
Verslag van de Open Dag op 21 mei 2005 
 

Bam-bam is mijn naam. Els wil graag een impressie van de 

Open Dag lezen vanuit kattenoogpunt en zij vond dat ik die 

moest schrijven. Heerlijk vind ik dat, want ik heb erg genoten 

en als ik voor mij uit zit te staren, een kattengewoonte, zie ik de 

dag weer voor mij. 

Het begon allemaal wat ongewoon. Wij moesten uren eerder 

dan anders opstaan en hadden nergens meer rust. Niet één of 

twee vrijwilligers 

kwamen 

schoonmaken, nee, 

ze kwamen allemaal 

tegelijk en gingen er 

flink tegenaan. 

Gelukkig was het na 

een paar uur af en de 

rust keerde terug. 

Het zag er feestelijk 

uit met kraampjes 

met leuke spulletjes 

om te verkopen, vlaggetjes en ballonnen waren opgehangen en 

het wachten was op de bezoekers. Vanaf elf uur konden ze 

binnenkomen en dat deden ze ook meteen. Het was prachtig 

weer, dus velen gingen zitten in onze mooie tuin en dat was 

voor ons de kans om aandacht te krijgen. Op schoot zitten, je 

laten aaien en toespreken, de meesten van ons houden daarvan 

en degenen die niets van mensen willen weten, hadden een 

veilig heenkomen gezocht achter in de tuin of in het kippenhok.  

Natuurlijk gingen de bezoekers binnen en buiten alles bekijken 

of zoeken naar hun adoptiekat.  

Dat was nu mijn kans. Ik zie 

mensen namelijk als levende 

klimpalen en doe niets liever dan 

omhoog klimmen tot hun 

schouder, waarna ik mij neervlij 

en vervolgens als een levende 

bontstola blijf hangen. Ik hoop 

dan dat ze mij ook nog gaan 

ronddragen. Op andere dagen 

mag dit niet zo vaak. Daar is 

geen tijd voor. Maar vandaag had 

iedereen ruim de tijd, dus ik heb 

heel wat klim - en hangwerk 

verricht.  

 

Wat een enige dag!  Van mij mag het elke week zo. Hebben 

mensen misschien pijn gehad van mijn nageltjes bij mijn 

klimpartij? Sorry, dat was echt niet mijn bedoeling. Ik weet 

zeker dat niemand door mijn optreden is weggegaan, want  

mensen bleven gezellig aan de tafeltjes zitten om van ons op 

hun gemak te genieten.  
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Er kwamen hele families op bezoek en ook een groep kinderen met een T-shirt aan van Kids 

for Animals, dat is een jeugdclub van de Dierenbescherming. Zij hadden wel heel goed hun 

best voor ons gedaan. 

Met een legeflessenactie bij supermarkten in Aalsmeer en Uithoorn hadden zij  € 345,00 

opgehaald. 

Zij vroegen daar aan de mensen of ze deze keer hun statiegeld aan Stichting Help de Zwerfkat 

wilden geven en dat hebben ze gedaan. Nu kwamen die kinderen dus het geld brengen en naar 

ons kijken. Ze hadden veel belangstelling voor ons en wij vonden hun bezoek heel fijn. 

Nog wat gegevens die ik van Els heb 

gekregen: vijf van mijn harige 

vriendjes en vriendinnetjes hebben 

een adoptieouder gekregen, vier 

mensen hebben zich als donateur 

opgegeven en er komt een nieuwe 

vrijwilliger bij. Els is heel blij met dit 

resultaat en ik natuurlijk ook. De 

verkoop van de spulletjes liep 

uitstekend en dit is zeker mede te 

danken aan de mooie handwerken die 

mevrouw Frerichs uit Amstelveen 

ieder jaar speciaal voor de stichting 

maakt. Hulde daarvoor! Wij zijn ook 

dankbaar voor de kramen die bij 

iedere Open Dag gratis beschikbaar worden gesteld door Jan van het kramenverhuurbedrijf 

W.G. Uithol in Uithoorn.  

 

Lieve bezoekers, komen jullie volgend jaar weer? Ik wil jullie graag weer ontvangen op 20 

mei 2006. Want dan bestaat de stichting twintig jaar en dat is een feestje waard! 

 

Voor degenen die bij de volgende 

gelegenheid willen komen, vertel ik nog 

even dat het op zaterdag 13 augustus en 

op zaterdag 12 november tussen 14.00 

en 16.00 uur weer open huis is voor 

adoptieouders.  

Heel graag tot ziens! 

 

 

Bam-bam 
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Gijs 
 

Omdat mijn vrouw en ik altijd raskatten hebben, hadden we het er vaak over dat het nobel zou 

zijn om ook eens een kat uit de stichting op te nemen. 

Toen ik na een werkdag in 1991 thuiskwam, zag ik in de huiskamer een muisgrijze kat met 

witte voetjes en een wit gordijntje over zijn snoet 

wegschieten onder de bank. Mijn vrouw had hem 

na vrijwilligerswerk mee naar huis genomen. 

Telkens als hij mij zag, dook hij weer onder de 

bank. Ik riep nog:  “Wat kunnen we hiermee?” 

Tja, het verleden van deze driejarige kater was niet 

rooskleurig geweest: schoppen van de boer bij wie 

hij opgroeide met zijn broers en zeer zelden wat te 

eten (ook nog wat de pot schaft) hebben hem 

tijdens zijn inprentingsfase zeer beschadigd. Helaas 

hoorde hier een afkeer voor mannen bij. 

Na enige tijd kwam het schuchtere wezen wat rondkijken als ik in de kamer was, gesteund 

door onze Heilige Birmanen. Het vertrouwen groeide met de dag. Gijs’ sociale gedrag maakte 

gestadig vooruitgang door onze individuele aandacht. 

Gijs was een echte gezellige kletskous, het maakte niet uit welke kat je riep. Waar hij ook was 

in huis, ineens een miauw en een kopje en daar was hij weer. Nooit bijten, krabben of lelijk 

doen, dat was Gijs. Schooieren aan tafel werd een hobby. Gijs verwierf zich een 

uitzonderingspositie; hij kreeg altijd een klein stukje vlees van tafel. Zelfs babi pangang, goh 

wat zullen de vlooien gedacht hebben, bloed met knoflooksmaak. 

Na een jaar binnen geleefd te hebben begon hij zo af en toe met de Birmanen rond het huis te 

struinen. Bij onraad kwam hij altijd direct naar huis en omdat wij hem slechts buiten lieten als 

we zelf thuis waren, kreeg hij een veilig gevoel. Zelfs met Champ, onze “lease” hond, werd 

een band opgebouwd. Ineens kwam hij bij mij op schoot gesprongen, en vanaf toen waren 

ook wij maatjes, al was hij nog altijd beducht voor mijn benen. Tja, ik als man zou toch 

kunnen schoppen, niet? Zijn jeugd ging er toch niet helemaal uit. 

Gijs was een echte knuffel, lekker kletsen en als hij je lief vond, kreeg je likjes terug. Niet bij 

iedereen: hij was erg voorzichtig en kieskeurig. 

Gijs leefde al een poosje in reservetijd. Hij had een jaar geleden al een stevige kuur achter de 

rug.Enige tijd geleden was ik ziek thuis en toen ik uit bed kwam, zat Gijs in elkaar op de 

douchemat; wit neusje, glazige ogen en hij praatte heel zacht met me. Trap lopen ging zeer 

krampachtig. 

Ik heb hem nog gekookte kip, zijn favoriet, voorgezet, maar hij wilde niet meer eten. 

Toen mijn vrouw uit haar werk kwam, heb ik het haar verteld: het was tijd voor Gijs om naar 

zijn al eerder overleden Birmanen-vriendjes te gaan. 

’s Avonds is Gijs vredig ingeslapen. Samen met onze andere poezen hebben wij afscheid van 

hem genomen. Hij is net geen 15 jaar geworden. 

 

Bedankt Gijs voor alle lieve jaren, we zullen je missen. 
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John 
 

                       JODOCUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo!  Ik ben Jodocus, een lieve kater van dertien jaar oud. 

Mijn vriendje Floris, mijn vriendinnetje Moortje en ik hadden 

een heel lief vrouwtje. Helaas is zij kort geleden na een 

ernstige ziekte overleden en waren wij ineens thuisloos. 

Gelukkig was er een aardige dame die zich ons lot aantrok. Zij 

heeft ons hierheen gebracht, waar wij liefdevol werden 

opgevangen. 

Een waar wonder, al die poezen bij elkaar. Moet zeggen: ik 

heb er geen moeite mee. 

Mijn thuis heb ik dus gevonden. Maar eigenlijk zoek ik nog 

een baasje op papier, die voor mij wat centjes wil overmaken. 
 
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Jodocus dagelijks voorzien van eten en 

een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Jodocus? Weet u niet 
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precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat, bel gerust Els. Zij vertelt 

het u graag. Telefoonnummer 0297-566285.  Of 06-12725071 

 
 

Een nieuw verblijf voor de snorrebaarden 

 
De Stichting heeft een bouwaanvraag bij de gemeente Uithoorn neergelegd waarin wij 

verzoeken een nieuwe schuur van twaalf meter lang en vijf meter breed te bouwen die als 

volgt zal worden ingedeeld: aan één zijde een riant verwarmd onderkomen voor onze lieve 

harige vriendjes en aan de andere kant een opslagruimte, voor de voorraad kattenvoer, 

kattengrind, de vele kooien etc.  

Omdat de oude blokhut die in het midden van de tuin staat in een slechte staat verkeert, zal 

deze verwijderd worden. De bestaande schuur die nu dient voor de opslag, voldoet niet aan de 

eisen en zal daarom ook verwijderd worden. 

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe onderkomen op de plaats van de huidige schuur 

gerealiseerd zal worden. 

Doordat de blokhut die nu in het midden van de tuin staat, verwijderd wordt, krijgen onze 

katten een grotere speelplaats tot hun beschikking en is er meer overzicht (katten die achter de 

blokhut zitten, kunnen niet goed worden geobserveerd).  

Het is vooralsnog niet onze bedoeling om nog meer katten te huisvesten, (wij moeten ons 

immers aan de vergunning houden), maar wel om het leefklimaat voor ons kattenvolkje 

aanzienlijk te verbeteren. 

 
Een groot bijkomend voordeel van het nieuwe onderkomen is dat wij met een gerust hart de 

kleine kattenkamer, die gelegen is onder in ons huis, kunnen afsluiten en inrichten als 

quarantaine voor nieuw binnengekomen katten.   

Tot op heden verblijven deze katten drie weken lang in een kennel. Dit is nodig om 

grotendeels te kunnen uitsluiten dat zij onze andere katten infecteren met besmettelijke 

ziektes die zij eventueel onder de leden hebben. Voor de meeste van hen geeft zo’n verblijf in 

een kennel erg veel stress. 

Een aparte quarantainekamer zou veel veiliger en prettiger voor de katten zijn. 

 

U zult begrijpen dat de kosten van deze ingrijpende verbouwing enorm hoog zullen zijn. Wij 

hopen dat er heel veel donateurs de hand over het hart zullen strijken en iets extra’s willen 

bijdragen voor het nieuwe kattenverblijf. 

 

 

Kloppen uw gegevens nog?  Indien niet, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven?  

Dat kan per post, telefonisch of via e-mail.  

De gegevens vindt u bovenaan in deze kattebel. 

 

De kattebel is zeker interessant voor kennissen, vrienden, buren of collega’s.  

Geef ‘m eens door. 
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Heeft u iets te melden? Een anekdote of iets anders dat met katten te maken heeft? Laat 

het ons weten. Wellicht plaatsen we het in een van de volgende kattebelletjes. 
 

 
Camerabewaking, helaas hard nodig 
 
Camerabewaking is bij de stichting nodig, want het is gebleken dat niet iedereen hier 

in de buurt van katten houdt en je daarom als bewoner en verzorger van de katten 

nogal eens voor zeer vervelende verrassingen komt te staan. Het overkwam mij in de 

zomer van 2004. Toen ik ’s avonds bezig was een aantal kooien in de auto te zetten, 

werd ik door een gefrustreerde buurtbewoner zo hard op mijn gezicht geslagen dat ik 

hard achterover tuimelde en daar vervolgens maanden lang bijzonder vervelende 

nekklachten aan overhield. Helaas was ik zo over mijn toeren dat ik verzuimde de 

politie in te schakelen. Pas de volgende dag, toen ik bij mijn huisarts vandaan kwam, 

ging ik naar het politiebureau en deed aangifte van mishandeling, maar zoals zo vaak 

het geval is, ging de verkeerde vrijuit. Dit kwam doordat ik de pech had dat een andere 

buurtbewoner, die bevriend is met degene die zijn handjes niet thuis kon houden, de 

politie een andere versie van het verhaal vertelde. Helaas was het oude camerasysteem 

defect en had ik geen bewijs. 

Ja, en dan word je gelijk weer voor dat gekke 

kattenmens versleten, die het volgens de 

getuige uitgelokt zou hebben. Voor de tweede 

maal kreeg ik een klap in mijn gezicht, maar 

ditmaal figuurlijk.   

 

We besloten dat het zo niet langer kon en 

schakelden een installatiebedrijf in, dat bij 

ons drie zeer professionele camera’s aan het 

huis monteerde en in huis een goede 

installatie plaatste, die ons in de gelegenheid 

stelt dag en nacht alles wat er op ons terrein, achter, voor en naast ons huis, op te 

nemen. 

Het systeem wordt ook gebruikt om de katten in de tuin te observeren. 

Opvallend is dat er sinds de installatie van de camera’s  ook geen katten meer onder 

verdachte omstandigheden zijn gestorven.  

Het is heel erg dat zo’n duur camerasysteem nodig is om op een veilige manier door te 

kunnen gaan met iets wat je met hart en ziel voor de poezen doet. 

 

Els 

 
 



Stichting Help de Zwerfkat

 

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

 Juni 2005                                           

Thamerweg 61 
1422 XL  UITHOORN 
 0297-566285 

RABOBANK : 36.35.67.593  
GIRO : 72.33.223 
KVK Amsterdam : 41205327 

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

hebben, dan kunt u deze als niet ontvangen beschouwen. 


