DAGBOEK

OPROEPJES

Wat hebben we gedaan met en voor de
zwerfkatten uit het havengebied sinds de laatste
nieuwsbrief [september 2005];

We willen Uw hulp weer inroepen bij het volgende; sowieso kunnen we weer dekens, oude lakens en (kussen)slopen, gordijnen (geen vitrages) en handdoeken gebruiken. Deze spullen leggen we in de meer dan 20 slaaphokken, voor extra warmte en moeten we regelmatig vervangen
in verband met viezigheid en ongedierte. Bijna
onze gehele voorraad is er deze winter dan ook
doorheen gegaan. En met de zomer in aantocht
kunnen we middeltjes tegen vlooien, teken en
mijten goed gebruiken. Heeft U nog iets over?

CASTRATIES;
Maar liefst 17 zwerfkatten laten castreren!
Ongeveer 8 van de ons bekende zwervertjes
moeten nu nog gecastreerd worden, al komen er
altijd weer nieuwe, ongecastreerde, zwervers bij…
DUMPKATTEN/ GEPLAATSTE KATTEN;
2 kittens naar het Kerbert asiel (Grace & Arnie)
1 kitten in huis opgenomen (Bik)
3 nog sociale, volwassen zwerfkatten geplaatst
via het Kerbert asiel
VERKEERSSLACHTOFFERS;
2 naamloze
Vlek
Nina
Dag jonkies, voor altijd in ons hart….
DODE KATTEN (natuurlijk, ziekte & inslapen);
Zie ‘verkeersslachtoffers’ en
Newy
> ouderdom
Stip
> scheepsolie binnengekregen
Na doktersbezoek en ondanks behandeling;
Scheelie
> ziek en oud
Grote Kater > ziek (laten inslapen)
Jullie worden enorm gemist, dag liefjes!
ZIEKE KATTEN/DOKTERSBEZOEK MET HERSTEL;
Wolf > nierproblemen
Bik > diarree/darm problemen
En nog ongeveer 4 katten op onze lijst voor een
medische check-up
VERMIST & GEVONDEN;
Mamaloe is weer terecht
Vrouwtje Gijs is er ook weer na dik anderhalf jaar

Op de oproepjes uit onze vorige nieuwsbrieven
wordt gelukkig gereageerd, maar helaas nog niet
op de vraag om een huurpand in het havengebied. En die wordt steeds harder nodig! Om te
voorkomen dat er meer dieren worden aangereden willen wij dolgraag een pand huren met een
stukje grond er omheen. Zodat we al die katten
die gevaar lopen, gehandicapt of ziek zijn, binnenshuis kunnen opvangen. Daarbij wordt de
groep zwerfkatten gestaag ouder, met de daarbij
horende kwaaltjes en ongemakken. Wat zou het
fijn zijn om de oudjes een warme en vooral veilige oude dag te kunnen bieden! Op dit moment
zijn we in staat om slecht vier of hooguit vijf
zwervertjes op te vangen in nood en dat is eigenlijk veel te weinig, met 60 katten die onze verzorging nodig hebben! We weten dat het bijna onmogelijk is maar wie o wie weet iets te huur, tussen
Halkade en Kromhoutstraat, voor langere tijd en
met een redelijke huur? Bel ons alstublieft even.
En dan toch nog een oproepje op verzoek van
anderen;
We zoeken goede tehuizen voor vier kittens (3
vrouwtjes, cypers en 1 zwart/wit katertje). Ze
mogen ongeveer eind maart weg, ontvlooid en
ontwormd. En er is nog een nestje op komst. We
willen echter wel de mogelijkheid tot controleren
hebben! We vragen 20 euro onkostenvergoeding.

NIEUWE ZWERFKATTEN;
Zo af en toe komt het voor dat ons vanuit een andere
plaats of stichting een noodkreet bereikt; of wij nog
plek hebben voor verwilderde, niet-plaatsbare katten.
Soms kunnen de dieren niet terug naar de buurt waar
ze gevonden zijn en zijn ze ook niet meer te socialiseren, ondanks veel liefde en moeite. Uiteraard máken
wij plaats voor dergelijke katten, binnen een bestaande groep zwervers, zodat ook deze nieuwe beestjes de
nodige verzorging krijgen. Vandaar dit nieuwe item.
Nieuwe zwerfkatten (gecastreerd) uitgezet;

-

Alexis
Doekie
Victor & Noortje
Sammy & Edward

Af en toe krijgen wij telefoontjes over katten die
in verschrikkelijke omstandigheden leven; of wij
die niet kunnen opvangen? Omdat het meestal
om tamme huiskatten gaat (en om slechte bazen
die zelf geen moeite doen), zeggen we eigenlijk
altijd nee. Toch zou het fijn zijn om de meest
schrijnende gevallen uit hun benarde posities te
kunnen halen. Zijn er lezers die (ooit) een jonge
of volwassen huiskat een nieuwe kans willen geven? Graag zetten we U op ons noodgevallenlijstje. We vragen voor deze bemiddeling een bescheiden bijdrage om impulsieve acties te voorkomen en de pot voor de zwervers aan te vullen.
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KATTENBABBELS

Vijfde nieuwsbrief van de Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden.
Verschijnt minimaal twee maal per jaar.

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 water, voer, medicatie en vangkooi….

INHOUD EN VOORWOORD

DANK- JE -WEL

Voor U ligt alweer de vijfde uitgave van onze
nieuwsbrief. Een beetje dikker omdat we een
feestje te vieren hebben in verband met dit lustrum. We hopen dat U veel plezier beleeft aan het
lezen van onze perikelen, al zijn die niet altijd
even leuk.

BEDRIJVEN;
van Beelen, Gebr. Bakker, Metaalconservering en
Nestlè Purina IJmuiden, dierenwinkel Meyer
Beverwijk, dierenwinkel Twinkeltje Driehuis,
Whiskas, metaalhandel de Waard Velsen-Noord.

Zo hebben we afgelopen maanden veel zwerfkatten dood aangetroffen of in moeten laten
slapen. Een aantal dieren was ziek maar het
merendeel heeft niet oud mogen worden door
verkeer dat veel te hard rijdt in het havengebied
(snelheden tot ver over de 100 zijn niet ongewoon). Gelukkig vonden we de lokale media bereid om aandacht te besteden aan deze gevaarlijke situatie, zeker nadat we de nodige posters
hadden opgehangen. Ons verhaal heeft uitgebreid in de Jutter, Nieuwsblad IJmuiden en de
IJmuider Courant gestaan. Tevens mochten we
ons zegje doen bij radio Beverwijk en bij Enjoy tv.
Het lijkt erop dat het nut heeft gehad; er wordt
zowaar iets rustiger gereden. Jammer genoeg
mocht dat niet meer baten voor een viertal katten, waaronder twee kittens… En we hebben een
katje dood aangetroffen na het lekken van
scheepsolie bij de Haringkade. Zie ook ons
‘dagboek’ (pag. 2) en de rubriek ‘kattebabbel’.

PARTICULIEREN [voer, spulletjes & financieel];
IJmuiden; Aronius, Blok, Bos, Buis, Carl, Dessauvagie, Forgo, Gordijn, Hogervorst, Hunze, Jolieke,
Kaptein, Kok, Lauwers, Marco (Groeneweg), van
der Molen, Meenderinck-Bontenbal, Muller, Outenaar, Ouwehand, Rademakers, Ras, van Reijendam, Sluiseiland 42, Vaga-Drost, Verdiepen,
Verton, Visser, Vonk, van de Wint, van der Zwan.
Beverwijk & Heemskerk; Baars, Hogervorst,
Polidori-Bruinier, Westra, Zwart-Konijn.
Driehuis & Santpoort; Kamp-van den Burg, Klein,
Mijs, Reuling, de Rover, Smeenk-Loendersloot.
Haarlem & Velserbroek; Galjaard, Heemskerk,
Overbeek, van Reeuwijk, de Weyert.
Hippolytushoef; Mulder, Hafkenscheid.
Den-Haag; Giel-Hoogkamer, van Straalen.
Velsen-Noord; Klomp, Weber.
Diverse plaatsen; Amstelveen Hartman, Brakel
Kuyntjes, Berkenwoude Stoppelenburg, Bloemendaal van Os, Heiloo Prins, Nieuw-Vennep
Schilpzand, Tilburg de Smet.

In kattebabbel (pag. 5) verder het verhaal van
Supermama Koetje Rocky. Eén van onze lievelingetjes maar ondanks dat nog geen gemakkelijk
poesje…Een ander verhaal wat we altijd al graag
wilden vertellen gaat over onze Scheelie. Helaas
is dat onverwacht een ‘in memoriam’ geworden.
Met pijn in het hart beschreven op pag. 4.
Een stukje levenservaring deed ook onze stagiaire Marcel op. Zijn eigen verhaal op bladz. 3.
Er gebeuren ook grappige dingen tijdens onze
voertochten; zo komen we heel wat rare snuiters
tegen. Lees daar meer over op pagina 4. Het is
jammer dat we de bijbehorende foto’s allemaal
op de laatste bladzijde moesten zetten en niet bij
de verhalen zelf, maar die keus hebben we gemaakt om kosten te besparen. Al mogen we over
inkomsten niet te veel klagen. De zwerfkatten
hebben het wat moeilijker door ziekte, toenemende ouderdom en het verkeer, maar de stichting is
financieel net in staat om draaiende te blijven
dankzij alle hulp. Dus nu eerst weer;

INSTELLINGEN & STICHTINGEN;
Dierenambulance Velsen IJmuiden,
Dierenartspraktijk ‘In IJmond’ IJmuiden,
Dierenbescherming Velsen & Kerbert Dierentehuis IJmuiden, DVR stichting Delft, St. Fideilin
Support Waddinxveen, St. Kattenbelletje Haarlem, VSB Fonds Utrecht.
BIJZONDERE DANKBETUIGING;
Mevr. Koot en wijlen mevr. De Loos, Wassenaar.
Autorijscholen Alex, ABC en Tempo & van Sprang,
voor het behalen van een rijbewijs.
En speciale dank aan Marcha Heemskerk uit
Amersfoort voor het ontwerp van ons nieuwe
logo; we zijn er trots op!
VRIJWILLIGERS;
Tineke, Shaun, Siem, Michèl, Trix en een warm
welkom aan nieuwkomer AnneMarie. Jullie zijn
goud waard!
BEDANKT ALLEMAAL!

KATTEBABBEL
SUPERMAMA ‘KOETJE ROCKY’
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. Hoe
we de volgende poes moeten beschrijven is niet helemaal duidelijk. Veel woorden komen omhoog maar
niets kan de lading dekken; eigenwijs, slim, uitgekookt, gewiekst…maar één ding staat als een paal boven
water; ze is een uitstekende poezenmoeder! Het verhaal van supermama Koetje Rocky.
De ietwat vreemde naam heeft ze te danken aan twee vrijwilligers. De één vond haar met haar zwart/wit
gevlekte uiterlijk verdacht veel lijken op een koe, de ander zag een gelijkenis met een overleden eigen kat,
Rocky. Vandaar! Koetje (om het kort te houden) is ongeveer 4 jaar geleden bij de Vuurtoren geboren en
houdt daar nog altijd residentie. Met haar hooghartige einselgänger houding valt ze een beetje uit de toon
bij de overige 12 medebewoners. Mevrouw gaat haar eigen gang en verdwijnt zo nu en dan dagenlang. Ons
in grote ongerustheid achterlatend. En om altijd weer onaangedaan aan te komen trippelen. Ze is een kleine poes, niet tam en niet wild. Ook Koetje moest eens onder het mes om geholpen te worden. We hebben
veel pogingen gewaagt…tevergeefs. Wat geen kat voor elkaar krijgt lukt Koetje wel; ze kuiert de vangkooi in,
kijkt wat rond, pakt het lokaas en kuiert er net zo gemakkelijk weer uit. Dat werkte dus niet maar zelfs een
vangnet, wasmand en doos schijnt ze feilloos te associëren met vangen en narigheid, en bij de eerste
aanblik van dergelijke artikelen is mevrouw vertrokken. Daardoor heeft het jaren geduurd voor we haar
steriel konden laten maken en ging de natuur haar gang. Koetje kreeg nestje na nestje. Niet goed voor de
kittens die ze zó goed wist te verstoppen en op te voeden dat we ze nooit tijdig konden pakken. Al deze
beestjes groeiden als slimme zwerfkatjes op. Maar ook voor Koetje waren die zwangerschappen een
aanslag op haar lijfje en je zag haar magerder worden. Het is ons overigens wel gelukt hoor. Per ongeluk
eigenlijk. We waren van plan om een andere (zieke) kat te vangen toen we haar rustig zagen zitten. Het was
nu of nooit. Wasmand over haar heen gekieperd en dat was het eind van Koetjes dagen als begeerlijke
vruchtbare poes. Ze lijkt er blij om te zijn (wat ’n rust) en ziet er stukken beter uit.
Koetjes nakomelingen willen we graag voorstellen: Eerst kwamen er Pietje, Vosje en Pierekkie. Vosje leeft
ergens zijn eigen leven, de bijdehante Pietje woont nog steeds dicht bij haar moeder en Pierekkie, tja, dat is
een verhaal apart. Als zwak katje is het bij een vrijwilliger in huis opgenomen want op straat had het doodzieke diertje het niet gered. Na een hersenbloeding loopt het ‘achter’ en het blijkt een onzijdig katje te zijn.
Niet manlijk en niet vrouwelijk. Maar o zo lief! Een half jaar later werd Robin geboren. Hij is bij ‘halfbroer’
Pierekkie in huis gekomen waar de beide katten (en 3 anderen) continu gekkigheid uithalen en het prima
naar de zin hebben. De immer vrolijke Robin is een deugniet met een boevenkop en de twee broers
hebben hetzelfde herkenbare schoonheidsstipje als mams op de wang. Afgelopen zomer kwam het laatste
nestje; Vlek, Stip en Streep. Tot ons groot verdriet leeft alleen de laatste nog. Vlek werd, 6 maanden oud en
net gecastreerd, bij de Vuurtoren doodgereden. Stip vonden we een maand later (ook net geholpen) in het
gras, dood. Een week daarvoor was er scheepsolie gelekt in het water van de Haringkade en met ‘schoonmaken’ was een deel daarvan op de wal terecht gekomen. Stip heeft dat op zijn vacht gekregen en waarschijnlijk opgelikt met wassen waarna zijn nieren het hebben begeven. Het is snel gegaan; het beestje
heeft gelukkig nauwelijks geleden. Voor ons is dat andere koek. Bij elke dode zwerfkat komen de tranen.
En het zelfverwijt; “Had ik maar…” Maar ook het voornemen om te stoppen met dit werk want zo veel
verdriet doet te veel pijn en het went nooit. Om vervolgens toch door te gaan want deze beestjes hebben
ons hard nodig, verdienen het zo én geven enorm veel dankbaarheid terug! Daarbij blijf je lachen om de
capriolen van katten als Koetje Rocky en dat maakt óntzettend veel goed….

VOOR DE LIEFHEBBER: MEER ZWERFKATTENAVONTUREN
SEAPORT KABELTELEVISIE
Binnenkort kunt u op het lokale televisiestation Seaport TV meer verhalen lezen over onze zwerfkatten. We
krijgen daar één maal per maand, op de kabeltelevisie, een aantal pagina’s tot onze beschikking waarop
we meer kunnen vertellen over onze stichting en vooral over de katten. Elke maand wordt er een andere
zwerfkat aan U voorgesteld middels een ‘paspoort’, met een mooie foto. Daarin wordt vermeld om welke
kat het gaat, hoe oud het dier is en met welke katten hij of zij samenleeft. Er zal verteld worden hoe het
beestje aan zijn naam komt; meestal zit daar een logische of juist aparte reden achter. Probeer zelf maar
eens meer dan 70 namen te verzinnen en te onthouden! Dan moet je inventief te werk gaan…
Uiteraard gaan we ook dieper in op de karakters van de zwervertjes; elk dier heeft zo zijn eigen unieke
eigenschappen en streken, die kunnen vertederen en je soms laten schateren van het lachen. We praten er
graag over en zijn erg blij met deze gelegenheid. Het ligt in de bedoeling om half april te beginnen met deze
maandelijks terugkerende minireportages. Houdt Seaport (kabeltv) in de gaten!

SCHEELIE, éénogige piraat (pag.4)

KOETJE ROCKY ‘Supermama’

ROBIN, zoon van KOETJE

(pag. 5)

(pag. 5)

POEPKUIKEN (pag.4)

VLEK & STIP, zoons van KOETJE (pag. 5)
PIEREKKIE, ‘zoon’ van KOETJE (pag.5)

Wilt U de zwerfkatten financieel steunen?
Giro 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden
Informatie etc; Marya Dekker
Orionweg 131 1973 TC IJmuiden
Telefoon 06 – 2050 4875

