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STICHTING ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN
OUD & NIEUW JAAR

HOE STAAT HET MET ….

Het is lente 2014. In de haven van IJmuiden ligt een poesje weggekropen.
Bang voor iedereen. Ze heeft ooit mensen en verzorging gekend maar is
het vertrouwen in hen allang verloren. Zij is gedumpt omdat haar baasjes
geen geld voor de dierenarts over hadden. Ze heeft namelijk een
vreselijke ontsteking in haar bek. De pijn belet haar te eten. Ze wordt
steeds magerder. Haar lot lijkt onafwendbaar; ze zal van honger sterven.

Dankzij onze trouwe donateurs, de
opbrengsten van de zomeractie, NAG goten,
BUKO, Dibruun installatie, Lucy, Tineke,
Shaun, Freek en de steun van Stichting
Dierenhulp hebben we nu een prachtig en
broodnodig tweede binnenverblijf en is ook de
extra buitenruimte vrijwel gereed!

Oktober dit jaar. Een jonge kater wordt op straat meerdere malen door
een hond gegrepen. Hij weet zichzelf keer op keer te bevrijden uit de
meedogenloze kaken, maar tijdens zijn vlucht raakt hij de weg naar huis
volledig kwijt. Hij zwerft dagen met levensbedreigende verwondingen op
straat. Tot hij van uitputting instort. Het is slechts nog een kwestie van tijd
voor hij eenzaam en verloren wegkwijnt.
Een maand later. De nachten zijn al bitterkoud, maar mama-poes doet
wat zij kan voor haar drie kleine kittens. Het voer is schaars en ook bij de
camping waar dit prille gezin een zwerversbestaan leidt, kan de
wanhopige moeder geen afvalrestjes meer vinden. Ze probeert met haar
magere lijf tevergeefs warmte en beschutting te bieden aan haar ukkies.
Maar de nachten duren steeds langer….
Het lijken fragmenten uit een boek, maar het is de realiteit voor vele
zwerfkatten. Het zijn waargebeurde verhalen, maar gelukkig met een
goede afloop. Want deze katten werden opgemerkt door onze oplettende
vrijwilligers. Soms nog maar net op tijd. Inmiddels maken deze dieren het
goed, na zeer intensieve verzorging. En Dokkie, de kat met de vele diepe
bijtwonden, mag Kerst zelfs al bij nieuwe baasjes vieren! Fantastisch natuurlijk, maar er zijn nog zoveel andere kansloze katten die schreeuwen
om hulp. Laat u hen niet in de kou staan met Kerst?
Om de zorg ook deze winter te kunnen continueren, wordt van 10
december tot 7 januari a.s. weer de speciale Kerstactie gehouden;
iedere gift die in deze periode wordt overgemaakt naar onze girorekening, wordt door een sponsor met 50% verhoogd. Dus maakt u
20 euro over, dan krijgen wij 30 euro. En 100 euro is ineens 150 euro
waard! U kunt uw (belastingaftrekbare!) bijdrage overmaken op IBAN
NL85 INGB 0004761772 tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden,
ovv Kerstactie. De katten zijn u zo dankbaar!
St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden is een vrijwilligersorganisatie die
zwerfkatten castreerd en een opvang heeft waar zeer schuwe en
onplaatsbare katten, moederloze kittens en gewonde zwerfkatten een
veilige haven vinden. Deze opvang en verzorging kost geld en onze
stichting, die geheel afhankelijk is van uw steun, heeft ieder dubbeltje
keihard nodig. Dagelijks verzorgen wij meer dan 150 kansloze katten!
Wij dragen het keurmerk ‘Goed Besteed’ : een garantie dat uw gift
daadwerkelijk daar komt waar het nodig is; bij onze onplaatsbare en
kansloze (zwerf)katten.
Het herstel
van de zeer
pijnlijke
ontsteking
in haar bek,
heeft nog
maanden
nodig…

Er is ontzettend veel werk verzet, maar
helaas is de streefdatum in augustus jl. (de
maand van ons tienjarig bestaan) niet
gehaald. Aan de laatste details wordt
momenteel de hand gelegd, zoals het
ontsnappingsproof maken van het geheel.
Maar ook hierna houdt het werk niet op:
nadat we onze opvangkatten hebben
‘verhuisd’ naar het nieuwe verblijf, gaan we
aan de slag met de oude opvang. Deze gaat
omgetoverd worden tot quarantaineruimte,
waar de oudjes, zieke en zwakke katten een
rustig eigen plekje krijgen. We hopen met de
Kerstactie deze transformatie te bekostigen!
Traditiegetrouw wordt tussen alle donateurs
van de Kerst- en Zomeracties een loterij
gehouden. De vorige winnaar, de familie De
Klerk uit Haarlem kreeg een uniek schilderij
van hun huiskat, gemaakt door kunstenares
Ingrid Zaalberg. De familie was dolblij; iets
dergelijks stond al jaren op hun verlanglijstje.
Ook deze Kerst houden we een loterij waaraan ditmaal de schilderes Karin Wanninkhof
van harte mee werkt! Op ons blog staan
voorbeelden van haar werk, en we hopen dat
de komende winnaar in januari, net zo onder
de indruk is als wij altijd weer zijn!
Foto’s van
Dokkie’s
enorme
wonden,
schokten
alle lezers
op ons
blog…

Jong gezin nu veilig &
warm in onze opvang…

GEHANDICAPT, maar niet voor de poes…
89997

Ik ben natuurlijk bevooroordeeld als ik over onze bijzondere katten praat. Iedere katteneigenaar vind zijn dier
immers uniek en uitzonderlijk begaafd. We kunnen daar tot vervelens toe over uitweiden. Zeker als het gaat
om katten met een handicap, want die zijn dubbel zo bijzonder. Want hun dapperheid en kracht kent geen
grenzen. En zelfs nu ik al jaren met blinde, dove en driepotige katten heb samengeleefd, kan ik mij nog immer
verbazen over hun veerkracht en souplesse.
Zo herinneren een aantal van jullie vast onze Romy nog wel. Dit schepseltje vonden wij jaren geleden in de
stromende regen in de bosjes, naast haar inmiddels overleden moeder. Romy was slechts een paar
maandjes oud. Niet in staat voor zichzelf te zorgen. Het was een raadsel dat zij nog leefde, helemaal toen
bleek dat ze hersenletsel had. Romy was een kattenmongooltje. Ik werd haar nieuwe mama, en blijmoedig
volgde ze mij als een schaduw. Ik moest haar helpen op de kattenbak, want anders viel ze om. Ze was
beperkt maar had daar zelf het minste last van. We wisten dat ze slechte niertjes had en dat haar leven kort
zou zijn. We hebben intens van haar genoten, toch nog vijf mooie jaren lang. Maar ik heb vooral heel veel van
dit kattenkind geleerd. Over mezelf, maar vooral over het mysterie dat De Kat is.

Marya & Romy,
onafscheidelijk

Pommetje, ex-zwerver uit
Haarlem. Deze éénoog is
zéér geliefd bij de poezen in
onze opvang waar hij nu
permanent woont.

Terwijl ik dit schrijf kijk ik met een scheef oog naar onze Fibi. Deze ex-zwerver is zonder ogen geboren en
heeft toch jaren op straat geleefd, met slechts zeer minimale verzorging. Kreeg notabene kittens die ze fantastisch opvoedde. En nu hier in huis loopt ze rond alsof ze alles ziet. Soms verdenk ik haar er van dat ze
stiekum toch ogen heeft en mij in de maling neemt. Zoals ze met speelgoedmuisjes speelt en door huis rent.
Alleen als ik heel goed oplet zie ik dat ze met haar snorharen de muren waarlangs ze loopt aftast. En dat ze in
haar koppie een soort kaart heeft. Ze volgt daarin vaste patronen, onderwijl trillingen voelend en de lucht
opsnuivend. Zo weet ze alles wat ze weten moet. Feilloos!
In de opvang hebben we twee dove poezen. Zo stoïcijns als je ze maar kunt voorstellen. Ze maken wel iets
meer kabaal, maar weten zich in deze beschermde omgeving uitstekend te redden. Maar ook op straat
hebben we al jarenlang gehandicapte zwerfkatten zoals Katai, waarbij we een poot moesten laten amputeren
nadat hij beschoten was. De kogel had zijn poot verbrijzeld. Hij loopt nu op drie poten, maar is zo snel als de
bliksem. Scheelie, Pommetje, Oman, één-ogige en schele katten. Of Cato, geheel staartloos na een ongeluk.
Zielig? Welnee! Vaak zijn deze gehandicapte katten leider van een groep, zoals onze Cato de scepter in de
opvang zwaait. En ik begrijp nu wel waarom… Zij zijn het toonbeeld van lef, waardigheid en zelfvertrouwen.

STUKJES EN BEESTJES ….

Cato, heeft als zwerfkat een
ernstig ongeluk gehad. Is nu
al meer dan 8 jaar de grote,
staartloze bazin in de
opvang. Doet ze geweldig!

Elk jaar hebben we een tweetal projecten waaraan we de inkomsten van de Kerst- en zomeracties
willen besteden. Bijzondere zaken die hard nodig zijn maar waar normaal geen budget voor is. Het
nieuwe binnen- en buitenverblijf was daar een goed voorbeeld van. Maar ook de aanschaf van een
speciale, grotere vangkooi valt daaronder. Of het inentings-project waaraan ook St. Dierenhulp
meewerkte, zodat inmiddels al onze opvangkatten goed beschermd zijn tegen het dodelijke en zeer
besmettelijke kattenziekte-virus dat akelig dichtbij al voor meerdere slachtoffers heeft gezorgd.
Het volgend project waar we hard voor sparen is het volgende; we willen na alle opvangkatten, nu ook
alle havenkatten eens goed laten nakijken. Sommigen zijn al heel lang niet naar de dokter geweest.
Ondanks dat we de zwervertjes goed monitoren en ingrijpen als er iets mis lijkt te zijn, bij katten is het
niet altijd even snel merkbaar en zeker de verwilderde havenkatten zijn er meester in om lang met
verborgen gebreken rond te lopen. Naast geld is er voor deze klus vooral tijd en geduld nodig om de
dieren te vangen. De eerste is inmiddels aan de beurt geweest. Onze oude Socks was echter tip-top
in orde en kon na een nachtje logeren weer van zijn vrijheid genieten in de haven. Nu de rest nog…
Wist je dat onze voorzitter Marya een heuse engel is? Althans, volgens het damesblad Vriendin, waar
Marya in de decembereditie in te bewonderen valt, als Kerstengel dus!

Katai, havenkat op 3 poten

Wij zijn niet alleen trots op onze Marya, maar ook op de dames van een IJmuidense zwemclub. Maar
liefst drie van hen hebben het afgelopen jaar bij ons een ‘moeilijk plaatsbare’ kat geadopteerd en de
dieren een fantastisch thuis gegeven. En terwijl deze nieuwsbrief bij de drukker ligt, wordt er zowaar
aan een vierde adoptie gewerkt. Heel bijzonder die dames van de zwemclub….
Zonder jullie hulp beginnen wij niets. Zo zijn we enorm blij met alle schuilhuisjes en solarverlichting die
we van mevr. Mobers ontvingen, van het dieetvoer van Sander & Yvonne, de sluispanelen van de
familie Kalkman-Royers, de steun van de twee anonieme zusjes, en het voer dat regelmatig wordt
gebracht door de tweeling-stewardessen Stephanie en Claudia en hun collega Simone. Maar ook
onze eigen collega’s denken vaak aan ons. Zo werden we onlangs blij verrast met een hele berg
kattensnoepjes van St. Dierenherplaatsingsdienst uit Den-Haag en tweedehands maar prima
bruikbare kattenhuisjes van onze collega-opvang St. Zwerfdier uit Alkmaar. Lieverds, bedankt!
Ook een woord van dank aan Meergroep Post; zij brengt deze nieuwsbrief in de regio kosteloos rond!
En Folkerts Design voor hun medewerking aan dit drukwerk, zo op het allerlaatste moment nog…

KATTENKRABBELS, een babbeltje met …
MIEKE & MICHEL, BUREN VAN ONZE ZWERFKATTENOPVANG
Veel mensen die bij onze opvang in Velsen-Noord op bezoek komen verbazen zich over
de rust die er heerst en over het feit dat het hier zo schoon is en niet stinkt.
Desalniettemin wordt ons zeer geregeld de vraag gesteld “Wat vinden de buren er van?”
We besloten het aan hen zelf te vragen. Dus daarom dit keer een babbeltje met onze
gewaardeerde buurtjes, Mieke (38) en Michel (53).
Het is ongeveer 6 jaar geleden dat onze opvang zich hier op de De Lethstraat vestigde. En
zoals een goede buur zich betaamt stelden wij ons meteen aan onze nieuwe, naaste buren
voor. Die keken enigszins zorgelijk toen wij ons voorstelden als ‘kattenopvang’, maar het ijs was
snel gebroken toen bleek dat we veel wederzijdse kennissen hadden. De vragen ‘weet je nog’
en ‘ken je die nog’ vlogen over en weer. En ook nu, tijdens dit interview, dwaalt het gesprek
vaak af en zitten we na anderhalf uur nog schuddebuikend lachend om de tafel.

Mieke & Michel, onze naaste
buurtjes met de opvang achter hen

“Tja, natuurlijk schrokken we heel even toen we hoorden dat er een kattenopvang naast ons
kwam. Je denkt toch direct aan geur- en geluidsoverlast van sproeiende katers en krolse
poezen.” geeft Mieke direct toe als ik haar daar naar vraag. ‘Aan de andere kant zijn we wel wat
gewend. In dit wijkje wonen meer vreemde types, dus we kijken niet zo gauw raar op.
Bovendien is dit een zeer diervriendelijke buurt. Vrijwel iedereen heeft meerdere huisdieren.
Honden en katten natuurlijk, maar ook kippen en verderop woont notabene een paard!”
Zelf wonen ze hier al sinds 1998 en hebben ze hier hun dochter Samantha opgevoed. “Het is
echt een ons-kent-ons wijkje, waarin veel lief en leed wordt gedeeld. Dat is de laatste jaren wat
verminderd, maar het blijft een apart buurtje waarin iedereen zichzelf kan zijn. Nu de meeste
buurtkinderen, net als onze Samantha, het huis uit zijn is het wel een stuk stiller geworden en
worden er minder buurtfestiviteiten georganiseerd.”
Op mijn vraag of ze van katten houden moeten ze beiden glimlachen: “Eigenlijk niet zo.” vertelt
Michel “Ik ben meer een hondenmens, én ik ben gek op vogels. De liefde voor dieren heb ik wel
meegekregen, mijn vader reed op de Dierenambulance, maar we hadden ook een half
verwilderde kat in huis. Daar heb ik niet zulke goede ervaringen mee.” Ook Mieke heeft niet de
beste ervaringen met katten, maar is stapel op de hond des huizes, Angel, die nu bij dochter
Samantha logeert. “Sinds Sam (20) op zichzelf woont mist ze de hond. Dus nu hebben we een
gedeeld voogdijschap.” Maar ook de talloze duiven uit de buurt kunnen rekenen op haar zorg.
Dagelijks voert Mieke een klein groepje in de tuin. “Als ik met de voerpot rammel zie ik meteen
kattenkoppies likkebaardend over jullie schutting gluren. De duiven zijn er al aan gewend.”
“Eén duif is wel heel brutaal. Die komt zelfs de keuken in lopen als hij de kans krijgt. Of hij tikt op
de ramen. Of ik even wil voortmaken…” Haar man valt haar bij “We hebben zelf altijd vogeltjes
gehad, met name parkietjes.” Hij wijst op een prachtig exemplaar in de huiskamer. “Een kat in
huis is dus niet zo’n goed idee. Al zagen we vorig jaar wel een hele leuke bij jullie, die zocht ook
echt contact met ons, door de omheining heen.” Ik hoor het al, ook bij hen komt langzaamaan
de bewondering voor onze mysterieuze en bijzondere viervoeters.

Dokkie (hier zijn de vele wonden bijna
hersteld maar nog goed zichtbaar):
‘gluren bij de buren’

De Lethstraat , heerlijk buurtje!

Als laatste vraag ik hen of ze er verder nog veel van merken dat ze naast een opvang wonen en
of dat heel verschillend is van een gewone buur. “Eigenlijk niet. We hebben alleen maar bewondering voor wat jullie allemaal doen en hoe
hard jij werkt. Elke dag weer en dat allemaal op vrijwillige basis. Petje af!” Enigszins opgelucht loop ik terug naar huis. Voor mij geldt zeker:
Duizend keer liever een goede buur dan een verre vriend!

UIT DE MAILBOX …

Kattenbrokjes, natvoer, warme dekens
en manden… Dank je wel Senna! Top!

Beste Dierenvrienden,
november 2014
Langs deze weg wil ik jullie iets vragen....
Mijn dochter Senna van 11, zet zich in voor kansarme
dieren in binnen en buitenland. Pas geleden hebben
wij van jullie stichting gehoord. Dit jaar willen wij
spullen en voer verzamelen voor de zwerfkatten in
IJmuiden. Wij vinden dat jullie geweldig werk doen.
Nu is onze vraag... kunnen jullie ook nette bouwzeilen gebruiken voor de winter, voor beschutting? En
is het mogelijk dat Senna de spullen dan in november
kan langs brengen? Wij horen graag van jullie,
groetjes Rilana en Senna, IJmuiden
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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 openingstijden 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. In noodgevallen kun je altijd een sms’je
sturen; dit wordt gegarandeerd gelezen in tegenstelling tot de mail die uit tijdgebrek onregelmatig behandeld
wordt. Uitsluitend op afspraak kun je langskomen. Wel kunnen altijd goederen in de rode ijzeren kist bij de
voordeur, of in de kledingcontainer, gelegd worden. Graag begrip voor deze onvermijdelijke regels!

ANBI & GIFTEN
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wij hoeven daarom geen successierechten te betalen over erfenissen en schenkingen. Maar ook voor onze
donateurs brengt dit financieel voordeel: je bijdrage kan van de inkomsten– en vennootschapbelasting af
getrokken worden! Sinds februari 2014 is er geen notariële (dure) akte van een notaris meer nodig bij het
regelen van een periodieke gift of schenking. Een getekende overeenkomst tussen gever en organisatie
volstaat nu ook! Wij krijgen nog steeds geen subsidie en zijn totaal afhankelijk van jullie steun. Onze jaarcijfers staan openbaar gepubliceerd op internet. Deze kunnen jullie vinden op: www.kennisbankfilantropie.nl
of via de link op ons blog (linkerkolom kattenbabbels.blogspot.com). Voor meer info: www.belastingdienst.nl

KEURMERKEN
Onze dierentransportambulance draagt het Nationaal Keurmerk Dierenambulances. Dit keurmerk wordt
kosteloos uitgegeven door de Landelijke Inspectiedienst Dierenambulances. We zijn er blij mee want ons
dierentransport voldoet dus aan de eisen qua benodigdheden én kundigheid van chauffeurs en bijrijders!
Nog trotser zijn wij op een ander Keurmerk, met de naam ‘Goed Besteed’. Er bestaan een paar keurmerken
die organisaties kunnen aanvragen als garantie naar donateurs toe. Het bekendste is het CBF keurmerk.
Voor een kleine stichting als de onze is dit keurmerk helaas niet betaalbaar. Het Keurmerk Goed Besteed is
echter een uitstekend (en goedkoper) alternatief en een legitiem bewijs dat onze boekhouding in orde is. En
dat het geld wat donateurs naar ons overmaken in het geheel bij de dieren terecht komt!

KLEDINGINZAMELING
Onze stichting wordt groter en professioneler. Steeds meer organisaties en asiels weten ons te bereiken met
noodkreten over onplaatsbare en kansloze katten. Indien mogelijk maken we dan een plaatsje vrij. We hebben niettemin een beperkte opvangcapaciteit. Daarnaast moeten de inkomsten mee groeien, willen wij
optimaal voor onze patientjes, havenkatten en opvangbewoners blijven zorgen. Daarom zijn we altijd op zoek
naar manieren om inkomsten te vergaren, zonder nog meer druk op onze donateurs te leggen. Een voorbeeld daarvan is de kledinginzameling. Sinds januari 2014 zijn we samen met Stichting Dierenlot gestart met
het inzamelen van gebruikte kleding, schoeisel en textiel (geen matrassen, kussens, kapotte of vuile spullen).
Op de oprit bij onze noodopvang in Velsen-Noord staat een oranje gekleurde rolcontainer. Daar kan iedereen
zakken met kleding, schoenen, lakens etc. in kwijt. Op afspraak worden de spullen ook door onze chauffeur
opgehaald, mits het om minstens een volle zak gaat en het de regio Velsen of Beverwijk betreft.
De inzameling is een groot succes: Inmiddels hebben we ruim 1600 kilo ingeleverd en daarvoor een bedrag
van bijna 1000 euro ontvangen. De mooiste stukken dameskleding verkopen we zelf (o.a. op het jaarlijkse
Havenfestival) en we hebben daarmee nog eens zo’n 300 euro verdiend. We zijn erg blij met deze welkome
extraatjes en we gaan in ieder geval nog een jaar door met de inzameling.

