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Al onze medewerkers en
bestuursleden zetten zich
uitsluitend op vrijwillige basis
voor de zwervertjes in.
Het bestuur wil daarom onze
vrijwilligers & andere medewerkers nog even onder de
aandacht brengen omdat ze in
weer en wind voor de zwerfkatten klaarstaan.
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We schreven het al: het afgelopen jaar zijn er extreem veel ernstig gewonde en verwaarloosde zwerfkatten onze opvang binnen gekomen. Gelukkig is het met het merendeel helemaal goed gekomen, en
beginnen zij aan een nieuwe periode in hun leven; socialisatie en herplaatsing. Hieronder een aantal
van de gelukkigen die we, soms nog maar net op tijd, konden redden:

Carlo met gat op z’n rug, ontstaan door suikerziekte. Zonder dagelijkse injectie Insuline was de zwerver ten dode opgeschreven. En de wilde Dasja, met het rechteroog dat 2 x zo groot is en er uit moest

Kitten Mona, de oogjes onnodig aangetast door niesziekte; ze heeft zelfs nu nog maar 20% zicht….
Daarnaast zwerfkat Skoot, hij hield een pijnlijk, bloederig abces over aan één van de felle gevechten
die ongecastreerde zwervers als hij regelmatig moeten houden om te overleven buiten. Geheel rechts;
zwerfpoes Clementine die na 15 jaar straatleven, en na een oogverwijdering, nu een baasje heeft!

Bij de schuwe straatkat Pommetje moest ook een kapot oog uit. De broodmagere Tarzan zwierf een
jaar doodziek rond in een woonwijk. Pas op het laatste nippertje stak iemand een poot naar hem uit…

In het voorjaar ontvangen jullie weer gewoon
de oude vertrouwde
Kattenbabbels!
Met daarin o.a.:
Deel twee van het
interview met onze
vaste dierenarts
Ellie Wormgoor, de
bedankjes aan alle
donateurs, een nadere
kennismaking met één
van onze nieuwe
vrijwilligsters, enkele
interessante cijfers en
natuurlijk weer ontroerende foto’s en verhalen
van onze zwervers en
andere opvangkatten …

De oogloze supermama met 2 van haar speelse kittens. In het midden Johan, de huiskat die op de
dodenlijst stond vanwege zijn agressieve en onvoorspelbare gedrag. Hij leeft nu helemaal happy en
rustig te midden van onze andere opvangkatten die zichtbaar van een laatste zomerzonnetje genieten!

De Lethstraat 1 b




1951 HE
Velsen-Noord

ANBI
81 556 41 93
K. v. K. 34 21 09 15

St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden

06 20 50 48 75

Giro

kattenbabbels.blogspot.com
kattenbabbels@yahoo.com

47 61 772

[WIJ ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 10 TOT 22 UUR, MAAR GESLOTEN TUSSEN 16 EN 19 UUR &

ZONDAGS]

binnenkort: www.zwerfkatten-ijmuiden.nl

NUMMER 8,5
KERST 2012

‘KATTENBABBELS’ NIEUWSBRIEF

STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN
EEN KORTE BLIK OP EEN VEEL BEWOGEN JAAR ÉN DE KERSTACTIE IS WEER GESTART!
In het afgelopen jaar hebben we helaas de voortgang gezien van een vreselijke trend; het dumpen van huiskatten. Vaak ziek
of zwanger. We zien dat mensen het financieel moeilijk hebben en niet meer voor de, wellicht hoge, kosten van hun huisdier
willen opdragen. Hadden ze daar maar aan gedacht toen ze zo’n schattig kitten mee naar huis namen!
Juist nu wij de groep zwerfkatten in de haven van IJmuiden gezond, gecastreerd en stabiel hebben en we hoopten op een
rustigere periode, hebben we de handen vol gehad dit jaar. De ene na de andere zwaar verwaarloosde of ernstig gewonde
kat kwam in onze noodopvang terecht; pootamputaties, oogverwijderingen, een spoedkeizersnede, ingegroeid halsbandje en
een uitgemergelde poes met een afschuwelijke open-botbreuk waar ze na een aanrijding nog weken mee heeft rondgehobbeld omdat niemand de moeite nam om hulp in te schakelen. Het zijn slechts voorbeelden van de ellende die mensen
onschuldige dieren hebben aangedaan.
Gelukkig hebben we ook veel mooie momenten gehad met o.a. de oogloze zwerfpoes die prachtige kittens baarde en het
stralende toonbeeld van een zorgzame en gelukkige mama was. Maar vooral ook door de hartverwarmende reacties en hulp
die we mochten ontvangen van mensen als jullie; met het hart op de juiste plaats! Zonder jullie hadden we het financieel nooit
gered, maar ook emotioneel niet. Juist die trouwe steun uit onze achterban herstelde op de juiste momenten ons vertrouwen
in ‘de mens’ en gaf ons de moed om door te gaan. Ook in het komend jaar…
Om aan de groeiende vraag voor opvangplekken voor al die oude, verwilderde & gewonde (zwerf)katten te voldoen hebben
we een stuk grond gekregen wat als broodnodige extra buitenruimte kan dienen. Maar die moet echter eerst veilig worden
omheind en bestraat. Kosten waar geen budget meer voor is. Dat hopen we met de 50% Kerstactie bij elkaar te krijgen!
Deze actie is gestart 15 december en eindigt op 5 januari 2013. Je kunt een (belastingaftrekbare!) gift overmaken op
giro 4761 772 tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden, ovv Kerstactie. Alleen dan wordt je bijdrage door een sponsor met de helft verhoogd. Dus wordt van jouw 10 euro 15 gemaakt, 50 euro wordt 75 etc. etc. Aan het eind van de
actie verloten we onder onze donateurs twee prachtige kunstwerkjes die speciaal voor ons worden gemaakt door
Annet Verplanke (www.annetverplanke.nl) en Karin Wannikhof (illustratie beneden). We zijn overigens ook nog op
zoek naar grote stoeptegels, stopzand of bedrijven die willen helpen met de bouw van een betonnen schutting en/of
bestrating. Meer info over de Kerstactie: www.kattenbabbels.blogspot.com of www.samenwerkende-dierenclubs.nl

ZWERFKATTEN PUUR NATUUR
Eén van onze grootste kostenposten, naast voedsel, is het parasietvrij
houden van onze zwervertjes. Katten zijn vaak gastheer van vlooien
en door vlooien worden wormen overgebracht. De lintworm is daar
één van, maar ook de spoelworm wordt vaak bij katten en vooral bij
kittens aangetroffen waar ze veel schade kunnen aanrichten. Zaak
dus om ze goed te bestrijden! Vooral omdat wormeneitjes erg
gemakkelijk worden overgebracht en in grotere groepen met dieren
continu voor herbesmetting zorgen. Soms kun je de wormen of de
symptomen als diarree zien, maar lang niet altijd.
Iedere kat die bij ons zijn pootjes over de drempel zet wordt standaard
ontwormd en ontvlooid. Maar ook de havenkatten en de permanente
bewoners in de opvang moeten minstens 4 x per jaar worden
behandeld. Kosten: 10 euro per kat, keer 170, keer 4 = 6800 euro!
Om deze enorme kosten te drukken, maar ook om de aanslag van al
die chemische middelen op de gevoelige kattenlijfjes te verminderen,
zijn we nu met ‘puur natuurlijke’ behandelingen bezig. Er zijn diverse
plantaardige producten die wormafdrijvend werken en waar vlooien
voor wegrennen. Ook zijn er natuurlijke middeltjes om de weerstand
op te krikken, voor katten met bijvoorbeeld chronische niesziekte. Zij
hebben baat bij o.a. L-Lysine. Daarmee willen wij voorkomen dat zij

keer op keer antibiotica moeten, wat ook goede bacteriën doodt!
We willen graag grondige informatie hierover. Heb jij tips, meer
kennis of ervaringen? Tevens zijn we blij met puur natuurlijke
artikelen als: Iso-gel, tarwekiemolie, edelgistvlokken, L-Lysine,
Chlorellapoeder, wormkruid en pompoenzaad. Te koop bij o.a. De
Tuinen, of online: www.dierapotheker.nl of www.deweegschaal.nl

