Eindelijk een thuis
Voor mij begon het leven als volgt: ik werd als kitten geadopteerd door
een alleenstaande man en helaas overleed mijn baasje waardoor ik in
het asiel terechtkwam. Tijd om te rouwen had ik niet want al snel werd
ik door een echtpaar meegenomen dat ook erg lief én zorgzaam voor
me was, maar mijn mannelijke baasje werd heel erg ziek en voordat ik
er erg in had zat ik weer in het asiel. De vrouw des huizes moest haar
man vaak opzoeken in het ziekenhuis, werd mij verteld, maar ja, als
dier blijf je nou eenmaal een kwetsbaar lijdend voorwerp. Drie maal
scheepsrecht. Een dame met de respectabele leeftijd van 75 jaar haalde
mij uit het asiel. Ik heb haar nooit verteld dat ik in kattenjaren ouder
was. Gelukkig maar, want alsof er een vloek op mij rustte belandde ik
na 10 maanden WEER in het asiel, waar ik ondanks mijn zachtaardig
karakter nu echt de balen van had. Ze vond dat ik teveel alleen was.
Dat was nu in het asiel niet het geval maar het zag er voor mij daar niet
rooskleurig uit (door mijn leeftijd). Het asiel was zoals zo vaak weer
volgeboekt en gelukkig dacht
men daar aan de stichting
“Help de Zwerfkat”, want
inmiddels was ik betrapt op
mijn 13-jarige leeftijd. Op de
Open Dag van de stichting in
1999 werd ik door de
dierenambulance naar
Uithoorn gebracht en een
ieder die mij zeer angstig in
de draagmand zag zitten viel
op mijn donkergroene ogen
en mijn muisgrijze vacht. Ik belande in het quarantaineverblijf en zat stil
en angstig in een oude kinderwagen. Daar leerde ik Carolina kennen.
Langzaam maar zeker gaf ik haar mijn vertrouwen en ze beloofde mij
dat ze een goed huis voor mij zou zoeken. Zelf had ze vijf katten en
voordat ik het wist werd ik meegenomen naar haar huis. Een mooie
omgeving met veel speelgoed en uitzicht op de straat. Iedereen was erg
lief vooral de birmanen, maar ik was mijn hele leven alleen geweest en
wist niet hoe ik mij moest opstellen. Ik sloeg en blies ze bij me
vandaan, want ik dacht: niemand neemt mij dit plekje af. Op de bank
naast Carolina voelde ik me veilig en ’s nachts mocht ik zelfs op bed
slapen. Echter na 6 weken vond mijn andere baasje dat het tijd was om
in de groep te slapen, het moest er nu maar van komen. Dit verstoorde
de rust. De andere katten wisten niet wat hun overkwam. Ik gedroeg
me zeer defensief en uiteindelijk werd de situatie onhoudbaar, 24 uur
vechtpartijen. Ik werd weer afgezonderd en wanneer mijn baasjes
thuiskwamen probeerde ik ze te claimen. Carolina zocht ondertussen
door naar een goed tehuis, want bij de stichting zou ik ook in de groep
terechtkomen en dat vond zij, gezien mijn lieve knuffelige karakter, niet
goed. Na bijna 3 maanden kwam er een ouder echtpaar een bakkie
doen en ik hoorde ze over mij praten. Ze kwamen mij alleen bezoeken
maar hadden de kofferbak al vol met die avond gekochte kattenspullen.
Zelfs een hele nieuwe krabpaal en draagbare kennel. Ik vond ze aardig
en berustte erin dat ik toch maar weer eens moest gaan. Die avond
ging ik voor de laatste keer naar een ander huis. Het is er fantastisch.
Mijn baasjes zijn zo vaak als het kan thuis. Ik mag overal slapen, zelfs
bij hen op bed en soms pik ik van een van hen het kussen in, maar dat
vindt hij niet erg, omdat ik toch een hele lieve knuffelige charmante
oude dame ben.
Pootje van Muis

E-mail adres
Onze stichting heeft sinds kort de beschikking over een e-mail adres. Indien u vragen
heeft of informatie wenst of om wat voor reden dan ook wilt reageren :

Help.de.zwerfkat@zonnet.nl

Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
Help.de.zwerfkat@zonnet.nl

Stichting Help de Zwerfkat
RABOBANK
GIRO
KVK Amsterdam

Een kater vertelt:
Laatst gaf ik mijn eerste nachtconcert.
Daarna sproeide ik mijn persoonlijk parfum
Rond in mijn territorium
Ik begon net op dreef te komen
En toen werden ze me ontnomen…
Een balletje opgooien is er voor mij
Met ingang van heden niet meer bij.
Ik ben nu een maand of tien
En daar zit niks meer in.
Zo heb je er twee…
Zo heb je er geen één,..
Ik vind het echt heel erg gemeen.
Het echte leven begon nog maar net
en nu ben ik al een “het”.
Dit is het einde van een tijdperk als man.
Ik heb er gewoonweg een kater van.
Mijn vrouwtje niet hoor, die is zo blij,
dat er een eind komt aan die plasserij,
aan het staartje trillen en sproeien
en met emmers water knoeien.
Nee, ze denkt: ”Wat een gemak,
straks doet hij gewoon weer op de bak,
en blijft vaker binnen.
Gezellig op mijn schoot liggen spinnen”.
Hoewel ik op dit moment nog niet zeker ben,
gun ik haar het voordeel van mijn twijfel
Al ben ik geen man meer,
ik blijf een heer,
Al zie ik er zelf wel een voordeel in.
Ik heb een gezellig mensengezin.
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Bestuurswijziging
Per 1
januari
2000 is
Petra van
Ommen
afgetreden
als
algemeen

bestuurslid. Wij hebben Karin van
Woudenberg bereid gevonden de
taken van Petra per die datum over te
nemen. Karin is al sinds een aantal
jaren als vrijwilligster verbonden aan
onze stichting en heeft drie katten uit
onze stichting opgenomen.
Vakantiehulp gezocht
Vanwege de aankomende vakantietijd
zoeken wij dringend assistentie in onze
stichting. Gedurende een periode van
drie weken zoeken wij iemand voor 20
uren per week (4 uur per dag), uiteraard
tegen vergoeding.Het betreft 14
augustus tot en met 1 september.
U begrijpt natuurlijk dat wij een
uitgesproken kattenvriend zoeken.

Beveiliging
Afgelopen maand hebben wij door een installateur een camera
laten plaatsen. Wij zijn nu in staat om 24 uur per dag de
omgeving van ons gehele terrein te observeren. Doel hiervan
is om dag en nacht de veiligheid van onze viervoeters te
kunnen waarborgen.
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NIERVERGIFTIGING (uremie)
Niervergiftiging is een kwaal
die bij katten kan optreden.
In vaktaal wordt dit ook wel
Uremie genoemd. Wat
gebeurt er als een kat uremie
krijgt? Katten krijgen over
het algemeen erg eiwitrijk
voedsel, of dat nu vlees of vis
is of blikvoer of brokjes. Bij
de vertering van de eiwitten
komen afvalstoffen vrij in het
bloed. Het is de taak van de
nieren deze afval stoffen uit
het bloed te filteren en met
de urine mee af te voeren.
Bij de oudere kat gaan de
nieren, die door het
eiwitrijke voedsel altijd hard
hebben moeten werken,
langzaam achteruit. Dat is
normale slijtage. Het gevolg
is echter dat niet alle afval
stoffen uit het bloed worden
verwijderd, het teveel aan
afvalstoffen in het bloed gaat
op den duur als een soort
vergif in het lichaam werken.
We noemen dit nier
vergiftiging (uremie)
De gevolgen van niervergiftiging.
De kat voelt aan dat er
teveel afval stoffen in het
bloed zitten probeert die
alsnog te verwijderen door
meer te gaan drinken. In het
begin lukt dat aardig, u ziet
alleen maar dat het dier wat
meer drinkt. In de loop van
de volgende maanden gaat ze
echter meer drinken, totdat
de nieren het echt niet meer
kunnen bolwerken. Als de
nieren het echt gaan begeven
heeft dat een reeks gevolgen
voor het hele lichaam. De kat

wordt suf en sloom. Omdat
de maag en darmen het
voedsel niet goed kunnen
verteren komt het voer er
voor een deel nog onverteerd
uit, wat vermagering tot
gevolg heeft. Ondanks het
vele drinken zien we dat de
kat toch uitdroogt. Door de
huidplooi op de ribwand
tussen duim en wijsvinger te
nemen en dan los te laten,
kunnen
we

beoordelen hoe het
vochtgehalte van de
onderhuid is en dat is weer
een afspiegeling van het
vochtgehalte van het hele
lichaam. Een huidplooi op de
ribwand moet bij het loslaten
snel en soepel straktrekken.
Als dat vertraagd of helemaal
niet gebeurt (de plooi blijft
staan) moeten we
constateren dat de patiënt
aan het uitdrogen is.
De vacht wordt dor en door
de vermagering en uitdroging
gaan de haren rechtop staan
en vallen uit. Bloedarmoede
kan voorkomen. De kat krijgt
een bleke neus, bleke

voetkussentjes en bleke oogen mondslijmvliezen.
Behalve de genoemde
symptomen zal een oude kat
zich in het eindstadium van
het leven ook anders
gedragen. In het begin gaat
ze nog lekker op warme
plaatsen liggen en wordt
aanhankelijk. In de laatste
fase zal het dier zich echter
gaan afzonderen en terug
trekken. De belangrijkste
aanwijzingen voor
niervergiftiging komen
meestal uit het verhaal van
de eigenaar zelf. Voorts is
een urineonderzoek erg
belangrijk en is het mogelijk
om met een bloedonderzoek
te bepalen hoe de organen
functioneren. Het
belangrijkste doel van de
behandeling is te zorgen dat
er zo veel mogelijk
afvalstoffen zo snel mogelijk
uit het bloed verdwijnen. Dit
kan door de patiënt op een
nierdieet te zetten. Dat is
speciaal voer met als
voornaamste kenmerk dat
het minder eiwitten bevat en
de eiwitten die het bevat
zorgen voor weinig of geen
afvalstoffen, zodat de nieren
minder hard hoeven te
werken, maar de kat toch
alle benodigde
voedingstoffen binnen krijgt.
Het nierdieet is verkrijgbaar
in de vorm van brokjes of
blikvoer.

Heeft u ons al gesteund, dan kunt u de bijgevoegde acceptgiro als niet ontvangen beschouwen.
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Josje vertelt:
Het is nu woensdagochtend 24 mei en ondanks het feit dat de
buitentemperatuur normaal is zit ik toch te barsten van de kou.
Hoe dit zo komt ga ik u zo vertellen. Maar eerst iets over mijn
uiterlijk en mijn verleden. Onder normale omstandigheden ben
ik een muisgrijze Perzische kater met een prachtige vacht en
een niet zo plat smoelwerk en daar ben ik blij om, want hier bij
de Stichting "Help de Zwerfkat" wonen nog enkele Perzen en zij
zijn zo plat dat ze nauwelijks adem kunnen halen en altijd vieze

ogen hebben (misdadig is het om poezen zo te fokken, dat
zeggen Els en de vrijwilligers). Ik geloof dat ik het ermee eens
ben. De reden dat ik bij de stichting woon, is omdat mijn baas
mij twee jaar geleden voor een spuitje naar de dierenarts
bracht omdat ik onzindelijk zou zijn en ook niet aardig was.
BRRRRRR nou ik er weer aan terugdenk, krijg ik nog meer
rillingen. Want ik zat in mijn hokje bij de dierenarts en hoorde
dat ik zou gaan hemelen. En in al mijn paniek dacht ik steeds
maar weer, hoe maak ik mensen duidelijk dat ik wel op de bak
wil, maar dag in dag uit alleen thuis ben en ik kan nou eenmaal
niet aan mijn baas vertellen dat ik dat niet leuk vind en dat ik
graag wilde dat mijn baas een beetje tijd voor mij neemt en me
knuffelt, want daar hou ik veel van. Maar helaas spreken
poezen geen mensentaal, dus poepte ik soms naast mijn bak op
de grond in de hoop dat mijn baas zou begrijpen dat ik zo
vreselijk eenzaam was. En zo gebeurde het dat ik dacht dat
mijn laatste uur geslagen was. Mijn baas ging weg en de

dierenarts ging verder met het spreekuur. Gelukkig kwam Els
toen met één van haar katten op het spreekuur en nadat zij van
de dierenarts hoorde wat er met mij aan de hand was, nam ze
me mee naar de Stichting. Eerst vond ik het drie keer niks bij
de Stichting. Ik gromde, blies en sloeg voortdurend om me
heen als soortgenoten te dicht in mijn buurt kwamen, maar
geleidelijk aan begon ik te wennen en leerdde te genieten van
de aandacht die ik van Els en de vrijwilligers kreeg. Op een dag
kwam Klaas op bezoek. Hij had pas gehoord dat zijn adoptie
poesje Gitta (ook een Pers) wegens ouderdom was overleden
en kwam nu een andere adoptiekat uitzoeken. En zo was ik in
eens geadopteerd. Het was liefde op het eerste gezicht. Daar
men bij de Stichting mijn naam niet kende en ik het ook niet kon
vertellen, mocht mijn pas verworven adoptievader mij een
naam geven. Zo ben ik aan de naam Jos gekomen; vernoemd
naar Jos Verstappen (Klaas is motorrijder in hart en nieren en
Jos Verstappen is zijn ideaal, vandaar). Sinds ik bij de Stichting
woon gaat het goed met mij. Ik krijg veel aandacht, mijn
personeel (de vrijwilligers) maken alles schoon om mij heen. Ik
kan lekker naar buiten en krijg heerlijke hapjes geserveerd. En
Klaas zorgt voor de centjes en de extra knuffels. Één ding vind
ik minder, sinds ik bij de Stichting woon word ik één keer per
jaar helemaal kaal geschoren. Dit is namelijk noodzakelijk, want
ik vind het vreselijk om gekamd te worden. Dan ga ik bijten en
krabben tot bloedens toe. Els noemt me dan geen Josje meer
maar Kleka (dit is de afkorting van Klere Kat). Maar goed,
omdat ik niet te kammen ben en ik daarom helemaal in de
klitten raak word ik dus geschoren. Carolien, een goede
vriendin van Els, heeft 12 jaar ervaring als dierenarts
assistente en zij heeft talloze katten geschoren in haar
loopbaan. Inmiddels doet zij
nu ander werk, maar van
haar vorige baas mag zij in
haar vrije tijd de langharige
katten van de Stichting
komen scheren. Deze
dierenarts onderzoekt mij
even en geeft mij dan een
narcose prikje. Zodra ik in
slaap ben trekt Carolien mij
mijn enorme dikke jas uit en
maakt tevens mijn gebit
schoon en knipt mijn nagels.
Als ik weer wakker word ben
ik allang weer terug bij de
Stichting en ondanks het feit
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dat ik op een elektrische warme mat in de kennel lig heb ik het
toch koud. Nu zou ik dus eigenlijk 17 mei geschoren worden, het
was toen zo warm dat ik liep te puffen. Helaas werd Carolien
ziek en daarom werd de scheerbeurt één week later gepland.
En ja hoor, uitgerekend toen draaide het weer om, met als
gevolg dat nu de rillingen over mijn lijfje lopen. Ik ben niet de
enige kat bij de Stichting die onder narcose wordt geschoren.
Gabber en Mufassa moeten zelfs 2 keer per jaar, omdat hun
vacht nog veel harder groeit. Nibbel wordt net als ik één keer
per jaar geschoren. Hij heeft de pech, dat hij stokoud is (ca. 17

: 36.35.67.593
: 72.33.223
: 41205327

jaar oud) en ze hem tegenwoordig niet meer onder narcose
durven laten gaan uit angst dat hij niet meer wakker wordt. Na
zo’n scheerbeurt is Nibbel altijd enigszins getraumatiseerd.
Met dit verhaal probeer ik te vertellen hoe vreselijk belangrijk
het is om langharige katten van heel klein af aan te borstelen,
ook al denkt men dat het zo klein nog niet nodig is. Een
langharige kat die als kitten niet vertrouwd wordt gemaakt met
kam en borstel laat zich later nooit meer fatsoenlijk kammen.
Groetjes van Jos

Dakloze Donnie
Hallo, ik ben Donnie, een stevige kater van het
ik dakloos, maar niet baasloos! Mijn eigenaar
zolang die maar niet binnen kwam. Dus was ik
de bazen in 1992 gingen verhuizen. Met als
met mijn naam erop meeging naar de nieuwe
de buren mijn staartje triest hangen en hebben me
Wel heb ik daar een klein trauma aan
sindsdien overal bang voor. Wie wil er een beetje
bijdragen en mij financieel adopteren? Voor meer
natuurlijk altijd Els bellen.
( 0297-566285)

bouwjaar 1985. Ooit was
vond een kat wel leuk,
altijd buiten….. Ook toen
gevolg dat er geen doos
woning. Gelukkig zagen
bij de Stichting gebracht.
overgehouden, ik ben
aan mijn bestaan
informatie mag u

LIEUWKJE (11 jaar) VERTELT
Ik wilde al heel lang een kat/poes (maakt niet uit wat). Maar mijn vader is een beetje allergisch voor ze dus
hebben we er geen één. Toen ik over “de Stichting” hoorde, was ik dol enthousiast. Mijn moeder kwam ermee,
doordat het zoontje van Anita (Anita is een vrijwilliger) er een spreekbeurt over hield (die jongen zit bij mijn
moeder in de klas op school). Mijn moeder sprak met Anita en zij zou het verder regelen met Els. Toen mocht ik
een keer in de vakantie komen. Ik had het mij voorgesteld als een soort asiel. Maar dat was het niet, hier liepen
de katten vrij rond !!! Nou moeten we een spreekbeurt voor school houden en ik wist echt geen onderwerp. Als bij
toeval zei Els tegen mij dat als ik een spreekbeurt moest houden zij nog wel wat informatie had van “de Stichting”.
Ik was hartstikke blij. Ik had een leuk onderwerp. Nou heb ik laatst toch zo’n leuk katje ontdekt. Ik had haar al
eerder op de kennel in de kamer gezien tegenover de trap. Toen lag ze alleen maar te rollen, maar aaien kon ik
haar niet. Want als ik dan mijn hand naar haar uitstak kroop ze naar achteren. Maar op een keer dat ik er was liep
ze achter me aan. En toen ik mijn hand uitstak gaf ze er kopjes tegenaan en kon ik haar aaien. Ik vroeg aan Els
hoe ze heette en ze bleek Moeke te heten. Ook bleek ze pas een paar maanden aaibaar te zijn. Ze was hier
gekomen met drie mooie kleine katjes, maar die hadden snel een nieuw tehuis. Ik vind haar een prachtige
schildpadpoes. Elke keer als ik bij “de Stichting” kom en aanbel begint Donja – de hond – hard te blaffen. Als ik
dan in de gang sta en de deur naar de gang open gaat stuift Donja langs Els naar mij toe. Eerst omdat ze niet
weet wie ik ben en daarna om geaaid te worden. Volgens mij is ze altijd blij me te zien. Nou ga ik sinds een tijdje
ook met haar wandelen. Dan gooi ik altijd met haar “stoffen bot” en brengt ze hem altijd braaf terug. Nou ja, als ik
dan een stukje doorloop en zij komt terugrennen met dat ding in haar bek wil ze hem nooit geven. En ik heb
geleerd dat je bij Donja nooit dingen uit haar bek moet proberen te pakken. En als we dan weer terug bij “de
Stichting” zijn gaat ze altijd op het stapelbed liggen en zie ik wel een beetje dat ze moe maar voldaan is. Ik hoop
hier nog heel lang te komen en wens iedereen bij de Stichting "Help de Zwerfkat" veel succes.

Juni 2000

OPEN DAG
Kunt u het zich nog herinneren die gezellige zonnige beestachtige
open dag van vorig jaar.
Nou wij en onze viervoeters in ieder geval wel.
En daarom willen wij weer alle vrienden en belangstellenden van
onze stichting uitnodigen voor onze open dag. Deze wordt dit jaar
gehouden op:

zaterdag 16 september 2000
Thamerweg 61 te Uithoorn.
Inmiddels zijn de allerlaatste verbouwingen vrijwel afgerond en deze
zijn zeker een bezichtiging waard. Verder kunnen alle adoptieouders
hun adoptiepoes bezoeken.
Uiteraard zijn ook alle overige belangstellenden van harte welkom.
De aanvang zal om 11:00 uur zijn en het einde is omstreeks 16:00 uur.
Naast de vele katten hebben wij wederom een aantal stands met
artikelen en informatie over de stichting.
Wij en onze snorrende vrienden verheugen ons op jullie
belangstelling 16 september aanstaande.

