
Open middagen voor adoptieouders 

 
Het is schitterend weer op zaterdag 14 augustus en ik neem mij dan 
ook voor om eens heerlijk van het zonnetje te gaan genieten.  
Net als ik mijn ogen dicht heb, hoor ik stemmen en zie ik steeds meer 
mensen onze tuin inlopen en binnen een halfuur is het een drukte van 
jewelste. Ik besef ineens dat het weer open middag is voor de 
adoptieouders en ik besluit daarom dat ik mijn voorgenomen 
middagdutje maar enkele uurtjes moet uitstellen. Tenslotte ben ik de 
redacteur van de kattebel en moet ik opletten wat er deze middag zoal 
gebeurt. Het wordt een heerlijke en gezellige middag met een zeer 
hoog aaibaarheidsgehalte. Er komen zoveel bezoekers dat het een 
beetje lijkt of het de jaarlijkse open dag is, alleen de kraampjes en de 
slingers ontbreken. 
Alleen vraag ik mij af of onze bange katten zich op zulke dagen niet 
wat minder schichtig kunnen opstellen. Neem nou onze Pim. Beste 
jongen hoor, maar toen zijn adoptieouders hem wilden zien, was hij 
nergens te vinden. Hij was kennelijk weggestoven uit het voormalige 
kippenhok, waar hij zich met een paar anderen overdag ophoudt. Wat 
heeft Els lang naar hem moeten zoeken voordat zij hem binnen 
bovenop een hoge kennel, bijna tegen het plafond aan, had 
gevonden. Niet meer dan een heel klein beetje Pim kregen zijn ouders 
te zien. Dat kun je toch niet maken als ze speciaal voor jou komen!  Ik 
zal het er eens met hem over hebben.  

 
Zoals de meesten van u zich nog wel herinneren, waren deze open 
middagen dit jaar in plaats van een grote open dag en was het de 
bedoeling volgend jaar gewoon weer net als andere jaren een grote 
open dag te houden. Maar omdat de open zaterdagmiddagen voor de 
adoptieouders zo’n groot succes bleken te zijn, is besloten dit te 
blijven doen. 
De data voor volgend jaar zijn:    
Zaterdag  12 februari : van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zaterdag  13 augustus : van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zaterdag  12 november : van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 
De grote open dag wordt op 21 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur 
gehouden. 
Alle donateurs zullen in april nog worden geinformeerd. 
 
PIEPER 
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to Pieper 

Mijn blinde rode kanjer! 
 

Vrijdag 2 juli kwam ik erachter dat Sapri, mijn blinde rode kater, al een paar dagen 

niet thuis was geweest. Wij wonen in de Van Meetelenstraat in Uithoorn. Omdat dat 

een heel rustig straatje is en Sapri een grote liefhebber van buiten is, laten wij hem 

gewoon buiten lopen. Maar vrijdagmiddag, de tweede juli van dit jaar, werd ik toch 

bevangen door een heel angstig gevoel. 

Ik ben meteen mensen in de buurt gaan vragen of ze Sapri hadden gezien, helaas 

niemand… Intussen had ik ook de Dierenkwijtlijn gebeld en de Dierenambulance. Zij 

vroegen mij of hij gechipt was omdat hij dan makkelijk weer bij mij te “ matchen”  

zou zijn, maar nee… Daar ben ik nooit aan toegekomen; hij is, desondanks, 

herkenbaar genoeg zonder zijn oogjes en ze zouden me op de hoogte brengen 

wanneer Sapri bij hen gebracht zou worden. 

Van mijn buurvrouw kreeg ik de tip om eens bij Els Verkerk, de 

‘ Zwerfpoezenvrouw’ , te gaan vragen. Bij haar ben ik langs geweest en heb haar 

het signalement van Sapri gegeven: rood cypers, ongeveer 10 jaar oud, een penning 

met zijn naam en adres aan een zwart bandje, geen oogjes en heeeeel lief.  

“ Geen oogjes?”  vroeg Els met een blik op haar gezicht die niet kon verhullen dat ik 

zo’ n kat nooit buiten zou mogen laten.  

“ Geen oogjes!”  zei ik. 

Zij zou naar hem uitkijken. 

 

 

’ s Avonds begon het enorm hard te regenen en te onweren, ik kreeg een steek in 

mijn maag die iedere moeder kan herkennen wanneer er iets met haar kind is. Wat 

voor avontuur zou hij nu weer aangegaan zijn? Is hij te ver gelopen en heeft hij de 

weg niet meer terug kunnen vinden? Is hij richting Amstel gelopen en te laat voor 

een auto weggerend…? Is hij weer naar zijn oude huis in Amsterdam gelopen? 

Allemaal scenario’ s waarbij het niet goed met hem zou aflopen. Ik voelde me 

machteloos, ik kon helemaal niks doen!  

 

 

Toen bedacht ik me dat hij bij zijn geboorte een levensverwachting had van 

misschien vijf dagen als mijn broer hem niet in het Zuid-Italiaanse dorpje Sapri, 

tijdens een vakantie, had gevonden en liftend op zijn rugzak mee naar Amsterdam 

had genomen.  

In Amsterdam aangekomen, realiseerde mijn broer zich dat hij zelf niet voor Sapri 

zou kunnen zorgen en heeft daarom mijn moeder gevraagd of zij de zorg voor hem op 

zich zou willen nemen. Mijn moeder wilde dat wel doen. Zij is met Sapri naar een 

dierenarts in Amsterdam gegaan om te kijken of er iets aan zijn oogjes gedaan zou 

kunnen worden. De dierenarts vertelde haar dat Sapri’ s moeder waarschijnlijk 
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tijdens haar zwangerschap niesziekte heeft gehad, waardoor de oogjes van Sapri zich 

nooit hebben kunnen ontwikkelen. Zodoende is hij, zwervend, met lege oogkassen de 

grote wereld ingestapt. Het enige dat mijn moeder kon doen, was zijn (altijd 

ontstoken) oogjes goed insmeren. Hij had daar zo een hekel aan dat hij het zelf is 

gaan bijhouden. 

 Mijn moeder heeft hem geleerd met zijn beperkingen om te gaan zodat hij een kater 

kon worden die net als alle andere poesjes een heel gelukkig leven kan leiden. Zij 

leerde hem vertrouwen te krijgen in mensen door hem alleen dan van dingen af te 

laten springen  wanneer hij niet tegen iets aanbotste.Verder leerde zij hem met een 

aardappel aan een  

touwtje met een belletje eraan door het huis te lopen zodat hij door de geur van de 

aardappel en het geluid van het belletje altijd wist waar hij veilig kon lopen.  

 

 

 

 

Omdat mijn ouders heel veel van zeilen houden en ze Sapri niet alleen thuis konden 

laten, hebben ze hem altijd meegenomen op hun grote zomerse avonturen. Zo heeft 

hij stormen getrotseerd in de Golf van Biskaje. Een ander jaar is hij mee geweest op 

een vier maanden lange zeiltocht langs de Noorse,  

Zweedse en Finse kust, daarna door naar Estland en langs de Poolse en Duitse kust 

terug naar Nederland. Ook is hij illegaal met mijn ouders op de boot in Groot-

Brittannië geweest. Mijn moeders laatste grote avontuur ligt in Cuba, waar ze nu 

woont. Zij heeft mij gevraagd of ik, als laatste van de familie, verder voor Sapri wil 

blijven zorgen. Zodoende is hij in Uithoorn komen wonen, waar hij de hele dag in de 

tuin en op straat aan het ravotten is geweest tot die bewuste vrijdagmiddag. 

En daar zit ik dan met tranen in mijn 

ogen en nog steeds een hevige steek 

in mijn buik diezelfde vrijdagavond 2 

juli op de bank naar de stromende 

regen te kijken en me af te vragen 

waar die bijzondere blinde, rode 

kater uithangt en of hij wel een 

droog, warm plekje heeft kunnen 

vinden. Het weekend ging voorbij, 

maandag en dinsdag begon ik 

langzamerhand te accepteren dat hij 

misschien wel helemaal nooit meer 

terug zou komen.  

Ook woensdag brak aan. Aan het 

eind van de middag ging de telefoon, 

het was Els Verkerk.  
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Zij vertelde me dat Sapri een week geleden ‘ s avonds in slechte toestand bij 

dierenarts Venema gebracht is. Zij heeft hem nagekeken en zag dat zijn “ oogjes”  

enorm ontstoken waren en zijn mondje vol zat met tandsteen. Nadat ze hem een 

beetje opgelapt had, is Sapri naar Els gebracht, die vervolgens naar mij heeft gebeld. 

Els wikkelde er geen doekjes om: “ Sapri mag best bij mij komen wonen want een 

blinde poes buiten laten lopen is echt onverantwoord” . Ik moest even slikken; van 

alle scenario’ s die ik van tevoren had bedacht was dit er een die ik nooit verwacht 

had: Sapri, mijn blinde, rode kanjer weer terug, maar ik zou niet meer voor hem 

mogen zorgen? Els zei me nog: “ Gelukkig was Sapri gevonden op het 

industrieterrein door een oplettende meneer, maar dat was echt een klein wonder” . 

Mijn geweten begon een beetje aan me te knagen, maar ik bleef mezelf voorhouden 

dat Sapri niet van het type is dat gezellig op de vensterbank blijft liggen knorren en 

besloot op de fiets te springen en nader kennis te maken met Els en haar poezen. Ik 

zag dat alle poezen daar lief en liefdevol opgevangen worden, maar Sapri hoort bij 

mij en dat liet hij ook merken... Als het had gekund, was hij in me gekropen, zo blij 

was hij om me  weer te “ zien” . Toch hebben mijn man en ik besloten Sapri bij Els 

te laten zodat hij bij haar de antibioticakuur tegen de ontstekingen in zijn oogkasjes 

kon afmaken, waarna hij weer terug naar onze geweldige dierenarts mevrouw 

Venema is gegaan, die zijn oogleden heeft dichtgenaaid, zodat hij nooit meer last van 

ontstoken oogjes zal hebben én Sapri is gechipt, dus kan hij altijd herkend worden als 

hij weer eens een iets te groot avontuur aangaat. 

 

Nu woont hij weer bij ons met onze vier andere poesjes (Pumpkin, Pooh, Poes en 

Gumdrop) in de Van Meetelenstraat en speelt hij weer buiten in de tuin met alles wat 

voorbij komt waaien. Hij is nog steeds avontuurlijk maar blijft in de tuin, daar is 

genoeg te beleven. 

 

Myrtho 
 

          MAX            
 

Knappe vent? Dank je, zo denk ik er ook over!  Ik stond bepaald niet 
achteraan toen de lekkere bekken werden uitgedeeld. Sinds juni 2002 woon 
ik bij de stichting. Ik kwam via een omweg. Eerst had ik al maanden in het 
asiel gezeten, wachtend op een nieuw tehuis. Maar niemand wilde het met 
me proberen, want ik ben heel erg mensenschuw. 
Van oorsprong kom ik van een boerderij, waar ik wel wat te eten kreeg, 
maar liefde, aandacht en medische verzorging heb ik nooit gehad. Daarom 
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zie ik mensen slechts als voedselverstrekkers en verder vertrouw ik ze niet. 
Maar ’t leven is hier goed! 
Ik  heb de beschikking gekregen over een veilige tuin, vol met plekjes om te 
zonnen of te schuilen voor de regen. Veel bed en mand, voor mij een 
ongekend genoegen, om de wereldproblematiek te overdenken. Bakken vol 
eten en drinken. Wat kan een kat zich nog meer wensen??? Alleen een 
bijdrage in mijn levensonderhoud. 
Als er iemand is die mij financieel wil adopteren, zal ik zeer dankbaar zijn. 
 

 
 
PS. Weet u niet precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat, bel gerust Els.  

Zij vertelt het u graag. Telefoonnummer 0297-566285 

 
Je bent vrij en je wil(lig)t wat 
 

Eindelijk. Vakantie. Een einde aan de sleur van huiswerk 

en blokuren waar geen einde aan lijkt te komen. De 
eerste week vind je het geweldig, de tweede week gaat 

ook nog wel, maar op een gegeven moment bekruipt je 
toch het gevoel dat je je kostbare tijd aan het verspillen 

bent. Je begint je te vervelen, en wat dan te doen? 
Voor velen is het de meest logische stap: een baantje 

zoeken. 

Persoonlijk vind ik het belangrijker om een leuk baantje 
te vinden, dan een goed betaald baantje. Natuurlijk, wat 

bijverdienen is altijd leuk, maar heb ik dat geld nu écht 
nodig? En als je met dieren wilt werken, dan kom je al snel op vrijwilligerswerk  uit. 

 

Zo kwam het dat ik op een morgen voor het hek stond 
bij ‘Stichting Help de Zwerfkat’. Toen ik binnenkwam 
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werd het me al snel duidelijk dat hier genoeg te doen was. Wie denkt dat het werk alleen maar 

bestaat uit katten knuffelen, komt van een koude kermis thuis. Kattenbakken verschonen, voerbakken 
bijvullen, en vooral veel troep opruimen. De katten plassen overal tegenaan, maar dat kun je ze ook 

niet kwalijk nemen. De meeste hebben nooit geleerd dat zoiets fout is. 

 
Na even de kat uit de boom te hebben gekeken (katten genoeg) moet ik toch echt zelf wat werk gaan 

verzetten. In het begin was ik wel een beetje huiverig voor de wat viezere klusjes, maar ook die 
moeten gedaan worden. Na een half uurtje ben je er wel aan gewend, en ik moet zeggen: het is echt 

heel leuk werk (als je tenminste van katten houdt). Alles wat je hier doet, is echt nodig, en je kunt er 
zeker van zijn dat je je tijd hier nuttig besteedt. De sfeer is prima er zijn altijd andere vrijwilligers, dus 

je staat er nooit alleen voor en het werk wordt nooit saai, daar zorgen de katten wel voor! 

 
Ik heb nu een paar weken gewerkt bij de stichting, en 

moet bijna weer terug naar school. Ik heb een leuke 
tijd gehad, veel gedaan en veel geleerd. Als je met 

deze katten omgaat, merk je gewoon dat ze vroeger 

vaak slechter behandeld zijn dan ze verdienen. Gelukkig 
zijn er altijd mensen die nadenken bij wat ze doen, en 

een kat zien als meer dan een decoratie van hun 
huiskamers. Zoals de mensen van de stichting. Hier 

komen de katten tot hun recht, ook al is bij 
sommigen de schade zo groot dat je van hun nare 

geschiedenis altijd iets zult blijven merken. Ik ben blij 

dat ik een steentje heb mogen bijdragen aan dit 
werk en dat ik met zulke bijzondere mensen en katten 

heb mogen werken. 
 

Pablo 

 
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,  telefoon 0297-566285. Ook kunt u ons tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

bereiken op ons nieuwe mobiele telefoonnummer 06-12725071. 

 
Wij zullen het beschermen 

en helpen waar het kan! 
Wij trekken ons zijn lijden 

en hulpeloosheid ân! 
Wij zullen altijd redden 
elk dier uit nood en pijn 

Omdat het onze vriend is 
en wij zijn helpers zijn! 
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Versje uit het poëziealbum 

van Els in 1961 

 

Het komt regelmatig voor dat donateurs de bijdrage overmaken met de girofoon. Heel handig, alleen 

willen wij deze mensen verzoeken om dan ook hun voorletters te vermelden. Omdat er in ons 

donateursbestand een aantal dubbele namen voorkomen, is het soms heel lastig om te zien welke Jansen of 

Pieterse de donatie heeft overgemaakt. 

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

kunt u deze als niet ontvangen beschouwen. 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van 

 STICHTING HELP DE ZWERFKAT 
 wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en vooral 

diervriendelijk 2005. 


