
  
Twintig jaar “Stichting Help de Zwerfkat” 
 
Twintig jaar alweer, de tijd is omgevlogen. 
Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat ik met Anita en 
Angelique op 26 maart 1986 bij de notaris zat om de Stichting 
Help de Zwerfkat op te richten.  
Op zich was dit best wel apart, want ik was een echt 
hondenmens en heel eerlijk gezegd vond ik vroeger katten  
gluiperige dieren, omdat ze altijd maar bij ons thuis op de 
volière zaten en onze vogels zich dan bijna doodvlogen. Maar, 
ik ben van huis uit gewend dat je respect voor alle dieren moet 
hebben en ben  dan ook erg blij dat mij dat is aangeleerd.  
 
In 1982 ben ik begonnen met het opvangen en herplaatsen 
van zwerfkatten. 
Omdat er steeds meer zwerfkatten gebracht werden en 
daardoor de kosten van dierenarts en voeding steeds hoger 
werden, kwam ik in financiële problemen en wist ik op een 
gegeven moment niet meer waar ik het geld nog vandaan 
moest halen. Ik besloot een stichting op te richten, want dan 
mocht ik mensen om geld vragen. 
 
 Het werden zware jaren, een bovenbuurvrouw met een 
stoffobie en een straatfobie. Zij en haar man maakten het me 
heel erg lastig en zorgden ervoor dat ik in 1988 moest 
verhuizen van de flat naar de Thamerweg. Achteraf niet zo 
erg, want het werd alleen maar beter voor de zwerfkatten; voor 
mijn privé-leven was het een stuk minder. Mijn zoon Tom had 
tal van vriendjes in de buurt van onze flat en zat vlak naast de 
flat op school. Hij vond het vreselijk om te verhuizen naar de 
Thamerweg en dat heb ik altijd heel naar gevonden.  
 
Er is ontzettend veel gebeurd in deze 20 jaar, altijd was er wel 
wat aan de hand. Veel goede dingen maar ook veel ellende en 
verdriet. Veel waardering voor mijn werk met de zwerfkatten, 
maar ook veel onbegrip en tegenwerking. Heel veel ellende 
met buren, rechtszaken tot de Raad van State aan toe maar 
gelukkig alles gewonnen. Iedereen zag dat ik mijn best deed 
om geen overlast te veroorzaken en gelukkig zagen rechters 
en de gemeente Uithoorn dat ook en kon ik verder met dit zo 
noodzakelijke werk. 
 
In 1995 leer ik Annemieke kennen en krijg een relatie met 
haar. Eigenlijk had ik me al voorbereid op een leven alleen met 
de zwerfkatten, want laten we nu eerlijk zijn, wie wil er haar 
leven delen met iemand die zoveel katten heeft.  
Annemieke houdt ook zielsveel van dieren en laat zich 
gelukkig niet afschrikken.  Dan beginnen in 1999 de 
problemen met mijn gezondheid. Ik ga steeds slechter lopen 
en val regelmatig, zomaar zonder aanleiding. Na onderzoek 
blijk ik bijna een hoge dwarslaesie te hebben en word in het 
ziekenhuis opgenomen voor een zware nekoperatie. Daarna 
heb ik zoveel restklachten dat ik heel veel dingen niet meer 
kan doen.  
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Annemieke en ik nemen ons voor, dat mijn plotselinge handicap toch zeker niet het einde 
van de stichting zal gaan worden en zij helpt mij zoveel als ze kan. Door haar positieve 
instelling lukt het mij te leren leven met mijn handicap en samen besluiten we om te knokken 
voor de katten tot we erbij neer zullen vallen. 
 
In 2001 komt zij bij mij op de Thamerweg wonen en trouwen wij. Samen gaan we verder met 
het opvangen van de zwerfkatten en dat valt echt vaak niet mee, want Annemieke is ook niet 
gezond, zij heeft cystic fibrosis (een ernstige longziekte). Toch vullen wij elkaar heel goed 
aan; heb ik een slechte dag en kan ik niet voor de katten zorgen, dan kan zij het wel. Gaat 
het met haar weer wat minder, dan kan ik weer iets voor haar doen. En.. heel belangrijk, wij 
hebben een geweldig team vrijwilligers, die allemaal stuk voor stuk heel veel begrip hebben 
voor onze gezondheidssituatie en zij helpen zoveel als mogelijk is.  
Het grote schoonmaakwerk kan ik niet meer doen, maar dat wordt allemaal gedaan door die 
fantastische meiden. 
 
Zelf doe ik veel werk achter de schermen, zoals katten vangen, dierenarts, groothandel, 
medicijnen geven, website onderhouden, Het Kattebelletje maken en verder nog een 
heleboel administratie. 
Ik hoop dat ik nog heel veel jaren samen met Annemieke, de vrijwilligers en u  als donateur  
of adoptieouder in staat zal zijn om door te gaan met dit zo dankbare werk.  
 
Els 
 
 

 

 
Trots op Els 
 
Hoe heb ik de Open Dag 2006 
ervaren, het 20-jarig bestaan van 
deze poezenstichting? 
Ik ben vooral heel erg trots op Els 
als ik zie wat zij heeft bereikt in al 
deze jaren en hoe ze zich heeft 
weten staande te houden in 
moeilijke tijden en hoe mooi alles is 
geworden, steeds beter, alles voor 
de dieren. Dan voel ik me warm en 
trots van binnen.  
Het was wederom een mooie 
middag met goed weer, bezocht 
door veel mensen. Leuke 

activiteiten en heel fijne vrijwilligers, die wij hard nodig hebben om dit alles te realiseren. 
Dames en heren vrijwilligers, geweldig bedankt en we hopen dat het nog vele jaren zo zal 
gaan. 
 
Annemieke 
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De Open Dag begon al heel 

vroeg met veel jolijt en 

bravoure door de vrijwilligers. 

Schoonmaken, schoonmaken en 

poetsen maar. Dit met veel 

gelach en  ondanks het weer 

gewoon doorgaan  en ervan 

uitgaande dat de regen echt 

wel een keer zou ophouden.  

En jawel, om 12.00 uur brak de  

zon door en het feest kon 

beginnen! 

Wat een feest! Twintig jaar 

zo’n  geweldige stichting te 

hebben met een gezellige groep mensen die  er helemaal voor gaan om het de katten  zo 

prettig mogelijk te maken in dit prachtige verblijf. Want er is veel gebeurd de 

afgelopen periode aan de tuin  en nog is het niet  af, kun je nagaan hoe het er dan 

volgend jaar uit zal zien. 

Ikzelf heb de dag als zeer 

positief ervaren, mede doordat 

een ieder zich zo geweldig  van 

tevoren zowel als de dag zelf 

heeft ingezet. 

Met een speciaal tintje, deze 

keer, twintig jaar, dat is niet 

niks. 

 

Leuk vond ik het aansnijden van 

de mooie taart en de katten die 

dit ook wel als lekkernij zagen 

zitten. 

Ook zeer geslaagd waren de 

kraampjes met cadeauartikelen en het Rad van Avontuur.  

Al met al een  geslaagde zonnige dag die zeker weer ten goede komt aan de katten waar 

wij dit uiteindelijk voor doen. 

Lieve kattenmensen, ik heb een voldaan gevoel gehad en  tot volgend jaar, 

 

Lieve  groet  van Noor. 
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Een terugblik op het twintigjarig bestaan van Stichting Help de Zwerfkat 
 
Na alle voorbereidingen is daar eindelijk de dag om feest te vieren met elkaar en natuurlijk 
met alle “kattenkopjes”. ’s Morgens in alle vroegte hoop je op mooi weer, helaas is het 
“hondenweer”. Maar we gaan er toch tegenaan, we laten ons toch zeker niet uit het veld 
slaan door de regen. Met elkaar gaan we aan de slag om er een mooie dag van te maken 
voor onze kattenkinderen en om iedereen te 
laten zien hoe fijn de katten het bij ons 
hebben.  
Als om elf uur het meeste werk gedaan is, 
gaan we aan de koffie met een groot stuk 
overheerlijke taart, waar Riekie ons op 
trakteert omdat zij deze dag jarig is. De taart 
is nog maar net in stukken gesneden of 
Theun springt tot grote hilariteit van alle 
vrijwilligers bijna met vier poten tegelijk 
midden in de taart. En natuurlijk mag hij 
proeven, evenals zijn andere harige 
kattenvriendjes die zich ook meldden voor 
een likje van de taart. Tenslotte is het ook 
hun dag en hebben ze er recht op.  
Iedereen heeft er een blik op kunnen werpen hoe het kattenleven is na een zwerversbestaan 
of na een verdrietig afscheid van het baasje! 

Dank aan Els en Annemieke dat zij deze 
snorrenbaarden nog een goed leven 
bieden. 
Twintig jaar door dik en dun, dat is toch wel 
iets wat je wilt vieren, ook met alle mensen 
die iets betekenen in de “kattenwereld”.  
 
Elke vrijwilliger heeft zijn of haar steentje 
bijgedragen. John was een prachtige kater 
die goed werk deed voor het “Rad van 
Avontuur”. Peter liet ons een repertoire van 
leuke “cat songs” horen. We genoten van 
zijn leuke liedjes over de katten. 
De kinderen en ook Arie werden prachtig 
geschminkt door Petra.  

Arie werd een echte Nimo-Vis, het was een waar kunstwerk.  
Ook was er een speciale ronde van het “Rad van Avontuur” met uitsluitend cadeaus van 
Wieteke van Dort, waaronder een prachtige door haarzelf beschilderde porseleinen theepot. 
Arie won de theepot, wat een mazzel zeg!  Weer andere vrijwilligers hadden hun handen vol 
aan het geven van informatie aan de bezoekers en het letten op de katten. En ook de 
vrijwilligers achter de kramen hadden niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Het was 
een heerlijke dag. 
Namens alle katjes: bedankt mensen! 
 
Groetjes van Ageeth 
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Het was weer zeer geslaagd en supergezellig deze 

speciale Open Dag ter ere van het  twintigjarig bestaan. 

Zelfs de weergoden hadden er zin in, want rond een uur 

of elf draaiden ze de kranen boven onze verregende 

hoofdjes dicht en gooiden ze ons voorzichtig hun eerste 

zonnestraaltjes toe. Dit werd door ons met luid gejuich 

ontvangen, want de hele ochtend leek het erop dat onze 

feestdag letterlijk in het water zou vallen, maar 

gelukkig kwamen toen ook de brutaalste katjes al gauw 

uit hun droge schuilplekjes vandaan om de eerste 

bezoekers te verwelkomen. Bartje, Bolle, Annie, Betsie, 

Theun en nog vele andere poezen waren blij dat de 

mensen toch nog zo dapper waren om ook uit hun 

droge schuilplaats te komen en deze dag met hen te 

vieren. Dribbel vond het enig om de bezoekers hun 

nieuwe kattendorp te laten zien, en gaf dan ook 

regelmatig een showtje weg met haar dolle 

kattenkunstjes. 

De mooie nieuwe nachthokken achter het lint werden angstvallig bezet gehouden door de 

katjes die zo’n open dag helemaal niet zien zitten, dus voor hen kan deze  dag niet snel 

genoeg gaan. En de dag ging snel; er was zoveel aanloop, we hoefden ons geen seconde te 

vervelen. Het Rad van Avontuur ratelde er vrolijk op los en de mensen genoten hier zichtbaar 

van; onder het genot van een drankje en hapje werden de lootjes zeer goed verkocht. 

 

De boel werd ook opgevrolijkt door onze muzikant 

Peter, die gezellige kattenliedjes zong die door vele 

bezoekers werden herkend. Zo tegen een uur of vier 

begint de vermoeidheid toe te slaan en trek ik me terug 

in een luie stoel, ik kijk eens lekker om mij heen, zie de 

gezellig ingerichte kraampjes op het pad met leuke 

hebbedingetjes, de vlaggen, ballonnen, hier en daar nog 

een leuk geschminkt kindergezichtje, maar vooral zie ik 

de vele enthousiaste vrijwilligers die allemaal tot aan het 

einde van de dag vrolijk en vriendelijk blijven om deze 

dag zeer geslaagd  te maken. Dan slaat de klok vijf uur, 

de laatste bezoekers vertrekken en het opruimen kan 

beginnen. Binnen een uur  is de tuin weer omgetoverd 

tot de tuin waarvoor hij eigenlijk bestemd  is, alleen voor 

de katjes, dus wij vertrekken, dit tot grote opluchting van 

onze snorrenbaarden. Rust maar lekker uit lieve harige 

vriendjes, ga ik ook doen, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 

 

Anita 
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Mascottepoes John 

Nadat onze wekker af was gegaan, hebben we vlug wat als ontbijt genuttigd. 

Mijn vrouw ging naar de Stichting, ik had nog een andere afspraak. 

Half twaalf kwam ik aan bij de Open Dag. Het zag er al heel gezellig uit en hoewel er witte 

zeilen gespannen waren voor de verwachte regen, vond ik dat overdekte een knusse indruk 

maken voor de bezoekers. 

Nadat ik mij in het kantoor van Els in een kattenpak met staart had gewurmd, ach ik ben niet 

zo lenig als een echte kat, ben ik direct naar Petra gegaan, die mij een echt kattenkopje heeft 

gegeven. Het diadeem met de oortjes maakte mij compleet. 

 

Bij het uitdelen van de wuppies, die een groot 

succes bleken te zijn, heb ik de bezoekers 

gevraagd of zij de website kennen, bezocht 

hadden en indien dit niet zo was informatie 

gegeven. Het werd een kleurig geheel, velen 

hadden de wuppie opgeplakt, helaas op weg 

naar huis heb ik er nog een van de weg 

geplukt, daar zijn ze niet voor.  

 

 

De kinderen die op bezoek kwamen, heb ik 

geprobeerd over te halen net als ik zichzelf te 

laten schminken. Dit is bij een aantal gelukt, 

sommigen als een vis of zeehond.  

Een nichtje die mij niet herkende, schrok heel 

erg en wilde slechts op afstand zwaaien. Haar 

oudere zus wilde wel geschminkt worden. 

Toen ik ze ‘s avonds belde, wilde zij niet eten 

en drinken, want dan ging de schmink eraf. De wijze kat heeft haar toegesproken…… 

 

Het Rad van Avontuur bleek een groot succes, doneren d.m.v. lootjes kopen en ook nog iets 

kunnen winnen bracht een gezonde spanning onder de bezoekers.   

Door de hoeveelheid aan prijzen (waarvan er veel gedoneerd waren) hebben we meer prijzen 

per ronde kunnen weggeven. Prijstopper van de middag was de door onze ambassadrice 

Wieteke van Dort zelf gemaakte theepot die zij beschikbaar stelde met daarbij een 

ondertekend certificaat van echtheid. 

 

Ik vond het leuk om enigszins onherkenbaar te doen en kan terugkijken op een gezellige, 

succesvolle jubileum open dag. Proficiat! 

 

John 
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Open Dag  20 mei 2006 
 
Toen de wekker op die dag op een onmogelijk vroeg uur afliep, sprong ik niet zingend mijn 
bed uit. Maar, beloofd is beloofd, dus om half zeven richting Mary en daarna richting 
Uithoorn. 
Als je eenmaal met schoonmaken bent begonnen, vergeet je al snel hoe vroeg je moest 
opstaan. Iedereen weet wat er gedaan moet worden en zelf ging ik aan de slag in de kamer 
die ik elke zaterdag onder handen neem. Maar vandaag natuurlijk grondiger dan op 
"gewone" zaterdagen. 

De koffie en taart vielen er na een 
paar uur aanpakken goed in en het 
was gezellig om even de 
gelegenheid te hebben met de 
andere vrijwilligers te praten.  
Dankzij Riekie waren er prachtige 
cadeaus voor Els en Annemieke 
gekocht om extra aandacht te 
schenken aan het twintigjarig 
bestaan van de Stichting. 
Het weer was de hele ochtend 
heel slecht, met veel wind en 
pittige regenbuien, maar gelukkig 
klaarde het tegen twaalf uur op en 
we hoopten dat de zon ons ook de 
rest van de dag niet in de steek 
zou laten. 

De prachtig ingerichte kramen trokken veel bekijks (en gelukkig ook veel kopers) en het 
aantal bezoekers was behoorlijk groot. Enkele katten genoten zichtbaar van alle aandacht, 
maar voor de schuwe poezen was het een beproeving.  
 
Tegen het eind van de middag 
konden we allemaal met 
tevredenheid terugzien op een 
heel geslaagde dag.  
 
En als je dan naar huis terugrijdt, 
ben je heel blij dat het allemaal zo 
goed is verlopen en dat we met 
elkaar kans hebben gezien om er 
een geslaagde open dag van te 
maken. 
  
Romana   
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Wat een leuke verjaardag!!! 
  

Jawel, Stichting Help de Zwerfkat bestaat twintig jaar, dat is zeker nog eens een 

felicitatie waard.  

Els, nogmaals proficiat hoor 

met dit jubileum en 

natuurlijk ook alle 

medevrijwilligers die Els 

hebben geholpen met de 

stichting te maken zoals zij 

nu is. Toppie, toppie, toppie, 

ik kan niet anders zeggen. 

Er zijn vele handen geschud 

en vele kusjes zijn er 

uitgedeeld door de 

bezoekers die de moeite 

hadden genomen te komen 

op deze dag (die erg regenachtig begon), de snorrenbaarden te aaien en te 

begroeten en Els en Annemieke minstens nog twintig jaar Help de Zwerfkat toe 

te wensen. 

 

Ik vond het een geweldige dag, leuk om alle vrijwilligers weer eens te zien, 

leuke dingen op de kramen te kopen en een prijsje te winnen bij het Rad van 

Avontuur. 

 

En ja, dan ben je zelf ook 

nog jarig en kan je dag toch 

niet meer stuk!!! 

 

Twintig  mei, twintig  jaar 

Help de Zwerfkat en dan ook 

nog twintg  jaar worden 

(hahahahaha grapje, die 

leeftijd heb ik al even achter 

me liggen). 

Maar het was een verjaardag 

om nooit meer te vergeten. 
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Groetjes, Riekie  

 

                      
Hallo lieve kattenvrienden, 

 

Door de jaren heen heb ik veel ten goede zien 

veranderen voor de katten. Alles, maar dan ook 

alles hebben Els en Annemieke ervoor over om de 

zwerfkatten een beter bestaan te geven. Nou en 

dat is hun gelukt!  

Op deze Open Dag heeft iedereen kunnen zien hoe 

je met veel liefde en een tomeloze inzet de katten 

een heel wat beter bestaan kan geven dan de 

meeste van hen eerst hadden. 

Dit was een grandioze dag en ik ben er trots op 

dat ik mijn steentje bij kan dragen! 

Els en Annemieke, nogmaals van harte 

gefeliciteerd met het twintigjarig jubileum en 

hopelijk kunnen we nog lang zo doorgaan! 

 

                                                           Groetjes van Wies 
 
 
 

Wat is het toch altijd weer heerlijk om met 
zoveel vrijwilligers samen te werken voor 
hetzelfde doel. Eenmaal per jaar ben ik 
graag van de partij om mijn steentje bij te 
dragen en ben dan blij erbij te horen. De 
kraampjes zagen er enig uit en ik zag een 
heel bijzondere kater rondlopen: het bleek 
John te zijn. Die was geschminkt  en tot 
een prachtige kat omgetoverd. 
Later op de dag werden er nog meer 
volwassenen en kinderen zo mooi  
opgemaakt. 
De dag is prima verlopen, ook al regende 
het af en toe wel. Er was een loterij en een 

grabbelton, er was koffie met cake. De meeste katten lieten zich zien, alleen de echte 
bangerds verscholen zich. De katten hebben een nieuw speeldorp waarin ze lekker kunnen 
liggen en op kunnen klauteren. Er zijn veel bezoekers geweest en er is veel verkocht aan de 
kraampjes, allemaal ten gunste van het goede doel. Ik hoop dat iedereen het zo fijn heeft 
gehad als ik.   
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Groetjes, Thea 

 

 
Feest ter gelegenheid van twintig jaar liefdevolle opvang van zwerfkatten 
  

Omstreeks 14.00 uur kwam ik met man, 
kinderen en kleinkinderen op de 
Thamerweg, waar de entree en de tuin  
feestelijk waren versierd. 
Er waren veel mensen om te feliciteren. 
Vele katten liepen tussen de mensen 
door en enkele katten zaten in en op 
hun nieuwe speeldorp. 
De bange katten hadden zich met z’n 
zevenen verstopt in een mand boven op 
een kennel in een van de 
poezenkamertjes. 
In de tuin was het een gezellige drukte. 
Er werden lootjes voor het Rad van 
Avontuur verkocht, waar leuke prijzen 

mee te winnen waren. De kinderen konden zich laten schminken als kattenkoppen en 
grabbelen in de ton. Er werden allerlei leuke kattendingetjes verkocht en er was koffie, thee 
en frisdrank in overvloed verkrijgbaar. Daarbij ontbrak het niet aan de nodige 
versnaperingen. 
De bezoekers waren erg enthousiast over de huisvesting van onze katten en er werd ook 
een aantal van hen geadopteerd.  
Al met al was het een zeer geslaagde Open Dag en een 20-jarig Help de Zwerfkat.  
Ten slotte: alle waardering voor Els en Annemieke, die het bestaan met hulp van vele 
vrijwilligers hebben mogelijk gemaakt. Hopelijk zetten zij dit werk nog vele jaren voort. 
 
Fenny (vrijwilliger) 
 
Zaterdag 20 mei ben ik als bezoeker op de Open Dag geweest en het was een waar feest. 
Leuke kraampjes, zelfs een tombola met leuke prijzen, waarbij ik ook een prijsje in de wacht 
sleepte! 
Er was veel aandacht voor de mensen en de katten, al verstopten de bangerds zich 
natuurlijk! 
De vrijwilligers vertelden met veel liefde over de vaak trieste omstandigheden waarin de 
opgevangen katten verkeerd hadden en dan ben je blij als je ziet in wat voor een paradijsje 
zij nu gehuisvest worden. 
Omdat ik gek op katten ben (zelf heb ik ook drie van die banjers), leek het me leuk om ook 
een handje te helpen. 
Op vrijdagochtend 26 mei ben ik enthousiast ontvangen en kreeg ik veel uitleg over het 
reilen en zeilen waar heel wat bij komt kijken, wat ook logisch is met zoveel katten. 
Ik had meteen veel plezier in het helpen en kreeg er zelfs energie van. Sommige katten 
kwamen me graag een pootje helpen onder de schoonmaak. Inmiddels heb ik al enkele 
ochtenden geholpen. Ik vind de sfeer erg fijn en ik kom met leuke mensen in aanraking. 
En de katten genieten zichtbaar van de aandacht die ze krijgen.  
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Kortom, ik ben helemaal om! 
 
Petra  

 
Feest op 20 mei 2006 
 
Genoten heb ik weer van de open dag. Aan de extra attracties zoals het Rad van Avontuur, 
de door Peter ten gehore gebrachte kattenliedjes en de mogelijkheid je als kat te laten 
schminken was te merken dat het om een bijzondere dag ging. Twintig jaar heeft Els dit 
mooie werk volgehouden en door haar goede en leuke ideeën ons, de vrijwilligers, steeds 
geïnspireerd om samen met haar deze schitterende kattenopvang in stand te houden en nog 
beter te maken.   
Er is zelfs één kat, onze Donnie van 23 jaar, die de gehele periode bij de Stichting heeft 
doorgebracht. Onopvallend liep hij tussen mens en kat door de tuin te struinen op deze dag: 
een zwarte kat met een blauw bandje om. Als hij het wist, zou hij Els van harte feliciteren met 
haar succes, namens het hele kattenvolkje hier. Dat kan hij niet, dus doe ik het voor hem.  
Els, wat je voor je katten hebt gedaan en nog steeds doet, is uniek.  
Hartelijk gefeliciteerd met deze twintig jaar! 
 
Mary
 

 
 

Mijn naam is Govert 
 

Omdat ik heel lang op het industrieterrein heb 
gezworven, ben ik nogal van het schrikachtige 
soort. 
Toen ik eindelijk gevangen was, zat mijn 
langharige vacht zo hopeloos in de knoop, dat er 
niets anders opzat dan mij helemaal kaal te 
scheren. Vandaar dat mijn uiterlijk nu ietwat 
komiek overkomt.  
Je zou eens moeten weten wat ik allemaal heb 
meegemaakt! Dan zou je net als ik, wel link 
uitkijken voor je een koppie gaf. 
 

 
Erg op mensen ben ik dus (nog) niet, alleen bij Els wil ik wel eens een poging tot  
toenadering maken. Gelukkig mag ik bij de Stichting blijven, mijn hele kattenleven lang. 
 
Nu nog iemand die een beetje bijdraagt aan mijn levensonderhoud en mijn leven ziet er 
rooskleurig uit! 
 
 

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Govert dagelijks voorzien van eten en een 
schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Govert? Weet u niet precies hoe het 
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financieel adopteren in zijn werk gaat, bel gerust Els. Zij vertelt het u graag.  
Telefoonnummer 0297-566285.  Of  06-12725071. 

 

 
 
De verbouwing 
 
In de volgende Kattebel zullen wij u uitgebreid informeren over het nieuw te bouwen 
onderkomen voor onze katten. Het is inmiddels wel zeker dat het allemaal door zal 
gaan en wij hopen dat de bouw voor de winter afgerond zal zijn. 
 
 
Open middagen voor adoptieouders 
 
Deze worden gehouden op:Zaterdag 12 augustus:    van 14.00 uur tot 16.00 uur 
                                            Zaterdag 11 november:   van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 
 
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 plaatsen we het in een van de volgende Kattebelletjes! 
Laat eens wat van u horen. 
 
Aandachtspunten 
 
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. 
 
 
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. 
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Bezoek ook eens onze website : www.helpdezwerfkat.nl 

http://www.helpdezwerfkat.nl/

