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        ‘KATTENBABBELS’  NIEUWSBRIEF 
 

STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN 
 

 

 

ZOMERDRUKTE IN AANTOCHT 

 

Met de zomermaanden in aantocht treffen wij alvast onze voor-
bereidingen.  De eerste verwilderde kittens zijn al binnen en uit 
ervaring weten we dat dit het startsein is van onze 
‘zomervakantie’:  24-uurszorg voor moederloze kittens en 
intensieve verpleging van gedumpte huiskatten. Want steeds 
vaker stuiten we op verwaarloosde katten,  meestal ziek of 
gewond. En heel bewust op straat achtergelaten… 
 

Mensen die op vakantie gaan en geen oppasadres voor hun huiskat 
hebben, dat ‘schattige’ nestje waar ineens toch minder animo voor 
blijkt te zijn, de familiepoes die na jaren trouwe dienst ziek wordt en 
om meer zorg, en dus onkosten vraagt….het zijn slechts een paar 
redenen waarom mensen hun Poekie of zwangere Minous in de 
haven dumpen. 
 

Als zij geluk hebben komen zij een vrijwilliger van onze kattenop-
vang tegen tijdens de voerrondes.  In de noodopvang krijgen die 
nieuwkomers alle medische hulp die zij nodig hebben, inclusief in-
enting, chip en castratie. Iedere kat die binnenkomt kost ons daarom 
direct al 100 euro. 
 

We ontvangen nog steeds geen subsidie maar verzorgen daarnaast 
dagelijks 150 kansloze zwerfkatten. En deze ‘vaste klanten’ worden 
ook ouder en krijgen steeds vaker kwaaltjes. Afgelopen maand 
hebben we om die reden twee bejaarde zwervers opgenomen in 
onze opvang. Daar werden de nodige rotte kiezen getrokken en 
mogen zij nu van hun pensioen genieten. Zodat deze oudjes niet op 
straat hoeven te sterven straks.                                                      
Om de zorg te kunnen continueren hopen we weer op jullie hulp bij 
de lopende 50% actie; iedere bedrag dat tussen nu en 15 juni op 
onze giro wordt gestort, wordt met 50% verhoogd!  
 

Met de opbrengst willen onze vrijwilligers tevens de laatste hand 
leggen aan de bouw van het tweede binnen- en buitenverblijf en het 
opknappen van de quarantaine. Zodat er ruimte is om alle hulp-
behoevende katten ook deze zomer op de vangen. Help je mee?  
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Bij iedere 50% actie mogen we een prachtig schilderij verloten. Na 
de Kerstactie was Stephanie (links) uit Nieuw-Vennep de gelukkige 
winnares, en zij ontving uit handen van kunstenares Karin 
Wanninkhof een zeer gelijkend portret van haar Griekse poes Bibi. 
Kijk voor meer werk van Karin en het bijzondere verhaal over Bibi op: 
kattenbabbels.blogspot.com of google+ Karin Wanninkhof. 

 

HOE STAAT HET MET …. 
 

Na een bouwstop tijdens de regenachtige winter-
maanden, en een lange stilte op ons blog, hebben we 
vol enthousiasme en frisse moed de draad weer op-
gepakt. We zijn blij te kunnen melden dat het extra 
binnenverblijf alleen nog maar ingericht hoeft te 
worden. En het is slechts een kwestie van tijd voor ook 
het bijbehorende buitenterrein gebruiksklaar is.         
Het wachten is op het storten van een beschermende 
laag over de buitenvloer en het ophangen van de 
netten die moeten voorkomen dat onze opvangkatten 
het verderop gaan zoeken… 

 
 

 
 

Onze trouwste donateurs en bloglezers vragen her-
haaldelijk hoe het met de katten gaat die we rond 
Kerst nog net op tijd konden redden van een vreselijk 
lot. En wat is er leuker dan te kunnen zeggen dat zij 
het uitstekend maken?  Weten jullie nog: 
 

Dokkie, de gedumpte kater die zich had verschanst in 
één van onze voerhokken in de haven, en daar op zijn 
dood lag te wachten nadat een hond hem meerdere 
malen had gegrepen, getuige de vele rijtwonden over 
zijn gehele lijf. Hij mocht Kerst vieren bij nieuwe baas-
jes die dolgelukkig zijn met de volledig herstelde kater. 
 

En Block? De poes die waarschijnlijk werd gedumpt 
omdat ze een ernstige ontsteking in haar bek had. Ook 
haar vonden wij buiten, broodmager en niet meer in 
staat te eten. Het herstel gaat langzaam maar gestaag 
en ze woont voorlopig bij onze voorzitster in huis! 
 

De drie kittens die we met hun oververmoeide moeder 
uit de ijzige winterkou konden redden doorlopen nog 
een socialisatietraject in onze opvang, maar mama 
heeft inmiddels een fantastisch nieuw thuis gekregen! 
 

 
 

 
 

Rosa, één van de verwilderde kittens die we rond Kerst 
in de vrieskou op straat vonden. Bij haar is het kwartje 
gevallen en zij is klaar voor adoptie! Haar broertje en 
zusje vertrouwen ons echter nog niet hélemaal… 
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ZWERFKATTENHULP…  ECHT NODIG?! 
 

Aan de hand van onderstaande archieffoto’s willen we uitleggen 
waarom wij hierop volmondig ‘ja’ zeggen, want deze vraag wordt ons 
nog veel te vaak gesteld: 
 

Het is niet bekend hoeveel zwerfkatten er in Nederland leven, maar 
geschat wordt dat het er rond de 800.000 zijn! Daarbij moeten we het 
verschil maken tussen de echte ‘wilde’ kat (Felis Silvestris) die zich in 
de bossen in zuidoost Nederland schuil houdt en verwilderde katten. De 
wilde kat heeft een flink territorium en leeft solitair, waardoor de voort-
planting lang niet zo snel gaat als bij verwilderde katten.  
 

Dit zijn de zwerfkatten die je tegenkomt op industriegebieden, cam-
pings, in woonwijken en havens en waar wij dus mee te maken krijgen. 
Meestal huiskatten die ooit zijn weggelopen of gedumpt.  Zonder hulp 
weten deze dieren nauwelijks te overleven, en dus zoeken ze elkaar op. 
Zo ontstaan populaties zwerfkatten die snel verwilderen, en zich nog 
sneller voortplanten.   
  

Deze groepen hebben het zwaar en veroorzaken geregeld overlast  in 
de buurt door krols gedrag van poezen, en felle gevechten tussen 
ongecastreerde katers om voedsel en vrouwtjes. Het recht van de 
sterkste geldt immers op straat!  

 
 

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De gemiddelde ongecastreerde zwerfkat wordt hooguit een jaar of 
drie en de kittens en zwakkere katten sterven eerder een langzame 
dood door honger, kou en besmettelijke ziektes als Niesziekte. 
 

De zwervers vangen en doden heeft geen zin, inmiddels weten we 
dat de opengevallen plekken direct worden opgevuld door nieuwe 
aanwas. De sterkere dieren overleven immers en planten zich nóg 
sneller voort doordat er ineens meer ruimte en meer voedsel 
overblijft. De enige bewezen methode die wel werkt is TNR, wat 
kort gezegd inhoudt: vangen, castreren en terugplaatsen.  
 

Maar soms kan dat laatste niet doordat buurtbewoners klagen, 
leefruimte verdwijnt door sloop of omdat de gevangen dieren meer 
zorg nodig hebben. Opvang van dit soort schuwe katten is dan de 
enigste en diervriendelijkste oplossing maar vraagt om een 
speciale aanpak. In een doorsnee asiel zijn verwilderde katten 
doorgaans niet op hun plaats.  
 

Er is echter een schrijnend tekort aan professionele opvang zoals 
wij die bieden. Waar de verwilderde kat zich in eigen tempo kan 
ontplooien. Want verrassend genoeg blijken deze katten na verloop 
van tijd nog heerlijke en dankbare huisgenoten te zijn! 
 

 Het belang van castratie is duidelijk, maar waarom is 

het bijvoeren van zwerfkatten nu zo noodzakelijk?  

 Vaak zijn er onvoldoende natuurlijke voedselbronnen, 
schuilmogelijkheden en vers drinkwater en hebben de 
dieren nooit voor zichzelf leren zorgen 

 De katten zijn bekend bij de voerders dus nieuwkomers 
zoals vermiste huiskatten vallen direct op en worden er 
uitgepikt en indien mogelijk herenigd met hun baasjes 

 Door het geregeld aanbieden van voedsel kunnen zwerf- 
katten makkelijker worden gevangen voor bijv. castratie 

 En kunnen kittens, zieke, oude en gewonde katten 
worden weggehaald voor passende zorg en opvang 

 Zo blijft een gecastreerde groep zwerfkatten stabiel en 
controleerbaar, en veroorzaakt zij geen overlast! 
 
 

 
 
 

Onze havenkatten worden één keer per dag gevoerd 

 

   

Kleine Beau-Qi liep, 4 week-
jes oud , moederziel alleen 
en schreeuwend  van de 
honger door de haven 

Pim werd al maanden vermist tot 
wij hem vonden. Dankzij zijn chip 
kon hij herenigd worden met zijn   
ongeruste baasjes 

Bruno; gedumpt, gewond, ongecas-
treerd en aan het eind van zijn Latijn.  
Hij krijgt nu alle zorg en rust in onze 
opvang nadat hij is gecheckt op ziektes 

 

Voor deze ongecastreerde, dood- 
zieke zwerfkater met Aids kwam 
onze hulp te laat.  Euthanasie was 
de enigste, meest waardige optie… 



 
 

 
 
 

 

 KATTENKRABBELS,  een babbeltje met …                                
 

  LUCY, DONATEUR EN WELDOENER  
 

Mijn naam is Lucy Mobers, ik ben 61 jaar en woon in Zwolle. 
Sinds 2006 deel ik mijn flat met 2 asielkatten. Het begon met 
Loes die nu 10 wordt, maar ik voelde mij schuldig als ik langer 
dan een halve dag weg was. De 8-jarige Elsie volgde. Het zijn 
niet de beste vriendinnen maar ze hebben een manier gevon-
den om elkaar niet in de weg te zitten; ze hebben neutrale ter-
reinen zoals de vensterbank.  
 

Ze verschillen in alles behalve in overgewicht waarover ik ieder 
jaar ernstig verantwoording moet afleggen aan mijn dierenarts. 
De dames zijn mij verder volledig de baas en ik woon bij hén in. 
Ze gaan zelfstandig naar buiten via het kattenluik en de brand-
trap en dat bij voorkeur ‘s nachts. Dus ik ben altijd blij om ze ‘s 
morgens gezond terug te zien. 

 

Voorheen was ik docent MBO Mode en Kleding. Dit heb ik 25 
jaar met plezier gedaan en na een periode van fusies, bezui-
nigingen en uiteindelijk opheffing van de opleiding ben ik nu 
werkeloos. Ik heb veel interesses, vooral in ambachtelijk rich-
ting. Daarnaast surf ik graag op internet.  

 

Daar kwam ik op de site van dierwinkel Zooplus de IJmuidense 
zwerfkattenstichting tegen; zij hadden een reactie geplaatst bij 
een kattenhuisje waar ze van gecharmeerd waren. De prijs was 
echter een belemmering. Ik heb toen hun blog bekeken en was 
onder de indruk van de doelstellingen en de geboden zorg voor 
kansarme katten. Ik heb hen overvallen met de donatie van het 
huisje en de reactie was heel positief.  

 

Ik probeer in te schatten waarmee ik de zwerfkattenopvang een 
plezier kan doen. Er is altijd zo veel nodig en er zijn altijd priori-
teiten dus de ‘luxere’ wensen blijven op de plank liggen. Ik zoek 
soms urenlang online naar nuttige dingen. Zo voorzie ik Marya 
van dingen waarvan ze niet wist dat ze het nodig had (grinnik). 
Haar werkzaamheden zijn genadeloos tijdrovend en arbeids-
intensief en door bijvoorbeeld de donatie van een hogedrukspuit 
of stoomreiniger kan de werkdruk iets verlaagd worden. 

 

Voor de buitenverblijven heb ik via Marktplaats kunstgras opge-
scharreld. Daar is op een pallet met wieltjes een mobiel gras-
eiland van gemaakt. Het ding rijdt door de hele tuin heen en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de opvangkatten zijn er niet van af te 
slaan! Dat vind ik dan geweldig. 
 

Er zijn meer goede doelen die op  
me kunnen rekenen. Zo maak ik  
dekentjes voor de katten in ons loka- 
le asiel, slaapzakken voor Het Katten- 
dorp in Harfsen en spaar ik airmiles  
voor Stichting AAP. Ik zwerf zo’n  
beetje tussen deze instellingen nadat  
ik ze bezocht heb.  
 

 
 

 
 

Inmiddels ben ik drie keer bij Marya 
geweest. Dit ‘kattenvrouwtje’ is een  
leuk, hartelijk mens en ze heeft haar 
zaakjes prima voor elkaar. Alles is 
kraakhelder en je kan komen,  
verblijven en vertrekken zonder een  
kattenhaar op je kleding. Ik vind dat 
verbijsterend in een huishouding met  
zoveel katten. Ik treuzel altijd om te 
vertrekken want er is zoveel te zien  
en er zijn zoveel katten die op schoot 
komen of op je schouder springen.  
 

 
 

 

 

Ik ben iedere keer weer onder de in- 
druk van de compassie en de inzet  
voor de “poezels” door hun bescherm- 
vrouwe en de trouwe hulp van alle 
vrijwilligers. Het is fantastisch om te 
zien dat zij een immer positieve in-
stelling behouden, ondanks de con-
frontatie met heel veel leed en de 
eindeloze lijst van werkzaamheden.  

 
 

 
 

 
 

Maar ook de blijdschap om het resul-
taat van al dat harde werken en na-
tuurlijk de tevreden koppies van deze 
‘moeilijkere’ katten die hier zorgeloos 
hun leven mogen slijten. Petje af! 
 
 
 

 

 

 

 
 

Lucy Mobers 
 

 
 
 

“’ Als het even kan probeer ik te 
helpen met de onderste wensen 
op de lange lijst, de spullen die 
anders nooit komen….” 
 

 
 

Blije opvangbewoners in de 
tuin; ieder doet zijn ding… 
 

 
 

Op de rustige momenten komt 
Marya handen en schoot te 
kort. Zelfs de wildjes zoeken 
dan voorzichtig toenadering… 
 
 

STUKJES EN BEESTJES ….     
 

Op veler verzoek bekeken we de mogelijkheden om een Facebookaccount aan te maken. Het extra 
werk schrok ons echter af. Gelukkig kwam vrijwilligster Daniëlle met een oplossing en beheert zij nu 
onze Facebookpagina. Je komt er niet alleen de blogverhalen op tegen, maar ook allerlei korte 
nieuwtjes, acties, spontane foto’s van de havenkatten en soms wordt om jullie hulp gevraagd. Dan 
betreft het meestal om de vermissing van een huiskat of om een gevonden kat waarvan we de 
eigenaar proberen te achterhalen. Geïnteresseerd? Je hoeft je niet aan te melden; iedereen die op 
facebook komt kan ons volgen, liken en delen; stichting zwerfkatten havengebied ijmuiden. 
 

In de korte tijd dat we nu ook op Facebook te vinden zijn heeft dat al tot fantastische resultaten 
geleid. Meerdere vondelingetjes konden we herenigen met hun eigenaren nadat hun foto door onze 
volgers tientallen keren werd gedeeld! Zo kwam Pimmetje na maanden weer thuis, en ook Monster, 
Sammy en Bowie hoefden niet langer op straat te zwerven. Top! 
 
 

Nog een kort woord van dank aan Welkoop en haar klanten; de inzamelactie op 23 mei jl was een 
onverwacht succes (mede door Facebook!). Onze auto lag tjokvol dieetvoer en lekkers…  
 

Ook dank aan Philips voor de donatie van maar liefst twéé gloednieuwe stofzuigers met Hepafilter. 
Voor elk kattenverblijf één. We kunnen werkelijk niet zonder… 
 

Verder willen we aan nieuwe donateurs vragen of jullie ons je postadres willen doorgeven. Voor-
heen stonden die automatisch op onze bankafschriften vermeld maar dat is helaas veranderd. Van 
veel gulle gevers hebben we nu slechts een achternaam. Wij kunnen hen dus niet de nieuwsbrief 
toesturen, maar het is ook erg jammer als de komende loterijwinnaar onbereikbaar voor ons blijkt te 
zijn! Ontvang je onze Kattenbabbels al per post? Dan is je adres bekend en hoef je niets te doen... 
 

   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  Irma Speet 

                           Alie van Doorneveld 

                           Annie Dikstaal 

                           Lida Vis 

                           Daniëlle Ursem 

                           Edwina Dessauvagie 

Administratie      Marya Dekker 

Chauffeurs         Freek Weber 

                           Michel Konijn 

Financieel          Greet Windijk                           

Diversen             Tiny Teeling 

                           Linda Vonhoff 

           Els Klomp 

                           Joki & Leo 

                           Björn & Gaby 

                           Thea & Ab 

                           Joke & Paul 

Speciale dank    Tineke & Shaun 

                           Sander & Yvonne 

                           Lucy Mobers 

                           Helene van Roode 

                           Karin, Annet & Bert 
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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; 

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! 

KEURMERKEN 

Onze dierentransportambulance heeft het Nationaal Keurmerk Dierenambulances 2015 ontvangen. Dit  

keurmerk wordt kosteloos uitgegeven en ons dierentransport voldoet dus aan de eisen qua benodigd-

heden én kundigheid van chauffeurs en bijrijders! Maar let op: onze vrienden van Eerste Hulp bij Zee-

honden Velsen rijden nu ook eenzelfde ambulance als wij. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Mochten 

wij bijvoorbeeld niet teruggroeten, dan kan het zijn dat u onderweg heeft gezwaaid naar onze collega’s!  

Tevens hebben we weer het Keurmerk Goed Besteed aangevraagd. Medio juni / juli hopen we de jaar-
lijkse toekenning toegezonden te krijgen. Het Keurmerk Goed Besteed is een uitstekend en goedkoper 
alternatief dan het voor ons onbetaalbare CBF-keurmerk. Wij vinden het belangrijk om over een legitiem 
bewijs te beschikken dat onze boekhouding in orde is. En dat het geld wat onze donateurs en sponsors 
naar ons overmaken ook direct en in het geheel terecht komt waar het voor bedoeld is: bij de katten!  
 

KLEDINGINZAMELING 

Op de oprit bij onze noodopvang in Velsen-Noord staat nog steeds de oranje container. Daar kan iede-

reen zakken met kleding, schoenen, lakens etc. in kwijt (geen kussen, matrassen of vodden). Alles wordt 

via St. Dierenlot opgekocht en wij kregen daar vorig jaar ruim 1300 euro voor! We hopen dit jaar het 

bedrag te kunnen evenaren of misschien zelfs te verdubbelen. Dus hebben jullie de kasten al opgeruimd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ZIJN ERG BLIJ MET: 

 Ongebruikte postzegels 

 Ringzegels 

 Oude thee- & handdoeken 

 Lege cartridges 

 Alle soorten kattenvoer 

 Alle soorten kattenbakgrit 

 Kattenmedicijnen,  ontvlo-& 

ontwormmiddeltjes 

 Opbergdozen met deksel 

 Rieten manden 

 Gourmet & Felixzegels 

 Incontinentie-onderleggers 

 Keukenrollen & vuilzakken 

 

 

VAN ONZE LEZERS:           TESTAMENT 

Ik ben donateur van St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden en na het onverwachte overlijden van mijn  

man, ben ik gaan nadenken over wat er met mijn twee aanloopkatten gaat gebeuren als ik er straks ook 

niet meer ben. En waar gaan mijn centjes dan heen? Niet dat ik zo rijk ben, maar juist daarom vind ik het 

belangrijk dat het geld goed terecht komt en niet bij de fiscus. Daar hebben we niet zo hard voor gewerkt! 

 

 

 

Kinderen heb ik niet. Dus als ik nu niets vastleg zou mijn erfenis naar mijn broers gaan. Die zijn dik in de 

tachtig en hebben het niet echt nodig. Of het gaat, na forse aftrek erfbelasting, naar neven en nichten die 

ik zelden zie en die bovendien zelf alles al goed voor elkaar hebben… 

 

 

 

Tot ik in de Kattenbabbels las dat je ook iets kunt nalaten aan een goed doel, mits die een ANBInummer 

heeft zoals stichting Zwerfkatten IJmuiden. Die hoeft dan niets aan de belas- 

ting te betalen over het geschonken bedrag. Wel moet ik mijn laatste wil laten 

vastleggen bij een notaris, zo werd mij uitgelegd door de voorzitter van deze 

stichting. Want alleen dan is mijn wens rechtmatig! Een briefje in de keukenla 

heeft in dit geval namelijk geen enkele rechtsgeldigheid.  
 

Ook kwam Marya met een goede oplossing voor mijn 2 schuwe katten; na mijn 

overlijden mogen zij hun laatste jaartjes slijten in de kattenopvang. Zo heb ik  

nu al de controle over wat er met hen gebeurt straks. Een fijn gevoel, en  

een win-winsituatie voor allemaal…    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Met levendige groet, Nel Brouwer-Hop  

 

 
 


