
       Amber en Anna             

 
 

Het was vrijdagavond 23 januari en Annemieke en ik waren net weer 
thuis nadat we bij de fysiotherapeut waren geweest, toen de telefoon 
ging. Annemieke nam op en een mannenstem zei: er staan twee 
poezen voor uw deur. Voordat zij iets terug kon zeggen, werd er al 
opgehangen. Wij deden meteen de voordeur open en ja hoor, er 
stond een grote doos, rondom goed dichtgeplakt, waarop 
geschreven stond: twee poezen, half wild. 
De eigenaar was in geen velden of wegen meer te bekennen. 
 
Eerst waren we hartstikke boos op de eigenaar, wie doet nou zoiets?  
Zo ga je toch niet met je dieren om. Maar achteraf gezien bedachten 
we dat hij ze ook los uit zijn auto had kunnen gooien en dan waren 
de katten een stuk slechter af geweest. Kennelijk wilde hij toch graag 
dat ze gevonden werden. Jammer dat hij niet de moeite had 
genomen een briefje met wat gegevens erbij te doen. Dan hadden 
we tenminste geweten hoe ze heetten en hoe oud ze precies waren. 
 
Zo hadden we ineens weer twee poezen erbij en dat terwijl we al 
hartstikke vol zaten. Maar ja, dat konden deze stumpertjes ook niet 
helpen. Wij probeerden ze heel voorzichtig uit de doos te halen, op 
alles voorbereid, want tenslotte waren ze half wild. Het bleek dat ze 
alleen maar doodsbang waren, maar beslist niet agressief. Ze staken 
geen nageltje naar ons uit. 
Wij schatten hun leeftijd op 6 à 7 maanden en we besloten ze 
voorlopig in een kenneltje in onze huiskamer te zetten, zodat we ze 
op ieder vrij moment even op schoot konden nemen om ze te 
knuffelen, in de hoop dat ze ons leerden vertrouwen.  
Zo op het eerste gezicht leken ze redelijk verzorgd te zijn, maar toen 
we ze later goed nakeken, bleken ze onder de wormen en de vlooien 
te zitten. Dat was echter snel verholpen en na het weekeinde lieten 
we ze meteen steriliseren. 
Een vrijwilligster van ons wilde ze wel in huis nemen als ze tam 
zouden worden en daarom lieten wij haar de poesjes namen geven: 
Amber en Anna.  Maar helaas, hoe vaak we ze ook knuffelden, ze 
bleven doodsbang voor ons. Uiteindelijk hebben we het opgegeven 
en ze losgelaten tussen onze andere katten. Nu, na enkele 
maanden, laten ze zich nog steeds niet door mensen aanraken, 
maar ze hebben het reuze naar hun zin en spelen volop met de 
andere katten. 
En zo komt het dat we nu twee poezen met de naam Amber hebben.  
Voor  € 15,00 per maand kunnen wij poezen zoals Amber en Anna 
dagelijks voorzien van eten en een schone kattenbak. Wie 
adoptieouder wil worden van een van onze poezen, kan voor 
informatie Els bellen. Tel. 0297-566285.   
Of e-mailen naar:   stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl 
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ADOPTIEKAT PIM 
          
Nee, dit is geen grapje. Dit is bittere noodzaak! Hoe dat komt? 

Nou, dat is simpel. Eigenlijk ben ik een prachtige kater, 

mijn halflange bontjas zou er altijd prima uit kunnen zien 

als ik niet zo vreselijk bang voor mensen zou zijn. Wat ze 

met me uitgehaald hebben, zo rot, ik krijg het niet uit mijn 

bek. Dus laat ik  niet aan mijn lijf komen, laat staan dat ik 

mij laat kammen, met het gevolg dat mijn vacht vreselijk in 

de klit raakt en ik één keer per jaar gevangen word en 

onder narcose kaalgeschoren word. Gelukkig gebeurt dit 

altijd in het voorjaar, zodat ik mij tijdens de open dag niet hoef te schamen voor mijn blote bassie. 

Eigenlijk zoek ik nog een baasje, maar dan op papier. Eentje die voor mij wat centjes wil overmaken. 

Als er iemand is die mij voor 15 euro per maand wil adopteren, zal ik die zeer dankbaar zijn. 

En dan kan ik met een gerust hart aandacht aan mijn uiterlijk besteden!  

 

 
 

Kattenknuffels op Valentijnsdag 
 

Veertien februari 2004 dacht ik, kom laat ik eens wat kattenvoer langs brengen bij Stichting 

Help deZwerfkat. En lekkere snoepjes natuurlijk, want het is Valentijnsdag, en dan mag je de 

knuffels (de katten dus) best eens lekker verwennen. Nou, ik moet zeggen, ik werd ook 

verwend hoor. Ik werd helemaal platgeknuffeld. Eerst door Wilma en later door Koos. 

Wilma lag braaf in haar mandje op het (let wel !) nieuwe aanrecht van de poezenopvang. 

Nadat ik een beetje met mijn hand bij haar in de buurt was gekomen, liet ze mij niet meer los. 

Maar ja, aangezien ik ook nog een thuis heb met man, dochter en drie poezen, moest ik toch 

op een gegeven moment weer verder. Ach ja, een kopje koffie dat mij was aangeboden, vond 

ik ook niet te versmaden. Ik ging dus in het buitenverblijf even lekker zitten.  

Ik dacht, ik wacht wel af wie er op mij afkomt. En ja hoor, het duurde niet lang of Koos zat op 

mijn schoot. Een mooie rode kater uit Enkhuizen. Ik hoorde dat hij samen met nog een aantal 

poezen bij een oudere vrouw vandaan is gekomen die helaas op een gegeven moment niet 

meer voor deze schatten kon zorgen. Je kan wel merken dat de poezen door haar met liefde 

waren verzorgd. Ik ben blij dat ze ook nu bij de stichting van een prettig leven verzekerd zijn. 

 

Vele groeten en knuffels voor de katten, 

Anja van Bergen  
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Amber vertelt 
 
Ik ben Amber en ik heb in de vorige kattebel verteld hoe ik en mijn 22 
vriendjes in augustus 2003 bij de stichting terecht zijn gekomen. 
Omdat het alweer een poosje geleden is, zal ik het in deze kattebel 
nog een keer herhalen.  

 
Over onze achtergrond valt weinig te vertellen. In het verleden waren de meeste van 
ons verschoppelingen. Gelukkig werden we liefdevol opgenomen door een aardige 
mevrouw, die haar halve leven gewijd heeft aan de zwerfkatten in haar omgeving. 
Echter de laatste jaren werd het haar te veel en kon zij vanwege haar hoge leeftijd, 
een slechte gezondheid  en een chronisch tekort aan geld niet langer goed voor ons 
zorgen.  
Het huis waarin wij woonden, vervuilde,  de buren gingen klagen en omdat er geen 
geld meer was voor de dierenarts,  konden er geen katten meer worden 
gesteriliseerd en gecastreerd.  
Wat het gevolg daarvan was, hoef ik u niet te vertellen.  
Sommige van ons vonden het enig, al dat jonge grut over de vloer, maar mij werd het 
wel eens te veel. Tenslotte ben ik al hoogbejaard. 
 
Om een lang verhaal kort te maken, vanwege alle 
klachten in de omgeving moesten wij allemaal voorgoed 
het huis uit. Het asiel in onze omgeving zat zo vol dat er 
geen kat meer bij kon. Bovendien is een aantal van ons 
niet plaatsbaar. Ik ook niet, dit vanwege mijn hoge 
leeftijd, en sommige van mijn vriendjes zijn onzindelijk.  
Maar gelukkig boden medewerkers van de stichting ons 
een plekje aan, anders had het er slecht voor ons 
uitgezien.  
 
Een aantal plaatsbare vriendjes heeft gelukkig na verloop van tijd nog een goed 
tehuis gekregen, maar de meeste van ons zijn voorgoed bij de stichting gebleven.  
Helaas is ons vorige vrouwtje in januari plotseling overleden en toen bleek dat er nog 
zes van onze vriendjes bij haar achter waren gebleven. Els neemt het standpunt in: 
als je 23 katten opneemt uit één huis, dan mag je de laatste zes katten niet aan hun 
lot overlaten. 
En al helemaal niet als die onzindelijk of hoogbejaard zijn.  En zodoende werden we 
in januari toch nog herenigd met onze laatste zes vriendjes.  
 
Het zou fijn zijn als er mensen zo nu en dan een steentje (eurootje mag ook) voor 
ons zouden willen bijdragen. In ruil voor knuffels en kopjes. Deal? 
 
Wie o wie adopteert een van ons voor € 15,00 per maand? Voor info kunt u bellen 
met  de stichting. 
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OPEN HUIS VOOR ADOPTIEOUDERS 

 
Zaterdagmiddag 14 februari was het zover: open huis voor adoptieouders. 

Wij katten waren natuurlijk reuze benieuwd hoe dat zou gaan, want het was voor het eerst dat 

het bezoekdag was speciaal voor de mensen die een van ons onder hun hoede hebben, dus die 

ons eten en onze verdere verzorging bekostigen. 

Wij werden niet teleurgesteld in onze verwachtingen. Er kwamen aardig wat mensen kijken 

naar hun uitgekozen kat. Els kent ons allemaal persoonlijk, dus zij wist dan de juiste kat op te 

sporen in huis of tuin en vragen te beantwoorden. 

Zo konden mens en kat op hun gemak met elkaar kennismaken of de kennismaking 

hernieuwen. Soms zag ik hele families: grootvader, moeder en dochter bijvoorbeeld. 

Twee van ons die nog niet geadopteerd waren, hebben op die middag een ouder gekregen. 

Heel fijn. Het was een oergezellige middag, vond ik, en in ieder geval zat het op 

Valentijnsdag met de liefde tussen kat en mens in ons tehuis wel snor! 

Aaitje hier, knuffeltje daar, ik geniet daarvan.  

 

Lieve mensen, dit verslagje had ik meteen na de open middag 

opgetekend, want mijn kopje kan niet alles onthouden tot het 

volgende kattebelletje verschijnt. 

Maar nu hebben wij al de tweede open middag beleefd, op 8 

mei, en dat was weer een succes. Twee mensen van wie de 

adoptiekat was overleden, hebben 

aan de hand van foto’s en het 

meemaken van ons, allebei opnieuw een bewoner uitgezocht als 

hun adoptiekat. Dat is goed nieuws en de middag was weer erg 

gezellig. Wij hebben ons gastvrij gedragen en volop kopjes 

gegeven. 

Het zijn allemaal kattenvrienden, dus iedereen was daar blij mee. 

 

Voor degenen die bij de volgende gelegenheid willen komen, vertel ik nog even dat het op 

zaterdag 14 augustus en op zaterdag 13 november tussen 14.00 en 16.00 uur weer open huis is 

voor adoptieouders. Heel graag tot ziens! 

 

Pieper 

 

 



Stichting Help de Zwerfkat

 

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl 

Juni 2004 

Thamerweg 61 
1422 XL  UITHOORN 
 0297-566285 

RABOBANK : 36.35.67.593  
GIRO : 72.33.223 
KVK Amsterdam : 41205327 

 

Schrijverstalent gezocht 
 

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen zelf eens een stukje te schrijven in Het Kattebelletje, want ook u 

maakt uiteraard wel eens iets leuks of iets geks mee met uw dieren. 

Schrijf het eens op, wellicht kunnen wij het opnemen in de eerstvolgende Kattebel!  

Laat eens wat van u horen. 

 

 

    JAARREKENING 2003       

INKOMSTEN 2003 UITGAVEN   2003 

ADOPTIES,DONATIES € 43.542,56  ONKOSTEN VRIJWILLIGERS € 3.906,10  

RENTE  € 1.247,82  SCHOONMAAKARTIKELEN € 3.571,86  

KASSALDO PER 31-12-2003 € 3.615,46  VOEDING & GRIT  € 17.664,24  

     DIERENARTS  € 7.364,84  

     PORTO & TELEFOON € 1.858,91  

     AUTOKOSTEN  € 1.982,94  

     HUISVESTING  € 3.688,60  

     COMPUTER & KANTOORART € 5.864,55  

     VASTE LASTEN  € 1.841,46  

      DIVERSE ONKOSTEN € 662,35  

 SALDO   € 48.405,84     SALDO   € 48.405,85  

 
Alleen met uw zo broodnodige financiële steun kunnen wij doorgaan met het helpen van de helaas zo grote 

groep kansarme katten. Wij hopen dan ook dat u ons zult blijven steunen. 

 

Ook in deze kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u 

deze als niet ontvangen beschouwen. 

Steriliseren, een bittere noodzaak 

Ondanks het enorme overschot aan katten worden er nog steeds ieder jaar duizenden kittens geboren bij 

particulieren.  ``De jeugd heeft de toekomst`` zeggen we over mensenkinderen, het geldt duidelijk vaak niet voor 

kattenkinderen. Vele kittens kunnen niet geplaatst worden omdat er of geen goede adressen en goede aanvragen 

zijn of er gewoon veel te veel katten in Nederland zijn. Zwerfkittens zijn niet gepland. Vele asiels en stichtingen 

proberen door sterilisatie c.q. castratie het probleem onder controle te krijgen, maar kunnen helaas toch niet 

verhelpen dat er vele kittens wel geboren worden. Het zou een heel stuk schelen als particulieren eens ophielden 

met het fokken van katjes, die vervolgens een plek innemen waar een zwerfkitten geplaatst had kunnen worden. 

 

 

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.  Tel. 0297-566285 

 

P.S. Na de vorige kattebel heeft een mevrouw uit Uithoorn gebeld en gezegd dat haar man bereid zou zijn wat 

klusjes bij ons te doen. Helaas is het telefoonnummer zoekgeraakt en konden we dus geen contact meer 

opnemen. Onze vraag is nu of deze mevrouw ons nog een keer wil bellen.  
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SCHRIJVERSTALENT     (Ingezonden verhaal) 

 

Bij ons wonen sinds maart 2003 twee poezen, een Pers (Pipo) en een Siamees (Stinkie). 

Het zijn heel bijzondere katten wat hun oorsprong betreft. 

Kennissen van ons vroegen of wij nog twee katten wilden, maar gezien onze leeftijd zijn we 

een beetje aan het afbouwen met het hebben van dieren. 

We hebben namelijk al twee grote paarden, een pony, een ezel, twee ganzen, een heel oud 

schaap, een bok, tien kippen en tien konijnen, vogels en vissen en nog twee honden 

(een Kooiker en een Schipperke). 

Verder heb ik altijd katten gehad en was tot mijn grote spijt enkele maanden geleden mijn 

zwarte kat aan suikerziekte doodgegaan. Ook dat was al zo’ n bijzondere kat. Ontzettend lief 

en bijdehand. Je kon er bijna mee praten en hij begreep echt wat je zei. Ik wilde daarom niet 

elke keer weer die ellende, als er een beest doodgaat. 

 

Maar toen ik het verhaal van die twee andere poezen hoorde, 

ben ik weer gezwicht. 

Ze waren namelijk van de schoonzoon van onze kennissen. Hij 

woonde voor zijn werk een tijd in Moskou en had daar een 

Amerikaanse vriendin. Zij kochten in Moskou die twee poezen, 

maar…de verkering raakte uit. Om een of andere reden kon hij 

niet voor de poezen zorgen en daarom werden ze 

overgevlogen naar de moeder van zijn ex-vriendin in Amerika. 

Zij heeft voor de poezen gezorgd tot hij weer naar Nederland 

ging en hij nam ze mee. 

In Nederland kreeg hij een relatie met de dochter van onze kennissen, maar zijn nieuwe 

vriendin was niet bepaald gek op de beestjes. Toen er een baby werd geboren, moesten de 

poezen vanwege een allergie?????? ineens weg. Je kunt wel nagaan, hoe erg die jongen dat 

vond. Onze kennissen vroegen of wij ze wilden en uiteindelijk hebben wij ze toch in huis 

genomen en nu zijn we er erg gek mee. Het heeft voor de poezen wel wat tijd gekost om te 

wennen, maar ze zijn erg lief en nu helemaal op hun gemak. 

Stinkie is een echte vrijsok en wil altijd op je schouder zitten. En Pipo heeft wat verbeelding, 

maar is dan ook erg mooi. Hij kan op een heel speciale manier zitten, zo had ik nog nooit een 

kat zien zitten. Ik moet dan altijd aan Olie B. Bommel denken. 

Ook waren ze nooit buiten geweest, maar nu hebben ze het helemaal ontdekt. 

Wij wonen midden in de weilanden, maar ze blijven gelukkig dicht in de buurt van ons huis. 

Pipo is het liefst de hele dag buiten en Stinkie gaat alleen met mij mee naar buiten en dan ook 

weer gauw naar binnen.Voor Pipo en Stinkie is het gelukkig eind goed…al goed. 

 

                                                                                  

MarijkeEising 


