
 

 

Open dag Help de Zwerfkat 

 

De open dag van stichting Help de Zwerfkat op zaterdag 10 mei was ondanks dat het weer niet bepaald 

meewerkte toch een waardevolle dag. Minder bezoekers dan voorafgaande jaren en over het algemeen 

bleven de bezoekers wat korter, maar toch was er een goede sfeer.  

Voor de bezoekers arriveerden moest er echter nog wel het een en ander gebeuren. 

Vanaf 8.00 uur ‘s morgens werd er onder de toeziende ogen van de snorrebaarden, door 

een zevental opgewekte vrijwilligers flink gepoetst en om 11.00 uur was alles spik en 

span. En toen was het tijd voor koffie met overheerlijke taart, die zoals elke open dag het 

geval is natuurlijk eerst werd voorgeproefd door enkele van de katten en die door een 

vriendin gebakken was. Om 12.00 uur kwamen de eerste kattenvrienden op bezoek en 

was het de hele middag een komen en gaan van belangstellenden. 

 

 

Veel van de katten genoten van de extra aandacht en de vele snoeperijtjes die ze 

kregen en de bange katten die deze aandacht niet zo op prijs stelden, konden 

vanaf gepaste afstand de bezoekers gadeslaan zonder aangeraakt te worden. 

 

 

 

De kramen die zoals alle jaren weer voorzien waren van allerlei leuke 

hebbedingetjes, werden goed bezocht en er werd dan ook menig 

Moederdag cadeautje of ander leuk presentje gekocht. Een drietal poezen 

werden financieel geadopteerd en ook konden er vijf nieuwe donateurs 

worden bijgeschreven. Ook kwamen er tal van kinderen, waaronder een 

meisje dat geld doneerde wat ze verdiend had met het verkopen van 

tekeningen langs de deuren.  

 

Onze dank gaat uit naar Rinus van bloemenwinkel Zijdelfleur, die een groot 

aantal grasplanten doneerde en naar Bakkerij Millenaar, die ook voor deze 

open dag de cake gratis leverde voor al onze bezoekers, naar Jan Uithol 

die al zolang we een jaarlijkse open dag houden de kramen kosteloos 

beschikbaar stelt en tot slot naar Stijn van kaaswinkel Kaas en Zo, die voor 

veertig broodjes voor de vrijwilligers de kaas sponsorde.  

 



De vele onmisbare vrijwilligers, die het mogelijk maakten om met hun 

enthousiaste inzet de open dag weer op rolletjes te laten verlopen, 

kregen aan het einde van de dag een welverdiend prachtig 

Biedermeier boeketje mee naar huis. 

 

 


