerst nog dat de eigenaars misschien wat overdreven, bij die eerste aanblik moest ik hen gelijk geven; dit 
was geen kat om in huis te houden, zeker niet met een kleinkind op komst. Het verbaasde me dat ze het toch nog 
zeven moeizame jaren hadden geprobeerd, ondanks de vele littekens die het bazinnetje liet zien “maar hij kan 
soms ook zó vreselijk lief zijn mevrouw.” Mijn bewondering voor hen nam toe, vooral toen ik zag met welk verdriet 
ze na een uur afscheid namen van hun onhandelbare Johan.  
 

Het heeft vier maanden geduurd. Maanden waarin ik soms bijna de moed opgaf en ervan overtuigd was dat de 
grijze kater een tumor in zijn kop had die de verschrikkelijke gedragsveranderingen teweeg bracht. Ik hoefde alleen 
al de buurt  van zijn kennel te komen om onthaald te worden op een afschuwelijk gekrijs (van loslopen kon 
voorlopig geen sprake zijn voor de veiligheid van de verzorgers en de andere opvangkatten). Ik hoorde geluiden uit 
hem komen die ik nog nooit van een kat heb gehoord. Vaak stond ook ik op het punt om hier een eind aan te 
maken. Dit was geen leven voor hem, want al snel was het mij duidelijk dat hij zo reageerde uit angst. In pure 
paniek was de aanval de beste verdediging voor deze ‘tamme’ huiskat. 
 

Toen ik dat eenmaal doorhad kwam de kentering; ik negeerde het gespuug, het gegil en de woede-aanvallen. 
Buiten de minimale normale dagelijkse verzorging negeerde ik hem volkomen. Ik liet me niet meer imponeren. En 
dat was Johan niet gewend. Daarbij bleef ik vriendelijk en vooral zijn goede momenten enthousiast belonen. Dat 
prikkelde Johan op een positieve manier en stapje voor stapje groeiden we naar elkaar toe. Na nog twee maanden 
gaf ik hem mijn vertrouwen, en tot op de dag van vandaag heeft hij dat niet beschaamd;  
 

Johan en ik zijn nu dikke vrinden. Hij loopt inmiddels lekker door de tuin en komt als eerste naar me toe rennen 
voor een koppie en een knuffel. Gebeten heeft hij me nog nooit, en het vreselijke gekrijs behoort voorgoed tot het 
verleden. Dat deze aanpak werkt, en dat het dus echt mogelijk is en dit soort moeilijke katten een tweede kans 
verdienen, blijkt niet alleen uit het verhaal van Johan, maar ook onze Mausser, Abbey, Keizer en Cato zijn prachtige 
voorbeelden van onplaatsbare, gedragsgestoorde katten die uiteindelijk heerlijke knuffels blijken te zijn. En het kost 
niet eens zo heel veel moeite, slechts wat liefde, tijd, geduld en vooral begrip! 

 
 



 



 
 

 

KATTENKRABBELS,  een babbeltje met …                               (deel 2) 
 

onze vaste dierenarts Ellie Wormgoor van Dierenartspraktijk ‘In de IJmond’  
 

We komen al jaren bij haar op de praktijk en in die tijd heeft zij zich dubbel en dwars 
bewezen. Uit ervaring weten we dat het niet iedere dierenarts gegeven is om met 
verwilderde katten te werken. Sommigen weigeren dat ook ijskoud; de diagnose is 
moeilijker te stellen bij een zwerfdier en het beestje zelf laat zich vaak nauwelijks 
onderzoeken. Helaas wordt dan al snel uit onkunde voor euthanasie gekozen.  

  

Wij hebben inmiddels een rotsvast vertrouwen in onze dierenarts Ellie Wormgoor die 
een andere aanpak heeft. Het lijkt juist of zij in het werken met onze zwervers een 
uitdaging ziet. Maar wie is deze vrouw nu eigenlijk, en wat drijft haar? Gelukkig 
reageerde ze enthousiast toen we haar vroegen mee te werken aan dit interview. Het 
gesprek werd echter langer dan gepland. Omdat we niet wilden knippen in haar 
verhaal, hebben we besloten het in twee delen te plaatsen. Met nu dan het laatste, 
tweede deel.  We hopen dat jullie het net zo interessant vinden als wij ….                                                                                          

 

 Wat komt het meest voor aan behandelingen / ziektes bij zwerfkatten?  
 

Castraties, niesziekte en diarree zijn de meest voorkomende behandelingen bij zwerfkatten. En we zien                                            
regelmatig ernstige gebitsproblemen bij zwervertjes en abcessen door vechtpartijtjes bij ongecastreerde katers.  
 

 Is een zwerfkat gevaarlijk voor de mens? 
 

Nee, een verwilderde (zwerf)kat zal namelijk altijd contact met mensen proberen te 
vermijden en nooit zomaar iemand aanvallen. Hooguit als ze in een hoek worden gedreven 
en geen kant meer op kunnen.  
Er zijn een aantal ziektes, zoönoses genaamd, die van dieren op mensen kunnen worden 
overgebracht. In het algemeen kun je stellen dat een mens eerder door een huiskat kan 
worden besmet (met bv wormen) dan door een zwerfkat die ieder contact zal vermijden.  
 

 Wat is het verschil tussen het werken met huiskatten en de wildjes? 
 

Er is een groot verschil. Huiskatten krijgen doorgaans meer aandacht en betere voeding en 
verzorging. Als een dier ziek is, wordt dat meestal snel opgemerkt en volgt een bezoek aan 
de dierenarts. Intensieve behandelingen worden over het algemeen goed door de katten 
getolereerd.  
Ook kosten spelen een rol. Er komen steeds betere onderzoeken beschikbaar, denk bv aan 
een CT- of MRI-scan. Hieraan hangt echter wel een prijskaartje die niet iedereen kan 
opbrengen.  
Bepaalde behandelingen zijn bij verwilderde katten gewoon niet uit te voeren. Bijvoorbeeld 
omdat er intensieve wondverzorging moet plaatsvinden wat bij de meeste verwilderde 
katten alleen onder verdoving kan. In die gevallen kan het in het belang van het dier zijn om 
voor euthanasie te kiezen. Ook leven zwerfkatten in groepen. Ongecastreerde katers 
vechten veel meer dan hun gecastreerde soortgenoten en kunnen daarbij verwondingen                                                                 
oplopen maar ook ziektes doorgeven. Mede daarom is castratie zo ontzettend belangrijk.  
 

 Wat zijn de leuke/ minder leuke kanten van werken met zwerfkatten…       
 

Leuk: omdat je weinig van een zwerfdier weet kan het een interessante puzzel zijn om tot de juiste 
diagnose te komen en het vergt een creatieve manier van denken om het dier te kunnen 
behandelen. Nadeel: de mogelijkheden zijn minder groot door het gedrag van het dier en de 
onkosten. 
 

 Welke patiënt staat je het meest bij als het gaat om St. Zwerfkatten?  
 

Een zwaar gewonde zwerver met verbrijzelde achterpoot en grote open wonden. De lapjespoes 
had zich toch nog een aantal weken op straat in leven kunnen houden. Helaas hebben we het dier 
laten inslapen omdat de verwondingen te erg waren en de poes te verzwakt om de vele operaties 
te kunnen doorstaan. Soms is dat dan de meest humane oplossing.  
 

 Als slot een leuke anekdote? 
 

Sommige katten zijn erg slim. Een eigenaar kwam met een zwerfkat die hij al een paar maanden in 
zijn huis verzorgde. Hij wilde het dier laten inenten en chippen. De kat bleek echter al gechipt en 
eigenlijk om de hoek te wonen… De kat liet zich heerlijk door beide gezinnen in de watten leggen! 
 
Noot SZHIJ: Er is een verschil tussen verwilderde katten en zwerfkatten. Gewone huiskatten die van niemand zijn noemen we zwerf-
katten. Maar de nakomelingen van die zwerfkatten zijn meestal zeer schuw, omdat ze als jong katje niet met mensen in aanraking zijn 
geweest, dit worden verwilderde katten genoemd. Zij zijn in vrijheid geboren en nauwelijks te benaderen.  
Wij zorgen voor beide groepen omdat ze elkaar regelmatig overlappen. Gecastreerde zwerfkatten zijn overigens erg sociaal naar elkaar 
toe en geregeld zijn we getuigen van bijzondere en hechte vriendschappen tussen de katten! 
 

 

 
 
 

Dit jonge lapjespoesje was onderkoeld en 

uitgemergeld. Het lieve beestje leefde nog 

nauwelijks. Uit een achterpoot stak haar 

bot. Het enigste dat we nog voor haar 

konden doen was een knuffel geven en 

zachtjes in laten slapen. Later bleek dat 

men haar al tijden had zien rondkruipen.  

En niemand die iets deed… 

 



       



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ROMY VERSUS DANI 
Romy lag als doornat hoopje kitten naast haar dode moeder en broertjes in de bosjes. We konden haar redden maar al snel bleek dat de 
kleine poes ernstig hersenletsel had. Hoe zij buiten toch nog enige tijd heeft overleefd blijft een raadsel. Ze kon nauwelijks lopen; haar 
hersentjes stuurden de achterpootjes niet goed aan en zo hobbelde ze als een konijntje rond met vallen en opstaan. Romy heeft mij direct 
als haar mama geadopteerd en werd mijn onafscheidelijke schaduw. Waar ik ook ging, Romy bleef trouw als een hondje naast me. Als ze 
niet mee kon bleef ze bij de deur staan wachten tot ik terug kwam, soms uren lang.  

 

Ik hou van al ‘mijn’ zwervertjes, maar Romy (foto) werd mijn onbetwiste nummer één, ze was mijn prinses en ik voelde haar feilloos aan. 
Zo kon ze door haar evenwichtstoornis niet goed poepen, dus hield ik haar vast als ze de bak op moest. Dat gebeurde altijd op hetzelfde 
moment. En regelmatig kon je me tegenkomen met Romy aan een tuigje, hobbelend achter haar mama 
aan. Ook kon ze glimlachen. Als ze in een lentezonnetje in de tuin achter een blaadje aanhuppelde en ik 
riep haar vanuit de deuropening, dan zag je het scheve koppie omdraaien met een grote blije smile van 
herkenning op haar snoetje en wist ze niet hoe snel ze bij me moest komen. Ze was zo happy! 

 

Romy werd uiteindelijk erg ziek, en ik hoopte dat ik haar er doorheen kon trekken, net als alle keren daar-
voor. Het heeft niet zo mogen zijn. Haar negen levens en haar niertjes waren op. Onlangs nam ik het 
onafwendbare besluit en heb afscheid genomen van mijn bijzondere kattenmongooltje. Een triest verhaal? 
Nee, want ondanks dat ik haar nog tot tranen toe mis, ben ik dankbaar voor de vijf mooie jaren die ik zo 
intens met haar heb beleefd... En onlangs kwam een ander poesje met hersenletsel wederom op mijn pad; 
kleine Dani heb ik ooit als ukkie geplaatst en ze bleef altijd in mij achterhoofd. En alsof het zo moest zijn is 
juist zij nu terug. Ook dit hulpbehoevende poesje vind een warm welkom in mijn hart. Niet als vervanging 
van Romy maar als dierbare én tastbare herinnering aan een heel bijzonder katje …  
‘Voor altijd mijn prinses’  liefs, MaMarya                                              

Bestuur en 

vrijwilligers SZHIJ 

Voorzitter             M. Dekker 

Secretaris            M. Konijn 

Penningmeester  G. Valente 
 

Alle medewerkers zetten zich 

uitsluitend op vrijwillige basis voor 

de zwervertjes in.   

Het bestuur wil de overige mensen 

& vrijwilligers nog even onder de 

aandacht brengen omdat ze in weer 

en wind voor de zwerfkatten 

klaarstaan. Bedankt lieverds! 
 

Voervrijwilligers   I. Speet 

                           A. van Doorneveld 

                           A. Dikstaal 

                           L. Vis 

                           D. Jantjes 

                           M. Verdonk 

                           M. Dekker 

Chauffeurs         F. Weber 

                           M. Konijn 

Administratief     M. Prinsen                           

Diversen             T. Teeling 

                           D. Ursem 

                           L. Vonhoff 

           N. Bruijns 

                           J. Kemp 

                           Björn & Gaby 

                           Els & Harry                            
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OPENINGSTIJDEN 

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

onze coördinator / voorzitter heeft het ontzettend druk met het reilen en zeilen van onze organisatie, 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. 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 daarom 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. In noodgevallen mag altijd 

een sms verzonden worden naar bovenstaand nummer; dit wordt gegarandeerd gelezen in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de mail die uit tijdgebrek onregelmatig behandeld wordt.  Uitsluitend op afspraak kunnen bezoe-

kers langskomen om naar de adoptiekatten te kijken of om spulletjes af te leveren. Wel kunnen 24 uur per 

dag goederen in de kist bij de voordeur gelegd worden.  Graag begrip voor deze onvermijdelijke regels!    

ANBI & GIFTEN                                                         

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 
ontvangen. Maar ook voor onze donateurs en sponsors brengt dit financieel voordeel: je bijdrage kan van de 
inkomsten– en vennootschapbelasting af getrokken worden, mits het tijdig wordt opgegeven. 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 alsjeblieft door een bijdrage over te maken op bovenstaand rekeningnummer… 
 

BLOG / INTERNETDAGBOEK 

Door allerlei nieuwe ontwikkelingen is ons blog (kattenbabbels.blogspot.com en onze site-in-wording 

www.zwerfkatten-ijmuiden.nl) te weinig bijgehouden. Tot onze grote spijt, maar helaas komen we geregeld 

handen en tijd te kort. Ook nu krijgen we het weer druk met het schoonmaken, repareren en vervangen van 

de schuilhokken in de haven. We proberen het schrijfwerk echter weer snel op te pakken dus blijf uitkijken 

naar onze nieuwste verhalen, foto’s, filmpjes en alle leuke dingen die we met de zwervertjes beleven! 

 

 

 

 

 

 


