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STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN


2013 IN EEN NOTEDOP, AFSLUITEND MET DE KERSTACTIE 
Onze vrijwilligers kregen het steeds drukker dit afgelopen jaar: Niet alleen met de zorg voor de 120 zwerfkatten die in de
haven van IJmuiden leven, maar met name ook in onze noodopvang die plaats biedt aan 35 katten.
Er blijft een groeiende vraag naar permanente opvangplekken voor onplaatsbare katten. We zien nog steeds een toename
aan gedumpte katten en we worden geregeld gebeld met schrijnende verhalen over uithuiszettingen en andere voorbeelden
van mensen in financiële nood. En dit zijn nog de baasjes die moeite nemen om hulp te zoeken voor hun huisdier. De rest
dankt hun trouwe vriend zonder pardon af. Geen geld voor castratie? Zet Poekie maar in de haven; daar is genoeg vis.
Het tegendeel is waar, er is geen visafval en ook geen drinkwater. Regelmatig stuiten we op doodzieke katten, die mogen
bijkomen in onze noodopvang. Maar iedere nieuwkomer betekent direct een kostenpost van 150 euro aan castratie, chippen,
enten, ontvlooien en ontwormen. Dan hebben we het nog niet over verdere dierenartskosten en de dagelijkse verzorging.
Maar er is nog een angstaanjagend verschijnsel waar we steeds vaker mee te maken kregen; dierenverzamelaars. Mensen
die vaak met goede bedoelingen dieren opvangen maar eigenlijk niet weten waar ze mee bezig zijn. Ze doen niets aan
geboortebeperking dus binnen no-time zit hun appartementje vol met verwaarloosde inteeltdieren. Meestal wordt er te laat
aan de bel getrokken en zijn deze verzamelaars moeilijk te benaderen. Dat laten we over aan andere instanties maar we zijn
er wel voor de katten die er vaak in grote getale worden aangetroffen. Daar het vrijwel altijd gaat om slechts gesocialiseerde
katten (ze zijn ontzettend bang voor mensen) is een doorsnee asiel niet de juiste opvangplek. Deze beestjes hebben
bijzondere zorg nodig. Inmiddels zijn wij hierin gespecialiseerd en gaat zo’n beestje bij ons een intensief socialisatietraject in.
De beloning is groot als zo’n schuwe kat uit zijn schulp kruipt en een geweldig huisgenootje blijkt te zijn!
Onlangs hebben we samen met een bevriende organisatie zestien katten weggehaald bij zo’n verzamelaar. Alle katten zaten
in een klein, intens smerig kamertje met twee overvolle kattenbakken en een net zo vuil krappaaltje. Geen mandjes, geen
frisse lucht, geen speeltjes… Alle katten waren ondervoed, de langharige waren vervilt en allemaal hadden ze last van
wormen en vlooien. Eén poesje liep scheef door een pijnlijke, verwaarloosde middenoorontsteking en bijna geen van de
katten was gecastreerd. De kittens die zich angstig schuil hielden waren veel te klein door gebrek aan goede voeding.
Voor de twee konijnen kwam onze hulp te laat. Zij zaten op een dikke laag beschimmelde ontlasting en urine. Het voer in het
etensbakje zag er exact hetzelfde uit en was oneetbaar. Van hooi of een droog plekje was geen sprake. Ze zijn van honger
gestorven. Het belang van de dieren staat voorop, maar het kost moeite om dan nog rustig te blijven. Met de meegenomen
katten gaat het nu goed en het poesje met het scheve koppie heeft zelfs al een geweldig nieuw thuis gekregen!
Het is echter de vraag of wij deze zorg kunnen blijven bieden; er is een groot tekort aan geld. Werd voorheen een deel van
onze dierenartskosten door een andere organisatie vergoed, nu komt alles op onze stichting neer. Plus de dagelijkse
verzorging van 150 katten. Maar het grootste probleem is de noodopvang; die voldoet niet meer aan de gestelde eisen.
Gelukkig kon een stuk grond bij de opvang getrokken worden, die afgelopen maanden met behulp van giften, de opbrengst uit
de zomeractie en door vrienden is bestraat en ommuurd. Maar het budget is op, 1500 euro aan dierenartsrekeningen ligt er
nog en er wordt reikhalzend uitgekeken naar de komst van een groter en o zo noodzakelijk binnenverblijf.
Daarom houden we wederom onze bekende 50% Kerstactie: Deze loopt van 13 december tot en met 5 januari.
Iedere donatie die in deze periode op onze rekening wordt gestort, wordt verhoogd met 50% door één van onze
trouwe sponsors. Dus 20 euro wordt 30 euro en 100 euro is ineens 150 euro waard!
Net als vorig jaar worden ook nu twee unieke schilderijen verloot onder onze Kerstdonateurs. Kunstenaressen Annet
Verplanke en Karin Wanninkhof hebben hun diensten weer aangeboden! Help je mee? Zodat wij de kansloze katten
die zorg kunnen blijven geven die ze zo hard nodig hebben? GIRO (IBAN) NL85 INGB 000 4761 772 ovv KERSTACTIE
Nieuwe grotere
buitenruimte
bij onze
noodopvang:
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en na
Het wachten is
op een ruimer
binnenverblijf…

Dikke vrienden …
Tussen onze zwerfkatten ontstaan regelmatig
innige vriend89997
schappen. Zowel bij de zwervers
in de haven, als tussen de katten
in de opvang. Verbonden voor
het leven worden gesmeed, en
hoe mooi is het om naar deze
bijzondere stelletjes te kijken.

Kattenpraatjes: feit of fabel …?
Er is heel veel geschreven over de kat maar klopt dat allemaal wel?
Hier volgt een klein toetsje betreffende jullie kennis over ons geliefde maar o zo mysterieuze huisdier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rode katten zijn altijd katers
Lapjeskatten zijn altijd vrouwelijk
Als katten spinnen voelen ze zich prettig
Alleen katers worden gecastreerd
Een poes kan zwanger zijn van verschillende vaders
Over paren gesproken: de paring duurt hooguit een paar minuten
Als een kat valt komt hij altijd op zijn pootjes terecht
Een gecastreerde kater wordt dik en sloom
Als je kat iets verkeerds doet moet je hem een flinke tik geven
Volgens bioloog en kattenkenner Midas Dekkers heeft een kat 40 miljoen haren
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Vlies & Pietje, Vuurtorenkoppel

Eénoog Pommetje loopt dagelijks met zijn Temmie hetzelfde
rondje door het buitenverblijf
Vader & zoon Twins;
onafscheidelijk duo

Gedumpte poes IJssèl had duidelijk verschillende lovers, gezien de bontgekleurde variëteit aan kittens!
Laat je verassen door de antwoorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Fabel, er zijn ook heel veel lieve rode poezen
Fabel, Lapjeskaters bestaan ook. Weliswaar komt het zelden voor en de betreffende kater is dan ook
bijna altijd onvruchtbaar
Fabel, katten spinnen ook als ze pijn hebben of bang zijn. Bijvoorbeeld tijdens doktersbezoek
Fabel, poezen kunnen ook gecastreerd worden; het ligt eraan wat en hoeveel er wordt verwijderd
Feit, de poes kan meerdere keren paren (met een kleine tussenpoos) en ze is niet kieskeurig wat het
mannetje betreft
Feit, de paring is pijnlijk omdat het mannetje weerhaken heeft op zijn penis
Fabel, het ligt aan de hoogte en de ondergrond. Een kat kan wel degelijk botbreuken oplopen
Fabel, je kunt hier zelf veel aan doen door op de hoeveelheid voedsel te letten en te zorgen dat de kat
zich niet verveelt
Fabel, poeslief zal bang worden van je hand. Beter is het om kort in zijn snoet te blazen. Dat doen ze
onderling immers zelf ook. Zo heeft het ook geen zin om hem met zijn kop door de urine te halen bij
een ongelukje! Dat werkt juist averechts; de kat begrijpt het niet en wordt juist angstiger
Feit, vijf miljoen op de rug, tien miljoen op de buik en … 25 miljoen op je bankstel!

Toen zwerver Sinbad ziek werd,
waren zijn vrienden niet bij hem
weg te slaan! In zijn schuilhok,
bij zijn maatjes, is hij gestorven.

Eenvoudig financieel overzicht 2012

Schuwe Toet & Timber, 2 in 1
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KATTENKRABBELS, een babbeltje met …
onze nieuwe penningmeester Greet Windijk
Werd onze financiële boekhouding voorheen door een vrijwilliger gedaan,
tegenwoordig volstaat dat niet meer. De regelgeving met betrekking tot het
houden van een opvang is aangescherpt, en ook om onze ANBI-status te
mogen behouden, moeten ‘onze boeken’ tiptop in orde zijn.
De kennis en de tijd hiervoor ontbrak ons, dus we waren dolblij toen Greet
Windijk, van administratiekantoor WinWijk, aanbood om deze taak op zich te
nemen. Bij de aanblik van onze paperassen raakte zij zo enthousiast, dat ze
spontaan aanbood om onze openstaande vacature van penningmeester te
vervullen. We stellen ons nieuwe bestuurslid dan ook graag aan jullie voor:
Greet werd 64 jaar geleden op Soerabaja, Indonesië, geboren. Op 8-jarige leeftijd kwam ze in
Nederland terecht waar een roerig en vooral druk leven begon. Vooral als moeder van drie
kinderen, later als ondernemer. Greet loopt over van de plannen die ze daadwerkelijk omzet in
daden. Zo is ze dagelijks te vinden op haar administratiekantoor maar kun je haar ook
tegenkomen als masseuse in de eigen schoonheidssalon in hartje Beverwijk. Daarnaast is ze
als penningmeester verbonden aan een Kungfu school in Amsterdam en in haar spaarzame
vrije tijd verdiept ze zich graag in de natuurgeneeskunst.
Tijdens onze gesprekken zijn het echter dezelfde zaken die steeds de boventoon voeren; haar
passie voor boekhouding, dieren en hulpbehoevende mensen. “Het werken met cijfertjes geeft
me rust. Het geeft een voldaan gevoel als alles klopt. En het is direct hét bewijs dat ik mijn werk
goed heb gedaan!“
De liefde voor dieren zat er al vroeg in, hoewel katten daar in eerste instantie niet bij hoorden.
“Ik ben gek op honden en vogels, en had eigenlijk de pest aan katten omdat ze achter mijn
duiven aanzaten.” Maar de katten wisten beter en liepen steevast bij Greet binnen. “Uiteindelijk
heb ik 18 katten gehad, allemaal aanloperdjes. Inmiddels ben ik geen hondenmens meer, ook
geen kattenmens maar echt een dierenmens.”
Haar zwerfkatten kwamen in het Walhalla, want alleen het beste van het beste was goed
genoeg en bij het minste geringste piepje werd een dierenarts geraadpleegd. “Veel mensen
gaan onverantwoordelijk met hun dieren om. Huisdieren kosten geld, daar moet je rekening mee
houden. Maar ze vragen ook tijd en aandacht. Ik heb ze het liefst dicht om me heen. De hond
gaat mee naar mijn werk en slaapt zelfs bij me, en mijn laatste twee oude katten moeten ’s
avonds binnen zijn, anders doe ik geen oog meer dicht.”
Van haar derde passie maakt zij haar laatste levenswerk: “Ik heb zojuist Stichting Alexandra
opgericht. Deze organisatie ontfermd zich over eenzame ouderen. We openen komend jaar in
Beverwijk een centrum waar we ouderen en gehandicapte mensen extra aandacht willen geven.
Heel laagdrempelig, in een huiskamerachtige setting. Er wordt voor (dieet)maaltijden gezorgd,
dagjes uit, wat persoonlijke zorg, noem het maar op.” Ze straalt als ze hier over vertelt. Maar
ook voor de zwerfkatten heeft ze al plannen: “Er moet een pand komen zodat er meer kansloze
katten kunnen worden opgevangen. En ook de financiële toekomst moet worden gewaarborgd.
Zaken waarbij ik zeker een pootje kan helpen.” En wat zijn wij blij met die specialistische hulp!

Stukjes en beestjes ….
De Dekamarktactie ‘Wensdromen komen uit’ is onlangs ten einde gelopen en tijdens een
druk bezochte bijéénkomst in Haarlem, werden de prijzen overhandigd aan alle deelnemende organisaties. Stonden we gedurende de gehele actie op de tweede plaats,
dankzij een grabbeltonmiddagje en extra publiciteit wisten we op het allerlaatste nippertje
toch nog bergen ‘wensmuntjes’ te verzamelen. Dat heeft er toe geleid dat we aangenaam
verrast werden met een eerste prijs; te weten 1000 euro! Allen bedankt!
En… onze voorzitter Marya is doorgedrongen tot de halve finale van de verkiezing
‘IJmonder van het jaar’. Het wordt spannend, maar Marya vind dat zij sowieso heeft
gewonnen; “met het beste team vrienden en vrijwilligers dat iemand zich kan wensen.
Dankzij het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligers, hou ik mijn handen vrij voor
de intensieve 24-uurszorg van de opvangkatten. Ik heb nog nooit tevergeefs een beroep
op mijn meiden gedaan. Stuk voor stuk kanjers met dezelfde passie voor kansloze katten.
Ik ben dolblij met deze ploeg!”
Eind januari 2014 wordt bekend gemaakt wie van de zes overgebleven genomineerden
zich IJmonder van het Jaar mag noemen. Wordt vervolgt …

Happie gered …
Happie is een vertrouwd gezicht op de
Volkstuinverenging in Velsen-Noord. Alle
tuinders kennen de grote kater met de
cyperse strepen. Happie doet dagelijks zijn
ronde en hij weet precies bij wie hij wat
lekkers kan verwachten.
Happie mocht in het tuinhuis van Elsje
bivakkeren, samen met nog een aantal
zwervertjes. Het leven was goed zo.
Tot Els ons onlangs belde; Happie zijn oog
was vreselijk ontstoken en er moest snel
ingegrepen worden. Na overleg met onze
dierenarts was er maar één oplossing mogelijk; het oog moest er uit. Op zich geen
bezwaar, ware het niet dat zijn andere oog
al ernstig aangetast was door staar. De
kater zou na de operatie vrijwel blind zijn.
Dankzij giften van onze trouwe donateurs
verliep de operatie voorspoedig en na een
week mocht Happie terug naar zijn tuin.
We hadden goede hoop dat Happie zich
prima zou redden op het Volkstuincomplex, waar hij iedere heg en iedere
steg zo goed kende. Het liep echter
anders; Happie, ook al op leeftijd, wist zich
geen raad met zijn handicap en de andere
zwervertjes voelden zijn onzekerheid. Niet
in staat zich te verdedigen werd de vriendelijke Hap het mikpunt van de pesterijtjes
van zijn soortgenootjes. Daarnaast dreigde
hij geregeld te water te gaan, en werden
hekjes en struiken onoverkomelijke obstakels. Er was nog maar één mogelijkheid:
Happie heeft zijn pensioen gekregen bij
ons in huis, waar nog twee andere blinde
katten wonen. En dit keer past hij zich uitstekend aan en lijkt hij dik tevreden met
zijn leventje, nu eindelijk als echte huiskat!

Bestuur en
vrijwilligers SZHIJ
Voorzitter
M. Dekker
Secretaris
M. Konijn
Penningmeester G. Windijk
Alle 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 in weer en wind
voor de zwerfkatten klaarstaan.
Bedankt lieverds!
Voervrijwilligers I. Speet
A. van Doorneveld
A. Dikstaal
L. Vis
Megan
D. Jantjes
M. Dekker
Chauffeurs
F. Weber
M. Konijn
Administratief G.Windijk
Diversen
T. Teeling
D. Ursem
E. van Oosten
L. Vonhoff
N. Bruijns
J. Kemp
E. Koelman
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 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 kun je het best een
sms’je sturen; dit wordt gegarandeerd gelezen in tegenstelling tot de mail die uit tijdgebrek onregelmatig
behandeld wordt. Uitsluitend op afspraak kun je langskomen. Wel kunnen 24 uur per dag goederen in de kist,
links bij de voordeur, gelegd worden. Graag begrip voor deze strenge maar noodzakelijke 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. Maar ook voor onze
donateurs brengt dit financieel voordeel: je bijdrage kan van de inkomsten– en vennootschapbelasting af
getrokken worden; 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…
KEURMERK

Onze kleine dierentransportambulance heeft afgelopen november het NKD-keurmerk mogen ontvangen uit
handen van dierenredster Lenie ’t Hart. Dit keurmerk staat voor Nationaal Keurmerk Dierenambulances en
wordt kosteloos uitgegeven door de Landelijke Inspectiedienst Dierenambulances. We zijn er trots op dit
keurmerk te mogen dragen want daarmee voldoet ons dierentransport aan alle gestelde eisen qua benodigdheden én kundigheid van chauffeurs en bijrijders!
WIJ ZIJN ERG BLIJ MET:



Ongebruikte postzegels



Gourmet spaarpunten



Oude thee- & handdoeken



Lege cartridges



Alle soorten kattenvoer



Alle soorten kattenbakgrit



Kattenmedicijnen, ontvlo-&
ontwormmiddeltjes



Opbergdozen met deksel



Rieten manden



Streepjescodes van Royal
Canin dieetvoer (bijv. Sensitivity, Renal, Urinary etc.)



Incontinentie-onderleggers

Onze transportambulance is volledig ingericht op het vangen en vervoer van verwilderde katten en op het
geven van eerste hulp. Alle denkbare spullen zijn hiervoor aanwezig, van vangstok tot dwangkooi en van
snuitbanden tot infusen. Zonder deze ambulance kunnen wij ons werk niet doen. Alleen al voor zo iets
eenvoudigs als het nakijken van een verwilderde kat hebben we meerdere hulpmiddelen nodig. De ambulance en alle benodigdheden zijn beschikbaar gesteld door Stichting DierenLot. Deze club stelt met name
kleinschalige vrijwilligersorganisaties in staat om op een professionele wijze het zware veldwerk te doen.

KLEDINGINZAMELING
Onze stichting wordt groter en professioneler. In het welzijn van de opvangkatten moeten we daarom uitbreiden; er wordt hard gewerkt om op kort termijn een groter tweede binnenverblijf te realiseren. Echter, de
kosten stijgen mee dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om ook onze inkomsten te laten groeien.
In samenwerking met Stichting Dierenlot starten we daarom vanaf januari een kledinginzameling!
Op de oprit bij onze noodopvang in Velsen-Noord komt een opvallend oranje gekleurde rolcontainer te staan
waar iedereen oude kleding & schoeisel in kwijt kan; wij verkopen dat dan weer door! Op afspraak komen we
het zelfs ophalen bij degene die niet in de mogelijkheid zijn de spullen te brengen.
Kort samengevat zijn we blij met alle soorten (oude) kleding, textiel en schoenen, mits dit alles schoon is.
Kussens en donzen dekbedden worden helaas niet opgekocht en kunnen we dus niet gebruiken. De
container staat 24-uur tot jullie beschikking, dus breng je oude goed gewoon bij ons langs!

