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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
“Inmiddels zorgen we bijna 20 jaar voor de zwervertjes in de haven, en sinds
een aantal jaar ook daarbuiten. Dagelijks rekenen 150 baas- en dakloze katjes
op onze hulp. De verwilderde zwerfkatten proberen we zo veel mogelijk in vrijheid
buiten te laten leven, want je doet deze dieren geen plezier om ze op te sluiten. Wel
worden ze gecastreerd, bijgevoerd en krijgen ze medische zorg. Daarnaast beheren
we een opvang in Velsen-Noord waar onplaatsbare katten een thuis vinden. Dieren
die niemand wil en op de nominatie voor euthanasie stonden. Omdat ze onzindelijk
zijn, erg angstig of juist agressief, meestal het resultaat van menselijk (mis)
handelen!”
Met professionele middelen en liefde krijgen de verzorgers veel van deze kansloze
katten weer op de rit. Toch lukt het niet altijd, en de echt onplaatsbare katten blijven permanent in de opvang wonen. Niet alleen vraagt dat om specialistische zorg,
maar ook zijn in de loop der jaren de regels scherper geworden. Helaas gaat heel
veel tijd nu in administratieve rompslomp zitten en zijn er meer kosten om aan alle
regelgeving te kunnen voldoen. Extra werk dus. “Gelukkig zijn er in de laatste maanden steeds meer vrijwilligers bij ons komen werken en hebben we nu een heel
enthousiaste ploeg. Zelf vertellen ze daar wat meer over in de rubriek ‘Een babbeltje
met…’ Zo zijn er voervrijwilligers, schoonmakers, administratieve helpers en knuffelaars. Wat een verschil met voorheen! Ook voor ons was het even wennen om deel uit
te maken van een groter team, maar wat is dat leuk als je allemaal hetzelfde doel
voor ogen hebt!”

De vloer in het oude verblijf
(boven) zorgt voor problemen.
Van een vloer zoals die in het
nieuwste verblijf, worden we
echter allemaal blij (onder).

Deze hechte club heeft er mede voor gezorgd dat de opvang een steeds professioneler aanzien krijgt. “Ook Facebook speelt daarin een grote rol en heeft met honderden
volgers een ware vlucht genomen; de dagelijkse nieuwtjes en foto’s worden gretig
bekeken! Met al die ogen die op ons zijn gericht is het nóg belangrijker om alle regels
en richtlijnen te volgen. Daarom zijn er op kort termijn aanpassingen nodig, mede
met het oog op een duurzame toekomst. Want hoe beter alles nu geregeld wordt,
zowel praktisch als juridisch, hoe langer de katten daar plezier van hebben!”
“Zo moet er een nieuwe binnen- en buitenvloer gelegd worden in de oudste twee
verblijven, en een vaste waterleiding. De bestaande grindtegelvloer zorgt dagelijks
voor onacceptabele problemen zowel qua hygiëne als qua werklast. De middelen voor
deze verbouwing hopen we met de Zomeractie bijeen te krijgen. De Zomeractie is
een initiatief van verschillende sponsors en zorgt ervoor dat we extra financiële
Ook Koe is dan ‘dik’ tevreden!
steun krijgen. We zijn immers afhankelijk van giften en ontvangen na 20 jaar veldwerk nog steeds geen subsidie, ondanks diverse keurmerken en onderscheidingen!”
Hoe werkt het ook alweer? Tussen 15 mei en 15 juni worden alle giften die binnenkomen met 50% verhoogd. Dus van een gift van 50 euro wordt door de sponsors 75 euro
gemaakt! De enige voorwaarde is dat bij de donatie vermeld wordt dat het om de
Zomeractie gaat. Gaan we samen de droom van deze zwervertjes en hun verzorgers
waar maken en zorgen voor een opvang waar nog honderden kansloze katten een veilig en warm thuis gaan vinden?
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WILD, VERWILDERD, TAM OF GEDRAGSGESTOORD ...
Vaak vragen mensen ons wat nu het verschil is tussen verwilderde katten, een wilde kat of een gedragsgestoorde
kat. En of het gevaarlijk is om met hen te werken? Gelukkig valt het onderscheid vrij eenvoudig te maken:
Een wilde kat is een kat die ‘in het wild’ is geboren en nooit met mensen in contact is gekomen. Echte wilde katten komen in Nederland niet veel voor. De meeste katten waar organisaties zoals wij mee te maken krijgen zijn
‘verwilderde’ katten. Katten die ooit in een huiselijke omgeving hebben geleefd maar door allerlei omstandigheden op straat zijn beland en voor zichzelf moeten zorgen. Dit gaat hen doorgaans slecht af omdat ze gewend
waren om regelmatig voedsel aangeboden te krijgen. Daarom zoeken dit soort katten elkaar vaak op, (in een
groep ben je veiliger!) en krijg je vanzelf groeiende populaties. Uiteraard komen daar nakomelingen van, die
meestal geheel zonder menselijk contact opgroeien. Dit worden dan wél wilde katjes! Verwilderde kittens kunnen
meestal nog tam gemaakt worden en ook bij verwilderde katers wil dat na castratie meestal nog lukken. Bij poezen wordt het al een stuk lastiger! En gevaarlijk werk? Mwah...je moet wel goed weten wat je doet!
Een ‘tamme’ kat is een doorsnee huiskat die als kitten vaak is geknuffeld en opgepakt. Bijna alle huiskatten zijn
tamme katten. Soms maken deze katten iets traumatisch mee, of worden ze verkeerd opgevoed. Dan ontwikkelen
ze een gedragsstoornis. Een veel voorkomend voorbeeld daarvan is spelagressie: een kat die zijn energie thuis niet
kwijt kan, begint ineens uit het niets aan te vallen, meestal naar handen of voeten. Daar kan uiteindelijk veel
agressie bij te pas komen. Als de eigenaar daar niet goed op reageert wordt er uiteindelijk afstand gedaan van de
’onbetrouwbare en onvoorspelbare’ kat terwijl de oplossing zo eenvoudig was geweest; aandacht en heel veel
spelen! Veel van onze ‘onplaatsbare’ afstandskatten zijn katten met een dergelijk agressieprobleem.
Overigens kunnen we tijdens vangacties snel zien of we te maken hebben met een verwilderde zwerfkat of met
een angstige huiskat. In eerste instantie zullen ze zich hetzelfde gedragen, dus als je alleen naar hun houding
kijkt, kun je ernstig worden misleid. Een groot verschil tussen deze twee is dat de huiskat zal miauwen, terwijl
een echte zwerver zich muisstil houdt en wacht op de kans om te ontsnappen! Echt aanvallen doen ze niet snel,
alleen in uiterste nood. Terwijl een kat met een gedragsstoornis daar toch echt zijn poot niet voor omdraait. Als
het bij ons fout gaat, is dat vrijwel altijd met een gedragsgestoorde kat en zelden met een verwilderde zwerver.

TOP DRIE VAN ONZE GEVAARLIJKSTE OPVANGKATTEN ...

Met stip op de 1ste plaats: Blondy
Blondy was de leidster van de groep zwerfkatten op de Orionweg. Daar was ze berucht bij buurtbewoners en verzorgers. De
schrik sloeg ons dan ook om het hart toen
de verwilderde groep noodgedwongen naar
de opvang moest verhuizen; hun buitenplek
ging op de schop. Ook in de opvang maakte
Blondy haar reputatie waar en werd er door
vrijwilligers altijd eerst gekeken of ‘t Heksje’
niet toevallig in de buurt op de loer lag. Onlangs werd Blondy ernstig ziek en we moesten voorgoed afscheid van haar nemen,
maar toch willen we deze icoon noemen.
We missen deze felle dame eigenlijk enorm!

De 2de plaats: Mischa

De 3de plaats: Johan

Op dit moment is de meest gevreesde kat in de opvang kater
Mischa. Deze afstandskat (met
een baby op komst een wijs
besluit) heeft duidelijk een gedragsstoornis. Hij komt op je af
als een vrolijk engeltje, en kan
ineens als een blad aan de boom
omslaan en bijten. Echt bijten!
Een herplaatsing ging dan ook
geheel mis. Als je hem echter
kunt ‘lezen’, is hij best heel lief!

Ook een afstandskat wegens agressie (de eigenaar zat onder de littekens van Le Johan). De enigste kat
waarvoor onze Marya ooit bang is
geweest. Hij kwam gillend en spugend binnen en er was de eerste
maanden niets mee te beginnen.
Met vallen en opstaan ontstond er
toch een band tussen Marya en
haar protegé Johan. Dankzij haar
vertrouwen in hem is hij nu poeslief
voor haar (en dan alleen voor haar).
Nummer 18

EEN BABBELTJE MET ...
… VRIJWILLIGERS MANON & IRMA

Stel jullie jezelf eens voor….
Manon; “Dit is mijn moeder Irma, ze is 57 jaar en werkt 4 dagen per week
als Uitkeringsdeskundige WIA bij het UWV.” Irma; “ En dit is mijn dochter
Manon. Zij is 26 en werkt als junior controller bij Debuut in Utrecht. Wij
wonen in Velserbroek met onze man / vader Ton.”

Hebben jullie zelf huisdieren?
Wij hebben nog maar 5 huisdieren; Tinka de witte herder van 13 jaar,
Sammy onze bouvier van 3, Cyp en Bonkie onze stalkatten van 9 jaar en
dan nog Opie, onze 7 jarige terror Main Coon.

Hoe zijn jullie bij Stichting Zwerfkatten gekomen?
Irma: “Al jaren kopen wij op het Havenfestival bij de stichting allerlei kattenspullen, want daar
ben ik gek op, dus daar ken ik ze van. Toen Manon 16 jaar was, stond er in de krant een oproep dat ze bij de stichting hulp konden gebruiken en zij reageerde daar meteen op. Helaas
was ze te jong en hadden ze iemand met een rijbewijs nodig. Afgelopen oktober hield de
stichting de jaarlijkse inzameling bij Welkoop in Santpoort. Wij zijn er toen heen gegaan met
wat spulletjes voor de katten en hebben gevraagd of we een keertje in de opvang mochten
kijken. Dat bezoek maakte zoveel indruk op ons, dat wij op de terugweg al besloten te vragen of we misschien konden helpen. Kort daarop zijn we begonnen!”

Irma met hond Sammy
en Main Coon Opie die
geen andere katten
duldt. (boven)

Wat doen jullie daar precies voor vrijwilligerswerk?
Wij maken in de opvang alle binnen– en buitenverblijven schoon, we voeren de katten en
als laatste knuffelen we ze (voor zover dat mogelijk is). En we helpen collecteren.

Is het werken met de opvangkatten anders dan met gewone huiskatten?
Niet echt veel, ze zijn wel schuwer en hebben langer nodig om aan ons te wennen. Voor
sommige moet je oppassen, maar de meeste zijn banger voor ons dan andersom. En ze zijn
beslist minder netjes in de kattenbakken dan onze huiskatten, haha.

Is het werken bij de stichting wat je er van had verwacht?
Eigenlijk is het meer werk en wij hebben veel bewondering voor Marya, die er dag en nacht
mee te maken heeft. Daarom proberen wij af en toe een dag extra te komen helpen.

Hebben jullie een lievelingetje, of bijzondere band met een opvangkat?
In het begin was Ravel er nog, ons ‘Snotje’, en wij waren gek op hem. Als wij onze terrorkat
Opie niet hadden gehad, had Ravel allang bij ons gewoond. Inmiddels is de kleine kater succesvol geplaatst.” Manon: “Ik ben dol op de halflangharige Danosta en mijn moeder
op Koetje, die bijna 10 kilo weegt! Maar ze zijn allemaal erg lief hoor. Ook bij Marya in
het woonhuis zitten enorme lieverds die allemaal een aandoening hebben!”

Manon met Ravel
‘Snotje’ op haar rug.
Zo genoemd omdat hij
aan chronische Niesziekte lijdt. (onder)

Wat zou je graag anders / beter willen zien in de opvang?
Tegelijk: “Waterkranen in het achterhuis om de kattenbakken lekker mee schoon te
spoelen.”

Wat zijn de voor- en nadelen met het werken bij een kleine organisatie?
Bij een kleine club is er meer aandacht voor de vrijwilligers en wordt er meer om de
dieren gegeven. Een grote organisatie is vaak commercieel en heeft andere belangen.

Hebben jullie zelf nog iets toe te voegen? Een bijzonder moment?
Manon: “Een bijzonder moment was dat ik eindelijk de angstige Danosta kon aaien,
mede dankzij de socialisatie van de andere vrijwilligers.” Irma: “Eigenlijk gebeurt er
iedere keer wel iets bijzonders als we bezig zijn in de opvang!”

EVEN AANDACHT VOOR ...
Velen van jullie komen bij dezelfde dierenkliniek als wij, zij het waarschijnlijk wat minder vaak. Het kan je daarom zijn
ontgaan dat het Dier Medisch Centrum een naamsverandering heeft ondergaan. Vanaf heden zijn alle filialen (IJmuiden,
Velserbroek en Beverwijk) aangesloten bij AniCura en gaan zij verder onder die naam. AniCura is één van de grootste
aanbieders van diergeneeskundige zorg en volgen en investeren in de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Vanzelfsprekend vinden jullie daar nog steeds wel de jullie bekende dierenartsen!
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OPENINGSTIJDEN
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.
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Je ons nog steeds blij maakt met Ring-zegels, Douwe Egbertspunten, Felixpunten,
(oude) handdoeken, 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 kattenmedicatie.
De opbrengst van onze tweede collecte ook deze keer onze verwachtingen ruimschoots overtrof? Dat 11 dappere collectanten in de koudste week van het jaar toch
nog bijna 1800 euro hebben opgehaald? En dat de datum voor de collecte volgend
jaar al vaststaat en we hopen dat nóg meer mensen mee helpen collecteren. Heb jij
een paar uurtjes tijd tussen 26 februari en 4 maart? Geef je dan nu alvast op!
We onze voorzitter Marya Dekker wederom willen voordragen als kandidaat voor de
titel “vrijwilliger van het jaar 2018” 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!
De knoop is doorgehakt; we gaan stoppen met de kledinginzameling! Het kost heel
veel tijd om alles te sorteren, op te slaan en af te voeren. Daarbij gaat er te vaak iets
fout bij de transporteur en bij de uitbetaling. De opbrengst staat totaal niet in verhouding tot al het werk en de frustratie. Ook zit er vaak afval tussen en vanaf 2018 moeten we voor het afvoeren daarvan betalen. Tot eind dit jaar kunnen jullie kleding, textiel en schoeisel in onze oranje container kwijt, daarna is het helaas over….
We weer met 2 kramen op het Havenfestival (23 & 24 juni) staan? Eén kraam met
(katten)kadootjes voor baas én dier, de tweede vol dameskleding voor spotprijsjes!
Kunstenares Annet Verplanke ook dit jaar heeft aangeboden om een zeer persoonlijk
kunstwerk te maken voor één van onze donateurs? Iedereen die meedoet aan de
Zomeractie maakt kans om uitgeloot te worden! De winnaar mag zelf aangeven of dit
een portret van een (klein)kind of huisdier moet worden (tekening rechtsonder).
Nieuwsgierig naar meer van haar werk? Kijk gauw op www.annetverplanke.nl en doe
mee aan onze Zomeractie. Na 15 juni krijgt de winnaar bericht ….

