
Geen alledaags bericht 
 
Zoals velen van u weten, heb ik in 1986 Stichting Help de 
Zwerfkat opgericht. Omdat er in Uithoorn geen asiel was, 
maar wel oneindig veel zwerfkatten, was daar veel behoefte 
aan. Uiteraard was het toen helemaal niet mijn bedoeling er 
iets groots van te maken, maar dat is het wel geworden.  
 
Toen ik in 1988 naar de Thamerweg verhuisde, kon ik daar 
met toestemming van de verhuurder (gemeente Uithoorn) 
veel meer katten opvangen dan in mijn vorige woning 
mocht. De Thamerweg is midden in het industriegebied van 
Uithoorn gelegen, waar het wemelde van de zwerfkatten, de 
ene nog zieker en zieliger dan de andere. Enkele keren per 
jaar was er ook een uitbarsting van kittens.  Daar kun je 
natuurlijk je ogen voor sluiten, maar dat was niets voor mij 
en ik besloot alles te doen wat binnen mijn vermogen lag 
om zoveel mogelijk katten te vangen en ze na castratie c.q. 
sterilisatie in huiselijke kring op te nemen. Vervolgens keek 
ik welke katten geschikt waren voor plaatsing bij fijne 
mensen die ze liefdevol wilden verzorgen. Daar er ook 
regelmatig  katten binnenkwamen met een gedragsstoornis, 
bijvoorbeeld een onbetrouwbaar karakter of onzindelijkheid, 
lukte dit helaas lang niet altijd. Aangezien deze katten niet 
geplaatst konden worden en inslapen geen optie was,  
bleven ze bij de stichting wonen. 
 
Ook waren er tal van katten die zoveel meegemaakt 
hadden, dat ze het vertrouwen in de mens totaal verloren 
hadden. Met behulp van enkele vrijwilligers probeerde ik het 
vertrouwen langzaam terug te winnen. Dit kon maanden, 
maar vaak nog veel langer duren, echter bij veel van de 
katten lukte het niet meer er nog een geschikte huiskat van 
te maken. En ook deze katten bleven voorgoed bij de 
stichting wonen en hoewel ze ons slechts als 
voedselverstrekker zagen, waren ze wel zielsgelukkig samen 
met de andere veelal ook erg schuwe katten.  
 
Vooral door het steeds grotere aantal onplaatsbare katten 
en de weinige donateurs was er enorm veel geld nodig en 
daar ontbrak het aan. In 1995 zat de stichting financieel aan 
de rand van de afgrond, de voeding begon op te raken en er 
was een enorme schuld bij de dierenarts. 
 
Uit een totaal onverwachte hoek kwam Wieteke van Dort 
mij te hulp en mede door haar bemiddeling en inzet kwam 
er een groot artikel in De Telegraaf. Gelijktijdig kwam de 
televisiezender AT5 opnames maken, die meerdere malen 
uitgezonden werden. Door al deze regionale en nationale 
publiciteit werd er spontaan van alle kanten hulp uit het 
hele land geboden. Dankzij de vele donaties en giften kwam 
de stichting weer op poten en konden al snel de schulden 
betaald worden en bleef er voldoende geld over om de 
katten optimale zorg te bieden.  
 
Een jaar later konden we de tuin laten opknappen en de 
kattenverblijven zo laten maken dat er hygiënisch gewerkt 
kon worden, wat de gezondheid van de katten ten goede 
kwam. 
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In de jaren die volgden, hebben wij gelukkig nooit een gezonde onplaatsbare kat hoeven 
laten inslapen en zijn we dankzij het zo’n 25 jaar geleden opgezette adoptieplan nu nog 
steeds in staat deze dieren een goed verzorgde oude dag te bieden. 
 
Helaas zijn er nu andere dingen gaande, waarvoor ik in deze Kattebel de 
aandacht van onze dierenvrienden wil vragen. 
 
Zonder zielig te willen overkomen, wil ik hier toch vertellen dat het verzorgen van de 
katten en het vele werk dat dit met zich meebrengt, de laatste jaren voor zowel mijn 
lieve echtgenote Annemieke als voor mij steeds zwaarder valt. Dit is het gevolg van de 
ernstige aangeboren longziekte Cystic Fibrosis (ook wel taaislijmziekte genoemd) waar 
Annemieke aan lijdt. 
 
In mijn geval zijn het de vele restklachten, waaronder een ernstige loopstoornis die ik 
overgehouden heb aan de zware nekoperatie die ik in 1999 onderging, die in de loop der 
jaren aanzienlijk zijn verergerd. Omdat bij dit alles ook het aantal vrijwilligers aanzienlijk 
is afgenomen, hebben we sinds 2016 onze lieve vriendin en tevens medeoprichter Anita 
in dienst en sinds 2017 ook Patrycja.   
 
Helaas is de gezondheid van Annemieke de laatste paar jaar zodanig achteruitgegaan dat 
ze inmiddels tot bijna niets meer in staat is. Vanwege alle luchtweginfecties die zij in de 
loop van haar leven gehad heeft, zijn haar longen nu in zo’n slechte staat dat zij bijna 
continu extra zuurstof moet gebruiken. Omdat ook de antibiotica niets meer voor haar 
doen, waardoor de eerste de beste verkoudheid of griep haar fataal kan worden, hebben 
we nu de ingrijpende beslissing moeten nemen voor een dubbele longtransplantatie te 
gaan. Inmiddels zijn op één onderzoek na alle vooronderzoeken afgerond en als blijkt dat 
het laatste onderzoek ook goed gegaan is, zal zij binnen afzienbare tijd op de wachtlijst 
voor longtransplantatie geplaatst worden.  
 
Over hoe lang het gaat duren voor er tot transplantatie zal worden overgegaan, is nu nog 
helemaal niets te zeggen; dit hangt af van meerdere factoren. Het kan binnen afzienbare 
tijd zijn, maar het zou ook nog twee jaar kunnen duren. Vanaf het moment dat zij op de 
wachtlijst staat, kan ze op elk moment van de dag of nacht opgeroepen worden, wat 
inhoudt dat de ambulance binnen een halfuur voor de deur zal staan om ons naar het 
ziekenhuis te brengen.  Dit houdt ook in dat we allebei alles op dat moment uit onze 
handen moeten kunnen laten vallen, zonder dat we ons zorgen moeten maken over onze 
snorrende vriendjes en onze twee lieve honden. Tijdens en na de transplantatie zal ik 
zolang haar toestand kritiek zal zijn, zelf ook in het ziekenhuis verblijven.  Als alles goed 
mag gaan en daar gaan we van uit, zal het nog zeker een jaar duren voor Annemieke 
enigszins hersteld is en het spreekt voor zich dat ik ook dan haar zoveel mogelijk bij zal 
staan.  
 
Dit alles zou niet mogelijk zijn als er geen extra hulp voor alle werkzaamheden rondom 
onze dieren ingezet kan worden. Omdat niet alles op de schouders van Anita kan  
neerkomen, hebben we sinds afgelopen mei twee lieve extra krachten voor onbepaalde 
tijd in dienst genomen. Chantal werkt net als Anita en Patrycja 17,5 uur en Marit 10,5 
uur per week.  
Dat dit veel extra geld kost aan salarissen en de daarbij behorende belastingen,  
loonadministratie en verzekeringen, spreekt voor zich.   
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Wij hopen dan ook op begrip voor onze situatie en op extra financiële steun om dit 
allemaal te kunnen blijven realiseren. Onze lieve vriendjes hebben ons nog heel hard 
nodig en mogen nooit de dupe worden vanwege gebrek aan geld. 
 
Hoewel we nu in zwaar weer verkeren, blijven we toch optimistisch voor de toekomst. 
We gaan ervan uit dat er na deze zware tijd ook weer een goede periode in ons leven 
aan zal breken en dat we dan in staat zullen zijn zelf weer een deel van de 
werkzaamheden te kunnen overnemen, waardoor de extra kosten zullen afnemen.  
 
Els 

SponsorKliks 
 
Er bestaat nu een mogelijkheid om onze stichting 
financieel te steunen, zonder dat het u geld kost.  
Dit kan alleen met online aankopen die via de 
website van SponsorKliks gedaan worden en u 
heeft ingelogd op: https://www.sponsorkliks.com 
 
Na het inloggen wordt er gevraagd wie u wilt 
sponsoren. Als u het zoekbalkje Stichting Help de 
Zwerfkat aanklikt, komt u op een pagina waar                                                                                       
rechts bovenin het logo van de stichting staat. 

Daarna scrolt u naar beneden tot er te zien is welke winkels er meedoen. Het is 
verbazingwekkend hoeveel winkels er al aan deelnemen. 
Vervolgens gaat u naar de winkel waar u wilt bestellen bijv. Bol.com en plaatst de 
bestelling net als altijd en rondt die af. Bij het logo van de gewenste winkel ziet u een 
percentage genoemd van het door u bestede bedrag dat automatisch op de rekening van 
de stichting wordt gestort.   
 
Per persoon zijn het geen wereldbedragen, maar als iedereen meedoet, kunnen de 
bedragen behoorlijk oplopen. Iedereen die onze snorrebaarden een warm hart toedraagt, 
kan op deze manier de stichting sponsoren, dus zeg het alstublieft voort! 
 
 

                      
Adoptiepoes Lotje 
 
In april 2018 is Lotje samen met haar twee aangenomen kinderen 
Jantje  en Japie door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten bij ons 
gebracht. Nadat ze net haar eigen kinderen had grootgebracht,     
ontfermde zij zich vrijwel direct daarna over de zeer schuwe 
broertjes. Omdat ze alle drie niet plaatsbaar zijn, hebben wij ze een 
warme mand gegeven. 
 
 

 
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij onze katten dagelijks voorzien van eten en een 
schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Lotje of een van haar 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. 
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Onze lieve, dappere en bijzondere Arabella is niet meer 
 

In het Kattebelletje van december 2018 schreven we een 
verhaal over Arabella. Onderaan dit verhaal stond geschreven:  
 
Lief en bijzonder Arabellameisje, word maar heel oud bij ons.  
We zullen je koesteren, verzorgen en zullen altijd rekening met 
je houden. Daarbij mag je zijn wie je bent! 
 
Met pijn in ons hart moesten we haar in april in laten slapen. 
Ons meisje had al geruime tijd ernstige diarree, gepaard 
gaande met nare buikkrampjes. Eigenlijk hebben we tegen 
beter weten in van alles geprobeerd om haar hier vanaf te 
helpen, helaas zonder resultaat. Het was heel verdrietig om dit 

speciale schatje, waar we ons vanwege haar autisme altijd moesten aanpassen aan haar 
gewoontes en wensen, te laten gaan! Zij heeft dan ook een heel lege plek achtergelaten 
in ons huis! 
 
 

Aandachtspunten 
 

De bezoekmiddagen voor adoptieouders, 
donateurs en andere belangstellenden zijn 

op de zaterdagen 10 augustus en  
9 november van 14.00 tot 16.00 uur. 

 
We zien u graag op een of meerdere van 

de komende bezoekmiddagen. 
 

 
Legaten en erfenissen  

 
Stichting Help de Zwerfkat is sinds 1 januari 2008 door de 

belastingdienst gerangschikt als organisatie met een algemeen 
nut. Dit betekent dat de stichting geen successierecht hoeft te 
betalen over legaten en erfenissen. Uw nalatenschap komt dus 

geheel ten goede aan onze stichting. 
 

Er zijn nog steeds prachtige verjaardagskalenders te koop voor  
€ 10,00 inclusief verzendkosten! 

 
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. 
 

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die 
het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 

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


