
 

Verzorg ing  e n  opva ng  van  kan s l oze  k a t t en  

Kattenbabbels 

Lieve mensen, ik weet niet hoe het 

jullie is verlopen maar dit jaar is voor 

ons vooral een aaneenschakeling 

geweest van hoogte– en dieptepun-

ten. De lach en de traan volgden el-

kaar onvermoeibaar op. Waar we 

ontzettend blij, en dankbaar voor zijn 

is de renovatie van het oudste bin-

nenverblijf. Die konden we dankzij 

een cheque van Stichting Dierenlot 

eindelijk opknappen. Het werd een 

heel project waarbij daken en vloe-

ren zijn vervangen en muren op-

nieuw zijn geïsoleerd. Geen sinecure 

als je beseft dar er ook nog gewoon 

40 verwilderde katten rond liepen.  

Om de kosten nog enigszins binnen 

de perken te houden hebben we 

vooral gebruik gemaakt van onze 

geweldige vrijwilligers die schijnbaar 

over ongeroemde kwaliteiten be-

schikken. Gelukkig is er nog wat 

budget over zodat we komend jaar 

verder kunnen met het volgende pro-

ject wat er voor moet zorgen dat de 

poezen er droog en warm bij zitten.  

Ook met de katten hebben we weer 

het nodige meegemaakt. Prachtige 

momenten vastgelegd, en ons we-

derom verbaasd over de veerkracht 

van deze dieren. Een van onze bui-

tenkatten die zwaargewond was na 

een aanrijding en toch zichzelf nog in 

veiligheid wist te slepen met een ge-

broken bekken en open wonden vol 

maden. Of een paar huiskatten waar 

afstand van was gedaan, nadat hun 

eigenaar zichzelf tijdens een psychose 

dagenlang had opgesloten. Mét zijn kat-

ten, in een piepkleine, overvolle en uitge-

woonde kamer. Zonder eten of water… 

Schrijnende situaties die we helaas vaker 

lijken tegen te komen. Maar goddank dan 

ook nog de mensen in de omgeving die 

wel aan de bel trekken! Die hun buurtge-

noten en hun huisdieren in de gaten hou-

den. Een kleine moeite, waar zoveel el-

lende mee kan worden voorkomen. Let u 

ook een beetje op de mensen om u 

heen? En vooral op hen die zelf geen 

stem hebben?  

We wensen jullie fijne feestdagen en een 

goed Nieuwjaar! En bedankt voor alle 

lieve, lekkere en mooie kaarten en pak-

ketjes die we hebben 

ontvangen. Liefs! 

Namens het bestuur,  

Marya Dekker 

Een terugblik op 2021            voorwoord van onze voorzitter 
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Kers t 2021 

Inmiddels is hij van start 

gegaan: de welbekende 

Kerstactie! Een maand 

lang worden alle dona-

ties door een aantal trou-

we sponsors met 50% 

verhoogd. Dus van een 

gift van 20 euro maken 

zij 30 euro, en 100 euro 

is ineens 150 waard! 

De opbrengst van de 

Kerstactie is voor ons 

letterlijk van levensbe-

lang. We zijn immers 

geheel afhankelijk van 

giften. Helemaal in deze 

coronatijd, waarin we 

heel veel inkomsten mis-

lopen. Denk aan de jaar-

lijkse collecte en de ver-

koop van spulletjes op 

braderieën.  

Om de zwervertjes toch 

de zorg te kunnen geven 

die ze zo hard nodig 

hebben, hopen we we-

derom op een succes-

volle Kerstactie. 

Die loopt van 15 decem-

ber tot 15 januari 2022. 

De enigste voorwaarde 

is dat er duidelijk bij 

staat vermeld dat het om 

de Kerstactie gaat. Ons 

rekeningnummer is 

NL85INGB0004761772  

          BEDANKT! 

 

 
50% ACTIE 
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Dit jaar hebben we een heleboel records gebroken: nooit eerder hebben we zo-

veel nieuwe katten opgevangen, en ook weer herplaatst. Logischerwijs braken we 

helaas ook ons record aan dierenartskosten (nu zo’n 2000 euro per maand!).  

De meest tamme katten konden we onderbrengen bij bevriende collega-

organisaties die veel meer doen aan herplaatsen. Wij zijn er hoofdzakelijk voor 

katten die niemand hebben wil, omdat ze onzindelijk, heel schuw of juist agressief 

zijn. Dus het gebeurd normaal niet vaak dat katten bij ons geadopteerd worden.  

Maar ook daarin hebben we onszelf overtroffen. Onder de gelukkigen waren veel 

kittens. Opvallend was dat deze ukkies nog laat in het seizoen geboren zijn. Ter-

wijl we dit schrijven, rennen er nog 7 kittens bij ons rond! Allemaal buiten geboren 

en niet gewend aan contact met mensen. Gelukkig verloopt hun socialisatie voor-

spoedig en kunnen ook zij binnenkort verhuizen en een nieuw leven beginnen als 

gezellige huiskat. De vraag daarna leek onverzadigbaar dit jaar. 

Maar niet alle geluksvogels verhuizen. Sommige blijven juist bij ons, waar ze ont-

zettend happy zijn. Deze katten zijn meestal getraumatiseerd en hebben een be-

schermde, veilige leefomgeving nodig. Zoals ex-zwerver Hascha (foto rechts), die 

doodsbang binnenkwam maar inmiddels een heel stabiele factor is. Hij heeft hier 

dan ook een mooie taak liggen als voorbeeld en leider van de opvangbewoners! 

En zelfs voor Opus vonden we een plekje. Ondanks dat hij kattenaids heeft waar 

nog zo’n taboe op rust. Deze bijzondere kater trof net zulke bijzondere baasjes! 

Kitten Adam was tussen 

de cacaobonen 

gevonden in de haven. 

Tien daagjes oud, 

helemaal alleen, 

onderkoeld en 

uitgedroogd. Tijdens de 

vele uurtjes die ik met 

hem doorbracht als 

surrogaatmoeder, werd 

ik hopeloos verliefd op 

dit kleine vechtertje  

Kort overzicht 2021 

Gelukvogels van 2021 

Er kwamen 108 nieuwe katten binnen: 

56 zwervers, 31 kittens, 16 afstands-

katten en 9 die waren vermist en nu 

weer thuis zijn. De langst vermiste 

was al bijna een jaar weg! 

27 katten zijn geadopteerd en 12 naar 

een andere opvang gegaan. Slechts 

14 zijn terug gezet op de vangplek ... 

39 katten zijn 

op het dodelij-

ke KattenAids 

getest waar-

van er 7 zijn 

besmet (is dus 

1 op de 5!!). 

Er zijn 54 cas-

traties gedaan; 

bij 36 manne-

tjes en 18 

vrouwtjes. 

83 antibioticakuurtjes waren nodig, 

vooral bij Niesziekte & 69             

katten zijn gechipt. Bij 37 katjes is 

het gebit gesaneerd, (mi)auw! 

Er zijn 81 vaccinaties ge-

zet, 34 keer bloedonder-

zoek gedaan, 11 bijzonde-

re operaties uitgevoerd,  7 

keer een noodgeval opge-

nomen (huisuitzetting, in-

beslagname etc) en  33 

opvangbewoners zijn over-

leden. Ze worden gemist! 



 

Wie is Marya en wat drijft haar om 24 / 7 voor moeilijke katten te zorgen? 

In 2002 ben ik in IJmuiden gaan wonen en had ik een part-time baan. Ik wilde 

in mijn vrije tijd iets nuttigs doen waarbij ik ook wat van IJmuiden leerde ken-

nen. Op een goede dag zag ik in de supermarkt een briefje van mijn voorgang-

ster Paula hangen waarin ze om hulp vroeg bij het voeren en vangen van de 

vele zwervers in de haven. Ik ben altijd al dol geweest op dieren, dus dat sprak 

me direct aan. 

Vroeger nam ik altijd al ‘zielige beestjes’ mee naar huis, en ik heb geruime tijd 

in een dierenasiel gewerkt, maar ook als assistente bij een dierenarts gehobbyd en op 

een boerderij in het buitenland voor de koeien gezorgd. Ik vond alles geweldig als het 

maar met dieren te maken had. Het is echter lastig om een betaalde baan in die bran-

che te vinden dus uiteindelijk ben ik iets heel anders gaan doen. Heb op een kraan ge-

zeten in de sloop, en daarna als hoofdredacteur bij de kabelkrant gewerkt. Uiteindelijk 

kwam ik op een tekstburo terecht waar ik schrijver en secretaresse was. Schrijven is 

altijd mijn tweede passie geweest. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon toen de 

havenkatten op mijn pad kwamen... 

Ik heb een slaapstoornis waardoor ik soms nachten wakker lig. Da’s reuze handig als je 

kittens moet flessen, maar het viel niet langer te combineren met mijn werk op het tekst-

buro. Ik moest kiezen. En die keus was snel gemaakt. Inmiddels was Paula gestopt en 

had ik haar taken overgenomen. Ik wilde het direct goed gaan aanpakken want ik zag 

dat heel veel zwervertjes in de haven het slecht hadden. Hier was ik nodig. Hier kon ik 

daadwerkelijk verschil maken! 

Daarop ben ik in 2004 de stichting officieel gestart en kon ik fondsen gaan werven om 

alle zwervertjes te laten castreren. Ook kregen ze schuilhokken waar ze warm in 

konden wegkruipen bij slecht weer. Ik nam vrijwilligers aan en gestaag werd de 

stichting groter. Maar er was meer zorg nodig dan we de beestjes op straat konden 

geven. Er moest een opvang komen waar de heel schuwe en oude katjes veilig kon-

den leven. Zij waren te lief voor het straatleven, maar te getraumatiseerd om als 

huiskat te worden geplaatst. Er werd steeds meer gebouwd in de haven en het is er 

ronduit gevaarlijk voor dieren. Er valt ook niets meer te halen qua voeding nu er 

strenge milieuregels gelden. De laatste oudjes hebben we na bijna 20 jaar wegge-

haald en zij leven in de opvang. Al verzorgen we nog steeds populaties buiten, el-

ders in de regio. Castreren, bijvoeden... 

Door al die jaren werken met verwilderde en onplaatsbare katten hebben we nu veel 

kennis van kattengedrag. Uiteraard heb ik ook alle benodigde diploma’s. Onze erva-

ring en expertise wordt dan ook geregeld ingeroepen bij ernstige probleemgevallen. 

In de opvang hebben we gedragsgestoorde katten uit heel Nederland. Want er zijn 

te weinig gespecialiseerde opvangplekken voor dit soort dieren die niemand hebben 

wil. Terwijl het vaak de geweldigste katten zijn, als je door alle poeha en agressie kunt 

heenkijken. Juist de dankbaarheid en het vertrouwen wat deze beestjes je geven, 

maakt het werk zo bijzonder. Een kat die nog nooit oogcontact heeft gemaakt, alleen 

maar boos of bang is en dan uiteindelijk spinnend op je schoot ligt. Die mij nog durft te 

vertrouwen na alles wat hem is aangedaan. Dat raakt me enorm… (deel 2 volgt in mei). 
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Een babbeltje met …. (deel 1) 

“Toevallig ben ik in 

de katten ‘gerold’. 

Het hadden ook 

egels kunnen zijn”.  

In de vaste rubriek ‘een babbeltje met’ spreken we met iemand die op enige wijze 

aan onze stichting verbonden is. Dat kan een vrijwilliger zijn, een bestuurslid of do-

nateur. Dit keer babbelen we met Marya Dekker. Zij is oprichter van de stichting, 

voorzitter, de beheerder van de opvang, administrateur en een ware 1000-

poot.  Of zoals zij zelf zegt: “Ik ben vooral dierverzorger in hart en nieren”.  

Marya ontving dit jaar een 

lintje voor haar werk met 

de zwerfkatten. Haar vrij-

willigers hadden dit gere-

geld “Onvergetelijke dag” 

Marya’s trots, de opvang in 

Velsen-Noord. Meerdere 

verblijven maken een     

klein kattenparadijs...   



 

Verzorg ing  en opvang 
van kansloze katten  

Geregeld is ons gevraagd of we een 

verjaardagskalender willen maken. Met 

daarin vooral veel foto’s van onze zwer-

vertjes en de ontroerende achtergrond 

verhalen van de opvangkatten. Het leek 

een onmogelijke en kostbare opgave: 

Hoe moesten we een keuze maken uit 

al die katten en de bijzondere anekdo-

tes die bij hen horen? Ons archief be-

staat uit honderden schitterende foto’s en minstens net zo veel verhalen. 

Ook leek het te prijzig om te kunnen realiseren. Maar dankzij Stichting Die-

renlot lijkt het laatst genoemde probleem te zijn opgelost. Dierenlot stimu-

leert met de “Christmas Challenge” kleinere organisaties zoals wij, om idee-

ën aan te dragen waarmee extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. 

En die inkomsten worden dan door Dierenlot verdubbeld! Daardoor leek het 

plan al een stuk meer haalbaar. Toen ook online drukker De Fotofabriek zijn 

medewerking aanbood en de kalender voor de helft van de prijs wil leveren, 

is onze Gemma direct aan de slag gegaan. In een moordend tempo! 

We zijn erg trots op het resultaat, al gaan we het volgend jaar kalmpjes 

overdoen met een dikke scheurkalender, zodat we al die andere prachtige 

foto’s alsnog kunnen showen. Voor de achtergrondverhalen was nu helaas 

ook nog geen ruimte, maar alle gebruikte foto’s spreken zó voor zichzelf! 

Onze kalender is via de mail te bestellen: baarslenneke@gmail.com of via 

Facebook. De prijs bedraagt 15 euro (plus eventuele verzendkosten). Alle 

kalenders die tot 31 december worden verkocht komen nog in aanmerking 

voor de verdubbeling. Een leuk last-minute Kerstkado voor een kattenvriend 

of jezelf. En een welkome aanvulling voor de spaarpot van de zwervertjes! 

Verjaardagskalender Kattenopvang 

 St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden             www.zwerfkattenijmuiden.nl 

         De Lethstraat 1-B & 1-C                                        kattenspoed@yahoo.com 

           1951 HE                                                            ANBI            81 556 41 93 

         Velsen-Noord                                              K. v. K.        34 21 09 15 

 06 20 50 48 75                                             IBAN           NL85  INGB  00047 61  772          

      

OPENINGSTIJDEN 

Heb je vragen over onze stichting, over zwerfkatten of katten-                             

gedrag? Dan kun je contact opnemen met onze beheerder Marya Dekker. Echter, zij heeft het 

ontzettend druk met het aansturen van de vrijwilligers, het regelen van voer, het doen van de 

administratie, maar vooral met de verzorging van de katten in de noodopvang, die achter haar 

huis staat. Daar dit om 24-uurszorg gaat, is het noodzakelijk om enkele regels te hanteren 

zodat zij nog enige privacy en vooral rust heeft: Telefonisch zijn we bereikbaar tussen 10 en 

22 uur, maar tussen 16 en 19 uur wordt er gerust en gegeten en hopen we dat er niet wordt 

(aan)gebeld. Op zondag zijn we gesloten en alleen bij nood per sms of Whatsapp bereikbaar. 

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS  

Voorzitter              M. Dekker 

Secretaris              L. Baars 

Penningmeester   E. Spaans 
 

Alle onze medewerkers werken uitslui-

tend op vrijwillige basis. Dus ook het 

bestuur wordt niet betaald. We willen 

onderstaande vrienden & vrijwilligers 

even onder de aandacht brengen omdat 

ze altijd voor onze stichting klaarstaan. 

Bedankt Toppers!   
 

Verzorging          Bianca Kemp 

             Manon van Steijn 

             Irma van Steijn 

                            Shelly Vriends 

                            Tamara Schotvanger 

             Kelly Dekker 

             Olga Fijma 

             Naomi de Graaf 

Socialisatie          Bianca Sneek 

Administratie       Charlotte Bierman 

             Michelle Nieuwenhuis 

                            Gemma Selier 

             Esther Rolvink 

Techniek             Freek Weber 

                           Johan de Jong 

Vangwerk            Marya Dekker 

Social Media       Lenneke Baars   

             Shirly Geluk            

Diversen             Joris Wertenbroek 

                            Tiny Teeling                           

Speciale dank      Tineke & Shaun 

              Joki & Leo Kemp 

                             Lucy Mobers 

                             Annet Verplanke 

En  ♥ onze buren, collega’s en de vele 

anderen op wie we altijd kunnen bouwen! 

 

 

     LOGO KENNEMER  

              PRINT SERVICE 

     Kado                  


 
 idee       

DAGELIJKS              

UP-DATES OP 

FACEBOOK! 


