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Een lekker stel, door 

Annemieke. 
 
Sinds enige tijd wonen bij 
onze Stichting , twee 
schatten van nieuwe 
kattenkoppies. Ze zijn beide 
rond de 12 jaar oud. De ene 
is een Rexkatje en de ander 
een echte Lap. 
De Lap heet Maukie en is 
echt een kanjer om te zien. 
De ander Cessie en zij is 
bepaald niet moeders 
mooiste en heeft het 
karaktertje van de 
gemiddelde nijdige spin. 
Nu wil het geval dat er in de 
woonkamer een paar 
kennels staan. Drie boven 
elkaar. Het is waarachtig 
een flatgebouw. De twee 
dames bewonen al enige tijd 
een gedeelte van deze flat en 
het bevalt hen prima. 
Kompleet met warmtemat 
en op z’n tijd hun natje en 
droogje: “Ja de dames weten 
wat deze serviceflat te 
bieden heeft”. Één blik naar 
het vrouwtje en je wordt op 
je kattenwenken bediend. 
Zo niet, dan keer je jouw 
fraai gewelfde achterwerk 
naar de gastvrouw om deze 
zodoende de wind van 
achteren te geven. 
Zo nu en dan wordt er een 
kleine wandeling gemaakt. 
Cessie vindt het zalig om 
uren in mijn trui te liggen. 
Knorrend van genot, kijkt de 
kleine aandoenlijke 
spinnekop mij aan. Maar 
zeker met zo’n blik van 
”Heb de gore moed niet me 
uit jouw trui te zetten, want 
je zult wat meemaken. Deze 
plek is voor mij alleen. Ik wil 
ook liever niet dat er een 
andere kat zich voor een 
dagelijkse knuffel meldt.  

Natuurlijk meldt zich één 
der schatten uit het 
kattenhuis zich voor een 
knuffel. Madam Cessie gaat 
in de poten en loopt, 
morrend, knorrend als een 
klein varkentje, blazend en 
nijdig als een kleine spin, in 
de richting van ‘haar’ flat, 
om mij daar vervolgens zeer 
verontwaardigde blikken 
toe te spelen. 
Nadat Maukie ook weer in 
de flat is gearriveerd wordt 
het eten geserveerd, want de 
dames kennen het “tafeltje 
dek je” systeem. Alles lijkt 
naar wens. 
De flat wordt gesloten zodat 
er in alle rust gegeten kan 
worden en de honden zich 
er niet mee zullen bemoeien. 
Ook de andere katten zullen 
hun maaltijd ergens anders 
moeten nuttigen. 
Nu denk je dat alles rustig 
verlopen zal. Maar nee, je 
hebt je kont nog niet 
gekeerd of je hoort me een 
knokpartij van jewelste.  En 
wat denkt u: de twee dames 
barsten bijna uit de flat. De 
muren staan bol omdat er 
eerst nog even bepaald moet 
worden wie aan welke kant 
van het bakje de maaltijd als 
eerste tot zich zal nemen.    
U snapt het al, het is een 
lekker stel. 
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De dierenarts verteld….. 
door Sylvia Singewald 

 
Het is woensdag, vandaag 
naar Els naar Stichting Help 
de Zwerfkat. 
Soms kom ik iedere week, 
maar vaker slechts eenmaal 
per maand. Het is 
verbazend dat er ondanks 
het grote aantal katten dat 
Els huisvest, relatief weinig 
problemen zijn. 
Wat moet er zoal bij Els 
gebeuren op zo’n 
woensdag? Er zijn altijd wat 
katten die ingeënt moeten 
worden, hun jaarlijkse katte- 
en niesziekte prik. 
Soms moeten er wat katers 
worden gecastreerd. 
Vroeger deden we dit altijd 
bij ons op de praktijk maar 
het geeft vooral voor de 
desbetreffende katers wat 
minder stress als we dit 
gewoon in hun eigen 
omgeving doen. Een narcose 
prik, in de tussen liggende 
tijd gaan we wat ontstoken 

oren bekijken, en daarna 
worden de katers 
“geholpen”. 
Ik maak met Els de afspraak 
om bij het volgende bezoek 
in april Gabber kaal te 
scheren. Gabber is een Pers, 
een Pers die zich niet laat 
kammen zoals zoveel 
Perzen.  

Wat gaan we nu doen Els? 
Even bij Balou in de bek 
kijken omdat hij wat minder 
eet. Hij heeft wat ontstoken 
tandvlees, daarom geef ik 
hem een injectie en daarna 
moet hij worden 
nabehandeld met wat anti-
biotica tabletten. 
Hoe gaat het met Taart en 
Loesje, mijn adoptie 
kinderen? Goed is het 
bericht van Els. Els kijkt op 
haar lijstje welke ze voor mij 
heeft gemaakt. 
Er moeten nog een aantal 

katten een vitamineprik 
hebben. Daar hebben ze een 
hekel aan, het is een 
vervelende prik.  
Na al die jaren weet ik van 
een aantal katten welke 
naam erbij hoort, maar er 
zijn er meer die ik niet hun 
juiste naam kan geven, maar 
gelukkig kan Els ze perfect 
uit elkaar houden. “Was dit 
het Els”? 
Oh, nog even naar Tromp 
kijken, hij heeft een kaal 
plekje op zijn kop. 
Het boegbeeld van de 
Stichting (Tromp), ik heb 
nog nooit zo’n grote kater 
gezien, zal wel geknokt 
hebben en heeft daar zijn 
blessure aan over gehouden. 
“Dit was het”, meldt Els me. 
Tijd voor een kopje thee met 
wat katten op schoot, 
gelukkig zijn ze niet 
haatdragend, en 
ondertussen praten Els en ik 
nog wat na én maken de 
volgende afspraak. 
 

Stichting “Help de Zwerfkat” 

 

Overzicht van de inkomsten en de uitgaven in 1996 

 

 

Inkomsten Uitgaven 
Adopties, donaties, giften         50008,25 Voeding 4728,84 

Herplaatsen katten 2200,00 Dierenarts 7903,07 

Diverse opbrengsten 5114,35 Telefoon + porto 2948,86 

  Auto 3391,90 

  Huisvesting 24631,30 

  Computer + kantoorart. 5679,53 

  Schoonmaakmiddelen 524,63 

  Gas, licht en water 1517,63 

  Diverse onkosten 5740,04 

  Eigen vermogen 256,80 

Totaal 57322,60  57322,60 
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Hier volgt een korte toelichting op de verlies- en winstrekening over 1996. Naast donaties en giften is er ook uit 

de open dag een substantieel bedrag binnen gekomen. Wij zullen hier kort weergeven waar al dat geld aan is 

uitgegeven. Eerstens is de tuin overspannen met gaas omdat het voor sommige katten toch nog mogelijk bleek te 

zijn te vluchten met alle gevaren van dien……Om het ‘ontsnappingsgevaar’ helemaal terug te dringen werd 

tevens een sluis gebouwd. Voorts zijn er vier Corton kennels aangeschaft. Deze duurzame kennels zijn 

multifunktioneel. Ze zijn uitermate geschikt als quarantaineplaats en worden verder gebruikt voor het observeren 

van nieuwe, zieke en dieetkatten. Ook het huis had een kleine opknapbeurt nodig, want tussen 

de 70 en 80 katten in huis, waarvan niet allen zindelijk, doet toch een zwaar beroep op het 

interieur. Zo werd de geheel uitgesleten houten vloer vervangen door een linoleumvloer en 

werden de muren van een fris likje verf voorzien. Helaas werden wij ook nog geconfronteerd 

met enige tegenvallers. Zo heeft niet alleen de droger maar ook de vriezer het begeven. 

Vervolgens hebben wij besloten om een aparte wasmachine aan te schaffen voor de katten en 

wel om twee redenen. In de eerste plaats was een acceptabele hygiëne onmogelijk met slechts de capaciteit van 

één wasmachine. In de tweede plaats bracht het wassen van dekens, doeken etc. afkomstig van de 

kattenverblijven zoveel haren met zich mee dat het ons verstandig leek hier een aparte 

wasmachine voor neer te zetten. Tenslotte hebben wij besloten tot de aanschaf van 

een computer. Niet alleen ten behoeve van een vlotte en efficiënte administratie maar 

ook voor het verzorgen van de correspondentie en het schrijven van dit verslag….. 

Wij hopen u met het bovenstaande duidelijk te maken dat wij zeer zorgvuldig  met uw geld 

omgaan en dat het belang van de katten altijd op de eerste plaats zal komen. Hierbij 

ingesloten treft u een acceptgiro aan, mocht u ons al gesteund hebben dan moet u deze  als 

niet ontvangen beschouwen. Wij willen U hartelijk danken voor uw steun en als laatste nog vermelden dat er nog 

vele wensen overblijven. 

 

Wij blijven absoluut afhankelijk van uw donaties. 

 

Het bestuur. 

 
 
Boerderijkatten en adoptie 
 

Zoals u in de vorige Kattebel heeft kunnen lezen, zijn 

wij in november ‘96 begonnen met een 

grootscheepse vangactie op een boerderij in 

Aalsmeer. Begin ‘96 was de eigenaar verhuisd en hij 

heeft toen zo’n 30 schuwe katten achtergelaten. 

Deze boerderij wordt sindsdien niet meer bewoond 

en zal binnen afzienbare tijd worden afgebroken. 

Begin april vingen we de 29ste kat bij de boerderij. 

De laatste 2 of 3 katten zijn sindsdien voortvluchtig 

omdat zij inmiddels onze taktieken door hebben, 

maar we blijven het in de gaten houden en hopen 

ook deze te zijner tijd nog te kunnen vangen. Helaas 

blijkt het merendeel van deze katten vreselijk schuw 

voor mensen te zijn vandaar dat het niet mogelijk is 

ze bij particulieren te plaatsen. 

 5 volwassen katten hebben we onder kunnen 

brengen bij de Stichting Kat onder Dak in 

Woerden. 

 3 poezen, die duidelijk minder schuw waren, zijn 

opgenomen door het dierenasiel in Amstelveen 

en hebben inmiddels alle drie een goed tehuis 

gekregen. 

 2 kittens zijn in november opgenomen door een 

opvangadres in Hoofddorp. Deze poesjes zijn 

helaas niet tam geworden en na twee mislukte 

plaatsingen hebben wij ze teruggenomen. 

 2 kittens zijn opgenomen door de Stichting Bastet, 

deze zijn inmiddels volwassen en wachten nog 

op een goed tehuis. 

 Één poes bleek van de buren te zijn en deze 

hebben we weer netjes teruggebracht. 

 16 katers en poezen (onplaatsbaar) hebben wij 

zelf in de opvang genomen. Deze zijn nu allen 

gesteriliseerd c.q. gecastreerd, ingeënt en 

ontwormd. Hun leeftijden variëren tussen de 10 

maanden en 3 jaar. Ze slapen bijvoorkeur in de, 

speciaal voor onze katten gebouwde, blokhut. 

En aan hun gedrag is te zien dat ze het goed 

naar hun zin hebben. 

Zoals u misschien al opgemaakt heeft uit voorgaand 

verhaal gaat het om allemaal jonge dieren, die 

waarschijnlijk nog lang bij de Stichting 

zullen verblijven. Dus dat houdt in dat ze 

nog vele jaren op kosten van de 

Stichting zullen leven, dat kost 

geld, veel geld. Daarom zou 

het heerlijk zijn als ook deze 

katten financieel 

geadopteerd zouden 

worden voor f 1,-- per dag. En wat is nu f 30,-- per 

maand als men zich bedenkt dat zo’n lieve maar 

schuwe kat, die nergens anders terecht kan, een 

heerlijk leven kan leiden bij de Stichting
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Te adopteren katten: 
 
naam kleur leeftijd geslacht 

Katrientje zwart/wit ca. 11 maanden poes 

Keetje zwart/wit ca. 11 maanden poes 

Kaatje zwart/wit ca. 11 maanden poes 

Pootje zwart/wit ca. 3 jaar  poes (zij heeft een gehandicapte voorpoot) 

Puck zwart/wit ca. 11 maanden poes 

Fleur schildpad ca. 2 jaar poes 

Quinta lapjeskat ca. 2 jaar poes 

Igor zwart ca. 11 maanden kater 

Sting zwart/wit ca. 11 maanden kater 

Gijs grijs/wit ca. 3 jaar  kater 

Peter zwart ca. 3 jaar kater 

Niels rood/wit ca. 11 maanden kater  

Tristan rood/wit ca. 11 maanden  kater 

Geintje rood/wit ca. 11 maanden kater 

Grapje rood/wit ca. 11 maanden kater ( werd op 1 apil gevangen, vandaar zijn naam) 

 
Verder hebben we nog vele andere katten, 

waarvan er een aantal al jaren bij ons wonen, maar 

die nog niet geadopteerd zijn. Wie interesse heeft 

om een van onze katten financieel te adopteren 

kan bellen naar Els tel. 0297-566285 voor informatie 

en/of om een afspraak te maken. 

 

Helaas zijn er na de vorige Kattebel 12 katten 

gestorven De meeste zijn een natuurlijke dood 

gestorven, enkele hebben we echter in moeten 

laten slapen omdat voor hun geen diervriendelijk 

leven meer mogelijk was. Een groot aantal van deze 

katten was al jaren bij de Stichting en hebben een 

hoge leeftijd bereikt. Voor alle duidelijkheid willen 

we benadrukken dat wij nooit een gezonde kat 

hebben laten inslapen. 

 

Blind, doof, oud en toch gelukkig. [Els Verkerk] 

 

Begin maart jl. werd ik telefonisch benaderd door het dierenasiel in Amstelveen met het verzoek of er nog plaats was voor 
een oude probleemkater. Nadat zij mij had verteld wat er met Sammy aan de hand was dacht ik in eerste instantie, waar 
begin ik aan, doe ik dit dier wel een plezier door hem tussen zo’n 80 andere katten (en 3 grote honden) in te zetten? 
Sammy is namelijk blind en doof en ca. 15 jaar oud. Maar ik besloot hem toch een kans te geven. Wel maakte ik de 
afspraak dat als zou blijken dat Sammy zich niet tussen alle andere dieren zou kunnen redden, ik hem door onze 
dierenarts zou laten inslapen, omdat ik vind dat al onze dieren recht hebben op een gelukkig kattenleven. Wat ben ik blij 
dat ik Sammy die kans gaf. Het is een ontzettend lief en dankbaar dier en hij was al na enkele dagen goed gewend aan zijn 
nieuwe omgeving. 
De andere katten en ook de honden voelen kennelijk zijn handicaps aan want zij laten hem rustig zijn gang gaan. Een 
enkele keer doet hij zijn behoefte op de vloer, dat komt dan doordat er net een hond in de weg ligt als hij onderweg is naar 
de kattebak. Omdat het moeilijk is om contact met hem te maken nemen we hem vaak op schoot en we halen hem extra 
vaak aan. Je ziet gewoon dat hij geniet van al deze aandacht. Tussen twee haakjes, Sammy is één van de katten die nog niet 
is geadopteerd. Dus wie o wie wil voor deze lieve knuffel”kater” een maandelijkse bijdrage overmaken. 

 

Helaas hebben wij nog steeds te weinig vrijwilligers die ons een handje willen helpen. 

Er zijn diverse soorten werkzaamheden, zodat we mensen met de meest uiteenlopende 

kwaliteiten kunnen gebruiken. Onze grootste behoefte gaat uit naar mensen die ons 

kunnen helpen met het schoonmaken van de kattenverblijven. Maar ook voor een 

klusjesman zijn er karweitjes genoeg te doen. De werkzaamheden variëren van 

eenmalig tot wekelijks. Denkt u er eens over na want vele handen maken licht werk. 

Nadere informatie kunt u krijgen bij Els Verkerk,  0297-566285 
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Vrijwilligsters vertellen: 
 

Inge en Ilse 
 

Sinds maart 1996 werk ik (Ilse) 

bij Albert Heijn op het 

Amstelplein te Uithoorn, daar 

heb ik o.a. Petra leren kennen. 

Tijdens de pauzes die we samen 

hadden, hebben we het over 

hobbies en huisdieren gehad. Zo 

kwam op een gegeven moment 

natuurlijk de Stichting ter sprake 

en over het feit dat ze daar 

werkt als vrijwilligster.  

Dit leek mij ook leuk, alleen niet 

in mijn eentje. Ik vertelde dit aan 

mijn vriendin Inge en die was 

gelijk enthousiast. 

Een week later, een woensdag in 

oktober, zijn we naar Els gegaan. 

We hebben rondgekeken, 

informatie gekregen en natuurlijk 

met de katten geknuffeld. Thuis 

gekomen waren we overdonderd 

door het werk, want er komt 

zoveel meer bij kijken dan als je 

op het eerste gezicht zou denken. 

Het is meer dan alleen maar eten 

geven en de kattebakken 

schoonmaken. De katten die er 

rondlopen, dit zijn er zo’n 80, 

maken meer vuil dan je lief is, 

maar altijd maak je tijd om met 

de katten te knuffelen en de 

honden uit te laten.  

Soms zie je er als een berg 

tegenop, al het werk wat gedaan 

moet worden, maar als je weggaat 

dan ga je met een goed gevoel 

naar huis. 

Kom een keer kijken en vele 

handen maken licht werk! 

 

 

Suzan 
Hallo beste lezers/lezeressen 

Ik ben Suzan Nieuwenburg, 14 

jaar oud. Iedere zaterdag ga ik 

rond tien uur naar Stichting Help 

de Zwerfkat om te helpen. Als ik 

er eenmaal ben ga ik meestal 

gelijk de 3 honden: Zerra, Joppe 

en Jury uitlaten. Thuis gekomen, 

bekaf van het wandelen krijgen 

ze lekkere hondebotjes van me.  

Daarna ga ik de katten even 

knuffelen. Ik doe er ook werk 

zoals: hokken schoonmaken, 

vegen, stofzuigen, het 

Kattenverblijf (een verblijf voor 

nieuw binnengekomen katten) 

schoonmaken en de Kattenafwas. 

Al deze klusjes vind ik niet erg 

om te doen. Ik vind het juist leuk 

zo tussen de katten. Vroeger 

wilde ik altijd al iets met dieren 

doen. Ongeveer een jaar geleden 

hoorde ik dat de Stichting 

bestond. Toen ik een keer niets 

te doen had, ben ik er een kijkje 

gaan nemen. Ik zag alle katten in 

de tuin spelen en Zerra likte me 

helemaal af. 

Samengevat: 

het beviel me 

wel. Ik heb 

toen een 

afspraak gemaakt dat ik iedere 

zaterdag om 10 uur zou komen om 

te helpen. De laatste tijd gaat 

mijn beste vriendin Susan altijd 

mee nadat ze een kijkje had 

genomen. Af en toe moet ze 

handballen, maar dat geeft niets, 

ik ga gewoon naar de katten toe. 

Rond december zijn mijn ouders 

ook eens langs gegaan en omdat 

onze kat lang geleden was 

overleden dachten we eraan Rody 

te nemen. Na een paar dagen 

besloten mijn ouders hem mee te 

nemen. Rody was 4 jaar en heel 

erg lief. + Een week nadat we 

Rody hadden meegenomen, ging 

hij uit zijn bek stinken. Wij zijn 

toen naar de dierenarts gegaan 

waar we kleine pilletjes kregen. 

Later begon hij minder te eten en 

steeds banger te worden. Daarom 

gingen we weer naar de 

dierenarts. Toen stelde hij vast 

dat Rody een chronisch 

tandprobleem had en altijd 

medicijnen moest slikken. Daarom 

belden we Els en brachten we 

haar op de hoogte. Ze vond het 

zielig en wou hem meteen 

terugnemen. Na erg lang denken 

hebben we uiteindelijk toch Rody 

maar teruggebracht omdat we 

weten dat hij er goed wordt 

verzorgd. Het is niet zo dat we 

hem zomaar wegdeden. Want 

ondanks het feit dat Rody nog 

maar anderhalve maand bij ons 

woonde was ik toch zo aan hem 

gehecht dat ik hem amper los kon 

laten. Maar ik heb nog één troost: 

ik kan Rody zo vaak zien als ik wil. 

Een poosje nadat we Rody terug 

hadden gebracht kwam er een 

nieuwe kat binnen bij de 

Stichting. Walter, een kat van 12 

jaar. Hij is wit met 3 grote 

zwarte vlekken op zijn kop. We 

wilden nog steeds een kat en 

vonden Walter wel erg leuk. Toen 

besloten we Walter te nemen, 

alleen wilden we hem een andere 

naam geven. We zaten maar wat 

namen te verzinnen toen opeens 

de naam Tommy opdook We 

vonden de naam gelijk bij hem 

passen en hebben hem dus Tommy 

genoemd. 

Het is een erg lieve en makkelijke 

kat. Toen we een weekend naar 

een bungalow gingen, lag hij in de 

auto aan een tuigje lekker relaxt 

tussen ons in. En eenmaal daar 

aangekomen lieten we hem 

rondlopen in de bungalow. Hij had 

al snel besloten dat de bank erg 

lekker lag. Als we naar het huisje 

naast ons op de koffie gingen, liep 

Tommy met ons mee. In de 

zomervakantie gaan we naar 

Frankrijk en ook dan gaat Tommy 

met ons mee. 

Iedereen die eraan denkt een kat 

te nemen (bijvoorbeeld een wat 

oudere!), kom ook eens een kijkje 

nemen bij de Stichting. Ik kan u 

verzekeren: er wordt nergens zo 

goed voor ze gezorgd als bij Els. 

Groetjes Suzan Nieuwenburg 
 

 


