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‘KATTENBABBELS’ NIEUWSBRIEF

STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN
ZOMERACTIE GESTART

10 JARIG JUBILEUM; FEEST!

Onlangs is onze welbekende 50%-zomeractie weer gestart. De meeste
van onze donateurs weten het inmiddels al: twee maal per jaar houden wij
een speciale actie, om daarmee onverwachte en duurdere uitgaven te
kunnen bekostigen.

Nog even en we kunnen feest vieren! Over een
paar maandjes, in augustus, bestaat onze
stichting officieel 10 jaar!

Gelukkig hebben we ook nu weer een sponsor gevonden die iedere gift in
deze periode dus met 50% verhoogd. Mocht je ons nu financieel willen
steunen, dan krijgen wij de helft van je bijdrage er nog eens extra bij! En
dat is leuk geven en krijgen, want 20 euro wordt ineens 30 euro en 100
euro is ineens 150 euro waard!
Voorwaarde is wel dat bij de gift de tekst 50% of zomeractie staat
vermeld. De actie loopt van 22 mei tot 15 juni a.s. Op ons blog houden we
jullie op de hoogte en na afloop van de actie wordt er een verrassing
onder de donateurs verloot!
De opbrengst van de afgelopen Kerst- actie was het recordbedrag van
maar liefst 4000 euro en daarmee konden we onze grootste wens in
vervulling laten gaan: op het nieuwe stuk buitenterrein staat nu eindelijk
het broodnodige tweede binnenverblijf! Een flinke blokhut met
aangebouwde schuur gaat dienst doen als thuis voor onze opvangkatten.
De huidige opvang is te klein en voldoet niet meer aan de steeds strenger
wordende eisen. Daarnaast hebben we meer quarantaineruimte nodig om
de gezonde katten van de zwakkere en zieke opvangkatten te kunnen
scheiden. Daarmee voorkomen we dat besmettelijke ziektes en
overdraagbare parasieten onnodig meer slachtoffers maken.
Echter, de bouw en inrichting van het nieuwe binnen- en buitenverblijf ligt
momenteel stil. Het geld is op. Er moet nog elektra worden aangelegd
voor verlichting binnen en buiten, waterafvoer, ontsnappingsproof
overlapping van het buitenterrein, camerabeveiliging en sluizen bij de inen uitgang. Tevens moeten het dak én de vloer nog geïsoleerd worden.
Iedereen die wel eens klust weet hoe schreeuwend duur bouwmaterialen
zijn. Een doosje schroeven hier, een spatveilige contactdoos daar… Help
je mee om de opvang klaar te krijgen? Zodat onze kattenkinders straks de
meest optimale zorg en ruimte hebben, en wij op professionele wijze ons
werk kunnen doen, met aandacht voor regelgeving, veiligheid en hygiëne.
Je kunt je bijdrage storten op IBAN / giro:

NL85 INGB 0004761 772
t.n.v.: St. Zwerfkatten IJmuiden, te Velsen-Noord ovv zomeractie of 50%

OPVANG VOOR KANSLOZE (ZWERF)KATTEN
Het nieuwe terrein
met binnenverblijf
was hard nodig.
Met dank aan al
onze donateurs en
St. Dierenhulp!
We hopen in
augustus klaar te
zijn en met jullie
ons jubileumfeest
en de officiële
opening te vieren!
Op nog 10 jaar…

Onofficieel zijn onze vrijwilligers al veel langer
bezig. Al in de jaren ’80 werd er begonnen met
het bijvoeren en castreren van de enorme
populaties verwilderde zwerfkatten in de
IJmuidense haven. De dieren leefden daar toen
nog in een Walhalla met een overvloed aan
visresten en veilige schuilplaatsen.
Echter, met de toenemende sloop- en
bouwactiviteiten werd hun leefgebied steeds
kleiner en met de huidige milieuregels valt er nu
voor de zwervertjes niets meer te halen op de
kade. Alle vis komt diepgevroren aan wal en de
pufkisten met afval zijn voorgoed afgesloten.
Onze werkzaamheden zijn in de loop der tijd
daarom veranderd. Onze eerste doelstelling;
uitbreiding voorkomen van de populatie door
middel van castreren is ruimschoots gehaald.
Daarnaast hebben we de sociale katten en alle
kittens van straat gevangen en kunnen herplaatsen. De echte wildjes leven nu nog in
groepjes buiten en worden dagelijks door ons
gevoerd. Elk groepje heeft een warm schuilhok
en de katten die nieuw zijn (gedumpt) of medische hulp nodig hebben worden weggevangen.
Zij gaan naar onze opvang voor verdere zorg.
Daar verblijven ook de permanente bewoners:
katten die door een handicap of door hun
gedrag niet plaatsbaar zijn maar ook niet buiten
weten te overleven. Meestal bijzonder schuwe
en angstige katten. In een asiel of op straat zijn
zij kansloos. Bij ons zijn juist zij van harte
welkom en onze expertise ligt dan ook in het
socialiseren van deze ‘onhandelbare’ katten.
Tien jaar lang, 7 dagen per week, 24 uur per
dag en in weer en wind. In tien jaar tijd hebben
we honderden katten gered. Van de dood, van
een ellendig leven op straat, uit handen van
verkeerde mensen of van het leven in een hok.
Kittens, gehandicapten, raskatten, oudjes...
Het was een feest om voor ze te zorgen!

SORAYA …de kat uit de kast
89997

Het werken met kansloze katten is boeiend. Iedere dag is anders en we weten nooit wat ons te wachten staat.
Zo kan het weken rustig zijn, en zo sta je, ook ’s nachts, om de twee uur een paar hongerige flessenkittens te
voederen. Het is bovendien dankbaar werk. Als ik ’s ochtends vroeg ontbijt, met uitzicht op de tuin bij onze
opvang, zie ik de vruchten van ons werk;
Katten in alle soorten, maten, kleuren en hoedanigheden warmen zich aan de eerste zonnestralen. Anderen
zijn al actief in de weer; er wordt gepoetst, achter vlinders aan gerend of tikkertje gespeeld. De één nog
vrolijker dan de ander. Zelfs de meest schuwe katten laten zich nu zien en bloeien op in de wetenschap dat
ze veilig zijn. Hier doen we het voor. Dit is puur geluk! Vooral omdat we de verhalen kennen achter de katten.
Soms te gruwelijk om te vertellen. Maar af en toe is dat nodig. Uit eerbetoon. Uit respect voor een dier dat
geknakt maar niet gebroken is … Soraya is zo’n poes;
Half mei werden we gebeld door een andere organisatie. Of wij een plekje hebben voor een Britse Korthaar.
Een tamme bejaarde poes. Maar eigenlijk zitten we vol. En eigenlijk nemen wij ook geen tamme katten aan.
Want eigenlijk… de redenen doen er niet meer toe als we horen dat de poes direct medische hulp nodig
heeft. Meer zorg dan de bevriende organisatie haar bieden kan. Een paar uur later wordt ze gebracht.

Soraya onderging urenlang
de eerste, meest essentiële
zorg. Daarna kon ze eindelijk
goed uitrusten. Stagiaire
Marieke helpt de dag daarna
een handje mee…

Als ik de reismand open en Soraya begroet ben ik in shock. Haar verschijning, en het verhaal er achter, is
verschrikkelijk. De poes is broodmager, compleet uitgedroogd en heeft ernstige gebitsproblemen. Haar ooit zo
mooie zilvergrijze vacht is één vervilte massa die haar ontzettend pijn moet doen. Maar als ik haar oppak
begint ze onmiddellijk te spinnen en slaat ze haar pootjes om mijn hals alsof ze me nooit meer los wil laten.
Het blijkt dat Soraya nog niet zo heel lang geleden een heerlijk leven had, met een baasje dat goed voor haar
zorgde. De ellende begon met de onverwachte dood van dit bazinnetje. Een neef nam de bejaarde poes in
huis, maar sloot haar zonder pardon op in een zolderkast. Soraya heeft daar dik vijf maanden gezeten.
Alleen, in het donker, in de kou. Met nauwelijks iets te eten of te drinken. Tot een familielid onraad rook en de
poes heeft weggehaald.

Mika

Pas nadat we een poliep uit
zijn keeltje hadden laten
verwijderen, kon Mika voor het
eerst goed ademen.
Een dankbaarder katje hebben
we nooit meegemaakt!

Het is ongelofelijk dat ze nog in leven is, maar ze kijkt me aan met blauwe pientere oogjes die me recht in het
hart raken. Gelukkig, ze wil nog! Ze heeft het nog niet opgegeven. Maar we hebben geen seconde te
verliezen… Ze krijgt een infuus alvorens ik begin aan de tijdrovende klus van het scheren van haar vervilte
vacht. Een werkje dat normaal al uren duurt, want de tondeuse kan slechts millimeter voor millimeter vooruit.
De kwetsbare huid eronder ligt namelijk zó open. Een vervelende behandeling voor een kat, dus meestal
doen we dit terwijl de patiënt een roesje krijgt. Soraya is echter zo verzwakt dat ik dit niet aandurf. Ze laat
onze bezigheden echter nauwelijks toe en verzet zich met meer kracht dan je zou verwachten.
Ik wil haar niet nog meer uitputten dus na enige tijd stop ik; de ergste plakkaten zijn weg. De ergste pijn
daarmee ook. Ik smeer het broze lijfje in met olie om de geïrriteerde huid wat te verzachten. En na een lekker
maal valt ze doodmoe naast me in slaap. Het is inmiddels diep in de nacht en ook ik doe voor een paar uur
mijn ogen dicht, maar blijf waakzaam. Ieder kreuntje alarmeert me, bang als ik ben dat ze de nacht niet eens
zal doorkomen.
De ochtend daarop kijkt ze me echter monter aan; “Hallo wereld. Hallo lieve mevrouw. Wat gaan we doen?”
Ik besluit haar toch nog even door de dierenarts te laten nakijken, al weet ik dat ook die in dit stadium niet
veel kan doen. Soraya zal moeten aansterken. Rust, liefde en eten. Ze blijkt nog geen twee kilo te wegen…*

Bowien

Als kitten, samen met haar
twee broertjes in een doos voor
vuil achtergelaten. Ernstig ziek
en onderkoeld. We hebben
dagen voor hun leven geknokt.
Het resultaat: drie tevreden en
zeer zachtaardige huiskatten!

En zo zijn er meer Soraya’s in onze opvang; Sunny, de oude poes met wie letterlijk werd gegooid. En toen zij
uiteindelijk van zich af ging bijten vond de eigenaar maar dat ze een spuitje moest krijgen. En onze Mika, die
als kitten de eerste maanden van zijn leven in een piepklein vogelkooitje opgesloten heeft gezeten, waarin hij
alleen kon zitten. Zijn pootjes en borstkast zijn hierdoor blijvend vergroeid. Ook had hij ernstig niesziekte.
(“Welnee, dat zijn stukjes slaap.” meende de dierenverzamelaar uit wiens handen we Mika en twintig andere
kittens wisten te redden).
Lizzie, Rosco, Penny… Dolores, Dixy en Domino. Allemaal katten die in vreselijke omstandigheden leefden.
In achterkamertjes waar zij gevangen zaten in uiterst erbarmelijke omstandigheden. Beschimmeld voedsel,
smerige waterbakken en een allesoverheersende stank uit overvolle kattenbakken. Ze kregen nooit een
vriendelijk woord of liefkozing, slechts klappen of, als ze geluk hadden, werden ze simpelweg genegeerd.
Maar wat mij iedere keer weer verbaasd is de veerkracht van dit soort dieren. Het vertrouwen dat ze toch
weer durven te hebben in de mens. Soms duurt het even, maar vrijwel altijd komt het goed en ligt er
uiteindelijk een tevreden katje op schoot te spinnen…
En niets is mooier dan zo’n beestje na verloop van tijd mee te kunnen geven aan een nieuw baasje.
Aan mensen die alle geduld hebben met dit soort katten, en die het wel goed menen. Want godzijdank, die
zijn er gelukkig ook!
Marya, voorzitter en verzorging St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden

Bowien nu als pleegmama

* een volwassen vrouwelijke Britse korthaar weegt gemiddeld 5 à 6 kilo


KATTENKRABBELS, een babbeltje met …
PAULA, INITIATIEFNEEMSTER ZWERFKATTENZORG HAVENGEBIED IJMUIDEN
Ik ben Paula de Wit-Lauwers, ik ben nu 54 jaar en woon in IJmuiden.
Ik heb 22 jaar op de dierenambulance gereden en tijdens dat werk kwam ik Mijntje Prins tegen.
Ook zij trok zich het lot van de vele zwerfkatten in het havengebied aan. Samen begonnen wij in
de jaren ’80 met het castreren van de populaties. We voerden de havenkatten toen nog twee
keer per dag en als we geld hadden gingen we op wacht zitten tot er een in de vangkooi liep en
geholpen kon worden.
Nadat Mijntje stopte ben ik 1 keer per dag gaan voeren in de avond, dat was voor de katten ook
rustiger. Dat heb ik met veel plezier 13 jaar gedaan. Eerst alleen, later met behulp van Siem en
Marya. In 2004 werd mijn vriend ernstig ziek en wilde ik samen met hem zijn laatste maanden
in alle rust doorbrengen. Gelukkig nam Marya mijn werk over, zodat de katten verzorgd achterbleven (zij maakte er toen direct een officiële stichting van), anders had ik het niet over mijn hart
kunnen verkrijgen om er mee te stoppen.
Er zijn heel wat katten die ik me nog steeds herinner; zo hadden we Luizenbol, een lieve zwart
witte kater die zomers vaak onder de luizen zat omdat hij graag in het droge gras sliep. Ik haalde dan medicijnen en kon hem altijd wel behandelen ondanks dat het een verwilderde kat was.
Hij merkte misschien ook wel dat de jeuk dan minder werd….
Zo was er ook een schildpadpoesje. Die zich maar niet liet vangen voor sterilisatie. Maar ze was
gek op kattensnoepjes en daarmee heb ik een spoortje gemaakt de vangkooi in. Op deze
manier kon ik haar toch vangen. Na vier dagen heb ik haar weer teruggezet en dacht dat ze het
me nooit zou vergeven. Maar met etenstijd was ze er toch. Toen ik haar het bekende snoepje
wilde geven herinnerde ze zich schijnbaar de keer daarvoor en ze zette het op een lopen. De
volgende dag kwam ze desondanks trouw naar de voerplek.
Het ergste vond ik toen ik aan het voeren was en op de terugweg naar huis reed. Midden op de
weg lag een aangereden poes, met het voer nog in haar bekje…
Ik heb in deze periode ook meerdere kittens van straat gehaald en met de fles grootgebracht.
De ukkies en andere hulpbehoevende straatkatten heb ik thuis opgevangen. Daarnaast had ik
zelf ook nog kinderen en altijd wel een paar eigen huisdieren. Al met al een drukke tijd (naast
mijn gewone werk) maar ik had het voor geen goud willen missen!

Stukjes en beestjes ….
In de vorige nieuwsbrief was de verkiezing van IJmonder van het Jaar nog volop bezig.
Onze voorzitter Marya was één van de genomineerden. Tijdens een gezellige bijeenkomst werd de winnaar bekend gemaakt; volledig terecht mag de familie Hageman zich
nu IJmonder van het jaar noemen. Dit echtpaar heeft al twintig jaar pleegkinderen in huis
en offeren daarmee hun eigen leven op. De verkiezing werd nog even spannend toen
Marya, samen met Hageman en Horst Heydenreich als laatste op het podium overbleef...
Marya wil iedereen bedanken die op haar heeft gestemd en vond het een eer daar te
staan. En een pluim naar vrijwilligsters Irma en Lida die zeer actief hebben gelobbyd!

Paula De Wit - Lauwers

Mankie, het drie-pootpoesje die Paula
zich ook nog altijd weet te herinneren.
Mankie heeft jaren in de haven gewoond.
Tot ze oud werd en het straatleven niet
meer trok. Ex-vrijwilligster Erika heeft
Mankie een welkom thuis gegeven waar
ze als huiskat een geweldige tijd had.
Mankie werd Ankie en was verrassend
snel omgeslagen van bange zwerfkat tot
gezellige en aaibare huisgenoot!
Koetje heeft Paula en de andere vrijwilligers tot wanhoop gedreven. De slimme
dame liet zich onder geen beding vangen,
maar kreeg wel nestje na nestje. Na
jaren is het ons uiteindelijk toch gelukt.

Met behulp van donateurs en St. Dierenhulp konden we in maart beginnen met een grote
entingsactie; nadat het dodelijke Kattenziektevirus is uitgebroken en akelig dichtbij al
slachtoffers heeft gemaakt (Alkmaar), besloten we al onze (opvang)katten te laten inenten
tegen deze zeer besmettelijke ziekte. Wekelijks vangen we een aantal opvangbewoners
en gaan ze langs dokter Ellie. Die kijkt ze meteen even goed na, waarna ze ingeént,
ontwormd en ontvlooid weer terug kunnen. Het blijkt een hele klus te zijn! We hebben nu
nog een derde van de katten te vangen. Helaas nog de meest moeilijke en wilde ….
Het volgende project hebben we al in de planning, mits we de financiering rond krijgen
natuurlijk; we willen ook alle havenkatten eens goed laten nakijken. Sommigen zijn al heel
lang niet naar de dokter geweest. Ondanks dat we de zwervertjes zeer goed monitoren
en ingrijpen als er iets mis lijkt te zijn, bij katten is het niet altijd even snel merkbaar en
zeker de wildjes zijn er meester in om lang met verborgen gebreken rond te lopen. Naast
geld is er voor deze klus vooral tijd en geduld nodig om de dieren te vangen.
Sinds februari 2014 is er geen notariële (dure) akte van een notaris meer nodig bij het
regelen van een periodieke gift of schenking. Een getekende overeenkomst tussen gever
en organisatie volstaat nu ook! Voor de volledige regelgeving: www.belastingdienst.nl
Tot slot een kort bedankje aan al onze donateurs die ons zo trouw blijven steunen, ondanks
de crisis. Jullie zijn fantastisch! Dit geldt ook voor een aantal bedrijven & organisaties: NAG
goten, Dibruun elektra, St. Waardige Dier, St. Dierenhulp, St. Dierenlot, Dierenartspraktijk in
de IJmond en Bloemendaal, dierenwinkels Meijer, Engelhart, Welkoop, Hollander & Mantis.

De oude Blokhut, geschonken door een
visbedrijf. Het eerste verblijf in de haven
waar de zwerfkatten warm konden
schuilen. Hier wordt door Mooie Rooie
op Paula’s komst met eten gewacht! …

Bestuur en vrijwilligers
SZHIJ
Voorzitter
M. Dekker
Secretaris
M. Konijn
Penningmeester G. Windijk
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 I. Speet
A. van Doorneveld
A. Dikstaal
L. Vis
Megan
D. Jantjes
D. Ursem
E. van Oosten
Administratie M. Dekker
Chauffeurs
F. Weber
M. Konijn
Financieel
G.Windijk
Diversen
T. Teeling
L. Vonhoff
Natascha & Theo
Joki & Leo
Björn & Gaby
Els & Harry
Thea & Ab
Wim & Mia
Speciale dank Tineke & Shaun

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

St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden
De Lethstraat 1 b
1951 HE
Velsen-Noord

06 20 50 48 75



ANBI
K. v. K.

kattenbabbels.blogspot.com
kattenbabbels@yahoo.com
81 556 41 93
34 21 09 15

Giro / Iban NL85 INGB 00047 61 772

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 openingstijden te hanteren zodat zij 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 altijd 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 altijd goederen in de kist, links bij de voordeur,
gelegd worden. Graag begrip voor deze strenge maar 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. Maar ook voor onze
donateurs brengt dit financieel voordeel: je bijdrage kan van de inkomsten– en vennootschapbelasting af
getrokken worden! Wij krijgen nog steeds geen subsidie en zijn daarom totaal afhankelijk van jullie steun.
Trouwens, om een ANBI te mogen zijn, moeten onze jaarcijfers vanaf 2012 openbaar gepubliceerd staan op
internet. Deze kunnen jullie vinden op: www.kennisbankfilantropie.nl of klik op de link in ons blog (linkerkolom kattenbabbels.blogspot.com). Voor meer info en de regels: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

KEURMERKEN
Onze dierentransportambulance heeft het Nationaal Keurmerk Dierenambulances ontvangen. Dit keurmerk
wordt kosteloos uitgegeven door de Landelijke Inspectiedienst Dierenambulances. We zijn er blij mee want
ons dierentransport voldoet dus aan de eisen qua benodigdheden én kundigheid van chauffeurs en bijrijders!
Nog trotser zijn wij op een ander Keurmerk dat wij sinds kort mogen dragen: het Keurmerk Goed Besteed.
Er bestaan een paar keurmerken die organisaties kunnen aanvragen als garantie naar donateurs toe. Het
bekendste is het CBF keurmerk. Voor een kleine stichting als de onze is dit keurmerk helaas niet betaalbaar.
Het Keurmerk Goed Besteed is echter een uitstekend (en goedkoper) alternatief en een legitiem bewijs dat
onze boekhouding in orde is. En dat het geld wat donateurs en sponsors naar ons overmaken ook direct en
in het geheel daar terecht komt waar het voor bedoeld is: bij de dieren!

KLEDINGINZAMELING
Onze stichting wordt groter en professioneler. Steeds meer organisaties en asiels weten ons te bereiken met
noodkreten over onplaatsbare en kansloze katten. Indien mogelijk maken we dan een plaatsje vrij. We hebben niettemin een beperkte capaciteit. Daarnaast moeten de inkomsten mee groeien, willen wij optimaal voor
onze patientjes, havenkatten en opvangbewoners blijven zorgen. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe
manieren om inkomsten te vergaren, zonder nog meer druk op onze donateurs te leggen. Een goed voorbeeld daarvan is de kledinginzameling. Sinds januari zijn we in samenwerking met Stichting Dierenlot gestart
met het inzamelen van gebruikte kleding, schoeisel en textiel (geen matrassen, kussens of vodden svp).
Op de oprit bij onze noodopvang in Velsen-Noord staat een oranje gekleurde rolcontainer. Daar kan iedereen
zakken met kleding, schoenen, lakens etc. in kwijt. Op afspraak worden de spullen ook bij je opgehaald, mits
het om minstens een volle zak gaat en je in de regio Velsen of Beverwijk woont.
Alles wordt via St. Dierenlot opgekocht en wij krijgen daar een vergoeding voor. De inzameling is een groot
succes; Er is al meer dan 1000 kilo textiel bij ons opgehaald! We gaan in ieder geval door met de inzameling
tot het eind van dit jaar. Zeer goede kleding willen we zelf gaan verkopen via een webwinkel; we zoeken nog
een vrijwilliger die de mogelijkheden wil onderzoeken en eventueel iets kan opzetten. Wordt vervolgd …

