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        ‘KATTENBABBELS’  NIEUWSBRIEF 
 

STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN 
 

   

 

EEN JAAR ZWERFKATTENOPVANG …. 

 
 

 
 

Wat vliegt zo’n jaar voorbij. Niet zo vreemd als je bedenkt dat we     
7 dagen per week, 24 uur per dag, geheel vrijwillig klaar staan voor 
‘onze’ zwerfkatten buiten en de onplaatsbare katten in onze opvang.  
Nu de populaties zwerfkatten in ons gebied onder controle zijn, ver-
schuift ons werk steeds meer naar de opvang van kansloze katten.  

 

Zeer angstige katten, onzindelijke katten, gehandicapte dieren of 
exemplaren met speciale zorg of een gedragsprobleem. Katten die 
nergens welkom zijn, omdat ze te veel kosten met zich meebrengen, 
omdat ze in huis plassen of omdat zij niet van mensen houden, vaak 
om logische redenen als mishandeling door een eerdere eigenaar. 

 

Deze katten mogen bij ons zichzelf zijn; er wordt niets van ze ver-
langt. In vrijheid natuurlijk, want bij ons zit niets in een hok opgeslo-
ten. Inmiddels zijn wij gespecialiseerd in het  ‘lezen’ van deze dieren 
en lukt het vaak om hen op de rit te krijgen, met adoptie als eindre-
sultaat. En wat is er fijner om een schuwe kat weer te zien spinnen?! 

 

Er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan. We hadden daar-
om dringend behoefte aan de extra opvangruimte. Maar ook aan een 
couveuse, die we dankzij een gift konden aanschaffen (foto). Tijdens 
een bedrijfsbrand waren een aantal pasgeboren kittens gevonden 
die zeer intensieve zorg nodig hadden; ze waren onderkoeld en 
doornat van het bluswater en hadden flink wat rook ingeademd. Na 
enige spannende dagen waren hun levenskansen al verdubbeld!  

 
 

 
 
 

Om nog meer levens te kunnen redden, willen we het komend jaar 
onze quarantaine opknappen, die niet meer aan de eisen voldoet. 
Een investering van 2500 euro waar zieke (zwerf)katten jaren profijt 
van gaan hebben. Ook de zwervers buiten worden niet vergeten. 
Deze verwilderde katten worden dagelijks door ons bijgevoerd. Maar 
onze veteranen worden ouder en hebben vaker last van kwaaltjes. 
Met name de gebitten blijven een kostbaar punt van aandacht.   

 

Kunnen we weer op jullie rekenen? Voor 10 euro is een zwerver 
parasietvrij, voor 30 euro kunnen we een kat inenten tegen diverse 
ziektes, voor 50 euro castreren en voor 100 euro heeft één van hen 
weer jarenlang een pijnloos topgebit!  
 

Het geld voor deze projecten hopen we bijeen te krijgen 

middels de bekende Kerstactie: tussen 12 december en 

12 januari wordt iedere gift door een sponsor met 50% 

verhoogd. Dus 20 euro wordt 30 euro en 100 euro is in-

eens 150 euro! Zo helpt u de hulpbehoevende katten 

meer dan ooit! Stichting Zwerfkatten IJmuiden, 

NL85INGB0004761772, ovv Kerstactie.  BEDANKT! 

HOE STAAT HET MET …. 
 

 
 

 

 
 

 

Eindelijk was het zover; na twee jaar hard werken, 
sparen en verder hard werken konden we op 4 oktober jl, 
Dierendag, ons tweede binnen- en buitenverblijf openen. 
De beperkte (parkeer)ruimte liet maar 50 genodigden 
toe, dus hebben we een willekeurige keuze gemaakt 
tussen vele vrienden, sponsors en donateurs. Om 15uur 
werd het startsein gegeven voor het officiële gedeelte: de 
opening door onze dierenarts Ellie Wormgoor. Enige 
weken daarvoor had zij helaas haar praktijk verkocht om 
met vervroegd pensioen te gaan, maar gelukkig vond zij 
het geweldig om ons nieuwe verblijf ‘in te zegenen’.  
 

 
 

Met de knip van een schaar en enige wijze woorden werd 
de deur geopend tussen het oude en nieuwe gedeelte, 
waarop onze naaktkatten LouLou en Zara als eerste het 
nieuwe buitenverblijf in mochten stappen. Beiden gingen 
met een feestelijke strik om, te pas en te onpas bij iedere 
schoot langs. Deze vreemd ogende katten zorgden voor 
enige hilariteit onder de aanwezigen. 
 

Na het nuttigen van heerlijke, vegetarische hapjes en  
drankjes was het tijd om iedereen te bedanken; de 
sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen die de bouw 
mogelijk maakten. Het werd een memorabele middag!  

 

 
 

 
 
 

 

Echter, door een enorme tegenvaller kunnen we de 
nieuwe verblijven nog niet gebruiken. Degene die de 
buitenvloer zou leggen (en notabene als enigste gewoon 
betaald werd!), heeft het ernstig laten afweten. Niet al-
leen moeten we opnieuw sparen om de half afgemaakte 
vloer opnieuw te laten coaten, ook moeten er fouten her-
steld worden. Gelukkig hebben we een professioneel 
bedrijf gevonden dat ons hierbij gaat helpen, maar dit kan 
pas als het weer het toelaat. Hopelijk rond de lente… 
 
 
 
 



89997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAUTY’S IN DE OPVANG EN ZWERVERS VAN STAND … 
 
 

Welk beeld zie jij voor je als je aan een zwerfkat denkt? Mager, vaal, dunne vacht…. We komen ze vaak tegen in die conditie. Maar de 
zwerfkatten die wij al jaren buiten verzorgen voldoen geheel niet aan dit beeld. We krijgen vaak verbaasde reacties; “Wat zien ze er goed 
uit.” Maar soms ook het advies van de dierenarts om ze “toch maar een beetje op dieet te zetten.” 

 

We hebben zwervers in alle kleuren, soorten en maten, al voeren de zwarte exemplaren duidelijk de boventoon, gevolgd door hun cypers 
gestreepte soortgenootjes. Maar soms komen er bijzondere zwerfkatten op ons pad. Raskatten, de één nog mooier dan de ander. 
Meestal ernstig vervilt als het om langharige katten gaat of dieren met ernstige lichamelijke aandoeningen. Misschien de reden waarom 
deze katten op straat zijn beland; omdat hun eigenaren de medische kosten niet konden of wilden dragen. Toch vreemd als je bedenkt 
dat de aanschaf van deze katten al gauw honderden euro’s heeft gekost… 

 

Meestal zijn ze gechipt, maar onze blijdschap daarover veranderd als snel in teleurstelling als blijkt dat de chip niet geregistreerd staat of 
met een inmiddels niet meer bestaand telefoonnummer. Het gebeurt nog veel te vaak; van de tien gevonden katten met een chip kunnen 
we er gemiddeld slechts drie herenigen met het baasje! De andere eigenaren zijn niet traceerbaar en reageren ook niet op onze posters 
of de  aanmeldingen bij instanties als de Dierenambulance of Amivedi. 

 

Gelukkig kunnen we de meeste van deze katten, na de verplichte ‘bewaartijd’ van twee weken, makkelijk herplaatsen.  Want wie valt er 
niet voor zo’n grote majestueuze Maine Coon of smelt er niet voor de boterzachte vacht en prachtige blauwe ogen van een Ragdoll? Een 
aantal blijft voorgoed bij ons wonen, zoals de naaktkatten die erg veeleisend zijn op het gebied van hun uiterlijke zorg. En de langharige 
poes die zich absoluut niet laat kammen terwijl haar vacht snel vervilt. Of de Perzen die op oudere leeftijd vaak onzindelijk worden…       
We laten graag een paar van de beauty’s zien die we de afgelopen vijf jaar als zwerver van straat haalden en in de opvang kregen:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

De Maine Coons Bob, Kai en 

Flora. Een groot en vreselijk lief, 

rustig ras maar met een lange 

vacht die veel verzorging eist…. 

 

Hieronder de Noorse Boskatten, 

iets actiever en met een makke-

lijkere vacht dan hun look-a-likes 

boven: Luna, Chef en mama FiBi 

die zelf zonder ogen is geboren! 

   

 

 

 

 

Boven: onze onafscheidelijke 

en aanhankelijke Sphynxen 

(naaktkatten) LouLou & Zara, 

die het altijd koud hebben.  

In het midden (met recht ) 

Heilige Birmaan Suus in 

Marya’s armen en daarnaast 

de gezellige Bengaal Ymin: 

veel kletspraatjes en bravoure! 

Onder: de oude 

vervilte Pers 

Cupido (hier 

geschoren) en 

Britse Korthaar 

Blue, beiden 

waren er erg 

slecht aan toe. 

 



 
 

 
 
 

 

 KATTENKRABBELS,  een babbeltje met …                                
 

  Martha, van collega-organisatie Stichting Zwerfdier 
 

Net buiten Alkmaar (tis even zoeken), staat de prachtige katten-
opvang van Stichting Zwerfdier. Het hele pand straalt licht en 
openheid uit en is een paradijsje voor tientallen katten. Het is 
feitelijk in twee delen gesplitst. Een deel van het gebouw wordt 
gebruikt als permanente verblijfplaats en opvangadres voor 
onplaatsbare (zwerf)katten. Dat wordt deels bekostigd door de 
opbrengsten van Kattenpension Felis en het winkeltje met 
kattenbenodigdheden en kado-artikelen, die je beiden vind aan 
de andere kant van het pand.  Als we langskomen is de 
ontvangst als altijd hartelijk en de koffie staat al klaar. We 
schuiven aan bij oprichtster en beheerder Martha Kruyer (60). 
 

Al snel blijkt dat we legio overeenkomsten hebben, want ook 
Martha is ooit op een bovenwoninkje begonnen met de opvang 
van zwerfkatten. En ook zij weet als geen ander wat het inhoudt 
om je leven aan deze dieren te wijden. “Ik begon als vrijwilligster 
bij Amivedi, waar mensen hun vermiste huisdieren kunnen aan-
melden. Daar werd ik vaak geconfronteerd met de hoeveelheid 
zwerfkatten in en om Alkmaar en Heerhugowaard. Om meer 
zwerfkattenleed te voorkomen begon ik met het vangen van 
deze katten. Sommige wildjes konden na castratie weer terug 
naar hun stekkie, maar anderen hadden meer zorg nodig, en 
ook de kittens wilde ik niet terug op straat zetten.  Dus ving ik 
hen thuis op.” En Stichting Zwerfdier was geboren… 

 

Niet alleen katten konden op Martha’s hulp rekenen. “Ik deed 
toen ook nog ambulancewerk en in eerste instanties was alles 
welkom; vogels, honden…tot ik zag dat juist bij katten de 
problemen het grootst waren.  Ik zag zoveel katten die tussen 
wal en schip vielen; te lief om op straat te kunnen leven, maar te 
angstig om direct te herplaatsen via een asiel. Voor hen zocht ik 
een permanente oplossing.”  
Die kwam in 1999. Stichting Zwerfdier kon rekenen op trouwe 
donateurs en één van hen had de opvang in haar erfenis 
bedacht. Met dit geld op zak kon serieus met de bank 
gesproken worden. Die stemde in met de aankoop van het 
huidige pand op de Klompenmakerstraat. De inrichting is geheel 
door sponsors bijeengebracht, verteld Martha trots.  

 

Bij St. Zwerfdier werken momenteel maar liefst 120 vrijwilligers, 
een paar betaalde part-timers en natuurlijk Martha zelf. “Ik woon  
naast de opvang en ben dus nog steeds heel betrokken, maar 
neem ook meer rust en afstand. Ik heb jarenlang mijn privéleven 
opgegeven. Er kwamen immers dagelijks vrijwilligers over de 
vloer toen ik nog de opvang thuis had. Van uitslapen of een vrije 
dag was geen sprake en als ik wilde douchen moest ik wachten 
tot iedereen weg was. Alles draaide om de katten. “ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ze werkt nu nog 36 uur per week als 
beheerder en doet voornamelijk admi-
nistratief werk. Bijzonder detail: Martha 
had eigenlijk chirurg willen worden! 
Maar de liefde voor dieren is haar met 
de paplepel ingegoten: “De kat lag al in 
mijn wieg voor ik er zelf in lag.”  

 

Inmiddels kijkt ze uit naar haar 
pensioen, maar kan ze dik tevreden 
terugblikken op haar werk.  Na jaren 
intensief vangwerk zijn er geen echte 
populaties zwerfkatten meer in Alk-
maar. En haar stichting weet jaarlijks 
rond de 250 katten op te vangen en te 
herplaatsen. Zowel vondelingetjes als 
afstandskatten. Maar de zwervertjes 
behouden bij haar hun eerste plaats: 
“De opvang van zwerfkatten gaat vóór 
de opvang van afstandskatten!”  

 

In tegenstelling tot veel asiels mogen 
onplaatsbare katten (verwilderd, schuw 
of onzindelijk) permanent bij Zwerfdier 
blijven wonen, in één van de 16 katten-
kamers met eigen buitenplaatsje. Of in 
het speciale buitenverblijf waar de ver-
wilderde katten de scepter zwaaien. 
Een heerlijke en veilige leefomgeving 
waar de dieren opleven. 
 

Wel ziet ze, net als wij, een toename 
van ongecastreerde en zieke katten op 
straat. Vermoedelijk komt dit door de 
crisis. En ook Martha hamert op het 
belang van chippen en registreren van 
katten. “Het maakt ons werk zoveel 
makkelijker en het is toch prachtig als 
we een vermist dier thuis kunnen 
brengen. Om dier én eigenaar weer 
samen gelukkig te zien!” 
 
 

  

 

 
 

Grote inspiratiebron: Martha 

 
 
 

Stichting Zwerfdier: een opvang 
als deze is  voor ons de ultieme 
toekomstdroom…  

 

 
 

Geregeld helpt Zwerfdier ons 
met voer en kattenspulletjes  
 

 
 
 

Onze einzelgänger Loony vond  
een fijn baasje dankzij een 
uitwisseling met St. Zwerfdier  
 
 

Steun Stichting 

Zwerfdier 

NL49INGB  

0002616489 

 

ONGECASTREERDE KATERS; GEVAAR VOOR EIGEN LEVEN … 
 

De afgelopen maanden zagen wij een verdrietige tendens; er kwamen vaker meldingen binnen van 

nieuwe zwerfkatten, bijna allemaal uit gewone woonwijken. Het ging vrijwel iedere keer om een 

ongecastreerde kater. Zij hebben een groter territorium en verwilderen snel door de hormonen die 

door hun lijf gieren. Vanzelfsprekend proberen deze katers zich zo vaak mogelijk voort te planten.  

Om bij de dames te kunnen komen en hun leefgebied uit te breiden moeten ze geregeld vechten  

met soortgenootjes. Daarbij lopen ze dikwijls ernstige verwondingen als abcessen op. Maar ook is  

de kans heel groot dat ze dodelijke en besmettelijke ziektes als Kattenaids (FIV), buikvlies- 

ontsteking (FIP) of leukemie (FeLV) overbrengen. Helaas was dit het geval bij een aantal katers die 

we vingen. Euthanasie is dan de enigste optie. Zo zonde! Deze prachtige dieren hadden nooit hoeven 

sterven en een fijn leven kunnen hebben als de eigenaar hen tijdig had laten castreren; de katten 

worden daardoor aanhankelijker, sproeien en stinken niet en lopen beduidend minder snel weg. 
Laat je kat(er) tijdig castreren: ongecastreerde katers worden op straat niet oud! 

 

 

 

Voor Wobbe 
was het te laat; 
hij was besmet 
met KattenAids. 
Bij Vlinck (links) 
waren we op tijd 
met castratie  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

                            Bea Regelink 

Chauffeurs          Freek Weber 

                            Michel Konijn 

Financieel           Greet Windijk 

Kattenknuffelaar George Rijnhart                           

Diversen              Tiny Teeling 

                            Els Klomp 

                            Linda Vonhoff 

                            Joki & Leo 

                            Björn & Gaby 

                            Thea & Ab 

Speciale dank     Tineke & Shaun 

                            Sander & Yvonne 

                            Lucy Mobers 

                            Helene van Roode 

Kunstenaars        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 ook voor 2016 het Nationaal Keurmerk Dierenambulances ont-

vangen. Ons dierentransport en de chauffeurs voldoen dus aan alle eisen op dit gebied. 

Tevens is onze aanvraag voor het Keurmerk Goed Besteed weer gehonoreerd. Dit onafhankelijke keur-
merk heeft onze boekhouding bekeken en wederom in orde bevonden. Een legitiem bewijs dat het geld 
wat jullie naar ons overmaken in het geheel terecht komt waarvoor het is bedoeld: bij de katten!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIJ ZIJN ERG BLIJ MET: 

 Ongebruikte postzegels 

 Kleding (geen vodden) 

 Lege cartridges 

 Alle soorten kattenvoer 

 Alle soorten kattenbakgrit 

 Kattenmedicijnen,  ontvlo- & 

ontwormmiddeltjes 

 Opbergdozen met deksel 

 Rieten manden 

 Gourmet & Felixzegels 

 Incontinentie-onderleggers 

 Keukenrollen & vuilzakken 

 Pakken natte poetsdoekjes  

 

 

WISTEN JULLIE DAT ….     
 

 We 2 nieuwe vrijwilligers hebben? Bea (linksonder) komt wekelijks met de administratie helpen 

en George staat iedere dinsdag klaar om katten te kammen, te wassen en te knuffelen 

 Ook deze Kerstactie een uniek portret van Karin Wanninkhof wordt verloot onder de donateurs?  

 We dit jaar bijna 2550 kilo kleding hebben ingezameld? En daar dik 800 euro voor ontvangen? 

 Ook de inzameling van lege cartridges nog steeds loopt. In 2015 hadden we een record aantal 

lege inktpatronen ingeleverd en daar een bedrag van ruim 200 euro voor gekregen 

 We een super grote vangkooi konden aanschaffen voor de meest moeilijk vangbare katten (en 

een weggelopen hond!) en we nu 8 verschillende soorten vangkooien hebben?! 

 We sinds kort in het blijde bezit zijn van een chipreader met zendertje. Daarmee hoeven we niet 

zo dichtbij een verwilderde kat te komen om hem op een chip te controleren. Veel veiliger voor 

ons en minder stress voor de kat in kwestie! 

 Kater Knut na bijna 3 jaar zwerven weer veilig thuis is? Dankzij zijn goed geregistreerde chip 

konden we zijn blije baasjes bellen (foto midden) en melden dat we hem hadden gevonden… 

 Het afgelopen jaar 13 van onze kansloze katten een nieuw baasje kregen? 

 We dagelijks 30 blikken natvoer en 10 kilo droge brokjes nodig hebben? 

 We dit jaar bij 16 katten het gebit lieten opknappen. Wij 8 nieuwkomers lieten castreren en maar 

2 nestjes kittens hadden; het positieve resultaat van een consequent castratiebeleid! 

 Onze vaste drukker onverwacht gesloten was en we in allerijl op zoek moesten naar een andere 

drukker voor het printen van deze nieuwsbrief. Dat Kennemer Lichtdruk in Velsen-Noord eigen-

lijk ook niet open was maar ons tóch graag hielp. En wij daar heel dankbaar voor zijn! 

 

 

    

 

 

 


