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De Stichting Zwerfkatten havengebied Ymuiden voert en verzorgt 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 om voor zichzelf te zorgen en meestal niet 
gecastreerd met alle gevolgen van dien. 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, medicatie en vangkooi…

 

INHOUD : 
In deze derde nieuwsbrief vooral veel 
bedankjes; na de vorige uitgave hebben we 
zoveel leuke reacties gehad van bedrijven, 
andere stichtingen en vooral particulieren. 
Niet alleen werd er geld overgemaakt maar 
kwamen er mensen met dekens, voer en 
alles wat je maar kunt gebruiken om het de 
zwerfkatten wat makkelijker te maken. 
Inmiddels hebben dan ook alle zwerfkatten 
in ons gebied een mooi warm en vooral 
waterdicht hok waar ze in eten en vaak ook 
slapen. Een geruststellende gedachte met 
de kou op komst… 
Ook vroegen we nadrukkelijk om een 
`nieuwe` tweedehands auto. En; er waren 
maar liefst drie lokale garagebedrijven die 
ons wilden helpen! Geweldig natuurlijk, 
zoveel sympathie hadden we echt niet 
verwacht ! Dezelfde avond nog dat we in 
onze nieuwe auto de ronde deden, bleek hij 
hard nodig; èèn van de zwerfkatten was zo 
ernstig gewond dat hij direct naar de 
dierenarts moest. In de oude auto was dat 
niet veilig gelukt ! Met de kat is het goed 
gekomen en wij kunnen ons geluk niet op. 
Een warm dank-je-wel aan de garage en de 
dierenvriend die hier tezamen voor hebben 
gezorgd maar anoniem wensen te blijven. 
Verder in deze nieuwsbrief weer het vervolg 
van ons dagboek na september 2004 ; wat 
hebben we nog meer gedaan voor en met 
de zwerfkatten ? 
Ook komt èèn van onze vrijwilligers aan het 
woord; zij vertelt waarom en hoe ze dit 
werk doet en wat er bij komt kijken. 
Daarnaast willen we weer een beroep doen 
op onze lezers, ditmaal om een andere 
stichting te helpen via de `Vomar-
klantenkaart actie`.  
Maar eerst natuurlijk ;    
 

               DANK-JE-WEL ; 
Bedrijven ; van Beelen  Ymuiden, 
Loodswezen Ymuiden, Rabobank Ymuiden, 
de Waard  Velsen-noord , Esther, 
Zeevisgroothandel Dick  Velserbroek,  
Particulieren (financiele & praktische 
hulp);  Ymuiden ; Bouwmeester-Fetlaar, 
Forgo, van der Hoek-Pover, Kalkman, Katers 
de Vries, Meenderinck-Bontebal, mevrouw 
van de `open-asieldag` , van der Molen, 
Muller, Rademakers, Schenk -van Leeuwen, 
Verton, van der Zwan.  Heemskerk & 
Beverwijk ;  Baars, Boots, Bruinier, Meggie, 
Westra, Zwart –Konijn. Haarlem ;  van 
Daalen, Galjaard. Driehuis ;  Mijs, Klein. 
Hippolytushoef ;  Hafkenscheid, Mulder.  
Den-Haag ;  Hoogkamer,  Vermin -
Roeleveld. Diverse plaatsen ;  Richters -
Theben Terville  Amsterdam, Stoppelenburg  
Berkenwoude, Overzier  Bloemendaal, Prins  
Heiloo, Schilpzand  Nieuw-vennep, de Smet  
Tilburg, Tweeboom  Utrecht, Weber  
Velsen-noord, Overbeek  Velserbroek. 
Instellingen & stichtingen ; tijdschrift 
Hart voor Dieren (novembernummer), 
dierenwinkel Meyer  Beverwijk, St. 
Bouwstenen voor de Dierenbescherming  
Rotterdam, Fideilin Support  Waddinxveen, 
administratiekantoor Verburg  Ymuiden,  
Dierenbescherming Velsen & Kerbert 
Dierentehuis  Ymuiden, Dierenambulance 
Velsen, Dierenartspraktijk `In Ymond` 
Ymuiden, Dierenartspraktijk Kennemerlaan. 
Donateurs voer ; Bos, Carl, Hunze, Ras, 
van Reeuwijk, Verdiepen, Visser en Vonk.  
Vrijwilligers ; Tineke, Shaun, Siem, Michèl 
en Trix; bedankt voor jullie inzet, daardoor 
hebben we zoveel voor elkaar gekregen dit 
jaar !!! Geweldig !!!  
En verder een ieder die ons een warm 
hart toedraagt ; bedankt ! Hopelijk 
kunnen we op jullie steun blijven rekenen… 



DAGBOEK   vanaf sept. 04 ; 

Wat hebben we gedaan met en voor de 
zwerfkatten uit het havengebied sinds de 
laatste nieuwsbrief ( september 2004) ; 
 
Castratries ; 5 zwerfkatten laten 
`helpen` waarvan er 2 naar het asiel zijn 
gegaan voor herplaatsing (zie nieuwe 
dumpkatten) en er 2 in eigen huis zijn 
opgenomen. Nu ongeveer 3 zwerfkatten 
over uit de vaste groep die nog 
gecastreerd moeten worden.  
 
Kittens ; gelukkig maar 1 kitten geboren. 
Het waren er 2 maar nummer twee is 
overleden zoals zoveel kittens. In de 
`natuur` komen ze namelijk veel 
antistoffen te kort of vallen ze ten prooi 
aan andere dieren. Ook zijn kittens 
bijzonder moeilijk te vangen om ze 
bijvoorbeeld met de hand groot te 
brengen en te herplaatsen. Vandaar dat 
onze prioriteit het castreren van 
zwerfkatten is om zo een hoop kittenleed 
te voorkomen. 
 
Dumpkatten ; in totaal toch weer 7 
nieuwe dumpkatten gevonden. Natuurlijk 
checken wij bij de Dierenambulance of 
deze dieren niet door iemand worden 
gemist. Van de 7 zijn er 4 naar het Kerbert 
Dierentehuis gegaan voor herplaatsing. De 
resterende 3 waren al zo verwilderd dat 
dat niet meer mogelijk was en blijven dus 
buiten waar ze door ons worden verzorgd. 
 
Verkeersslachtoffers ; 1 van de ons 
bekende (en geliefde) zwerfkatten 
doodgereden op een gruwelijke manier. 
 
Dode katten (natuurlijk & inslapen) ; 
1 zwerfkat heeft helaas een spuitje 
moeten krijgen na, alweer, een aanrijding. 
Het beestje had te zware verwondingen. 
 
Vermist ; 2 zwerfkatten uit de vaste 
groep verdwenen. 
 
Zieke katten / doktersbezoek met 
herstel ; 3 zwerfkatten bij dierenarts 
geweest waarvan 2 met luchtweg- infectie 
en 1 met zware verwonding aan snuit. 
 

St. KATTENBELLETJE  & 

VOMAR-KLANTENKAART : 
Wij willen hierbij uw hulp inroepen om een 
andere  `katten` stichting te helpen. Met 
name dierenliefhebbers die vaak of veel bij de 
supermarkt `Vomar` winkelen kunnen deze 
stichting een grote dienst bewijzen zonder dat 
het een cent kost; slechts een telefoontje… 
Wat is Stichting Kattenbelletje en hoe kunt U 

helpen ? 

St. Kattenbelletje bestaat uit een kleine groep 
vrijwilligers die in Haarlem vele dieren 

opvangen die eigenlijk nergens anders meer te 
plaatsen zijn door allerlei trauma`s, ziekte, 

ouderdom en handicaps. Te denken valt aan 

dieren die (sexueel) misbruikt zijn, waarvan de 
eigenaar in de gevangenis zit, uit huis is gezet 

of verslaafd is en niet meer voor zijn beestje(s) 
kan zorgen. Dieren die in dergelijke situaties 

hebben gezeten worden daar helaas negatief 
door beinvloed. 

Ook heeft St. Kattenbelletje een groot aantal 

dieren gered uit handen van malafide fokkers 
en kittens en knaagdieren opgekocht bij 

handelaren van reptielen, waar ze op de 
menukaart stonden als levend voer voor bijv. 

slangen. 

Op dit moment zorgen de mensen van St. 
Kattenbelletje voor ongeveer 8 honden, 31 

katten en kittens, 6 parkietachtige, vissen en 
meer dan 30 knaagdieren. Erg mooi maar ook 

erg duur werk; voer, medicatie, hoge 
dierenartskosten, hooi en hokken, noem maar 

op… 

Hoe U kunt helpen; Als U bij de Vomar Uw 
dagelijkse boodschappen doet, kunt U een 

gratis klantenkaart krijgen. Daarmee kunt U 
allerlei voordeeltjes voor Uzelf opdoen maar 

het mooiste is dat Vomar eens per jaar een 

bepaald percentage van de door U betaalde 
boodschappen schenkt aan een stichting of 

vereniging van Uw keuze. Dat wordt dus door 
de Vomar betaald en kost U niets ! Als U 

mee wilt doen en U heeft een klantenkaart dan 

zal op Uw kassabon, onderaan, een lang 
nummer staan. Dit nummer moet U dan 

doorgeven aan ons ( St. Zwerfkatten 
havengebied Ymuiden). Wij geven dat weer 

door aan St. Kattenbelletje en zij regelen het 
verder met Vomar. U zult echter wel elke keer 

dat U bij de Vomar boodschappen doet Uw 

klantenkaart moeten laten zien. Op deze kaart 
kunt U ook punten sparen die tegen contant 

geld of cadeaus zijn in te ruilen. Deze punten 
blijven ten alle tijden van U ! 

Voor meer info; St. Zwerfkatten havengebied 

Ymuiden en Vomar ( o.a. Ymuiden, Haarlem 
Velserbroek, en Beverwijk).  

St. Zwerfkatten havengebied; 06-2050 4875, 
bij geen gehoor; inspreken op voice-mail s.v.p. 



EEN KRABBEL VAN EEN VRIJWILLIGSTER ; 
 
Hoelang doe je dit vrijwilligerswerk en hoe ben je er bijgekomen ? ; 

Ik werk nu dik twee jaar met de zwerfkatten. Ik zag een oproepje hangen bij een supermarkt waarin 
om vrijwilligers werd gevraagd om te helpen voeren. Degene die dit kaartje had opgehangen zorgde 

al meer dan 15 (!) jaar voor de zwervers en had wat meer tijd voor zichzelf nodig. Je moet toch elke 
dag door weer en wind 2 uur door de havens lopen met voer en voerbakken en dat voor 50 katten;  

dat is best zwaar. 

 
Waarom wilde je vrijwilligerswerk doen en wat doe je nog meer ? ; 

Door gezondheidsproblemen werk ik maar parttime en ik wilde toch wat nuttigs doen met de 
resterende tijd. Daarbij denk ik dat als je het zelf goed hebt, je moet zorgen dat andere het ook goed 

krijgen. Of je nu vrijwilligerswerk met kinderen, bejaarden, gehandicapten of dieren doet. Al is het 

maar voor `n uurtje. Als je maar iets verder kijkt dan je eigen wereldje… 
Daarbij kom ik uit Beverwijk en woon hier pas drie jaar. Door dit werk ben ik wel meer van Ymuiden 

en haar inwoners te weten gekomen. 

 
Waaruit bestaat jouw werk bij de St. Zwerfkatten havengebied Ymuiden ? ; 

Poeh…Het begon met een paar keer per week voeren maar nu we een officiele stichting zijn is het iets 
meer geworden; voer inkopen, voeren, hokken verschonen, zwerfkatten vangen voor castratie en 

naar de dierenarts brengen etc. Zo ook als er èèn ziek is, die vang ik dan ook tijdelijk thuis op. 
Er moet voor sponsors c.q. geld gezorgd worden en ik onderhoud contact met allerlei organisaties en 

natuurlijk is er dan ook nog deze nieuwsbrief die geschreven en in elkaar gezet moet worden. En het 
minst leuke; de administratie… 

 

Heb je zelf katten ? ; 
Uiteraard kon ik de verleiding niet weerstaan en heb 4 zwervertjes in huis gehaald en gehouden. 

Twee waren er zo slecht aan toe dat ze echt niet buiten konden blijven. Gelukkig hebben ze het wel 
overleefd, al blijven het zorgenkindjes. Het is overigens wel moeilijk om het bij die 4 te houden. 

 

Wat zijn de leuke kanten van je werk ? ; 
Alles is leuk, zelfs `t  afwassen van aangekoekte voerbakken maar vooral de dankbare snoetjes als je 

aan komt rijden tegen voertijd. Ze staan echt te wachten en sommige laten zich ook uitgebreid 
knuffelen. Ook elke keer dat we een zwerfkat hebben gevangen voor castratie (en daarna weer 

terugzetten) ben ik erg blij; zo komen er tenminste geen nieuwe kittens bij die waarschijnlijk niet oud 
zullen worden maar wel een lijdensweg tegemoet gaan. Beter voorkomen dus !  Ook leuk ; Laatst 

hoorde ik dat een paar van de zwerfkatten die ik naar het asiel had gebracht ook echt een nieuwe 

baas hadden gekregen. Heerlijk toch ! Sommige van de zwervertjes zijn ontzettend lief en enkele 
daarvan konden we zo een tweede kans geven. Dat lukt overigens niet bij alle zwerfkatten; al zijn ze 

nog zo lief; sommige krijg je echt geen huis meer in. Jammer. Tja, en wat ook leuk blijft zijn de 
spontane reacties van mensen; komen ze ineens voer of dekens brengen. Of bellen op; willen ze 

weten hoe ze geld kunnen overmaken of hoe ze anders helpen kunnen…of geven alleen een 

complimentje; die waardering doet je toch wat ! 

 
En de minder leuke kanten ? ; 
Tja, die zijn er ook. Gelukkig niet vaak. Maar als ik een totaal aan gort gereden zwerfkat vind dan sta 

ik wel met de tranen in mijn ogen; ik ken ze immers en ze zijn me dierbaar ! Het ergste wat ik heb 

meegemaakt was dat ik een zwangere poes kwijt was. Uiteindelijk vond ik haar, totaal uitgeput en 
ziek. Met veel moeite ( het blijft een wilde kat! ) heb ik haar naar huis meegenomen waar ze bij 

aankomst was overleden. Wat bleek nu; ze was al aan het bevallen maar er zat een kitten vast in het 
geboortekanaal. Ook die was dood, evenals de kittens die nog in haar buik zaten. Maar wat heeft de 

moederpoes een pijn moeten lijden ! Zo erg dat ze van uitputting is gestorven. En het was niet nodig 
geweest.  Voortijdige castratie of op dat moment een keizersnee, als ik haar op tijd had kunnen 

vangen maar ze was al te verwilderd en te ver heen. Het doet nog pijn als ik er aan denk. Maar dat 

gebeurd dus als je katten ( ongecastreerd ) op straat dumpt ! 
 

Wat doe je als over een paar jaar de vaste groep zwervers is uitgestorven ? ; 
Ten eerste blijven er altijd wel een paar nieuwe zwervers bijkomen die we niet kunnen herplaatsen en 

dus van ons afhankelijk zijn. Ten tweede horen we af en toe van andere plekken waar groepen 

zwerfkatten zitten. Dan kijken we of we die moeten bijvoeren en in ieder geval castreren. Er blijft 
voorlopig genoeg te doen en zo niet; kan ik ook eens op vakantie… 



 
Welke kosten zitten er aan de verzorging van de zwerfkatten ? ; 

Veel, helaas. We verzorgen ongeveer 50 zwervertjes, elke dag voer, medicatie. Om een beetje een 
idee te geven; voor 1 Euro kopen we 4 blikken voer. Dagelijks gaan er 20 doorheen ! Plus droge 

brokken; 1 Euro per 1 kilo = 2 dagen. Maar het duurst zijn de medicamenten; een wormenkuurtje 
voor 1 kat is bijna 3 Euro en dat keer 50 ! En dan hebben we het nog niet over de benzinekosten; 

dagelijks 2 uur rondrijden en al het voer ophalen, naar de dierenarts, naar andere oproepen voor  

bijvoorbeeld spullen. 
 

Wat zijn de toekomstplannen voor de stichting ? ; 
Twee dingen hebben we al voor elkaar; een goedlopende organisatie met enthousiaste vrijwilligers en 

bijna alle zwerfkatten zijn nu gecastreerd; onze prioriteit ! Maar we hebben nog èèn droomwens; 

Een eigen woon / werkpand in het havengebied waar we alle zwerfkatten binnenshuis zouden kunnen 
opvangen, zodat ze geen risico meer hoeven te lopen buiten. Sommige zitten op erg gevaarlijke plekken ; 

bij snel rijdend verkeer en industriele bedrijven etc. Daarbij zijn een groeiend aantal zwerfkatten inmiddels 
op leeftijd en krijgen steeds vaker kwaaltjes. Wat zou het mooi zijn om ze een veilige oude dag te kunnen 

bieden! Dus als iemand redelijk betaalbare woonruimte te huur weet in het havengebied ? Wel met tuin, 

loods, of een grote schuur, desnoods iets dat we moeten opknappen…  

 
Wat kunnen andere mensen voor jullie betekenen ? ; 
In ieder geval zorgen dat hun kat of poes gecastreerd wordt, dat als ze weglopen er geen ongewenste 

kittens komen. En als die er wel zijn ; breng ze dan, tegen een redelijke vergoeding, naar een asiel. 

Dan weet je zeker dat ze goed verzorgt worden en een kans krijgen want echt; de meeste huiskatten 
redden het niet lange tijd op straat… 

Verder; voer, geld, wormenkuren, middeltjes tegen mijten en teken, dekens voor in de winter; alles 
wat het leven voor de zwerfkatten wat prettiger kan maken…. 

 

    Wilt U ons en vooral de zwerfkatten financieel steunen ? 

GIRO  ;  476 1772  t.n.v; St. Zwerfkatten havengebied Ymuiden 

 

    Informatie etc. ;  Marya       penningmeester 

                                     Orionweg  131    1973  T.C.     Ymuiden 

                                     Tel.nr;  06-2050 4875  of  06-133 77083 

  
 
 
 
 


