
 
Terwijl deze Kattebel in de maak is, is het bij onze stichting 

al ruim twee maanden een hectische toestand. Op dit 

moment is de aannemer nog druk bezig met het bouwen 

van het nieuwe kattenverblijf.  

Het is echter wel zo goed als zeker dat onze katjes de 

kerstdagen in hun prachtige nieuwe onderkomen kunnen 

vieren. Hoe ze dit zullen ervaren, kunt u lezen in het 

volgende Kattebelletje of met eigen ogen aanschouwen 

tijdens de Open Dag op 12 mei 2007. 

 

Het nieuwe kattenverblijf 

 
Een grote wens is in vervulling gegaan!   

Na enkele jaren van plannen maken voor de bouw van een 

nieuw kattenverblijf met daarin een gedeelte dat dienst kan 

doen als berging, kon er dan eindelijk op 8 november jl. door 

de aannemer worden begonnen. Voor het zover was, moest er 

echter nog heel veel werk worden verricht. Na het verkrijgen 

van de bouwvergunning (waarvoor we een flink bedrag aan de 

gemeente moesten betalen) hebben we ontzettend veel 

voorbereidend werk zelf gedaan. Dit om de kosten enigszins te 

drukken. Gelukkig kunnen we vaak rekenen op de steun van 

vrijwilligers, van wie een aantal wekelijks activiteiten voor de 

stichting verricht en anderen dit incidenteel doen. 

Zo hebben Daniël en ik met de hulp van onze stagiair Geert 

zelf eerst een groot gedeelte van de tuin met veertig meter gaas 

van twee meter hoog afgezet. Dit om te voorkomen dat onze 

vindingrijke lieverdjes de benen zouden nemen tijdens de 

bouw.  

Daarna hebben Gerard, John en Barend de oude schuur in één 

dag gedemonteerd. Omdat bouwmaterialen erg duur zijn, is na 

de nieuwbouw een deel van het oude hout hergebruikt, onder 

andere voor het opnieuw afrasteren van de tuin. Tevens heeft 

Gerard het klimdorp dat hij het afgelopen voorjaar zo mooi 

voor onze katten heeft gemaakt, nog met gaas afgezet, zodat de 

katten tijdens de bouw het dorp toch nog konden gebruiken. 

Dat was van groot belang, want het was al stress genoeg voor 

onze harige 

vriendjes. 

 

Eenmaal met de 

bouw begonnen, 

bleek al snel dat 

de kosten enorm 

toenamen.  Want 

er kwam een  

behoorlijk aantal 

onvoorziene 

kosten bij.   
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Zo waren de kosten voor het aansluiten van elektra, waterleiding en verwarming aanzienlijk 

hoger dan het bedrag waar we aanvankelijk op hadden gerekend. Omdat de verwarmingsketel 

die het huis verwarmt, niet over voldoende capaciteit beschikt om  ook nog eens een groot 

extra verblijf bij te verwarmen, moest er een aparte ketel voor het nieuwe verblijf worden 

aangeschaft.  

 

Het gazen dak dat al zo'n tien jaar over de 

gehele tuin gespannen zat, bleek in zo'n 

slechte staat dat totale vernieuwing 

onvermijdelijk was. Een groot aantal palen 

van het oude hekwerk was totaal verrot en 

dus  moesten er nieuwe palen aangeschaft 

worden. Het was geweldig dat Gerard ook 

deze gigantische klus, waar vele dagen werk 

in zijn gaan zitten, geheel op vrijwillige basis 

op zich wilde nemen.  

 

Aangezien de tuin op diverse plaatsen opengelegd is geweest voor het aanleggen van 

leidingen  voor verwarming, elektra en waterleiding van het huis naar het kattenverblijf, was 

er van onze keurige tuin weinig meer over. Deze zal te zijner tijd nog opgehoogd moeten 

worden.  

Maar helaas heeft de bouw van het kattenverblijf het spaargeld dat we in de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd, bijna opgeslokt en zullen we het de komende jaren zuinig aan moeten 

doen.  

Daarom zullen Annemieke en ik zelf al het schilderwerk gaan doen en hopen we dat een of  

meerdere handige stratenmakers ons willen helpen door op vrijwillige basis onze totaal 

verwoeste tuin op te hogen en opnieuw te voorzien van tegels. 

 

Waarom een nieuw kattenverblijf? 
 

Nieuw binnengekomen katten moeten te allen tijde voor een periode van drie weken apart 

worden gehouden van de andere katten. Alleen op die manier kunnen we grotendeels 

uitsluiten dat zij onze andere katten zullen infecteren met allerlei besmettelijke ziektes die zij 

eventueel onder de leden  hebben. Omdat wij in ons huis niet genoeg ruimte hebben voor een 

aparte quarantainekamer, verblijven deze katten de eerste drie weken in een kennel. Voor de 

meeste van hen geeft dit erg veel stress. Ook voor ons is het heel naar om aan te moeten zien 

hoe ongelukkig de dieren in die periode zijn. Een aparte quarantainekamer zou veel veiliger 

en prettiger voor de katten zijn. Omdat de oude schuur niet aan de eisen voldeed en wij 

beschikken over een royale tuin ontstond enkele jaren geleden het plan de oude vochtige 

schuur af te breken en een groot gebouw met daarin een scheidingswand in de tuin te bouwen.  

De ene zijde van dit gebouw zou dan dienst kunnen gaan doen als kattenverblijf en de andere 

zijde als schuur en als opslagruimte voor onze vele kooien, de voorraden grit, voer etc.  

Op deze manier zou het mes aan meerdere kanten snijden. 
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Als dit gebouw er staat, kunnen we een van onze twee kattenverblijven afsluiten voor de 

huidige bewoners en dit verblijf inrichten als quarantaine voor de nieuwe katten.  

 

Omdat we alles voor onze vriendjes overhebben, zijn er vele plannen gemaakt om het nieuwe 

verblijf zó te bouwen dat het een heerlijk en gezellig onderkomen zou worden. En heel 

belangrijk: een onderkomen dat ook goed schoon te houden is. Tenslotte huisvesten we een 

groot aantal onzindelijke katten.  

Omdat we veel oude en ook gehandicapte katten 

hebben en ze allemaal voor de rest van hun leven bij 

ons zullen blijven, willen we graag dat ze er in de 

winter ook lekker warm bijzitten. 

Ook het gedeelte dat als berging dienst zou gaan 

doen, moest vorstvrij gehouden kunnen worden. 

Daarom was het ook van groot belang dat er goede 

isolatie zou worden aangebracht. 

Nadat we bij diverse aannemers offertes hadden 

aangevraagd, bleek dat de kosten enorm hoog waren. 

Hoewel we de afgelopen jaren flink hebben gespaard 

om dit alles te kunnen bekostigen, moesten we toch de verbouwing enkele keren uitstellen.  

 

In de twee voorgaande Kattebellen vroegen we u als donateur de hand over het hart te strijken 

en ons een extra bijdrage te schenken. Gelukkig gaf een aantal van u gehoor aan onze oproep. 

Hoewel we nu dit nieuwe verblijf maar ternauwernood kunnen betalen, hebben we toch 

besloten de verbouwing, die echt heel hard nodig is, door te laten gaan.  

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u “Stichting Help de Zwerfkat” financieel blijft 

steunen zodat onze vriendjes kunnen blijven genieten van hun onbezorgde oude dag.   

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw extra steun. 

 

 

Via onze website http://www.helpdezwerfkat.nl/ is de bouw terug te lezen. 

 

 

Open middagen voor adoptieouders 
 
Deze worden gehouden op:                                                                                                                                                                                                                        
 
Zaterdag 10 februari:      van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Zaterdag 11 augustus:   van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zaterdag 10 november:  van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 
De grote open dag vindt plaats op 12 mei 2007 van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Alle donateurs zullen hier in april nog over worden geïnformeerd. 
 
 

http://www.helpdezwerfkat.nl/
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Hallo lieve mensen                                    

Ik ben zo opgewonden, dat ik s´nachts bijna niet 
meer kan slapen. Dat komt niet door de 
verbouwing hoor, daar kan ik wel tegen, maar 
toevallig ving ik een telefoongesprekje op 
waaruit ik opmaakte dat mijn vriendjes van 
vroeger ook hier komen wonen en... en... Ik ga 
er helemaal van stotteren zeg! 
Laat ik me eerst eens netjes voorstellen. Ik heet 
Babs en ik ben hier bijna twee jaar geleden 
komen wonen. Eerst woonde ik in Haarlem in 
een groepje van zo´n dertien wilde katten. We 
hadden het erg zwaar, koud en nat en waren 
altijd hongerig. Tot er een lieve mevrouw voor 
eten, drinken en warme manden ging zorgen. 
Ze heeft ons ook allemaal laten helpen. Mij 

toch een beetje te laat, want ik kreeg een zoon en twee prachtige dochtertjes. Die heeft ze van mij 
overgenomen en grootgebracht en ze zijn nu heel gelukkig in een echt huis. Ik moest hiernaartoe 
verhuizen omdat ik een ernstge oogziekte kreeg. Gelukkig kon ik mijn oogje toch behouden en nu 
komen mijn oude vriendjes uit Haarlem ook nog eens bij me wonen. Ze moeten verhuizen omdat het 
pand waar ze verzorgd worden afgebroken gaat worden. Ik hoop maar dat ze me nog zullen 
herkennen en ik hoop ook dat u uw spaarvarkentjes openmaakt, want ze komen allemaal tegelijk met 
de dierentaxi en moeten ingeënt en ontvlooid worden. Bovendien zijn het voor de stichting ook weer 
zeven extra mondjes om te voeden. Dus vraag ik u eigenlijk om onze blije hereniging financieel ook 
mogelijk te maken. 
Namens mij en mijn zeven nieuwe/oude vrienden alvast heel erg bedankt. 
   
Een blije Babs. 
 

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

 

 
 
Aandachtspunten 
 
Kloppen uw gegevens nog?  Indien dit niet het geval is, 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! 
 
Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons 
mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 
 
 
 

Ook bij deze Kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund 
hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen. 
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Mijn ervaringen met Stichting Help de Zwerfkat 
 

Jaren geleden vond ik op een druk kruispunt in Uithoorn een kitten. Aangezien het me niet echt een 
veilige plek leek voor zo’n kleintje, nam ik hem mee en zocht in 
de buurt naar een eventuele eigenaar. Aangezien er niet veel 
huizen in de buurt waren, vond ik die niet. Met één hand aan 
mijn fietsstuur en met één hand het katje vasthoudend, belandde 
ik via een dierenarts bij Els. 
Bij Els keek ik mijn ogen uit. Zoveel katten had ik nog nooit bij 
elkaar gezien. Ik was blij dat Els het kitten wilde opvangen, want 
een flatje op achthoog leek me niet echt veilig voor het arme 
beestje. Ik kreeg direct een formulier om donateur te worden in 
mijn handen gedrukt. Aangezien ik me vreselijk schuldig voelde 
dat ik het katje zomaar achterliet, besloot ik donateur te worden. 
De kat werd door Els Balou gedoopt en aangezien al snel bleek 
dat Balou een zwakke gezondheid had, wilden Els en haar zoon 
Tom Balou niet meer laten gaan. Later heb ik nog met eigen ogen 
kunnen zien wat een prachtige kat met halflange haren het was 
geworden. Helaas mocht Balou niet oud worden. Dit was mijn 
kennismaking met de stichting. 

 
Een aantal jaren na de vondst van Balou ging ik samenwonen en kwam daardoor van mijn flatje 
terecht in een eengezinswoning met tuin, gelegen in een rustige woonwijk. Kortom: een prima plek 
voor een kat. Ik belde Els om te vragen of we eens mochten komen kijken naar een kat. Toen ze 
hoorde dat we beiden de hele dag werkten, zei ze dat het beter was dat we twee katten zouden 
nemen. Daar moesten we even over nadenken, maar Els’ advies klonk ons heel redelijk in de oren. We 
togen naar Els om twee katten uit te zoeken. Els liet ons allerlei duo’s zien, die het samen goed konden 
vinden. Tja, dat was wel heel moeilijk kiezen, want ze waren allemaal lief. Er waren bijvoorbeeld twee 
schattige, jonge cyperse broertjes met hun zusje. Maar… Billie en Lobbes waren er ook. Billie stal 
eigenlijk ons hart, omdat hij heel brutaal meteen in de reismand sprong. Lobbes leek wat wild; hij 
vond het geen enkel probleem om flink zijn tanden en klauwen in de handen van Els te zetten. We 
besloten Billie en Lobbes mee naar huis te nemen. 
 
Wat waren we blij met onze nieuwe huisgenoten. Hoewel het na de eerste nacht wel even slikken was 
toen de kerstboom niet meer overeind stond en alle ballen stuk waren. Gelukkig hadden de katten 
zich niet opengehaald en hebben we gewoon jarenlang geen kerstboom meer in huis gehaald. Billie 
voelde zich vrij snel op zijn gemak. Lobbes was wat schuwer, maar na een paar maanden zat ook hij 
bij ons op schoot. 
Het leuke van Lobbes en Billie was dat ze inderdaad dikke vriendjes waren. Ze speelden samen buiten 
en ze sliepen vaak samen. Voordat wij ’s avonds gingen slapen, moesten ze altijd even met elkaar 
stoeien. Dat was een vast ritueel. 
 
Begin dit jaar werd bij Lobbes een ongeneeslijke tumor geconstateerd. Er was nog maar één oplossing 
mogelijk. Wat waren we verdrietig. Maar niet alleen wij, want ook Billie miste zijn vriendje enorm! 
Nachtenlang miauwde hij zeer luidruchtig om zijn verdriet kenbaar te maken. We bedachten dat het 
waarschijnlijk verstandig was om een nieuw maatje te zoeken. Ik schreef ook Els een kaartje om haar 
in te lichten over Lobbes. Ze belde ’s avonds meteen. Via via had Els gehoord over een gevonden 
kitten. Misschien was dat iets voor ons? Toen we de foto’s op het internet zagen, waren we meteen 
verkocht bij de aanblik van dat stoute kopje. 
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Het kitten bleek helemaal bij Eindhoven te wonen. Ze was gevonden door een gezin dat al twintig 
huisdieren had en het klikte niet zo tussen haar en hun kater. Zo kwam Noortje bij ons terecht. 
Noortje voelde zich meteen thuis en merkte al snel dat Billie een goedzak was. Dus was het leuk om 
hem aan te vallen en flink te pesten. Die arme Billie wist niet wat hem overkwam. Hij raakte eerst zijn 
goede vriend kwijt en nu werd hij de hele dag getreiterd door zo’n kleintje. Ook het kattenluik werd 
tijdelijk afgesloten, omdat zijn nieuwe huisgenoot nog niet naar buiten mocht. 
 
Inmiddels is Noortje wat ouder geworden, is ze gesteriliseerd en leeft zich uit in de tuin met andere 
katten, insecten en soms helaas ook wat andere prooien. Ze is wat kalmer en Billie wordt meer met 
rust gelaten, maar echte vrienden zijn ze nog niet. Billie is echter wel een beetje wakker geschud uit 
zijn oude-kater-bestaan. Hij is elf en begint soms hetzelfde kattenkwaad uit te halen als zijn jonge 
huisgenoot.  
Kortom, zowel direct als indirect hebben we door de stichting een aantal lieve katten in huis gekregen. 
 
Sacha Kuijs 
                                                      
 

Wij willen ook 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 en wellicht kunnen wij het opnemen in de eerstvolgende Kattebel! 

 

 
Balans 2005 

 

INKOMSTEN 2005 UITGAVEN 2005 

ADOPTIES, DONATIES € 64.265,32 ONKOSTEN VRIJWILLIGERS € 4.218,98 

RENTE € 871,65 SCHOONMAAKARTIKELEN € 1.104,99 

KRUISPOSTEN € 400,00 SITA AFVALVERWERKING € 2.310,77 

  VOEDING & GRIT € 15.617,21 

  DIERENARTS € 7.619,82 

  DIERENCREMATORIUM € 623,00 

  PORTO & TELEFOON € 1.587,47 

  AUTOKOSTEN € 1.968,18 

  HUISVESTING € 4.410,86 

  COMPUTER & KANTOORART. € 2.108,79 

  VASTE LASTEN € 2.073,96 

  DIVERSE ONKOSTEN € 1.070,38 

  OPEN DAG € 271,30 

  KASSALDO PER 31-12-2005 € 20.551,26 

 € 65.536,97  € 65.536,97 
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