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“We krijgen steeds vaker met het onoverkomelijk gevolg van onze wegwerpmaatschappij te maken; de Afdankertjes. En omdat het om dieren met een ‘defect’ gaat,
zijn ze meestal niet meer plaatsbaar. Niemand wil deze katten hebben, omdat ze
onzindelijk zijn, of een ander gedragsprobleem hebben, zoals plotseling uithalen of
bijten. Wij begrijpen als geen ander hoeveel werk en irritatie een onzindelijke kat
met zich mee kan brengen. Toch verlangen deze kansloze dieren slechts iets meer
inzicht en tijd, maar wie heeft dat tegenwoordig nog? Daarom blijven dit soort katten
soms noodgedwongen jaren bij ons omdat er nergens een plekje voor ze is. Mede voor
hen houden we weer een 50% actie. Om ze meer ruimte, genoeg vermaak en speciale
zorgmiddelen als incontinentie-materiaal te kunnen bieden.”
Daarnaast worden de zwerfkatten in de haven gestaag ouder en hebben ze steeds
meer zorg nodig. “Met name de gebitten blijven een bron van zorg. We treffen soms
zwervers aan met zo’n slecht gebit dat ze niet in staat zijn om nog te eten. Natuurlijk
helpen wij deze stakkers, maar de kosten zijn enorm, gemiddeld 250 euro per kat. Er
staan nog meerdere zwervertjes op de wachtlijst, al was het maar voor controle!”
Onze vrijwilligersorganisatie is geheel afhankelijk van donaties en draagt het keurmerk Goed Besteed. Maar om alle katten de zorg te geven die nodig is, zijn extra inDe Kerstactie was een enorm
komsten noodzakelijk. Met de 50% actie hopen we weer een buffertje op te kunnen
succes. Dankzij alle giften kon
bouwen, zeker nu we weten dat we (één derde van) de dierenartskosten dit jaar weonder andere de schuld aan
derom zelf moeten ophoesten. Helaas is een deel van de vergoeding weggevallen. We
onze dierenarts volledig worden
praten dan al gauw over een paar duizend euro! Want naast de gebitten moeten ook
de opvangkatten weer netjes worden ingeënt om besmettelijke ziektes te voorkomen. betaald, en is de voorraad (dieet)
voer voorlopig aangevuld. Onze
dove witte kater Pluis is blij met
De 50% actie wordt officieel gehouden van half mei tot begin juni maar gelukkig wade blaasgruisbrokjes waardoor hij
ren onze sponsors bereid de actie te verlengen. Door medische problemen kon deze
nieuwsbrief namelijk niet tijdig geschreven worden en zodoende waren een hoop van
weer normaal kan plassen!
onze donateurs niet op de hoogte van de actie. Niet iedereen maakt immers gebruik
van Facebook of internet. Sommige donateurs wachten echter speciaal op de 50% ac- Oude havenkat Pjötr was zichzelf
niet meer na het overlijden van
ties, om ons op die manier nog eens extra te kunnen steunen. De actie is daarom verzijn
maatje Piepmuis. Hij kreeg
lengt tot echt iedereen de nieuwsbrief heeft ontvangen.”
daarom een plekje in onze opIedere gift die tot en met 30 juni wordt overgemaakt op ons gironummer vang waar hij in alle vrijheid kan
genieten samen met de andere
NL85 INGB 000 4761 772, tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden,
onplaatsbare bewoners….

wordt weer met maar liefst de helft verhoogd!
< Pontje Poes, heeft jaren met een vreselijk slecht & pijnlijk gebit op straat
geleefd tot wij haar konden helpen
> We hebben meerdere poezen in de
opvang die zijn opgegroeid bij een eenzame oudere. Na hun overlijden konden
deze eenkennige poezen nergens terecht omdat ze geen menselijk contact
gewend zijn, zoals onze 4-jarige Stella.

AFDANKERTJES ...
Nee, we bedoelen niet de kleding die we nog steeds inzamelen.
We hebben het over katten. Dieren die worden achtergelaten bij
ons, onder het laten van hete tranen. Maar waarvan we nimmer
meer iets van deze baasjes horen, ondanks alle mooie beloftes.
Het lijkt een nieuwe tendens in onze wegwerp-maatschappij.
Ook dieren worden steeds makkelijker de dupe van impulsief
aankoopgedrag, of het sneller weg doen van iets dat ‘kapot’ is.
In plaats dat men de moeite neemt om iets te repareren, wordt
tegenwoordig veel te makkelijk het oude of kapotte vervangen
door een nieuw, en beter exemplaar…
Zorgen wij voornamelijk voor verwilderde zwerfkatten, we hebben in onze opvang ook vreselijk lieve tamme katten zitten. Maar
zij hebben een ‘defect’, waar het vorige baasje niet mee overweg kon. Het zijn de Afdankertjes. De katten die in huis plassen,
plotseling bijten of ander ongewenst gedrag vertonen. Helaas
nemen veel eigenaren niet de tijd noch de moeite om zich in deze problemen te verdiepen. Want meestal zijn die niet medisch
van aard maar notabene ontstaan door het baasje zelf!
Uit verveling kan een kat ‘prooigedrag’ ontwikkelen en onverwachts uithalen of bijten. Door stress, verhuizing of de komst
van een nieuw gezinslid kan het zijn dat een kat ineens naast de
bak gaat plassen. Of misschien kan het dier door zijn hoge leeftijd niet goed meer in de bak komen. Of wordt de bak niet genoeg geleegd. Zijn er ruzies en spanningen in huis, iets waar
een kat erg gevoelig voor is. Er zijn legio redenen waarom een
kat bepaald gedrag vertoont, en minstens net zo veel oplossingen. Alleen vraagt dat geduld én inspanning van een eigenaar.

Kleine Mini-Me was niet langer welkom bij haar baasjes
omdat ze uitzonderlijk druk was. Doordat zij haar energie niet kwijt kon begon ze ’zomaar’ mensen aan te vallen. Inmiddels heeft ze een hoop bij - en afgeleerd!
Onze Main Coon Flora is ook een afdankertje: met vervilte vacht en een constante snotneus door chronische Niesziekte (dit alles door verwaarlozing!) vond men deze
knuffelbeer te lastig, te bewerkelijk en te duur worden …

Zo kun je bij een kat die uit verveling begint te bijten, dit gedrag
afleren door hem extra moe te maken door intensief met hem te
spelen. En is zelfs verkeerd toiletgedrag af te leren, maar dan
niet door het dier te straffen of erger, met zijn neus door de urine
te halen. Dit werkt juist averechts! Ook wordt geregeld gedacht
dat katten ‘wraak nemen’ op deze manier, omdat het baasje vaker weg is of de kat bijvoorbeeld niet naar buiten mag. Maar
poezen zijn geen mensen en kennen deze emoties niet!
Maar al te vaak blijken dit soort katten de liefste huiskatten te
zijn, maar worden ze simpelweg verkeerd begrepen. Wij proberen hen weer in het gareel te krijgen, soms met de hulp van tijdelijke gastgezinnen. Vaak geldt dat dit soort dieren vooral rust
nodig hebben. En een consequente begeleider. Dat kan ook een
andere kat zijn. In onze opvang wonen een paar veteranen. Oudere katten die het klappen van de zweep kennen. Die weten
wat verwacht wordt en wat wel en niet mag. Zij voeden de
nieuwkomers opnieuw op. En meestal met uitstekende resultaten. En gelukkig worden we soms gebeld door mensen die juist
zo’n ‘moeilijkere’ kat een tweede of derde kans willen geven.

Robin is onplaatsbaar. Hij plast al jaren geregeld naast
de bak En niemand wil een pieskater in huis, hoe lief en
aaibaar hij ook is…

Mensen die niet bang zijn voor een plas– of bijtongelukje. En die
een kat kunnen ‘lezen’. Weten wanneer je een dier even met
rust moet laten, hoe je hem moet corrigeren en hem vooral ook
belonen als hij krabt en plast op de plekken waar dat is gewenst.
Het is jammer dat deze dieren zo snel worden afgedankt. Want
hoeveel van dit soort katten komen er totaal verkeerd terecht?
Professionele opvangplaatsen zoals wij die bieden zijn zeer beperkt en de wachtlijsten lang… We zien dus steeds vaker huiskatten op straat belanden. Gedumpt wegens een ‘defect’.
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EEN BABBELTJE MET ...
… GASTOUDER HELEEN
“Als baby was ik al vertrouwd met dieren. Onze hond “waakte” over mij
en hij was mijn steun en toeverlaat. Later vonden mijn moeder en ik een
kitten van 5 weken oud, in de schuur bij de overburen die op vakantie
waren. Na een week was ook mijn moeder verkocht. Hij bleef bij haar
toen ik uiteindelijk het huis verliet. Al snel haalde ik toen een poes uit het
asiel en sinds die tijd heb ik nog 4 katers een goed thuis kunnen geven.
+

Sinds een paar jaar ben ik “poesloos”, en dat ging steeds meer knagen.
Maar al jaren ben ik donateur van de Stichting Zwerfkatten IJmuiden. En
in een van de nieuwsbrieven las ik dat er regelmatig gastgezinnen werden gezocht voor de opvang van katten die te bang zijn om in de opvang
te kunnen functioneren. Daar ging mijn poezenhart van stromen. Zo is
kater Dropje bij mij in Haarlem terecht gekomen. Hij had echt meer één
op één contact nodig om uit zijn schulp te kunnen kruipen. Dat is in een
drukke opvang niet altijd haalbaar. Maar ook voor mij is het fijn. Ik heb
weer tijdelijk dankbaar gezelschap, want vanwege mijn privé situatie kan
ik voorlopig niet voor langere tijd een poes in huis nemen.
Drop kwam binnen als een zeer schuwe kater, die onbenaderbaar was en sloop in plaats van
liep en alleen maar onder de bank vertoefde. En oh, wat is het dan mooi om te zien hoe hij verandert in een zeer korte tijd. Inmiddels is het een ontzettend lieve, gezellige, speelse en aanhankelijke kater, die het huis doorsjeest en de boel aan het verkennen is. Hij verdient het zo om
straks weer een fijn huis te krijgen. Al zal ik hem dan wel gaan missen, maar dat hoort erbij.
De zwarte kater heeft een hoop meegemaakt. Is als afdankertje bij de stichting terecht gekomen omdat hij zó bang was en in huis plaste, iets wat hij hier nog nooit heeft gedaan overigens.
De eerste dagen heb ik echt de tijd genomen om vooral gewoon tegen hem te praten en zelf
rustig te zijn. Zo kon hij wennen aan mijn stem. Terwijl ik dit zit te typen, kruipt hij zelfs voor het
eerst bij mij op schoot! En dat in nog geen 3 weken tijd. Zo snel kan het dus gaan. Belangrijk is
om vooral niets te forceren en hem telkens nieuwe positieve ervaringen te laten opdoen.
Voorzichtig zoekt hij steeds vaker mijn hand op om gekroeld te worden. Hij wil zo graag! Wat
volgens mij ook goed helpt zijn de homeopathische druppels die een holistische dierenarts voor
hem heeft samengesteld én natuurlijk de rust hier in huis. Ik kan iedereen aanbevelen op deze
manier een poes een nieuwe kans te geven om te herstellen van de trauma’s uit het verleden.
Het is een ontroerend proces om van zo dichtbij mee te maken!”

Het is niet voor iedereen weggelegd want
een socialisatietraject
kan weken duren.
Tijd, geduld, rust en
kattenkennis zijn een
absolute pre… Ook
moet je niet bang zijn
aangelegd, want een
kat in het nauw
maakt soms rare
sprongen!
Maar de beloning is
groot. Het is zo ontroerend om een onplaatsbare kat weer
dik tevreden te zien
spinnen!!!

EVEN VOORSTELLEN: ONZE NIEUWE SECRETARIS
‘Ik ben sinds juli vorig jaar vrijwilligster bij Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden. Daarvoor heb ik bijna 5 jaar als vrijwilligster bij de Dierenambulance gewerkt, in mijn woonplaats
Heemskerk. Daar merkte ik dat katten echt ‘mijn ding’ zijn en dat ik goed met ze om kan
gaan. Zelf heb ik ook twee poezen met een ‘rugzakje’. Omdat ik meer voor dit soort kansloze
katten wilde doen, heb ik de switch naar de zwerfkattenopvang gemaakt.
Bij de dierenambulance had ik ondertussen veel ervaring opgedaan met het administratieve
werk, het beheren van een facebookpagina en het organiseren van de collectes. Zodoende
konden we dit jaar ook voor het eerst collecteren voor de IJmuidense zwerfkatjes. En samen
met vrijwilligster Daniëlle hou ik nu de facebookpagina bij.
Daarnaast kom ik 1x per week naar de opvang in Velsen-Noord en doe ik de dingen die gedaan moeten worden. Dat is heel divers: een klimpaal in elkaar zetten, de chipregistratie van
alle katten controleren, om de week naaktkat Zara wassen…noem maar op. Ook neem ik regelmatig de camera mee om leuke foto’s te maken. Toen ik hoorde dat het bestuur een nieuwe secretaris zocht heb ik me hiervoor aangemeld. Toch blijft één van de leukste dingen in dit
werk het contact met de katten. Zien dat het allemaal verschillende karakters zijn en hoe
ieder op zijn eigen manier en tempo toch contact met je komt maken. ‘
Lenneke Baars, secretaris SZHIJ
‘Witte Bowien wilde eerst niets van me weten, maar zit tegenwoordig naast me. Mijn huidige ‘projectje’ is Senna, een zeer schuwe seniorpoes die scheef loopt na een hersenbloeding. Iedere week gaan we een stapje verder. Prachtig om te zien hoe dat vertrouwen groeit! ‘
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BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

OPENINGSTIJDEN

Voorzitter
M. Dekker
Secretaris
L. Baars
Penningmeester M. Konijn

Voor allerlei vragen over onze stichting kun je contact opnemen met de coördinator, 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 enige privacy en 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 per sms bereikbaar bij nood.

Alle onze medewerkers zetten zich
uitsluitend op vrijwillige basis voor de
zwervertjes in. Dus ook het bestuur!
We willen onderstaande vrienden &
vrijwilligers even onder de aandacht
brengen omdat ze altijd voor de
zwerfkatten én voor ons klaarstaan.
Bedankt lieverds!
Voervrijwilligers Irma Speet
Alie van Doorneveld
Annie Dikstaal
Lida Vis
Verzorging
Daniëlle Ursem
Medisch
Marya Dekker
Administratie
Bea Regelink
Facebook
Lenneke Baars
Chauffeurs
Freek Weber
Michel Konijn
Kattenknuffelaar George Rijnhart
Diversen
Tiny Teeling
Joki & Leo
Speciale dank Tineke & Shaun
Sander & Yvonne
Lucy Mobers
Karin Wanninkhof
Annet & Bert
Anneke
Thea
Heleen
Kennemer Lichtdruk
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We het hele jaar nog het Goede Doel zijn van Specsaver Beverwijk? Aan het eind van
het jaar krijgen wij een percentage van de behaalde winst. Iedere Specsaverwinkel
steunt een ander Goed Doel, en draagt zo een maatschappelijk steentje bij.
Je ons nog steeds blij maakt met Ring-zegels, Douwe Egbertspunten, Gourmet &
Felixpunten (tot maart 2018), incontinentie– of puppy onderleggers, ongebruikte
postzegels & nieuwe kerstkaarten, opbergdozen van kunststof en uiteraard alles wat
voor katten bedoeld is. Van voer tot grit en ongebruikte of overgebleven medicatie.
De opbrengst van onze allereerste collecte al onze verwachtingen ruimschoots overtrof? Dat een groepje van 10 collectanten de benen uit het lijf heeft gelopen en ruim
1700 euro heeft opgehaald? En we dit volgend jaar natuurlijk hopen te evenaren...
We onze voorzitter Marya Dekker willen voordragen als kandidaat voor de titel
“vrijwilliger van het jaar 2017” bij Stichting Dierenlot. Dat de winnaar naast de eer,
ook een mooi bedrag krijgt voor zijn / haar organisatie. Vind jij ook dat onze duizendpoot op het podium hoort, steun haar dan via www.dier.nu en geef haar op!
Er nog steeds een oranje container voor ons huis staat waar je 24 uur per dag kleding in kwijt kunt. Graag wel schoon en heel, dus geen vodden of ander vuil als lampen, stiften of pedicure-artikelen (zie foto). Wel kan overig textiel als lakens, handdoeken en schoeisel ook bij ons ingeleverd worden. Dat wat wij zelf niet voor de katten kunnen gebruiken, wordt voor een kilo-prijs opgekocht.
Wij onze oprechte excuses willen aanbieden aan alle afstand-adoptiebaasjes? Dat
we schandalig achterlopen, voornamelijk door de medische problemen van degene
die als enigste alle verhalen kan schrijven. Nu haar handen eindelijk beginnen te
genezen en het typwerk hervat kan worden, zijn de afstand-adopties als eerste aan
de beurt na het uitkomen van deze nieuwsbrief! Nog heel even geduld alsjeblieft!
Er een leuke nieuwe site is waar je heel gericht en met kleine beetjes diverse dierenorganisaties kunt steunen, waaronder ons. Kijk eens op www.dierendonatie.nl
We druk bezig zijn met het organiseren van een rommelmarkt, ten behoeve van de
zwervertjes. En dat deze naar verwachting in september gaat plaatsvinden. We hebben zoveel spullen (aangeboden gekregen) dat we meerdere kramen kunnen vullen
en daarom een groots evenement plannen met allerlei extraatjes. Wordt vervolgt...

