
STICHTING ‘HELP DE ZWERFKAT’ 
 

 

Bestuursmededeling 

 

In het verleden heeft de 

Stichting Help de 

Zwerfkat met de gemeente 

Uithoorn afgesproken dat 

zij op enig moment een 

officiële status als 

kattenopvang zou krijgen. 

Hiertoe zou door de 

gemeente Uithoorn een 

vergunning worden 

afgegeven. De eisen die aan 

een dergelijke afgifte 

worden gesteld zijn voor 

de Stichting Help de 

Zwerfkat in de huidige 

situatie niet te 

bewerkstelligen. 

Op vrijdag 3 oktober 

jongstleden werd de 

stichting bezocht door 

drie afgevaardigden van de 

gemeente Uithoorn. 

Namens het bestuur waren 

aanwezig de voorzitter, 

penningmeester en een 

algemeen bestuurslid.  

Doel van dit bezoek was de 

status van onze aanvraag. 

Aan dit bezoek is een 

bestuursvergadering 

voorafgegaan welke als 

doel had; 

Gaat de Stichting Help de 

Zwerfkat wel of niet 

bovengenoemde vergunning 

aanvragen?. 

Het bestuur was unaniem 

van mening dat inwilliging 

van de eisen voor een 

vergunning financieel 

onmogelijk is. Als 

voorbeeld noemen wij het 

bouwen van een separate 

quarantaine. Hiernaast is 

het huis aan de Thamerweg 

in een zodanige staat dat 

aanpassingen ten behoeve 

van het verkrijgen van de 

vergunning een hoge tol zal 

gaan eisen. Bovendien 

neemt ons aantal 

vrijwilligers, ondanks al 

onze inspanningen om 

nieuwe vrijwilligers te 

krijgen, gestaag af. Een 

officiële status van 

kattenopvang vraagt om 

faciliteiten waarvoor 

man/vrouwkracht voor 

nodig is. Betaalde arbeid is 

dan ook de enige (dure) 

optie. 

Het bestuur heeft daarom 

het volgende besloten. Wij 

zullen de doelstelling van 

de stichting gaan aanpassen 

en wel met het volgende. 

Wij zullen ons gaan richten 

op het verzorgen van de 

oude dag van oude katten 

en gehandicapte katten, 

welke niet meer 

herplaatsbaar zijn. In de 

praktijk betekent dit dat 

wij ons primair niet meer 

op zwerfkatten richten, 

maar wij willen wel een 

bemiddelende rol blijven 

spelen voor de gemeente 

bij de opvang van 

zwerfkatten. Voorts willen 

wij streven naar een groep 

van maximaal 60 katten. 

Voor dit aantal kunnen wij 
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een perfecte verzorging 

waarborgen. Door het 

natuurlijk verloop van de 

katten kunnen wij ook 

gemakkelijker streven naar 

het aantal 60 katten. 

 

Deze bestuursbeslissing is 

besproken met de 

gemeente. Allereerst 

betreurd zij het feit dat 

wij geen aanvraag indienen. 

Zij begrijpt echter dat de 

vereiste aanpassingen 

financieel geen haalbare 

kaart voor ons zijn. De 

gemeente is wel verheugd 

dat wij de zaken open en 

eerlijk bespreken. De 

bemiddelende rol die wij 

willen vervullen voor wat 

betreft de opvang van 

zwerfkatten zal in een 

open en eerlijke 

overlegstructuur met de 

gemeente alleen maar tot 

een succes kunnen leiden. 

En tenslotte zijn wij zo 

weer bij het begin. Wij 

blijven,  indirect, enorm 

begaan met het lot van de 

zwerfkat. 

 

Het bestuur hoopt dat ook 

in de toekomst een hechte 

samenwerking met de 

gemeente mogelijk zal zijn. 

Het bezoek van 3 oktober 

wijst daar zeker op. 

 

Als bestuur blijven wij ons 

200% inzetten voor onze 

geliefde viervoeters. Wel 

of geen verandering van 

onze bewonersgroep qua 

samenstelling of aantal, als 

bestuur blijven wij enorm 

begaan met het welzijn van 

onze vrienden.Zij rekenen 

op ons en wij rekenen op u 

en hopen dat u ons zult 

blijven steunen zoals in het 

verleden ook is gebeurd. 

Zonder onze donateurs 

hadden wij het nooit 

kunnen redden. Dit geldt 

zowel voor het verleden 

maar ook voor het heden 

en de toekomst. Hierbij 

ingesloten treft u een 

acceptgiro aan, mocht u 

ons al gesteund hebben dan 

moet u deze als niet 

ontvangen beschouwen. 

 

Wij blijven op uw steun 

rekenen ! 

Het bestuur 

 

 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Belle de grootste slijmerd onder ons, ik heb gewoon heel veel aandacht nodig anders ga 

ik van alles uithalen. Ik woon sinds 14 Januari 1994 bij Mariel. Ik weet nog goed dat ze mij 

heeft uitgekozen bij de Stichting en ook dat er verteld werd dat ik een meisje was. Maar ik 

ben een echte kater. Ik geef toe, soms gedraag ik mij een beetje vreemd. 

Maar kijk toch eerst goed, ik was een beetje gekwetst en dat verklaart ook mijn meisjesnaam. 

Nu even over mijn uiterlijk. Ze roepen allemaal dat ik op een koe lijk en dan lachen ze. Ik weet 

niet eens wat een koe is, laat staan hoe zo’n ding er uit ziet. Maar ik kreeg er een vriendje 

erbij. Zijn naam is Donny  en na een paar jaar kwam er een vriendinnetje bij.In de tijd dat ik 

aan haar gewend was, had Donny haar al in gepikt. Ach hij is verliefd. 

In de tussentijd zijn we al 2x verhuisd. Nu ben ik een echte Amsterdammer geworden. Maar 

bij de laatste keer stond ons een grote verrassing te wachten. We kwamen binnen en wat zag 

ik, o nee, niet nog een kat. Dit is dus Champ, een grote grijze kater. Ik  moest natuurlijk  even 

z’n plaats wijzen in dit gezin. Dus meteen in de aanval, uitdagen en flink pesten. 

Maar op een nacht, nadat ik hem uit de tent had gelokt, begon hij terug te meppen, ik schrok 

erg en begon te vluchten richting balkon en sprong op de railing. Ik dacht nog dat red hij 

nooit met z’n vaart, maar ja, hij woont hier al jaren en heeft ervaring. Dus het gevecht op de 

railing maar voor dat ik het wist, kreeg ik een mep, denderde naar beneden. Plofte op de 

grond, oef dat viel mee. Maar ojee waar ben ik. Even een rondje lopen en kijken. Ik werd 

bang, het was erg donker en veel vreemde katers. Help, Donny waar ben je? Maar nee ik 

moet het zelf doen. s’ Morgens werd ik gemist door m’n baas Patrick (die telt altijd) dus 

paniek. Ik hoorde ze roepen maar ik durfte niet goed te miauwen (ik kan trouwens niet eens 

goed miauwen) Na twee dagen zocht de hele buurt mee. Na twee dagen vond ik dat m’n 

avontuur wel weer lang genoeg  had geduurd. Ik liet me zien en mijn baas sprong van 1 hoog 

af en probeerde mij te pakken. Maar toen kwamen er kinderen in de tuin en ik schrok zo erg 

dat ik hem helemaal open heb gekrabbeld, m’n baas werd ziek van m’n aktie. M’n vrouwtje 

had al een vangkooi gehaald om die s’nacht neer te zetten. Maar ik dacht nee zo een einde 
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aan m’n avontuur wil ik niet als ik haar zie loop ik heel stoer naar haar toe. Want ja, 3 hoog 

achter staat m’n clubje en m’n eten te wachten. Mijn vrouwtje durft nu niet eens mijn naam te 

roepen als ze op het balkon is, want dan hoor je de hele buurt zuchten, van " o nee niet 

weer………” 

 

 

Wie adopteert ons voor F. 1,00 per dag ? 

 

Ik ben Moos,  

een zes jaar jonge je-weet-wel kater.Mijn 

prachtige zwart-witte pels hou ik altijd tip top 

in orde, je weet tenslotte nooit wie er op 

bezoek komt ! Niet dat ik een mensenvriend 

ben, eerlijk gezegd niet.Onbetrouwbaar 

noemen ze me wel. Het ene moment nog 

aardig, het volgende moment kan ik wel eens 

mijn nagels uitslaan. Tja, ik kan het ook niet 

helpen, zit in mijn koppie. Speels ben ik wel, 

zin in een spelletje heb ik altijd. En gelukkig 

kan ik goed met de andere katten opschieten. 

Mijn thuis heb ik dus gevonden, de Stichting 

heeft me liefdevol opgevangen. Maar eigenlijk 

zoek ik nog een baasje op papier, die voor mij 

wat centjes wil overmaken. Wie levert een 

bijdrage aan mijn kosten ? 

 

 

Wij zijn Bonnie en Bessie.  

Zwart- witte gezusters met een triest verleden, 

ondanks onze jeugdige leeftijd van slechts drie 

jaar oud. Onze voormalige baas is namelijk 

verslaafd aan drugs. Na jaren van ellende 

kwamen we bij de Stichting terecht, nadat 

onze baas is verhuisd en ons is vergeten mee te 

nemen. Wie wil ons financieel adopteren ? 

 

 

Mijn naam is Balou. 

Als heel klein zwerfkatje ben ik bij de 

Stichting terechtgekomen en vanwege mijn 

zwakke gezondheid er altijd gebleven. Maar 

lief dat ik ben ………… Het  liefst hang ik de 

hele dag als een levende bontstola om je nek. 

Zeven jaar oud, voormalig kater, met prachtige 

halflange haren. Ik verzeker degene die mij 

financieel wil adopteren dat als u op bezoek 

komt, ik mijn waardering met veel knuffels zal 

laten blijken. 

 

Ik ben (een echte ) Tijger. 

Ik heet tijger ook al zou je dat aan mijn  

prachtige zwart-witte bontje niet direct 

aflezen. Maar mijn karakter is er wel naar, ik 

kan namelijk verschrikkelijk hard bijten. 

Gewoon om niks, als ik er zin in heb zet ik 

mijn tanden in een arm of been. Daarom wil 

helaas niemand voor mij zorgen. Bij de 

Stichting voel ik mij echter prima op mijn 

gemak, als ik niet geaaid wil worden dan ga ik 

gewoon met de andere katten spelen. Al met al 

gaat het me nu voor de wind. Alleen de centjes 

……. Wie is er zo lief om voor mij een 

bijdrage te leveren ? Alvast hartelijk dank. 

Bestuurswisseling 
 

Als algemeen bestuurslid is per 1 oktober 1997 afgetreden 

Joke Nietvelt. 

Haar opvolger is per gelijke datum Annemieke Jonkers. Het 

bestuur wenst Annemieke veel succes toe bij het vervullen van 

haar funktie. 
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Sammy 
Hallo, ik ben Sammy. Weet u nog, van de vorige kattebel ? Toen heeft Els over mij 

geschreven. Na de kattebel is er veel voor mij gebeld. Ik ben nu geadopteerd. Het bevalt mij 

hier zeer goed. Ik heb al bijna iedereen naar mijn hand gezet. Ik ken het hele huis en weet alle 

lekkere hapjes los te krijgen van Els. Het mooiste is dat ik soms doe of ik niet weet waar ik 

ben, dan ga ik rondjes draaien. Zodra ik dat ga doen, word ik gelijk opgepakt en geknuffeld. 

Soms ook niet, dan doe ik maar weer gewoon en zoek een stoel op waar ik lekker ga slapen. 

O ja! Ik heb er een blinde vriend bij. Hij is niet doof, maar wel erg boos. Waarom ? Ik zou het 

niet weten. Ik ga maar eens proberen wat te communiceren met Sil, zo heet hij. Dat word het 

betere voor- en achterpotenwerk, denk ik zo.  

 

Groetjes, Sammy.   

 

Na de laatste kattebel hebben wij in totaal 
 

22 katten opgevangen 

waarvan 

 14 onplaatsbaar zijn 

  2 volwassen katten 

geplaatst 

  5 kittens geplaatst en 

  1 vondeling van 19 jaar 

oud terug naar zijn 

dolgelukkige baas is 

gegaan 

  

Bij de dierenarts hebben 

wij 

 3 poezen gesteriliseerd 

  1 kater gecastreerd 

 68 katten ingeënt en 

helaas 

 13 katten om medische 

redenen laten inslapen 

                                                                               

Na het laatste kattebelletje zijn er 4 katten 

financieel geadopteerd waaronder blinde Sammy. 

Wij hebben nu 78 onplaatsbare katten in huis waarvan 

30 nog geen adoptie baasje hebben. 

Van een marktkoopman kregen we 100 nieuwe moltons 

kado voor in de kattemanden. 

Heel erg bedankt hiervoor!! 


