
De tuin                                                           
 
Het geheel betegelde terrein, waar de snorrebaarden 
dagelijks vertoeven, was de laatste jaren één grote chaos. 
Door o.a. het aanleggen van rioleringsbuizen en de bouw 
van het kattenverblijf “De Spinnerij” in 2007 moest er veel 
in de tuin gegraven worden, dit o.a. vanwege het aanleggen 
van waterleiding, elektriciteitsleidingen en een gasleiding. 
Door al deze graafwerkzaamheden verzakte er een groot 
aantal tegels en hierdoor werd het zo ongelijk dat het nogal 
eens een valpartij opleverde.  
 
Hoewel we wisten dat het ophogen en het opnieuw 
bestraten erg veel stress voor zowel de dieren als voor ons 
zou gaan opleveren, konden we de klus niet langer  
uitstellen en schakelden we een professioneel bedrijf in, dat 
dit op een zo diervriendelijk mogelijke manier voor ons zou 
kunnen doen. 
Op maandag 2 september was het dan eindelijk zover. De 
eerste dag werd er voor de veiligheid van onze vriendjes 
een grote houten wand met een deur erin in de tuin 
geplaatst. Toen dat klaar was hebben we al onze katten 
naar de achterste helft van de tuin gestuurd, iets wat niet 
meeviel, want er brak natuurlijk wel wat paniek uit bij onze 
snorrebaardvriendjes. De dagen daarna moesten we elke 
ochtend om vijf uur opstaan, want het kattenvolkje moest 
verzorgd worden voordat de stratenmakers om zeven uur 
aan het werk gingen.  
 
Omdat er heel veel zand aangebracht moest worden, werd 
dit met een shovel gedaan. Hiervoor moest een deel van de 
hekken worden verwijderd, waardoor het extra opletten 
geblazen was dat de katten goed achter de houten wand 
bleven.  
 
Na enkele dagen lag al het zand in de tuin en konden de 
hekken weer teruggeplaatst worden. De vierde dag was de 
voorste helft klaar en werd de houten wand eruit gehaald, 
dit tot grote vreugde van onze vriendjes, want zo’n enorme 
zandbak hadden ze nog nooit gezien. Er werd dan ook naar 
hartenlust in gespeeld, maar helaas werden de zandbergen 
ook gebruikt als kattenbak. De stratenmakers hadden hier 
gelukkig wel rekening mee gehouden en begrepen dat dit 
niet te voorkomen was met zoveel katten.  
 
Gelukkig heeft het in deze hele periode niet geregend, wel 
was het erg warm voor de stratenmakers. Met vaak een 
blikje fris en een verkoelend ijsje tussendoor hielden de 
mannen de moed erin. 
Na anderhalve week zwoegen waren de tuin en ook het 
aanvoerpad ernaast piekfijn in orde.  
 
Alle drempels en afstapjes zijn er nu uit en hierdoor is de 
tuin ook rolstoelvriendelijk geworden.   
 
De volgende open dag kan iedereen (dus ook de mensen 
met een rolstoel of rollator) zich zonder gevaarlijke 
toestanden door de hele tuin verplaatsen en tevens het 
mooie kattenverblijf  “De Spinnerij” betreden. 
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Een vrijwilliger vertelt 

Mijn naam is Sandra Meier en ik werk sinds eind 2009 als vrijwilliger op de 
zaterdagochtend voor stichting Help de Zwerfkat. Ik ben hiermee begonnen omdat ik 
naast mijn toenmalige fulltime kantoorbaan ergens de handen uit de mouwen wilde 
steken. Mijn voorkeur ging uit naar het werken met katten en zo kwam ik, via mijn 
nichtje, terecht bij stichting Help de Zwerfkat. De kantoorbaan is inmiddels veranderd in 
een webwinkel in woonaccessoires, een blog en een parttime kantoorbaan, maar ik ga 
nog steeds iedere zaterdagochtend met veel plezier de deur uit op weg naar de opvang 
in Uithoorn. 

Op zaterdag wordt er van 09.00 tot 12.00 uur gewerkt. Ik maak dan “De Spinnerij” 
schoon. Dit is een mooi groot kattenverblijf achter in de tuin voorzien van stapelbedden 
en enkele kennels voor eventuele nieuwe of zieke katten. Het werk bestaat o.a. uit 
bedden verschonen, muren afnemen en de vloer dweilen. Tussendoor wordt er natuurlijk 
ook even geknuffeld met de katten! Rond 11.00 uur is het tijd voor koffie en dat weten 
de katten ook, want dan komen ze van alle kanten om gezellig aan te schuiven en 
knuffels te geven en halen. Dat is onze beloning na een paar uur poetsen. Omdat het 
werken bij de stichting een ander verhaal is dan het werken in een dierenasiel, is het 
voor mij een “voordeel” dat hier katten wonen die in principe niet geadopteerd (wel 
financieel natuurlijk!) kunnen worden. Hier heb ik bewust voor gekozen, want ik heb al 
drie katten en dat is echt het maximum.  

Wat ik iedereen op het hart wil drukken die overweegt 
vrijwilliger te worden…vrijwilligerswerk is niet 
vrijblijvend. Er wordt zo mogelijk nog meer op je 
gerekend dan bij een gewone baan, dus je moet je 
afspraken wel nakomen. Kun je niet iedere week, maar 
wel om de week, dan is dat vaak geen probleem, als 
het maar bekend is. Het is ook niet allemaal leuk, soms 
moet je afscheid nemen van lieve vriendjes waar je 
heel erg aan gehecht bent. Ik houd mij er altijd maar 

aan vast dat hun laatste maanden, jaren bij Help de Zwerfkat hemel op aarde moeten 
zijn geweest na het zwerven op straat.  

Het is een enorm cliché, maar wel waar…je krijgt er zoveel voor terug! De zaterdagploeg 
is een leuke mix van jonge en oudere vrijwilligers waardoor we naast een hoop plezier 
ook tijdens de koffie soms heel interessante gesprekken hebben. En het allerfijnste is de 
liefde van de katten die blij zijn als je tijd en aandacht aan hen besteedt. 
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Onze kater Sam 
 
In maart dit jaar hebben we onze lieve kater Moumoune moeten laten 
inslapen.   
Dierenvrienden zullen dit zeker herkennen......., dit sloeg grote kraters in ons hart! 
Dieren, en in ons geval dan de kat, zijn zulke lieve en trouwe kameraden voor ons. 
Daar kunnen sommige mensen nog wat van leren! 
Maar het leven gaat door...en zo kwam het dat we toch weer aan een andere kat gingen 
denken. Van denken kwam doen en nu hebben we weer een nieuw gezinslid, want dat 
kun je zo wel stellen. 

Zijn naam is Sam en hij is in de zomer van 2011 geboren 
op de hooizolder van een boerderij. 
Omdat de hond die het erf van de boerderij bewaakte, 
erg achter de poezen aanjaagde en ze ook steeds 
dreigde te bijten, heeft men de drie kittens die inmiddels 
een half jaar oud waren, weggehaald en tijdelijk 
ondergebracht in een pleeggezin. Het broertje van Sam 
en zijn zusje kregen al snel een goed tehuis. Omdat Sam 
erg schuw en daardoor moeilijk benaderbaar was, 
verbleef hij anderhalf jaar later nog steeds bij het 
opvangadres. 

 
Toen Sam afgelopen zomer bij ons kwam wonen, bleek eigenlijk meteen al dat hij meer 
met zijn eigen soort heeft, dan met mensen. Hij was dan ook zeer gecharmeerd van onze 
zwarte schoonheid, poes Jessi. Echter heeft Jessi daar haar eigen gedachtes bij, ze valt 
niet op jonge katers. Zo loopt mevrouw hooghartig door het huis, in haar kielzog gevolgd 
door een geobsedeerde kater, die af en toe even aan haar kan snuffelen, stiekem. 
 
Het heeft heel wat tijd gekost voordat Sam naast mij op de bank durfde te komen. 
Inmiddels ligt hij vaak ’s avonds naast me op de bank te snurken. 
 
Toen wij Sam in huis namen, wisten we van tevoren niet of het zou lukken zijn 
vertrouwen te winnen. Een ding weten we nu zeker, je moet veel geduld hebben, want er 
zijn momenten dat je twee stappen vooruit doet en dan ineens ga je weer drie stappen 
terug. 
 
Ik heb van alles uit de kast gehaald, door veel met hem te spelen, zelfs bij hem op de 
bank te slapen (slapend zijn mensen niet zo eng), lekkere hapjes en veel met hem te 
praten. 
Toch heb ik ook geleerd niet te overdrijven, soms was het zelfs beter om hem te 
negeren, met het gevolg dat Sam soms zelf voor een aai naar mij toekwam. 
Er kwam een moment dat hij, liggend op zijn kleedje, zelf aangaf dat hij door mij geaaid 
wilde worden. 
 
Al zal Sam nooit een grote knuffelkont worden, dat maakt ons niks uit, ben blij met 
het vertrouwen dat hij me schenkt. En wie weet wat de toekomst brengt, want Sam leert 
ook van het gedrag van Jessi naar ons toe. 
  
Sandra de Vos 
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Aandachtspunten 

               Moppie                                                                         Marleentje                          

 

                                                                                                               
Bezoekmiddagen voor 

adoptieouders 

 
 
Deze worden in 2014 

gehouden op: 
 
 
 

Zaterdag 8 februari 2014:    van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag 9 augustus 2014:    van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Zaterdag 8 november 2014:       van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

De grote open dag is op zaterdag 10 mei 2014 van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Alle donateurs en adoptieouders worden in april nog geïnformeerd. 

 
 

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. 
 
 
Indien u uw donateurschap wilt beëindigen (wat wij niet hopen), wilt u dit dan alstublieft 
even aan ons melden. Wij halen dan uw gegevens uit ons adressenbestand, om onnodige 

portokosten te besparen. 
 

 
 

Onze stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donaties/giften aftrekbaar zijn. 

 
Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die 

het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 
 
Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons  

en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen. 
 
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij  een kat dagelijks voorzien van eten en 

een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Herman of een van zijn 

vriendjes of vriendinnetjes? Weet u niet hoe het financieel adopteren in zijn 

werk gaat?  Belt u dan gerust Els.  Telefoonnummer: 0297-566285  of  06-

12725071. 

 
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. 


