
                       Open dag feestelijk verlopen 
 

Van heinde en verre kwam zaterdag 4 juni een groot aantal bekende en 

onbekende bezoekers naar onze jaarlijkse open dag waarop we deze 

zonovergoten dag gelijktijdig het dertigjarig jubileum vierden.  

Een week voor de open dag stond er in de regionale krant een prachtig 

artikel over ons jubileum en ook stonden we met een leuk artikel in De 

Telegraaf. Daarbij heeft ook de regionale radio Rick veel aandacht 

besteed aan de open dag. Mede door deze media-aandacht en de vele 

uitnodigingen die vooral bij dierenartsen en dierenwinkels in Uithoorn en 

omgeving waren verspreid, hebben veel mensen met eigen ogen 

kunnen zien hoe heerlijk het leven van onze katten is geworden nadat 

de meeste van hen een beroerd leven achter de rug hadden.  

In de week voor de open dag is er door de vrijwilligers veel extra werk 

verricht en op de ochtend van de open dag waren er tal van vrijwilligers 

aanwezig voor de dagelijkse werkzaamheden en om de kramen in te 

richten. Om elf uur kwamen ook de andere vrijwilligers en was het tijd 

voor koffie met gebak.  

De taart die we cadeau kregen van een 

lieve vriendin, die deze met heel veel liefde 

en zorg voor ons had gemaakt, was bijna 

te mooi om aan te snijden. Na een korte 

toespraak waarin we de vrijwilligers 

bedankten voor hun enorme inzet, kregen 

we van hen een zorgvuldig uitgekozen 

cadeau aangeboden, waar we superblij 

mee zijn. 

Om 12.00 uur kwamen er al snel bezoekers, waarvan de meesten eerst 

de gezellig ingerichte kramen op het pad bezochten. Eenmaal in de tuin 

konden alle bezoekers zich uitleven op het knuffelen van de poezen die 

hiervan gediend waren. Niet alle snorrebaarden stelden dit op prijs, 

maar zij konden vanaf gepaste afstand de bezoekers gadeslaan zonder 

bang te hoeven zijn om aangeraakt te worden.  

Door het prachtige weer en de gezellige sfeer bleven veel bezoekers 

wat langer en werden er veel lootjes verkocht, waar mooie prijsjes, die 

veelal gesponsord werden, mee te winnen waren.  

In de tuin stond een informatiekraam waar prachtige verjaardags- 

kalenders met foto’s van onze eigen katten te koop waren. Hier konden 

bezoekers zich ook aanmelden als donateur of vrijwilliger, of om gewoon 

gezellig een praatje met mij te maken, daar ik dit jaar zelf achter de 

informatiekraam stond. Aan het einde van de dag konden we terugkijken 

op een heel bijzondere en mooie open dag, een dag om nooit te 

vergeten.  

En we blijven doorgaan, daar is echter wel geld voor nodig, want alleen 

met behulp van donateurs en giften kunnen we dit zo dankbare werk 

voortzetten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om alsnog in het bezit te 

komen van onze prachtige verjaardagskalender, die 15,00 euro kost wat 

uitsluitend gebruikt zal worden voor de zorg van onze zwerfkatten. 

Hiervoor graag even mailen naar:  mail@helpdezwerfkat.nl 
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Een vrijwilliger vertelt 
 
Omdat ik al jarenlang een of twee poezen in huis heb, dacht ik veel  te weten over poezen. Niets bleek 
minder waar toen ik in september bij de stichting ging werken als vrijwilliger. 
Natuurlijk is het zo dat de poezen bij de stichting allemaal een heel ander verleden hebben dan de  
poezen die ik in huis haalde, maar toch. Deze poezen hebben allemaal “ iets” meegemaakt en hun 
gedrag is daar ook naar en dat maakt ze nou juist zo bijzonder. 
 
Kijk maar eens b.v. naar Antje. Ze wil eigenlijk wel heel graag contact, maar vindt dat ook reuze eng. 
Ze vraagt om aaitjes, maar haar staartje laat door vlugge beweginkjes zien dat ze het niet helemaal 
vertrouwt en af en toe tikt ze je gewoon aan als het genoeg is geweest, om het daarna weer te 
proberen want eigenlijk was het wel heel leuk, dat contact. 
 
Of neem stoere jongens als Noud en Tromp. Ze laten zich moeilijk verleiden tot een aai. Als het dan 
een keer wel lukt gaan ze er vaak vol overgave voor; maar als je dan de week erna het weer probeert 
zijn ze helemaal vergeten dat jij heel aardig voor ze was. 
 
Of de onvolprezen Moos, die iedereen om zijn pootje windt met zijn 
gesnuffel in nekken en malle toeren met alles wat nieuw is binnen het 
hek.  
Een doos, een jas, een omgekeerde kattenbak, alles is avontuur voor 
deze jonge sneeuwbal. Je kunt hem  zelfs een hoofddoekje omdoen. 
 
Roxy is een aanrechtzitster, maar zij duldt geen andere poezen in haar 
buurt, alleen mensen want die zijn leuk. Ze leeft vaak in een flat op het 
aanrecht, omdat als er schoongemaakt wordt , haar twee mandjes op 
elkaar gestapeld staan. Maakt haar niets uit, ze gaat er gewoon in zitten. 
 
Opa heeft altijd babbels , alleen die komen er een beetje krakerig uit en wat vervormd omdat hij niet 
zo heel veel tanden in zijn bek meer heeft. 
 
Maar ook Otto, die in het begin me al wegblies als ik maar in de buurt durfde te komen, wordt ouder 
en bezadigder (en dover), is nu ook goed te benaderen. 
 

In ons midden is ook een diva, Lisa genaamd. Zij  maakt gebruik van de 
bak op een keurige-dametjes-manier en vertikt het om het te begraven. 
Zij denkt dat daar het personeel voor is (wat dan ook klopt). 
Ook  sta ik versteld dat er veel poezen zijn die op hun naam reageren. 
Als ze wegrennen en je roept hun naam staan ze toch even stil en kijken 
om. En dan willen ze ook nog wel eens naar je toe komen. Dat vind ik 
heel bijzonder omdat ze met zoveel zijn. 
Zo reageren sommige poezen op stemmen van bepaalde vrijwilligers. Zij 
kiezen ze uit, oftewel die krijgen een voorkeursbehandeling van de poes 
(en dat  wordt dan natuurlijk wederzijds, wie wil er niet uitverkoren 
worden door een poes?) 

 
Ook heb ik veel geleerd op het huishoudelijk vlak. Ik ben niet zo’n poetser van mezelf, maar al doende 
leert men. Was vouwen, van lakens tot soplapjes, kattenbakken uitscheppen, kennels uitsoppen, 
muren schrobben en afwassen, ik kan het  inmiddels allemaal. 
Als je goed leest merk je dat ik het heel erg naar mijn zin heb bij de stichting en als er niets geks 
gebeurt, blijf ik er nog wel een tijdje. 
 
Maureen 
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Een eigen huis voor onze snorrebaarden 
 

Toen ik in augustus 1988 de van de gemeente gehuurde flat, waarin ik met een groot aantal 
zwerfkatten woonde,  verruilde voor de toen al volslagen uitgewoonde grote dijkwoning aan 
de Thamerweg, hoopte ik na het opruimen van de puinhopen in huis en in de grote 
aangrenzende tuin een kattenparadijs te kunnen opbouwen.   
 
Helaas ging het niet altijd voor de wind; de onkosten waren een stuk hoger dan de donaties 
en in juli 1995 hadden we 71 katten in huis en was het geld op. Daarbij hadden we nog maar 
voor twee weken kattenvoer en een enorme schuld bij onze dierenarts.  Als er toen geen 
noodkreet voor hulp in De Telegraaf  had gestaan, was het slecht voor de zwerfkatten 
afgelopen.  
 
Gelukkig kwam er vanuit het hele land financiële hulp en konden we verder met het 
opvangen van de poezen. Veel meer mensen werden donateur, zodat we in staat waren niet 
alleen de schulden af te lossen, maar ook de katten van de beste voeding en 
dierenartsenhulp te voorzien.  Daarbij konden we ook geleidelijk aan tuin en kattenverblijven 
onder in het huis opknappen.  In 2007 lieten we een prachtig groot en functioneel 
kattenverblijf voor onze vriendjes in de tuin bouwen. Daarna konden we ieder jaar wel iets 
verbeteren, veelal met behulp van vrijwilligers zodat we uitsluitend de materiaalkosten 
moesten betalen. Het leven van de  snorrebaarden werd dus steeds beter.  
 
Wat echter bijna niemand weet, is dat Annemieke en ik na al die jaren nog steeds gehuisvest 
zijn in een pand dat geen eigendom is. Nog steeds huren we deze woning en de 
bijbehorende grond van de gemeente Uithoorn en dat begint naarmate de tijd verstrijkt een 
onbehaaglijk en onzeker gevoel te geven bij ons, maar ook bij de vrijwilligers, die allen het 
beste voor hebben met de snorrebaarden. 
  
Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid het pand te kopen van de gemeente. Wanneer  
Stichting Help de Zwerfkat dat zou kunnen doen, zou dit prachtige levenswerk ook later, als 
Annemieke en ik er niet meer toe in staat zijn, door anderen voortgezet kunnen worden.  Dat 
is onze grote wens. Het mag toch echt nooit gebeuren dat de katten vanwege het feit dat we 
het pand huren, er binnen een maand uitgehaald zouden worden om vervolgens in het asiel 
terecht te komen. Want dan wacht ze vanwege gedragsproblemen en/of onzindelijkheid het 
spuitje en dat is nu juist wat wij ze wilden besparen.  
 
U zult begrijpen dat er veel geld nodig is om deze aankoop te kunnen realiseren. Gelukkig 
heeft de stichting in de loop der jaren een mooi bedrag kunnen sparen, maar dit is helaas 
nog niet voldoende. Het spreekt voor zich dat we na het kopen van het pand voldoende geld 
moeten overhouden teneinde de snorrebaarden goed te kunnen blijven verzorgen.  
Daarom roep ik bij deze al onze donateurs op ons te helpen dit plan te verwezenlijken,  door 
ons extra te steunen. En wie weet kunnen we in het eerstvolgende Kattebelletje melden dat 
de stichting na dertig jaar eindelijk in het bezit is van een eigen pand. 
 
Els 
 

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. 
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Ik ben Arie 
 

De meeste mensen vinden mij een prachtige kat, maar laat u 
niet door mijn uiterlijk van de wijs brengen, een mensenvriend, 
nou nee. . Bang ben ik niet, maar toch moeten mensen niet te 
dichtbij komen. Je zou eens moeten weten wat ik allemaal met 
die tweevoeters heb meegemaakt! Dan zou je, net als ik, wel  
uitkijken voor je een koppie gaf. Toch wil ik wel eens een poging 
tot toenadering doen, lang duurt dat echter nooit. Dan komen al 
die nare herinneringen weer boven en kan ik niet anders dan 
flink uithalen met mijn messcherpe nagels. Toch stel ik het zeer 
op prijs dat ik de kans heb gekregen hier een nieuw bestaan op 
te bouwen. 

 
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij een kat dagelijks voorzien van eten en een schone 
kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Arie of een van zijn vriendjes?  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  
    

     

 
Bezoekmiddagen voor 

adoptieouders 
 
           
 
Deze worden in 2016 gehouden op: 
 
 

Zaterdag 6 augustus 2016:    van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag 5 november 2016:       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. 

 
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. 

 
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. 
 

Ook bij deze Kattebel hebben wij een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund 
hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen. 
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