Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden

KATTENBABBELS
2018 IN EEN NOTENDOP…

(VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER)

Al meer dan 15 jaar verzorgen wij dagelijks 150 onplaatsbare katten. Een deel leeft in
de IJmuidense haven, maar ook andere populaties verzorgen we. Door weer en wind
zorgen onze vrijwilligers voor voer, waardoor gewonde zwervers en nieuwe katten
makkelijker gevangen kunnen worden. Door consequent castratiebeleid is er van
natuurlijke uitbreiding nauwelijks meer sprake en de groepjes zijn stabiel.
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Wel worden de katten steeds ouder en krijgen zij vaker kwaaltjes. Dat heeft met name het afgelopen jaar voor extreem hoge dierenartskosten gezorgd. Kosten die deels
worden vergoed door Stichting Het Waardige Dier. Maar veel ingrepen moesten we
zelf betalen en dat heeft een flink gat in het budget geslagen. Want ook dit jaar hebben veel haven– en opvangkatten een bezoekje gebracht bij de tandarts; de gebitten
blijken een terugkerend probleem, naast de ‘gewone’ castraties & vaccinaties.
Er waren echter ook onvoorziene onkosten: kitten Mefisto moest een oogamputatie
ondergaan en de verwaarloosde BasBeer werd tot twee maal toe aan zijn ingegroeide
oogharen geopereerd. De oude afstandskater kon daarna nog enige tijd genieten van
een veilig thuis bij onze vrijwilligster Tamara (zie bladzijde 3) en ook de kleine Mefisto mocht verhuizen. Zij waren niet de enigste want buiten een record bedrag aan
dierenartskosten, hebben we ook een record aantal katten kunnen herplaatsen dit
jaar, maar liefst 19 ‘kansloze’ katten kregen een nieuw baasje! Het is natuurlijk fantastisch dat al onze inspanningen tot dergelijke resultaten leiden.

Kitten Mefisto genas niet
van een ernstige oogontsteking. Een amputatie
heeft zijn leven gered...

We merken dat met name onze berichten op Social Media voor veel belangstelling
hebben gezorgd, en mensen ons mede daardoor vaker weten te vinden. Dat heeft positieve en negatieve kanten; we kunnen vaker helpen bij bijvoorbeeld het vangen van
een vermiste huiskat, maar we krijgen ook vaker de vraag om een probleemkat op te
nemen in onze opvang. Helaas zijn de mogelijkheden daartoe nog steeds beperkt.
We zijn immers een relatief kleine organisatie die louter op vrijwilligers draait. Ook is
de ruimte in de opvang niet toereikend en de staat van één van de verblijven is inmiddels dusdanig verouderd, dat we eerst de boel weer op orde willen krijgen. Gelukkig konden we afgelopen herfst, door de steun van een donateur, twee flinke daklekkages laten verhelpen. Maar de to-do-lijst is lang en onze financiën zijn gering. Nummer één op onze wensenlijst blijft een nieuwe vloer, zowel binnen als buiten bij het
oudste verblijf. Daarnaast wordt de komst van een waterleiding naar het nieuwste,
tweede verblijf steeds noodzakelijker. De verwachte kosten bedragen 6000 euro…
Om de pot weer aan te vullen mogen we van een tweetal bevriende sponsors wederom een 50% actie houden rond Kerst! De inkomsten hieruit zijn ontzettend belangrijk
voor ons en zorgen ervoor dat we in ieder geval verder kunnen met ons werk.
De meeste lezers weten het inmiddels wel:

Iedere gift die tussen 15 december en 15 januari wordt overgemaakt naar
NL85 INGB 000 4761 772, tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden,
wordt door de sponsors met de helft verhoogd, mits erbij vermeld staat
dat het om de 50% of Kerstactie gaat!

Wekelijkse ritjes naar de
dierenarts zijn standaard

Wij willen alle donateurs, vrienden en
sponsors ook dit jaar
hartelijk bedanken voor
alle trouwe steun.
Jullie zijn geweldig!

OUDJES & LANGZITTERS …
Zowel in de opvang als tussen de havenkatten leven een toenemend aantal seniorkatten. Tijd om hen eens voor te
stellen! Deze oudjes hebben namelijk best een belangrijke rol; vaak dienen zij als ‘goede voorbeeld’ voor nieuwkomers en helpen zij die op weg. Reden waarom de meeste oudere katten ook niet meer herplaatst worden. Zij
hebben hun plekje en het daarbij horende respect verdiend en genieten daar in alle rust van.
Logischerwijs vallen zij dan ook onder de noemer ‘langzitters’, maar dat is lang niet zo erg als het klinkt hoor!

Boven: Lethius is een echte
zwerver dus zijn leeftijd kennen
we niet. We verzorgen hem nu
al ruim 8 jaar. Sinds hij schildklierproblemen heeft, woont hij
lekker in het woonhuis, in
plaats van in de voortuin. En
mogen we hem eindelijk aaien!

Foto 2: Donna is dik 15 jaar geleden bij ons gekomen.
Haar bazinnetje mishandelde haar niet alleen, maar liet
haar ook dag en nacht buiten lopen. Het heeft jaren
geduurd voor de inmiddels 17+ poes weer vertrouwen
kreeg in vrouwen. Inmiddels is het een echte knuffelgek.
Foto 3: Vlam is onze oudste havenkat. Met haar 18
jaar zwaait ze daar nog immer de scepter!

Poes Temmy is als zwervertje
op Texel gevangen omdat ze
anders zou worden afgeschoten. Nu +/- 17 jaar oud

Foto links: Cato is de matriarch in één van
onze verblijven. De staartloze poes doet
het nog uitstekend op haar 18de! Zij is net
als Donna inmiddels dik 15 jaar bij ons!
Foto daarnaast: Senna (16) is een Rotterdamse zwerver. Niemand wilde het extreem
bange poesje opnemen. Bij ons durft ze na
7 jaar al veel meer, ondanks haar handicap; een scheef koppie na een attaque.

Nummer 19

EEN BABBELTJE MET …
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 donateur. Dit keer babbelen we met Tamara.
Zij is vrijwilligster bij ons, maar sinds kort ook het baasje van één van onze ‘onplaatsbare’ katten...
- Wie is Tamara en wat doe je bij onze stichting?
Ik woon in Haarlem en kwam bij de stichting nadat mijn twee eerdere
katten kort achter elkaar kwamen te overlijden. Ik had zoveel goede
spulletjes over die ik toen naar de opvang heb gebracht. Op dat moment
zag ik dat die opvang groter was dan ik me had voorgesteld. Ik ben toen
eerst donateur geworden omdat ik meer wilde doen voor deze kansloze
katten. Het bleef echter knagen en uiteindelijk heb ik gebeld of ik vrijwilliger kon worden. Iets waar ik eigenlijk niet op zat te wachten; ik was
in gedachte best bang voor al die wilde katten. Inmiddels werk ik hier nu
een jaar. Buiten schoonmaakwerk in de opvang 1x per week, hou ik me
nu ook bezig met het socialiseren van notabene juist die wilde katten!
- Wat gebeurde er vervolgens?
Vanaf de eerste dag heeft de schuwe & moeilijk plaatsbare Stella mij
uitgekozen als nieuwe baasje, al wist ik dit op dat moment nog niet en
was ik daar ook niet aan toe. Het verbaasde mij iedere keer dat er
niemand kwam om haar te adopteren. Ik weet nu waarom: ze hoort gewoon bij mij! In de loop der maanden heeft Stella mij gesocialiseerd en
ik ben blij dat ze nu bij me woont. In eerste instantie was dat samen met
de oude BasBeer. Die was zwaar verwaarloosd in de opvang gekomen en stal direct mijn hart. Ondanks diverse
operaties heeft dit maar kort mogen duren; een gezwel maakte voortijdig een eind aan ons huiselijk geluk…
- Is het heel anders om een dergelijk schuwe kat op te voeden?
Je moet je verwachtingen bijstellen en vooral heel geduldig zijn. Denk niet dat dit soort katten van de één op de
andere dag op schoot komt liggen. Het is wel heel leuk als je merkt dat ze toch stapjes maken en toenadering
blijven zoeken. Uiteindelijk is Stella een brave, bijna saaie huiskat geworden (haha).
Wie had dat gedacht, toen ze een paar jaar geleden nog maanden onder het bed verscholen lag bij haar vorige eigenaar…? Fantastisch dat ze nu zo uit haar schulp kruipt!

Foto links: BasBeer
heeft een huisje en
geniet!
Foto midden: Bas
na zijn tweede
oogoperatie
Foto rechts: Stella
is de diva bij Tamara thuis en een
totaal andere poes
dan in de opvang!

CAT LOVE FASHION ...
Dankzij de samenwerking met het modebedrijf Cat.Love.Fashion kunnen we
met gepaste trots onze 'eigen kledinglijn' presenteren! Geïnspireerd door het
werk van onze stichting heeft Cat.Love.Fashion een collectie uitgebracht
met ons in de hoofdrol!
Van de opbrengsten ontvangen wij 50% dus verwen jezelf, vrienden en
familie met een mooi t-shirt, vest, of tas. Alleen verkrijgbaar via:
www.catlovefashion.com/collections/stichting-zwerfkatten-havengebiedijmuiden
Voor het volledige verhaal achter onze samenwerking kijk op:
www.catlovefashion.com/pages/about-us (Engelstalig)





kattenbabbels.blogspot.com

De Lethstraat 1-B & 1-C
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St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden

kattenspoed@yahoo.com

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 bij nood per sms / app bereikbaar.

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 klaarstaan. Bedankt lieverds!
Voervrijwilligers Irma Speet
Alie van Doorneveld
Annie Dikstaal
Lida Vis
Verzorging
Daniëlle Ursem
Bianca Kemp
Manon van Steijn
Irma van Steijn
Shelly Vriends
Tamara Schotvanger
Administratie
Bea Regelink
Charlotte Bierman
Chauffeurs
Freek Weber
Michel Konijn
Vangwerk
Marya Dekker
Social Media
Lenneke Baars
Diversen
Tiny Teeling
Speciale dank Tineke & Shaun
Joki & Leo
Lucy Mobers
Annet Verplanke
Natascha Bruijns
KLM-twins
Thea Rozeman
Bianca Sneek
Heidi Collignon
Diana Spaans
Meijer Dierenwinkel
Bormann Discus
DAP AniCura
DAP Bloemendaal
Dierenambulance
Kennermerland
& vele anderen!
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Wij nog winkels zoeken waar we een collectebus op de toonbank mogen plaatsen. Heb jij een tip of ben jij die winkelier, dan heel graag contact!
Er nog behoefte is aan extra schoonmaakvrijwilligers in de opvang? We zoeken
op de maan-of woensdagochtend mensen die van aanpakken weten. Interesse?
Mail dan kort je gegevens naar kattenspoed@yahoo.com
Je ons nog steeds blij maakt met Ring-zegels, Douwe Egbertpunten, Felixpunten (geen Gourmet meer), ongebruikte postzegels & nieuwe kerstkaarten.
Sinds kort sparen we ook Airmiles. Doe jij niets met je Airmiles? Wij zijn er
heel blij mee! Overschrijven gaat heel simpel via www.airmiles.nl, je hebt alleen ons kaartnummer nodig: 460050087 tnv M. Dekker. Wij kunnen daarmee
tanken, kattenbakvulling kopen, voer & allerlei andere kattenbenodigdheden.
Dit jaar heel veel mensen aan ons gedacht hebben en we ontzettend veel kattenspulletjes hebben gekregen. Van reismandjes tot krabpalen. Het was echter
zo overweldigend veel dat onze opslag overvol raakte! We hebben nu zoveel
voorraad dat we echt alleen nog zaken als (dieet)voer, kattenbakvulling (en
zakken) & ongebruikte medicatie kunnen gebruiken. Twijfel je? Bel of app ons.
Je ook voor een periodieke overschrijving kunt kiezen als je ons voor langere
tijd wilt steunen (minimaal vijf jaar) ? En dat het geschonken bedrag dan van
jouw belasting afgetrokken kan worden! Tegenwoordig kan dit zónder tussenkomst van een notaris. Vraag ons gerust om info of de aanvraagformulieren.
Wij eind februari 2019 weer mogen collecteren in de gemeente Velsen, en we
nog collectanten zoeken? Heb jij zin om een paar uurtjes te lopen in IJmuiden,
Driehuis, Santpoort, Velserbroek of Velsen-Noord / Zuid; mail of bel ons dan!
Kunstenares Annet Verplanke hard bezig is met het afmaken van een kattenportret voor een donateur van ons. Deze Beverwijkse was de winnares van de
vorige 50% actie. Ook nu mogen we een tekening van Annet verloten onder degene die meedoen aan de lopende Kerstactie. Annet maakt voor de winnaar
een uniek portret naar keuze; het mag om een (klein)kind gaan, of om een
huisdier. Nieuwsgierig? Kijk op www.annetverplanke.nl voor een impressie van
haar gedetailleerde werk. En doe dan mee aan de Kerstactie (zie voorblad)!

