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De Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden voert en verzorgt de ongeveer 60 zwerfkatten die in het 

havengebied van IJmuiden 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 : 
Alweer onze vierde nieuwsbrief en we mogen niet 

klagen. Het afgelopen  jaar hebben we kunnen 

rekenen op een klein maar vast clubje donateurs 

en sponsors. Waarvoor dank ! 

Helaas hebben we wel weer ( voor de 3de keer !) 

de naam van onze nieuwsbrief moeten verande- 

ren; nadat we van het bestaan van een 

soortgelijke stichting als de onze hoorden, in  

Amsterdam, dachten wij dat het leuk zou zijn om 

contact met deze stichting te leggen ; je weet  

nooit of je elkaar ooit kunt helpen…Na èèn en  

ander verteld te hebben over ons werk kregen 

we het vriendelijke doch dringende verzoek om 

de naam van onze nieuwsbrief te veranderen  

omdat hùn nieuwsbrief al Kattekrabbels heet 

en zij patent hebben op die naam en bang voor   

verwarring bij ( mogelijke) donateurs zijn. 

Een beetje overdreven, `t is maar een nieuws- 

brief maar vooruit ; KATTENBABBELS voortaan…  

Gelukkig zijn de koude tijden weer even voorbij. 

Deze winter was wel erg extreem maar dankzij  

de vele dekens die we hebben gekregen (Sylvia !) 

hadden de zwerfkatten allemaal een warm hok, 

al raakten die vaak ingesneeuwd en hebben we 

heel wat sneeuw staan ruimen om de ingangen 

van de hokken toegankelijk te houden. Tot ons 

groot verdriet hebben we in die koude maand 

februari van 4 zwerfkatten afscheid moeten 

nemen. Daarover meer in ons dagboek op de 

volgende bladzijde. Verder ; een up-date van de 

Vomar klantenkaart-actie. Ook hebben we een 

leuk gesprek met een donateur en een heuse 

kattenbabbel over Gompie en Piepmuis. 

En U kunt  onder meer lezen dat we weer heel 

wat katten hebben laten castreren, terwijl we in 

de vorige nieuwsbrief schreven dat we nog maar 

een pààr ongecastreerde katten hadden rond- 

lopen. Wat is er aan de hand ?  Onlangs kregen 

we melding van drie andere plekken in het  

havengebied waar zwerfkatten rondlopen. 

Ongecastreerd, ziek en met kittens…Tja, daar is 

onze hulp dan hard nodig. Dus, werk aan de 

winkel ! Maar nu eerst natuurlijk weer ; 

 

 
DANK - JE - WEL : 
Bedrijven ;  Van Beelen  IJmuiden, Dierenwinkel 

Meyer  Beverwijk, Loodswezen  IJmuiden, Nestlè 

Purina, Rabobank  IJmuiden, Whiskas, 

Zeevisgroothandel B. Dick  Velserbroek. 

Particulieren ( financieel, praktisch & voer) ; 

IJmuiden ; Bos, Carl, van Diepen, Forgo, Hunze, 

Meenderinck- Bontenbal, Muller, Kalkman, 

Kaptein, Ras, van Rijendam, Verton, Vonk, de 

Vries - Schoffel, van der Zwan, van Zweeden.  

Beverwijk & Heemskerk ; Baars, Hogervorst, 

Westra, Zwart– Konijn. 

Driehuis & Santpoort ; Kamp– van den Burg, 

Klein, Mijs, Smeenk– Loendersloot. 

Velsen– noord ; Dames van de Geelvinckstraat, 

van der Ham, Weber. 

Haarlem & Velserbroek ; van Daalen, Galjaard, 

Overbeek, van Reeuwijk. 

Den– Haag ; Giel– Hoogkamer, van Straalen. 

Hippolytushoef ; Hafkenscheid, Mulder. 

Diverse plaatsen ; Hartman  Amstelveen, 

Stoppelenburg  Berkenwoude, Overzier  

Bloemendaal, Kuyntjes  Brakel, van den Berg  

Eindhoven, Nathalie & Michaël  Hoofddorp, 

Schilpzand  Nieuw– Vennep, de Smet  Tilburg, 

Tweeboom  Utrecht. 

Instellingen & stichtingen ; Administratiekantoor 

Verburg  IJmuiden, Dierenambulance Velsen, 

Dierenartspraktijk `In IJmond`  IJmuiden, 

Dierenbescherming Midden Betuwe, 

Dierenvriend & garage voor onderhoud auto  

IJmuiden, Fideilin Support  Waddinxveen,  

Kerbert Dierentehuis & Dierenbescherming 

Velsen, St. Manders Brada  Den–Haag, St. 

Kattenbelletje  Haarlem, Margreet de Rover en 

verder alle bedrijven die zwerfkatten op hun 

terrein laten wonen en soms zelfs verzorgen. 

Vrijwilligers ; Tineke, Shaun, Siem, Michèl & Trix. 

Wederom bedankt voor jullie nimmer aflatende 

steun en liefde voor de beestjes. Nog steeds 

staan jullie in weer en wind klaar met raad en 

daad. Heerlijk om met zo`n team te werken !  

 

           BEDANKT  ALLEMAAL !!! 

 



DAGBOEK      vanaf  februari  `05 :  
Wat hebben we gedaan met en voor de 

zwerfkatten uit het havengebied sinds de laatste 

nieuwsbrief  ; 

 

CASTRATIES ;  8 zwerfkatten laten castreren. 

Helaas staan er nog zo`n 12 op de lijst, die nog 

niet zijn `geholpen`. Dit komt doordat er een 

paar nieuwe groepjes zwerfkatten bij zijn 

gekomen op andere plekken in het havengebied. 

Al deze beestjes moeten natuurlijk gecastreerd 

worden en verder worden ze dagelijks bijgevoerd. 

 

KITTENS ; doordat er nieuwe ongecastreerde 

zwerfkatten bij zijn gekomen, zijn er jammer 

genoeg ook veel kittens geboren. Het vervelende 

met kittens is dat ze vaak geboren worden op 

plekken waar wij niet bij kunnen; onder 

containers, in oude pijpen etc. Zo groeien ze 

zonder menselijk contact en dus erg schuw op. 

Vangen is dan bijna onmogelijk en zal alleen 

lukken door ze bij te voeren en ze zo aan je te 

laten wennen. Als we er dan tijdig bij zijn en de 

kittens kunnen pakken gaan ze naar het asiel, 

voor socialisatie en herplaatsing. Probleem 

hierbij is echter dat we maar een kort tijdsbestek 

hebben om dat voor elkaar te krijgen; jonger dan 

6 weken mogen we ze niet bij de moederpoes 

weghalen en zijn ze ouder dan 10 weken dan is 

het bijna niet mogelijk om ze nog handtam te 

krijgen…Vier weken om ze op te sporen, te laten 

wennen en vangen…Dat lukt dus vaak niet. Toch 

hebben we 5 kittens naar het asiel kunnen 

brengen. Helaas lopen er nog 14 kittens buiten 

die we wel bijvoeren en dan later in ieder geval 

hopen te vangen voor castratie… 

 

DUMPKATTEN ; 1 dumpkater gevonden en naar 

het asiel gebracht voor een nieuwe kans. 

3 Nieuwe katten gevonden die al te verwilderd 

waren. Zij blijven buiten tussen de andere 

zwerfkatten en worden door ons verzorgd en  

(later) gecastreerd. 

 

VERKEERSSLACHTOFFERS ; 2 zwerfkatten 

doodgereden ; een naamloze en Dekkie. 

Ze worden gemist… 

 

DODE KATTEN ( natuurlijk, ziekte & inslapen) ; 

2 katten gestorven ; Ritchie van ouderdom  & 

Staartloze door ziekte. Dag liefjes… 

 

VERMIST ; 2 zwerfkatten vermist ( Mamaloe & 

Boris). 1 Zwerfkat die vermist was is gelukkig 

weer terecht, gezond en wel ( Newy). 

 

ZIEKE KATTEN / DOKTERSBEZOEK & HERSTEL ; 

3 x luchtweginfectie 

2 x gebitsproblemen ( veel kiezen getrokken !) 

1 x vachtproblemen  ( werd helemaal kaal) 

 

UP – DATE    vorige nieuwsbrief : 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht 

besteed aan Stichting Kattenbelletje uit Haarlem. 

Wij riepen mensen die vaak bij de supermarkt 

Vomar winkelen op om mee te doen met de 

Vomar klantenkaart-actie, ten bate van st. 

Kattenbelletje. Gelukkig hebben we daar een 

zestal reacties op gekregen en krijgen de dieren 

en mensen van St. Kattenbelletje zo wat extra`s. 

Uiteraard kunnen belangstellenden nog steeds 

reageren en hun klantenkaartnummer  

doorgeven aan ons. Wij geven het dan wel weer 

door aan St. Kattenbelletje.  

Tel; 06-2050 4875 ( Zwerfkatten havengebied)  
 
 

OPROEPJE : 
Ditmaal voor onze eigen zwerfkatten ; 

We staan te springen om middeltjes tegen 

mijten, teken, vlooien, wormen etc. Dergelijke 

middelen zijn best prijzig en op dit moment 

hebben we zo`n 60 zwervertjes te verzorgen en 

juist omdat ze buiten leven zijn deze spullen hard 

nodig. Met name mijten en teken kunnen erg 

gevaarlijk zijn en buitenkatten lopen veel risico… 

Ook flesjes vitaminen met Taurine, te koop bij 

elke dierenwinkel zijn erg welkom. Dit mengen 

we met het voer voor zieke katten en kittens, om 

ze zo meer voedingsstoffen en dus een betere 

kans op herstel en gezonde groei te geven. 

Kittens van zwerfkatten komen vaak een hoop 

voedingsstoffen te kort waardoor ze bevattelijker 

zijn voor bijv. niesziekte en bovendien allerlei 

afwijkingen kunnen krijgen en daardoor 

nauwelijks nog voor zichzelf kunnen zorgen. 

Aan kattenbezitters die hun katten voeren met 

`Gourmet`  zouden we willen vragen de 

streepjescodes van de blikken en pakken 

Gourmetvlees en brokken te halen en aan ons te 

geven. Wij kunnen deze streepjescodes inruilen 

voor gratis cadeau`s  die we dan weer verkopen 

op bijv. het Havenfestival. Uiteraard komt de 

opbrengst daarvan weer ten goede van de 

zwerfkatten.  

En als laatste ; al tijden proberen we onze 

droomwens te verwezenlijken ; een woon / 

werkpand in het havengebied. Een huis met tuin 

of erf / stuk grond waar we de zwerfkatten die 

extra verzorging nodig hebben binnenshuis 

kunnen opvangen en verzorgen. De oudjes, 

gehandicapten, kittens , zieke katten etc. etc.  

Navraag bij verschillende verhuurders leerde ons 

dat het erg moeilijk zal worden om iets 

betaalbaars èn legaals te vinden in het gebied 

tussen Halkade en Egmondstraat. Toch geven we 

de moed niet op ; Wie o wie weet iets ? Het hoeft 

niet groot te zijn maar wel te huur voor langere 

tijd. Vanzelfsprekend met een diervriendelijke 

verhuurder !  

 Tel;   06-2050 4875         We horen het graag ! 

 



EEN  BABBELTJE  MET  EEN  DONATEUR  : 
Al sinds twee jaar staat er steevast elke dinsdag op èèn van de voerplaatsen een tas met daarin een aantal 

blikken kattenvoer en een groot pak brokken, soms met een lief briefje erbij. Hoog tijd om eens te gaan 

praten met deze gulle gever. En wat blijkt; achter dit vriendelijke wekelijkse gebaar gaat een hele familie 

schuil. Een afspraak was gauw gemaakt en zoals altijd als je een stel dierenvrienden bij elkaar zet, kwamen 

de tongen snel los en volgden de verhalen, leuke èn verdrietige, elkaar in rap tempo op… 

 

In het zonnetje in de tuin, onder het genot van een verfrissing word ik voorgesteld aan de familie Bakker. 

Dit is niet hun echte naam en de reden daarvan is me al gauw duidelijk ; een aantal van de dieren bij hen in 

huis zijn weggehaald bij mensen die hun dier zo slecht behandelden dat de beestjes daar niet langer 

zonder gevaar konden blijven en bij het gezin Bakker een veilig heenkomen vonden. Uit angst voor boze ex-

eigenaren die hun dier alsnog willen opeisen wensen zij anoniem te blijven, een keuze die wij uiteraard 

respecteren. 

De familie Bakker bestaat uit vader en moeder en een stel  (bijna) volwassen kinderen. Allemaal gek van 

dieren en allemaal wel lid van èèn of andere dierenbeschermingsorganisatie ; de èèn zit bij Proefdiervrij, de 

ander bij de Dierenbescherming, weer een ander steunt het lokale asiel en de Dierenambulance. Het blijft 

niet alleen bij financiële steun. Tijdens een rondleiding door hun huis kom ik in elke kamer wel een dier 

tegen, ieder met zijn eigen verhaal. Zo zijn er twee honden waarvan er èèn uit het asiel komt, een kamer vol 

met konijnen, fretten en een rat. In de keuken maak ik kennis met 6 katten waarvan het merendeel ooit 

zwervend is aangetroffen en een paar mishandeld zijn en daardoor gehandicapt. Het maakt het gezin 

Bakker niets uit en een blind of mank dier is er net zo welkom. Ook in het verleden blijkt de familie de 

laatste redding te zijn geweest voor bijvoorbeeld een groot aantal ratjes. De dieren zouden verhandeld 

worden als levend slangenvoer ( iets wat jammer genoeg nog steeds het lot is van vele cavia`s, muizen en 

ratten maar ook kittens…). Zo hebben de Bakkertjes een tijdlang 60 tamme ratten in huis gehad. Maar 

zelfs wilde ratten en muizen konden op hun hulp rekenen; “We vonden ooit een klein wild baby- ratje aan 

de kant van de weg. De dode moeder lag ernaast, die was aangereden. Zo`n ukkie laat je dan niet liggen. 

Het heeft veel moeite gekost maar het diertje heeft het bij ons overleefd. Spijtig genoeg is dat bij de paar 

andere muizen-  en rattenvondelingetjes niet gelukt. Maar dit ratje is een lieve huisgenoot geweest.” aldus 

moeder Bakker. 

Op mijn vraag welke invloed dieren nog meer op het gezin hebben wordt gelachen; “Mijn man en ik hebben 

elkaar leren kennen door een fret. Hij liet op de camping waar wij beide kwamen, zijn fret uit aan een tuigje. 

Dat valt op en als dierenliefhebbers raak je zo in gesprek…en dan kan het gek lopen want ondanks dat ik 

altijd wel een dierenvriend ben geweest, was ik vroeger niet zo dol op katten .”vervolgt ma Bakker. “En nu 

hebben we een huis vol en zouden we niet anders willen”.  

Uiteraard ben ik erg benieuwd waarom zij de stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden helpen en hoe zij 

van het bestaan van `onze`  zwerfkatten afwisten. “Dat wisten wij eerst niet maar via een buurvrouw 

hoorden we van een aantal zwerfkatten hier in de buurt. Natuurlijk gingen we een kijkje nemen en kwamen 

er zo achter dat er een clubje mensen is dat de dieren verzorgt. Wij wilden direct ons steentje bijdragen, 

vandaar de wekelijkse donatie voer”. En dan blijkt dat de familie Bakker en ik meer gemeen hebben; 

“Onze oudste dochter doet iets soortgelijks als jullie. Zij woont in het buitenland in de buurt van een 

camping die erg landelijk ligt. En zoals vaak in agrarische gebieden en op campings barst het daar van de 
zwerfkatten. Boeren die nestje na nestje geboren laten worden en er vervolgens niet naar omkijken. Of, in 

het ergste geval, de kittens verdrinken. De overgebleven katten trekken dan vaak naar de camping omdat 

daar nog wel wat eten te vinden is, in het hoogseizoen. Om te zorgen dat de beestjes ook in de overige 

maanden nog iets van een leven hebben worden ze bijgevoerd door onze dochter en een andere 

vrijwilligster. Maar ook gecastreerd om te zorgen dat het aantal niet nog meer toeneemt”. Dat klinkt 

inderdaad erg bekend. Blij verrast over al deze informatie neem ik afscheid maar niet na het fotoalbum nog 

even te hebben bekeken ; bladzijde na bladzijde zie ik foto`s  van allerlei dieren, vaak al overleden. Maar 

allemaal hebben ze het geluk gehad terecht te zijn gekomen bij een familie Bakker. Bij elke foto, bij elke 

rat, muis, fret of kat klinkt een naam. Geen dier wordt vergeten…zelfs na vele jaren worden ze herinnerd. 

Onder de indruk van zoveel onvoorwaardelijke dierenliefde stap ik op de fiets om onze eigen zwerfkatten 

een hapje eten te gaan geven. Mèt een extra knuffel, ook namens de familie Bakker.             ( Marya) 

 
 

We zijn, met het gereedkomen van deze vierde nieuwsbrief, erg nieuwsgierig naar de mening van 
onze lezers.  
Wat vind U leuk om te lezen, en wat niet. Heeft U foto`s  of misschien zelf een leuke anekdote of 
bijvoorbeeld een gedicht over zwerfkatten ?  Heeft U suggesties, vragen, op-  of aanmerkingen, 
alles kan…ter verbetering van onze nieuwsbrief. We zijn benieuwd !     
Reacties naar ;    St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden,     Orionweg 131  1973 T.C.  IJmuiden 



KATTENBABBELS 
GOMPIE EN PIEPMUIS ;  VRIENDEN VOOR HET LEVEN…. 

 
Onder al die zwerfkatten uit het havengebied die wij voeren en verzorgen zitten er altijd wel een paar die extra 

opvallen. Omdat ze gehandicapt zijn, of erg aaibaar of doordat ze opmerkelijk gedrag vertonen. Gompie en vooral 

de grijze Piepmuis vallen in die laatste categorie. Vandaar nu het verhaal van deze twee bijzondere zwerfkatten… 

Gompie en Piepmuis zijn samen opgegroeid op het terrein van `van Thiele`, waar ze nu nog steeds een prima thuis 

hebben. Hun territorium moeten ze delen met drie andere zwervers, het zijn allemaal gecastreerde katers van 

ongeveer 7 jaar, op Piepmuis na, dat is waarschijnlijk een vrouwtje. Dit delen van grond gaat niet erg goed; er is 

continu een strijd tussen Gomp en Piep en de drie anderen. Om ernstige conflicten te vermijden worden ze dan ook 

apart gevoerd en hebben de beide groepjes hun eigen slaapkist. Door al die strubbels was Gompie erg bangig 

geworden. Zo durfde de kat niet meer te komen tijdens voertijd. En toen kwam het bijzondere van Piepmuis naar 

boven; Piep is een haantje de voorste en komt ons al tegemoet rond etenstijd, schreeuwend om aandacht en eten. 

Aaien kun je haar niet; dan is mevrouw hoogst beledigd maar een praatje stelt ze op prijs. Piep gaat dan ook rustig 

voor je zitten eten maar laat precies de helft liggen. Dan loopt ze gauw weg om vervolgens met Gompie terug te 

komen. Ze loopt naast Gomp, als een soort schild en blijft zo beschermend bij hem staan terwijl Gompie de andere 

helft opsmikkelt. Eventuele indringers worden fel verjaagd. 

Inmiddels heeft Gompie wat meer zelfvertrouwen en komt tegenwoordig gezamenlijk met Piep eten maar mocht 

Gompie er niet zijn als wij met voer komen dan hoeven we alleen tegen Piep te zeggen dat ze hem moet gaan 

zoeken en ja hoor, ze komt met Gompie terug ! Elkaar kopjes gevend alsof ze dagen gescheiden zijn geweest. De 

eigenaar van het terrein en zijn werknemers zijn gelukkig dol op de beide katten. Zo hebben ze een warm hok 

gebouwd voor de dieren en krijgen ze iedere ochtend wat lekkers. Deze liefde voor de katten kwam goed van pas 

toen Piepmuis ineens erge kiespijn kreeg. Doordat we alle medewerking kregen van een bezorgde van Thiele en op 

de gekste momenten het afgesloten terrein op mochten waren we in staat Piep te vangen. Dat heeft nog heel wat 

voeten in aarde gehad; het dier liet zich niet pakken, ook niet met de vangkooi. Uren hebben we daar gezeten, dag in 

dag uit. Ondertussen werd Piepmuis magerder want eten deed te zeer. Alleen speciale kattenmelk en soms wat 

gepureerd vlees kon ze nog oplikken zonder het uit te schreeuwen van pijn. De tijd begon te dringen. Uit pure 

wanhoop hebben we uiteindelijk een wasmand over haar heen gegooid ( een tip van een andere zwerfkattenopvang) 

en haar op die manier kunnen vangen. Vervolgens naar de dierenarts waar bijna al haar kiezen getrokken zijn, op 

drie na. Het was even wennen voor Piepje maar ze is nu weer haar oude vertrouwde zelf; een apart en eigenzinnig 

beestje. En niet alleen wij en van Thiele zijn dol op haar; ook een medewerkster van een naburige winkel had Piep 

vaker gezien en was spontaan verliefd geworden. Of ze Piepmuis niet mocht  adopteren en mee kon nemen ? Een 

mooi aanbod maar helaas; Piep is geen huiskat en zal altijd wild blijven en het grootste bezwaar; ze zou geen 

moment zonder Gompie kunnen. Bovendien hebben beide dieren een mooi leven bij van Thiele. Zo blijkt maar ; vele 

hebben het moeilijk maar niet àlle zwerfkatten zijn zielig, zeker deze twee dikke vrinden niet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         WILT  U  ONS  MAAR  VOORAL  DE  ZWERFKATTEN  STEUNEN  ? 
      GIRO  ;  4761 772        t.n.v;     St.  Zwerfkatten  havengebied  IJmuiden 
  
             INFORMATIE  etc:              MARYA 
                                                                 Orionweg  131   1973 T C    IJmuiden                                                                                                            


