Tot en met verleden jaar heb ik alle open dagen, op enkele
dingen na, alleen georganiseerd en dit was best pittig om te doen.
Wekenlang van veel stress waren het gevolg, maar de open dag
was mede door het enthousiasme en de grandioze inzet van de
vrijwilligers op de dag zelf, altijd zo’n enorm succes dat alle
ellende weer snel vergeten was.
Elk jaar wordt de open dag drukker bezocht en het is altijd
duidelijk te merken dat de mensen het fijn vinden om naar ons
werk te komen kijken. Ieder jaar zien we veel bekende gezichten,
maar ook komen er steeds meer nieuwe mensen op bezoek, vaak
na een krantenartikel gelezen te hebben of, zoals in 2006 het
geval was, na ons artikel in het poezenblad Majesteit. Omdat we
niemand willen teleurstellen en wij, maar ook de vrijwilligers
toch altijd erg genieten van deze dag, proberen we er ieder jaar
weer een prachtige dag van te maken.
Sinds er in maart van dit jaar lymfklierkanker bij mijn vrouw
Annemieke, die ook al cystic fibrosis heeft (beter bekend als
taaislijmziekte), werd geconstateerd, en de doktoren ons al
meteen verzekerden dat dit jaar een erg zwaar jaar voor ons zou
worden, heb ik me diverse keren afgevraagd of er dit jaar wel een
open dag gehouden moest worden. Ik zag vreselijk tegen het vele
organiseren op wat zo’n dag met zich meebrengt, en ik wist
natuurlijk ook niet hoe de ziekte van Annemieke zich zou gaan
ontwikkelen.
Uiteindelijk hebben Annemieke en ik dan toch de beslissing
genomen om de open dag gewoon door te laten gaan. Wel met de
gedachte in ons achterhoofd dat wij er misschien zelf niet bij
zouden kunnen zijn. Omdat veel van onze vrijwilligers al zo vaak
een open dag hebben meegemaakt, weten we inmiddels wel dat
zij ook zonder ons uitstekend in staat zijn om zo’n dag tot een
succes te maken. Daarbij heeft Carolina (penningmeester van de
stichting) dit jaar veel taken van mij overgenomen en samen met
haar was de organisatie, zonder al te veel stress, goed te doen.
Op 16 mei was het dan zover, om 7.00 uur ‘s morgens waren er
al tal van vrijwilligers om de kattenverblijven schoon te maken,
het pad te vegen en de tuin te ontdoen van de laatste kotsjes,
poepjes en plasjes waar de snorrebaarden ons met grote
regelmaat mee verrassen. Om 7.00 uur werden de kramen
(worden elk jaar gratis beschikbaar gesteld door het
kramenverhuurbedrijf W.G. Uithol in Uithoorn) op het pad
opgebouwd. Omdat de weersverwachting niet zo gunstig was,
moesten er over de hele lengte van het pad zeilen worden
gespannen, zodat onze gezellig ingerichte kramen en de
bezoekers droog zouden blijven als er een bui zou vallen.
Ruim op tijd voor de eerste bezoekers kwamen, zag alles er
piekfijn uit en konden we met z’n allen aan de koffie met
overheerlijke taart, meegebracht door onze jarige vrijwilliger
Mary.
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Omdat we de open dag in diverse kranten in de omgeving en ook op dierensites en op onze
website hadden aangekondigd en daarbij ook op vele plaatsen folders hadden opgehangen,
was het vanaf 12.00 uur een komen en gaan van bezoekers, die niet alleen uit de naaste
omgeving kwamen, maar ook mensen die uren onderweg geweest waren om met eigen ogen
te kunnen zien hoe het met de huisvesting en opvang voor onze lieve vriendjes geregeld is.
Om de feestvreugde nog meer te verhogen had bakkerij Millenaar uit Uithoorn er geheel
gratis voor gezorgd dat er voor de bezoekers een overheerlijke plak cake bij de koffie of thee
kon worden gepresenteerd.
Omdat we de open dag ook op onze Hyvessite hadden aangekondigd, hadden veel Hyvesvrienden de gelegenheid aangegrepen om langs te komen. Het heeft ons erg goed gedaan dat
er zoveel complimenten werden uitgedeeld en daar bleef het niet bij, want het
donateurbestand werd uitgebreid met maar liefst 23 nieuwe namen, en zes van onze vriendjes
mochten zich verheugen in de belangstelling van nieuwe adoptieouders. Ondanks dat
Annemieke net twee dagen voor de open dag haar vierde chemokuur had ondergaan en zich
daardoor lang niet optimaal voelde, heeft dat er haar niet van weerhouden de hele dag enorme
kannen met koffie en thee te zetten voor onze vrijwilligers en de bezoekers.
Ik ben dan ook enorm trots op haar, dat zij toch haar steentje aan een geslaagde open dag
heeft bijgedragen. Vanwege het infectiegevaar mag zij zich deze zomer niet tussen grote
groepen mensen begeven; daarom kon zij zich niet onder de bezoekers mengen. Maar
gelukkig viel het met het weer mee en kon zij wel heerlijk met onze hond Beppie in de
voortuin vertoeven, en omdat al onze bezoekers langs de voortuin kwamen, kon zij toch nog
op enige afstand gezellig een babbeltje maken met een aantal mensen.
Al met al kan gesteld worden dat het predikaat “bijzonder geslaagd” zonder enige
overdrijving gebezigd kan worden.
Els
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GOVERT DE ADOPTIEKAT
Kijk… persoonlijk vind ik mezelf gewoon de knapste kater van het hele stel. Ik ben woest
aantrekkelijk, heb een prachtige bos met haar en slaapkamerogen waar je u tegen zegt (ik kijk
altijd heel zwoel, er zijn mensen die dat verwarren met chagrijnig… zo jammer is dat).
Daarbij heb ik een pracht van een kaaklijn, heel lange wimpers, geweldig mooie snorharen
en… al zeg ik het zelf, zit ik lekker strak in mijn velletje!
Kijk maar, dit ben ik… mooie vent toch?
Ik ben in juni 2006 komen aanlopen bij de stichting en ben
maar gebleven. Mensen denken wel eens dat ik een raskat
ben, maar ik ben volgens mij gewoon met lang haar geboren
en eigenlijk heb ik geen idee wie of wat er zich allemaal tegen
aan bemoeid heeft qua ouders, maar goed, ze hebben een
kunststukje afgeleverd wat mij betreft .
Eén keer per jaar ben ik de klos… ik weet dat het komt,
probeer het altijd te vergeten, maar op een dag val ik in slaap en als
ik wakker word, zie ik er dan zo uit! Vanwege de klitten zeggen ze
dan, ja ja, het zal allemaal wel. Moet overigens er ook wel bij zeggen
dat de timing dit jaar wel iets beter had gekund. Het was vlak voor de
open dag. En op de open dag komt er altijd een heleboel bezoek en
moet ik mezelf van mijn beste kant laten zien. Dat lukt kaal ook wel,
maar ik ben natuurlijk liever in volle glorie. Nu heb ik de hele dag
moeten horen: “Zie je dat… hij heeft sokken aan, kijk nou hoe
schattig, dat plumeautje aan zijn staart, of erger nog, wat ziet hij er
raar uit.” Ik kan jullie wel vertellen, dat doet zeer! Enfin, afgezien
hiervan was de open dag erg druk en gezellig, maar je begrijpt dat ik
vanwege mijn blotebillenuiterlijk niet werd geadopteerd. En dan te bedenken dat ik onder
normale omstandigheden alleen maar even leuk had moeten doen en mijn kostje zou weer
gekocht zijn. Goed, geen haar dus een paar maanden en eigenlijk is dat stiekem ook wel een
beetje lekker. Want als ik nu geaaid word dan voel ik het ook, heerlijk hoor! En ik kan rennen
en spelen zonder dat ik het te warm krijg. Samen met mijn maat dolle Dorus maak ik de tuin
onveilig. We zijn er enig in om sommige andere soortgenoten flink te treiteren en dat doen we
dan ook met grote regelmaat.
De mensen hier vinden het overigens niet leuk als we dit doen, maar ik kan ze verzekeren dat
het ook bijna over is aangezien mijn haar alweer goed aan het groeien is, het zomer wordt en
ik me dan weer rustig moet houden. Al met al heb ik het reuze naar mijn zin hier bij de
stichting. Veel vrienden, veel gezelligheid, een lekker bed en genoeg te eten en te drinken.
Heerlijk vind ik het hier....
Heeft u een centje over om voor mijn onderhoud zorg te dragen?
Dan kan ik met een gerust hart aandacht aan mijn uiterlijk besteden!
Weet u niet precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat, bel gerust Els.
Zij vertelt het u graag. Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071
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Aandachtspunten
Tibbe en Otto

Bertje-Doperwtje

Open middagen voor
adoptieouders
Deze worden gehouden op:

Zaterdag 8 augustus:
Zaterdag 7 november:

van 14.00 uur tot 16.00 uur.
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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.
Kijk ook eens bij Help de Zwerfkat op www.hyves.nl
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.

Frankie

Suusje

Sjors

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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