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Onze oudste zwerver
Clementine was na haar
oogverwijdering niet meer
de ‘oude’ en het straatleven brak haar na
18 (!) jaar duidelijk op.
Daarom kreeg zij onlangs
haar pensioen en is zij nu
in het rijke bezit van een
eigen huis met baasje!
Wist je dat we nog
steeds erg blij zijn
met o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De laatste Shellzegels (nog geldig
tot oktober 2012)
Gourmet
spaarpunten
Wormenkuurtjes &
kattenmedicatie
Postzegels!!
Kattenbakkorrels
Kattenvoer
Dieetvoer; ID / AD,
Urinary, Sensitivity,
Intestinal, Renal etc.
Lege cartridges
Rieten (katten)
manden
Kunststof opbergdozen met deksel

Even bijbabbelen
We zijn alweer een jaartje verder na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief en wat is er
wederom veel gebeurd in slechts 12 maanden tijd… Ook dit keer was het een puzzel om op
slechts vier pagina’s een verslag te maken van onze werkzaamheden; er zijn immers zoveel
ontroerende verhalen, prachtige foto’s en leuke anekdotes te vertellen!
Zo was er het afscheid van onze vrijwilligster Annemarie die de dappere stap heeft gezet om
te emigreren naar Zweden. Zij heeft ons jaren trouw geholpen als voer-vrijwilligster en met
haar vertrek zijn we niet alleen haar gewaardeerde hulp kwijt, maar hebben we ook een
vriendin verloren. We wensen haar en Cor de rust toe die zij in Zweden hopen te vinden!
Gelukkig is de leegte die Annemarie [foto] achterliet
deels opgevuld door de komst van een nieuwe voervrijwilliger; de IJmuidense Irma. Je kunt haar zeer
regelmatig tegenkomen in de haven met bakken
voer voor ‘de jongens’. En zij is dan nimmer alleen
want ook haar moeder en tante vinden de zwervertjes zó leuk, dat de dames gedrieën de ronde doen!
En dan blijkt dat dit een goed effect op onze schuwe
havenkatten heeft want ineens laat kater Bris zich
aaien, en komen ook de bangste katten dichterbij.
We zijn dan ook erg blij met de dames en we
hopen dat zij zichzelf in de volgende nieuwsbrief
aan jullie willen voorstellen.
In deze nieuwsbrief vinden jullie niet, zoals gebruikelijk, de rubriek ‘dank-je-wel’. Die houden we jullie
tegoed.Uit tijdgebrek kregen we de enorme lijst van
mensen die wij wilden danken niet compleet. En dat
had te maken met de koude wintermaanden waarin
we alle zeilen moesten bijzetten: veel zwakkere katten in de opvang kregen een opdonder van de kou
en ineens zaten we met heel veel kritieke patiëntjes die 24-uurszorg nodig hadden. Maar
ook de havenkatten hadden extra voer, aandacht en warmere hokken nodig en meerdere
oude zwervertjes moesten we direct vangen en naar binnen halen omdat ze de extreem
koude temperaturen niet aankonden. Ondanks onze inzet heeft een aantal van hen het niet
gered en werd het ook ons koud om het hart. In februari zijn heel wat traantjes gelaten, maar
de mooie Chef, onze bitchy Thé, de verlegen Lizzie en al die anderen blijven een dierbare
herinnering en we zijn blij dat we, soms al jarenlang, voor ze mochten zorgen…
Maar ook hun lege plaatsen zijn inmiddels opgevuld door andere hulpbehoevende zwerfkatjes en de kou is weer verdwenen. Want wat is er mooier dan doodzieke kittens van straat
te halen en dankzij intensieve zorg te zien opbloeien… De eerste kleintjes rennen weer bij
ons rond en hun capriolen zorgen voor veel gelach, vreugde en de moed om door te gaan!

50% KERSTACTIE GROOT SUCCES EN 50% ZOMERACTIE START NU!
De afgelopen Kerstactie was zo’n enorm succes dat we niet iedereen persoonlijk een
dank-kaartje konden sturen. Meer dan 200 mensen hadden kleine maar soms ook grotere
donaties gedaan, die met 50% zijn verhoogd door een tweetal bedrijven en een
particulier. De opbrengst was in totaal ruim 3500 euro! Het geld is voornamelijk gebruikt
voor dieetvoer, extra medicijnen en medische ingrepen. Ook zijn er weer rekeningen
betaald, zoals de autoverzekering van onze nieuwe Dieren Transport Ambulance.
De traditionele 50% zomeractie is onlangs gestart op 26 mei en loopt af op 26 juni a.s.
Dat houdt in dat iedere gift die in deze periode bij ons binnenkomt, wordt verhoogd met
50%. Zo wordt je gift van 10 euro 15 euro waard en is 80 euro ineens 120!
We hebben jullie hulp wederom hard nodig want de eerste doodzieke kittens zijn al weer
binnen! Giro 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden, te Velsen-Noord.
We willen alle donateurs bedanken; we zijn altijd dolblij met je gift, groot én klein!

Mankie / Ankie

Erika en Victor verdienen een
dikke pluim voor de dappere
vastberadenheid waarmee ze
dit kansloze zwerfkatje een
veilig thuis gaven!

Ze is op straat geboren, ruim 12 jaar geleden, lang voordat onze stichting er was. Tijdens de
bevalling gaat het mis; de navelstreng zit om het achterpootje verstrikt en knijpt de bloedtoevoer af. Er is niemand in de buurt om de moederpoes en haar twee kittens te helpen. De
kleine schildpadpoes wordt zodoende geboren met een lam en verminkt achterpootje en later
blijkt het zwarte zusje doof te zijn.
De moederpoes verdwijnt uit beeld en de twee zusjes leren op straat te overleven. Al die jaren
blijven zij samen: Mankie en Zwartje, een onafscheidelijk duo.
Ze wonen onder een oude vrachtwagen, zonder enig comfort of bescherming, tot wij ze
tegenkomen. Ze worden gevangen, gecastreerd en omdat ze zo schuw zijn ook weer
teruggezet. Dit keer met een warm hok en ’n dagelijkse maaltijd. Maar het straatleven is hard
en na 10 jaar breekt het de poesjes op: Zwartje wordt ernstig ziek en moet van straat af. Maar
we kunnen de zusjes niet scheiden, dus worden ze met veel moeite beiden gevangen.
Helaas overlijdt de dove Zwartje bij ons in de opvang en blijft Mankie alleen over. Als vrijwilligster Erika op bezoek komt valt ze als een blok voor de driepoot en biedt haar een echt thuis
aan. Wetende dat het poesje angstig is en er een lange weg te gaan. Mankie wordt omgedoopt
tot Ankie en ze wordt bij Erika thuis met liefde omringd. Stapje voor stapje winnen Erika en
echtgenoot Victor haar vertrouwen en na een jaar herkennen we Ankie niet meer terug. De
poes heeft haar welverdiende plekje gevonden en na 12 jaar is de schuwe straatkat een lieve
en dankbare huisgenoot.
Het toppunt kwam toen Erika ziek op de bank lag en Ankie, voor het eerst, naast haar kroop en
in haar holletje in slaap viel… Dan pink je wel een stiekum traantje weg van ontroering!

Korte babbels ….
Tijdens het lezen van ‘de Zwerver’ van Stichting Zwerfdier, onze collega’s uit Alkmaar, stuitten we op een rubriek die ons erg
aansprak. We besloten deze op onze eigen wijze over te nemen. Kleine babbels, komische berichten & kort nieuws:
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We van Gerda uit IJmuiden 200 klosjes garen kregen waar de handige dames Els & Tiny heerlijke slaapbedjes van naaien. Gemaakt van
oude dekbedden en dekbedhoezen die we weer van kringloopwinkels uit Heiloo en Uitgeest krijgen
De Heemskerkse Sylvia op haar werk in Heliomare een inzamelingactie hield en daarmee honderden blikjes kattenvoer en stapels
dekbedden ophaalde waarmee de katten de winter door konden komen. En dat ze daarvoor menig arts stevig moest toespreken
Ook leerlingen van het IJmuidens Technisch College, onder leiding van hun conciërge voer en spulletjes verzamelden en die actie
doorgaven aan andere scholen in de gemeente Velsen en dat we uitkijken naar de uitkomst daarvan
Online webwinkel www.poespas.com standaard wat extra’s voor de zwervertjes bij onze maandelijkse bestelling dieetvoer doet
Björn & Gaby achter de schermen altijd op zoek zijn naar voer en ook dit jaar weer een flinke hoeveelheid brokken bij ons afleverden
Ellen uit IJmuiden, Anneke en de familie Galjaard maar ook Greet & Alexandra, buren van de opvang, regelmatig tassen vol voer brengen
en dat, als we in hoge nood zitten, we altijd een beroep mogen doen op de twee zusjes uit het Oosten des Lands
Meergroep Post ons al jaren belangeloos helpt bij de regionale verspreiding van deze nieuwsbrief
We sinds 1 januari 2011 tot heden 15 zwerf- en weeskittens opvoedden en 18 zwerfkatten konden herplaatsen, vaak na een intensief
socialisatie-traject. En we 112 keer naar de dierenarts gingen, waarbij we 31 katten helaas niet konden redden, maar er wel weer 21 lieten
castreren zodat er in ieder geval geen ongewenste zwervertjes meer bij komen op straat…
Er niet alleen aan de katten wordt gedacht door donateurs maar soms ook aan ons. Familie De Klerk uit Haarlem en plaatsgenote Els
nemen geregeld wat lekkers of wat leuks voor onze vrijwilligers mee, een geste die bijzonder gewaardeerd wordt door ons!
Oud-vrijwilligster Madeleine, een jaar na de bevalling van dochter Rosalie, weer bij ons terugkomt omdat ze de havenkatten zo mist
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief er maar liefst zes extra zwerfkatten op afstand zijn geadopteerd, en dat met deze extra inkomsten
de hokken gerepareerd worden, maar er ook eens wat vaker iets lekkers uitgedeeld kan worden
Er nog steeds meer zwervertjes zijn die ook zo’n afstand-adoptie baasje willen
Ook Katai, de zwerfkat die bij een schietpartij een poot verloor, nu ook op afstand is geadopteerd en het heel goed maakt nu hij weer bij
zijn maten in de haven is, en zich gek genoeg ineens een stuk vriendelijker naar ons toe gedraagt
Veel katten in het asiel zwart zijn? Dat zwarte kittens moeilijker te herplaatsen zijn en ook wij grossieren in de zwarte zwervers
Die zwartjes bijna allemaal dames zijn en wij ze juist geweldig vinden om hun eigenwijze karakter en dat zwart onze lievelingskleur is
Marya dit jaar haar persoonlijk jubileum viert en nu precies 10 jaar voor de zwerfkatten zorgt
Zij in die 10 jaar geen vakantie heeft gehad en slechts een handvol ‘vrije’ dagen
Zij een uurtje rust in de zomerse tuin, te midden van ‘haar’ opvangkatten als een uitje ziet?
Over twee jaar de stichting ook officieel 10 jaar bestaat? Maar Marya’s voorgangsters Paula en Mijntje onofficieel al in 1980 begonnen
Marya voor de tweede keer in al die tijd flink is gebeten, en dan niet door een wilde kat maar door een tamme huiskat?
Zij een week later in het holst van de nacht naar de Eerste Hulp moest omdat ze tegen een bloedvergiftiging aanzat?
Een kattenbijtwond met natte doeken moet worden afgedekt zodat het vuil er uit kan en je echt antibiotica en een Tetanusprik nodig hebt
Dit alles erg pijnlijk is en niet voor herhaling vatbaar
We een extra stuk grond bij de opvang hebben gekregen en daar een betonnen schutting en bestrating op moet komen zodat de
opvangkatten veilig zijn? En we héél blij zijn als iemand een bedrijf heeft of kent die ons daarbij kan helpen
Er altijd wel iets of iemand vergeten is te noemen in dit rijtje en wij dat heel erg spijtig vinden ….

KATTENKRABBELS, een babbeltje met …
(deel 1)
onze vaste dierenarts Ellie Wormgoor van Dierenartspraktijk ‘In de IJmond’
We komen al jaren bij haar op de praktijk en in die tijd heeft zij zich dubbel en dwars
bewezen. Uit ervaring weten we dat het niet iedere dierenarts gegeven is om met
verwilderde katten te werken. Sommigen weigeren dat ook ijskoud; de diagnose is vaker
moeilijk te stellen bij een zwerfdier en het beestje zelf laat zich nauwelijks onderzoeken.
We hebben dan ook een rotsvast vertrouwen in onze vaste dierenarts Ellie Wormgoor die
daar haar hand niet voor omdraait. Sterker; het lijkt juist of zij in het werken met onze
zwervers een uitdaging ziet. Maar wie is deze vrouw nu eigenlijk, en wat drijft haar?
Gelukkig reageerde ze enthousiast toen we haar vroegen mee te werken aan dit
interview. Het gesprek werd echter langer dan gepland. Omdat we niet wilden knippen in
haar verhaal, hebben we besloten het in twee delen te plaatsen. Deze keer Deel één, en
in de volgende Kattenbabbels, die rond december a.s. zal uitkomen, volgt Deel twee.
We hopen dat jullie het net zo interessant vinden als wij ….

Ellie Wormgoor

Hoe lang ben je dierenarts en waarom wilde je dierenarts worden?
Ik ben in 1983 afgestudeerd en sinds die tijd werkzaam als dierenarts. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen en
dieren en de relatie tussen beiden. Mijn eerst studiekeuze was diergeneeskunde en ik werd gelukkig ingeloot. Anders was ik
biologie gaan studeren.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Dieren kunnen niet zeggen wat ze mankeren. Het uitzoeken wat er aan de hand is door middel van
onderzoek, röntgenfoto’s en/of bloedonderzoek vind ik erg leuk. Zeker als het lukt om dan het dier weer
helemaal gezond te krijgen.

Wat zijn je andere interesses of ambities?
Het hebben van een eigen praktijk is veel omvattend. Naast het diergeneeskundige gedeelte ben je ook
boekhouder, personeelsfunctionaris en klusjesman. Dat vergt veel tijd, ook in de avonduren en in de
weekenden.
Ter ontspanning maak ik in mijn spaarzame vrije tijd en vakanties graag lange
wandelingen, liefst samen met mijn hond.
De praktijk
op de Cederstraat

Heb je nog meer huisdieren?
Naast de hond heb ik een kat. De hond is door vrienden van mij die op Bonaire woonden daar ziek uit een asiel gehaald. Toen
ze naar Nederland kwamen viel ik onmiddellijk voor haar. De kat heb ik overgenomen van een oudere man die toen het dier erg
ziek was door blaasontsteking, niet goed meer voor hem kon zorgen. Ik heb het beestje ‘tijdelijk’ in huis genomen. De kat
herstelde voorspoedig maar had zijn plekje in mijn huis en hart veroverd.

Waaruit bestaat je team?
Het team van dierenartsenpraktijk in de IJmond bestaat uit twee dierenartsen: Kim Cheung en ikzelf.
Wij worden bijgestaan door assistentes Daniëlle van Lierop, Anita v.d. Moolen, Daniëlle Geenevasen en Esther Visser.

Hoe lang ben je dierenarts voor Stichting Zwerfkatten IJmuiden en wie bepaalt dan wat?
Wij zijn tot 2006 de dierenartsen van het Kerbert Dierentehuis geweest. Via hen zijn wij ook vanaf 2001
de dierenartsen voor Stichting Zwerfkatten geworden. Toen wij in verband met drukte gestopt zijn als
asielartsen zijn wij wel door gegaan bij de Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden.
De katten worden via Marya bij ons aangeboden. Zij vertelt ons wat zij weet van de kat en de klachten.
Na onderzoek, vaak onder verdoving, stelt de dierenarts de diagnose en wordt in overleg met Marya
een behandelplan vastgesteld. Daarbij zijn een aantal dingen belangrijk: is de kat en de aandoening
met medicijnen te behandelen en hoe kunnen die medicijnen worden toegediend: kan dit via het eten of
moet het via een injectie. Wat zijn de vooruitzichten voor de kat, kan die weer worden uitgezet of moet
hij permanent in de opvang blijven. Maar we letten er ook op of de behandelde kat de ziekte kan
overdragen aan andere katten. Want dat moet worden voorkomen in grotere groepen met katten!

Neem je voorzorgsmaatregelen als je met een verwilderde kat aan de gang gaat?
De eigen veiligheid staat altijd voorop. Elk dier kan van zich af bijten als het bang is. Voor zwerfdieren geldt
dit in sterkere mate, de directe aanwezigheid van een mens kan al tot paniek leiden. Marya kan erg goed inschatten welke dieren er
wel of niet zonder verdoving kunnen worden onderzocht.

Noot SZHIJ: Er is een verschil tussen verwilderde katten en zwerfkatten. Gewone huiskatten die van niemand zijn noemen
we zwerfkatten. Maar de nakomelingen van die zwerfkatten zijn meestal zeer schuw, omdat ze als jong katje niet met
mensen in aanraking zijn geweest, dit worden verwilderde katten genoemd. Zij zijn in vrijheid geboren en nauwelijks te
benaderen. Wij zorgen overigens voor beide groepen omdat ze elkaar ook regelmatig overlappen.

Bestuur en
vrijwilligers SZHIJ
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator

T. Kalkman
M. Konijn
G. Valente
M. Dekker

Al onze medewerkers zetten zich
uitsluitend op vrijwillige basis voor
de zwervertjes in.
Het bestuur wil de overige mensen
& (ex) vrijwilligers nog even onder
de aandacht brengen omdat ze in
weer en wind voor de zwerfkatten
klaarstaan.
Bedankt lieverds!
Voervrijwilligers

Chauffeurs
Administratief
Diversen

A. Effern
I. Speet
M. Verdonk
M. Dekker
F. Weber
M. Konijn
M. Prinsen
I. Paap
L. Vonhoff
T. Teeling
Björn & Gaby

Tekst & lay-out M. Dekker
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ANBI
81 556 41 93
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Openingstijden
Voor allerlei vragen over onze stichting kun je contact opnemen met de coördinator, Marya Dekker. Zij staat
iedereen graag te woord, maar hou wel rekening met de openingstijden! Onze coördinator heeft het
ontzettend druk met het reilen en zeilen van onze organisatie, het aansturen van de vrijwilligers, het regelen
van allerlei broodnodige spullen, het doen van de administratie, maar vooral met de verzorging van de katten
in de noodopvang, die achter haar huis staat. En daar dit om 24-uurszorg gaat, is het echt noodzakelijk om
openingstijden te hanteren zodat zij nog enige privacy en rust heeft;
Telefonisch zijn we bereikbaar tussen 10 en 22 uur, behalve op zondag, dan zijn we gesloten. In
noodgevallen kan het best een sms verzonden worden naar bovenstaand nummer; dit mag 24 uur per dag en
wordt gegarandeerd gelezen, maar dagelijks tussen 16 en 19 uur wordt er gegeten en gerust en hopen we
dat er niet (aan)gebeld wordt. Uitsluitend op afspraak kunnen bezoekers langskomen om naar de adoptiekatten te kijken of om spulletjes af te leveren. Graag begrip voor deze strenge maar onvermijdelijke regels!

ANBI & giften
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij
hoeven daarom geen successierechten te betalen over erfenissen en schenkingen, die we eventueel mogen
ontvangen. Maar ook voor onze donateurs en sponsors brengt dit financieel voordeel: je bijdrage kan van de
inkomsten– en vennootschapbelasting af getrokken worden, mits het tijdig wordt opgegeven. Simpel gezegd;
mocht je dit jaar, regelmatig of eenmalig, een bedrag naar ons overmaken, dan krijg je dat volgend jaar
(deels) terug van de Belastingdienst! Kijk voor meer info en de geldende regels op www.anbi.nl of
www.belastingdienst.nl Wij krijgen nog steeds geen subsidie en zijn daarom totaal afhankelijk van jullie
steun. Help de zwerfkatjes alsjeblieft door een bijdrage over te maken op bovenstaand rekeningnummer…

Nieuw blog / internetdagboek
De vaste lezers weten het al, maar we zijn weer regelmatig te volgen op internet, middels ons nieuwe
weblog; kattenbabbels.blogspot.com Meerdere malen per week vind je hier nieuwe verhalen, foto’s en in de
toekomst ook filmpjes van onze werkzaamheden maar natuurlijk vooral van de IJmuidense havenkatten!

Reddende Angel
1 mei 2012, in onze mail-box
staat een verrassend bericht;
de 13-jarige Angel uit
IJmuiden, een rasechte
kattenliefhebster, is begaan
met het lot van dieren in het
algemeen en die van
zwerfkatten in het bijzonder.
Ze heeft in haar vrije tijd 3-D
kaarten gemaakt om ze vervolgens op Koninginnedag te
verkopen. De opbrengst én
het nodige zakgeld wil ze aan
ons doneren. In de vorm van
blikvoer. Heel veel blikvoer!
Het kon op geen beter
moment komen; de voorraad
was bijna op en ons budget
ook. Wat een lief gebaar. Wat
een topmeid! Angel, bedankt!

Stichting Dierenlot Ambulance
We hadden onze Ford-station wagon ooit gekregen van een IJmuidense
ondernemer die zelf ook zwerfkatten verzorgt en die wist dat een goede
auto onontbeerlijk is voor dit werk. Dagelijks wordt de anderhalf uur
durende ronde door de haven gereden met kilo’s blik- en droogvoer,
maar ook moeten we 24 uur per dag naar een dierenarts kunnen. Maar
de oude auto was op. En de moed om een nieuwe auto te vragen aan
deze gulle IJmuidenaar hadden we niet. Geld om er één te kopen was
er al helemaal niet. Wat nu?
De oplossing kwam in de vorm van een compleet ingerichte Dieren
Transport Ambulance. Met alle benodigde spullen als vangstokken en
benches en genoeg ruimte voor onze vangkooien, voer en middelen om
eerste hulp te kunnen verlenen aan een verwilderde kat.
We hebben deze splinternieuwe wagen in
bruikleen van Stichting Dierenlot. Zij hebben
inmiddels 30 van dergelijke ambulances
‘uitgedeeld’ aan kleinere vrijwilligersorganisaties die dieren redden en opvangen.
Help hen helpen: Kijk op www.dier.nu en
koop een lot à 1,80 per maand.

