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De Stichting zwerfkatten havengebied Ymuiden voert en verzorgd de 50 zwerfkatten die in het
havengebied van Ymuiden leven. Dit zijn semi verwilderde katten. Vaak huiskatten die na trouwe
dienst hier gedumpt zijn. Soms ziek, niet gewend aan verkeer en meestal niet gecastreerd met alle
gevolgen vandien. Om eventuele overlast te voorkomen en deze beestjes toch een eerlijke kans te
geven èn te castreren om natuurlijke uitbreiding tegen te gaan, doen de vrijwilligers dagelijks de
ronde met voer en vangkooi.

MET DANK AAN ;

De Stichting Zwerfkatten havengebied
Ymuiden doet haar werk al vanaf de jaren
`80. Pas sinds augustus 2004 zijn we
officieel een stichting. Dit initiatief is
genomen nadat een aantal sponsors
waren weggevallen die in de
veronderstelling waren dat wij bij de
Dierenambulance Velsen hoorden.
Voormalige vrijwilligers van ons zijn daar
inderdaad werkzaam geweest en ook
kunnen we rekenen op practische hulp van
de Dierenambulance maar verder zijn we
compleet zelfstandig. Om dit te
onderstrepen hebben we ons als stichting
laten inschrijven, met eigen giro-nummer,
en zijn op zoek gegaan naar nieuwe
sponsors c.q. donateurs. Gelukkig zijn we
daar met behulp van de lokale media en
door hard werken in geslaagd maar daar
later meer over.
In deze tweede nieuwsbrief willen we U
een kijkje geven binnen onze
werkzaamheden. Er worden ons
regelmatig allerlei vragen gesteld waaruit
blijkt dat sommige mensen vreemde
opvattingen over de zwerfkatten ( en ons
werk) hebben en dat willen we hierbij
graag uit de wereld helpen.
Ook is er een up-date van de eerste
nieuwsbrief en de daarin besproken katten
en onderwerpen. Maar laten we starten
met een dank-je-wel aan de sponsors /
donateurs ; zonder jullie zouden we niets
beginnen !!!

Bedrijven ; Loodswezen Ymuiden, van
Beelen Industries Ymuiden, B. Dick
zeevisgroothandel Velserbroek.
Particulieren ; YMUIDEN ; de VriesSchoffel, Forgo, Rijke-Dijkstra, Kaptein,
Katers de Vries, Esther, van der Berg,
Kalkman. DIVERSE PLAATSEN : Haarsma
Den-Haag, Mulder Hippolythushoef,
Polidori Beverwijk, Overbeek
Velserbroek, Mijs Driehuis, Schilpzand
Nieuw-Vennep, Hartman Amstelveen,
Prins Heiloo, Hogervorst Heemskerk,
Smeenk-Loendersloot Santpoort-zuid.
Donateurs voer ; van Reeuwijk
Velserbroek, Carl Ymuiden, Anita
Ymuiden, de dame van de Spoorlijn
voerplaats, Visser/van Slooten Ymuiden.
Instellingen en diverse ; gemeente
Velsen, administratiekantoor C. Verburg
Ymuiden, Dierenambulance Velsen,
Dierenbescherming Velsen (Kerbert
Dierentehuis), Dierenartspraktijk `In
Ymond` Velsen-zuid, de dierenvriend bij
de Vuurtoren, Fidelein Suport
Waddinxveen, Rayclame Santpoort,
vereniging Proefdiervrij Den-Haag, Freek
Velsen-noord, Dierenwinkel Meyer
Beverwijk, Venema Haarlem (st.
Kattebelletje).
Bedankt voor alle practische en emotionele
hulp en steun..
Vrijwilligers ; Tineke, John, Siem, Michèl
en Trix. Fijn dat we zo`n geweldig team
hebben !!!

UP-DATE vorige nieuwsbrief ;
In de vorige nieuwsbrief vroegen we om
een professionele vangkooi, die was hard
nodig om zwerfkatten te kunnen vangen
voor castraties en noodgevallen.
Dankzij een gift van een particulier èn de
gemeente Velsen hebben we er inmiddels
èèn, die zijn geld waard is; bijna alle
zwerfkatten uit het havengebied zijn nu
`geholpen` op zo`n 6 na, de laatste
loodjes…( van de 50 stuks !).
VERDER : De aangereden kat, is na lang
verblijf en herstel in het Kerbert
Dierentehuis, weer uitgezet; hij had een
gebroken kaak en een blind oog, en dat
dankzij verkeer dat veel te hard rijdt.
De mama-poes met jong; het jong is
overleden, was gewoon te zwak
(pasgeboren kittens missen een hoop
bouwstoffen in de `natuur`), mama bleef
in het asiel voor herplaatsing.
De drie kittens die werden opgevangen
door een vrijwilliger; ondanks 24-uurs zorg
zijn er twee overleden, ook te zwak.
Nummer drie maakt het echter uitstekend
daar !
Minikin (Eng.; klein schepseltje) was een
dumpkat, op sterven na dood. Is eerst in
het Kerbert en daarna thuis opgevangen.
Is geen klein schepseltje meer maar wel
erg welkom. Ook Pierekkie is nog bij ons
thuis; op straat geboren en na 8 maanden
zwerven bij ons gekomen omdat zij erg
ziek was. `Zij` blijkt echter een `hij`,
ondanks goed kijken ! Helaas heeft hij een
hersenbloeding gehad die hij gelukkig wel
heeft overleefd, al houdt hij er een scheef
koppie aan over en blijft het afwachten
hoe oud hij kan worden. Gelukkig hoeft dit
beestje niet meer op straat te overleven !
Kattebelletjes of Kattekrabbels ?
Nee, geen `Kattebelletjes` meer maar
`Kattekrabbels`; na het verschijnen van
onze eerste nieuwsbrief Kattebelletjes
kregen we telefoontjes dat er in Uithoorn
ook een nieuwsbrief zo heet en dat er in
Haarlem een stichting dezelfde naam
draagt. Om misverstanden te voorkomen
hebben we de naam een beetje

aangepast; Kattekrabbels voortaan…maar
het gaat nog steeds over de zwerfkatten
uit de havens van Ymuiden.
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Wat hebben we gedaan aan en met de
zwerfkatten sinds januari 2004 ;
Castraties en sterilisaties;
20 zwerfkatten `geholpen`, zo`n 25
waren al eerder gedaan. Nu nog ongeveer
6 zwerfkatten over die nog niet zijn
gecastreerd.
Kittens ;
Gered ; 6 kittens ( opvang asiel en thuis)
Gedood door bijv. meeuw of vos; 7
Doodgeboren ; 3 kittens
Dumpkatten / opvang asiel ;
4 dumpkatten opgevangen in Kerbertasiel, voor herplaatsing.
2 dumpkatten in eigen huis opgenomen.
2 dumpkatten die niet te vangen zijn en
dus buiten blijven.
Verkeersslachtoffers ;
3 gewond (opvang / herstel asiel en thuis)
3 dood
Dode katten (natuurlijk en inslapen) ;
2 natuurlijke dood, 1 gestorven tijdens
bevalling, 2 in laten slapen wegens
ernstige ziekte.
Vermist ;
2 zwerfkatten uit vaste groep
verdwenen.
Zieke katten / doktersbezoek ;
9 keer doktersbezoek en herstel,
(ooginfecties, wonden aan staart, poten,
niesziekte kittens, bronchitus en
longinfectie).
Regelmatig wormenkuur alle zwerfkatten.
Heeft U nog oude dekens of kussens
over ? Wij kunnen ze goed gebruiken om
in koude tijden in de slaaphokken te
leggen, als extra isolatie. Bel of schrijf
even, we komen het graag halen !

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE ZWERFKATTEN ;
Nemen jullie alle zwerfkatten mee naar huis ? ;
Was dat maar waar maar 50 katten wordt wat veel. Wel hebben alle vrijwilligers katten in
huis, waarvan vele ex-zwervers. De vaste groep van zwerfkatten die wij in de havens
verzorgen hebben buiten hun eigen plekje, vaak in groepjes, met een grote waterdichte kist
waar ze in eten en vaak ook slapen.
Zijn de zwerfkatten vies ? ;
Vaak zijn de echte zwerfkatten het meest schoon. Juist de gedumpte huiskatten die nooit
voor zichzelf hebben hoeven zorgen gaan er na verloop van tijd steeds viezer uitzien. Maar
de `echte` zwervers zien er meestal top uit.
Bijten de zwerfkatten ? ;
`Onze` zwerfkatten hebben nog nooit lelijk tegen ons gedaan; ze kennen ons en staan vaak
al te wachten rond voedertijd. Misschien dat ze tegen vreemden wel de verdediging ingaan,
dus probeer nooit een zwerfkat te aaien of te pakken. Maar voor ons is dat geen probleem,
integendeel, er zitten echte knuffels tussen, als ze je maar kennen.
Waarom brengen jullie niet alle zwervers naar het asiel ? ;
Dat proberen we zo veel mogelijk maar de meeste zijn al zo `verwilderd` dat dat niet meer
gaat, helaas. Toch lukt het een enkele keer om een zwerfkat te herplaatsen, zeker als het
om kittens gaat en om pas gedumpte huiskatten.
Komen er niet steeds meer zwerfkatten door ze te voeren ? ;
Buiten het voeren geven we ze indien nodig ook medicatie maar belangrijker; we castreren
de zwerfkatten om natuurlijke uitbreiding te voorkomen. Daarbij zullen zwerfkatten ook echt
gaan zwerven ( en overlast veroorzaken; denk aan vuilniszakken), als ze niet gevoerd
worden. Er blijven alleen maar zwerfkatten bijkomen door toedoen van `mensen` die van
hun trouwe vriend afwillen.
Is er niet genoeg voer in de havens, zoals vis ?
Bijna alle gevangen vis wordt al op zee verwerkt en verpakt dus blijft er weinig over voor de
katten die daarbij ook nog moeten concureren met de snellere meeuwen. Ook zijn er weinig
natuurlijke prooien voor de vele katten op een relatief klein gebied. Maar vooral het tekort
aan vers drinkwater zal de meeste katten de das omdoen. En uitdroging is een langzame
dood. De meeste zwerfkatten die geen hulp krijgen worden dan ook niet ouder dan 2 of 3
jaar, als ze de kittentijd al overleven. De meeste sterven al als kitten aan bijv. niesziekte of
vallen ten prooi aan vossen of meeuwen.
Hoe weet je nu wat een (gecastreerde) zwerfkat is ? ;
Inmiddels kennen wij elke zwerfkat uit het havengebied die deel uitmaakt van de vaste
groep. Ook hebben ze allemaal een herkenbare naam (Mankie, Blacky,Koe-pak). De
gecastreerde katten krijgen een knipje uit hun oor, zodat je direct kunt zien welke al
geholpen is. Nieuwe dumpkatten herkennen we ook aan hun gedrag, vaak worden ze ook
niet door de zwervers geaccepteerd. Daarbij zijn ze vaak tammer, viezer en mauwen ze als
we ze eenmaal in de vangkooi hebben; in tegenstelling tot zwerfkatten; die houden zich
muisstil. Ook checken we bij de Dierenambulance elke gevangen kat die wij niet kennen;
misschien is het een wegloper, die wordt dan opgevangen en kan later weer naar huis.
Met hoeveel mensen voeren jullie en hoe vaak ? ;

Er zijn 4 `voervrijwilligers` en dan nog twee mensen die helpen sjouwen, rondrijden,
vervoer naar dierenarts en het repareren van voerkisten etc. Het voeren doen we elke dag
tussen 17.00 en 19.00 uur, dus ook in het weekend.
Hoe vang je zo`n wilde kat ? ;
Daar hebben we een professionele vangkooi voor. Jammer genoeg trapt een zwerfkat er
meestal maar èèn keer in. Mocht het daarna nodig wezen om dezelfde kat te pakken voor
bijv. medische behandeling, dan wordt dat wel eens moeilijk en kost het een hoop tijd en
geduld en vaak ook een creatieve aanpak. Er zitten lieve zwerfkatten tussen maar ook hele
schuwe die wij zelfs nauwelijks zien.
Op welke plekken zitten de zwerfkatten, je ziet ze bijna nooit ? ;
Inderdaad, omdat zwerfkatten erg voorzichtig zijn. En wij ook, dus houden we de 7 plekken
waar voer / slaapkisten staan graag voor onszelf. Uit bescherming voor de katten; die voelen
zich daar erg veilig en dat willen we niet verstoren. Als er te veel mensen zouden komen
worden ze bang en gaan ze wellicht verkassen. En dan ? Daarbij zijn er ook nog mensen die
niet van katten houden of expres hun eigen kat tussen de zwervers zullen zetten.
Laat die zwerfkatten maar lekker rustig leven op hun vertrouwde plekjes.
Dankzij alle media-aandacht hebben er vele mensen erg positief gereageerd en is er ook een
aardig bedrag aan giften binnen gekomen ( en blikvoer!), echter, om alle zorg te kunnen
continueren blijft er geld voor voornamelijk voer en medicatie nodig. We hopen dan ook van
harte dat U af en toe aan ons blijft denken. Elke Euro betekend voor ons 4 blikken voer en
kunnen we goed gebruiken. Dagelijks gaan er ongeveer 20 blikken vlees doorheen, plus een
halve emmer brokken ! Ook donatie van blik- en droogvoer blijft altijd welkom en komen we
eventueel graag halen, liefst wel omgeving Ymuiden.

Wilt U ons en vooral de zwerfkatten financieel steunen ?

GIRO : 476 1772

t.n.v.; St.Zwerfkatten havengebied Ymuiden

Informatie etc. ; Marya
penningmeesteres
Orionweg 131
1973 T.C. Ymuiden tel.nr; 06-2050 4875
OPROEP :
Het enige dat nu nog echt op ons verlanglijstje staat is de broodnodige auto. De huidige is
na een aanrijding in zo`n slechte staat dat het gevaarlijk wordt om in te blijven rijden en een
reparatie is de auto niet meer waard.
Uiteraard zoeken we niet naar een nieuwe auto, een tweede-handsje zou al mooi zijn.
Misschien dat een bedrijf nog iets heeft staan ? Over bijbetaling, sponsoring en/of reclame
valt natuurlijk te praten, al is ons budget niet erg hoog.
Toch is een auto noodzakelijk ; er moet elke dag 2 uur worden rondgereden met tientallen
blikken voer, voerbakken, brokken, water en een vangkooi voor noodgevallen. Ook moeten
we elk moment van de dag naar een dierenarts kunnen.
WIE WEET WAT ???

