Kattenvriendschappen
Wij hebben een groot aantal katten waarvan sommige echte
eenlingen zijn. Voornamelijk zijn dit de tamme katten. Zij gaan
meer voor de vriendschappen met mensen, dan voor hun
soortgenoten. Opvallend is dat dit ook de katten zijn die graag
ruzie maken met hun tamme soortgenoten, zij willen op onze
schoot zitten en alle kriebeltjes ontvangen en daarbij menen ze
dat alleen zij in aanmerking komen voor de extra lekkere hapjes.
Kortom dit gaat bijna altijd om onze aandacht.
Opvallend is ook dat onze schuwe
katten bijna altijd met rust worden
gelaten, die hebben namelijk niets
met mensen, zien ons enkel als
voedselverstrekkers en zijn dus ook
geen concurrenten.
In tegenstelling tot de tamme katten
zoeken de schuwe katten elkaar altijd
op, ze liggen eeuwig bij elkaar, eten
vaak samen en spelen en knuffelen
intensief met elkaar. Zij zullen nooit
of te nimmer ook maar één nagel naar een andere kat uitsteken.
Natuurlijk zijn er ook altijd wel één of soms wel meerdere
rasechte pestkoppen in de groep, die het vooral gemunt hebben
op de lieve, verlegen katten. Toch heb ik me in de loop der jaren
regelmatig verbaasd over de weinige ernstige conflicten die er
zijn geweest, nooit waren er zulke vechtpartijen dat er een
dierenarts aan te pas moest komen. Ik vraag me dan ook wel eens
af, hoe mensen het zouden doen als ze met zovelen in zo’n
beperkte ruimte moeten leven, maar ik denk het antwoord wel te
weten.

Gevaarlijk ijs
De winter is weer in het land en voor veel mensen is dit een
gezellige tijd. We stoken het lekker warm en hopen vooral op
veel sneeuw- en ijspret, wat natuurlijk heel erg leuk kan zijn.
Maar zodra het begint te vriezen, komen bij ons de telefoontjes
over vermiste katten binnen. Helaas beseffen veel kattenbaasjes
niet dat er tijdens de vorstperiode vaak katten door het ijs zakken
en een afschuwelijke verdrinkingsdood sterven.
Er wordt gezegd dat een kat over één nacht ijs gaat en dit is
helaas maar al te waar! Zij zijn tenslotte niet in staat stevig ijs en
te dun of smeltend ijs van elkaar te onderscheiden.
Het is daarom iedereen aan te raden de kat bij dooi of gevaarlijk
ijs binnen te houden. Zo blijft de winter voor baas en kat een
gezellige periode.
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De zomer van 2019
Sinds de laatste Kattebel is er heel veel gebeurd. Zo scheelde het maar een haar of ik was er
niet meer geweest. Eind juli kreeg ik een acute darmafsluiting en onderging met spoed een
zware operatie. Daarna kreeg ik allerlei complicaties zoals een longontsteking, twee maal
achter elkaar een blaasontsteking en een delirium.
Na drie akelige weken in het ziekenhuis mocht ik naar huis, waar mijn lieve Miekje mij
ondanks dat zij het zelf al zo zwaar heeft, mij liefdevol heeft verpleegd samen met de
fantastische hulp van de wijkzorg.
Toen ik wat aan het opknappen was werd Annemieke in het ziekenhuis opgenomen voor het
laatste onderzoek dat nog nodig was om op de wachtlijst voor de longtransplantatie te komen.
Helaas kregen we begin november te horen dat er meerdere grote poliepen met onrustige
cellen, die vrijwel zeker wel darmkanker gaan worden, in haar darmen waren aangetroffen.
Als deze niet verwijderd zouden worden, had zij überhaupt geen plaatsje op de wachtlijst
kunnen krijgen. Tenslotte had het transplantatieteam eerder al laten doorschemeren dat ze
geen kostbare longen in iemand gaan stoppen die verhoogd risico op darmkanker heeft en dat
is iets wat wij allebei begrijpen.
Aangezien deze poliepen niet zonder een zware en risicovolle operatie verwijderd kunnen
worden, maar haar longen dit helaas niet meer aankunnen, hebben we ervoor gekozen om
hiervan af te zien en we hopen op nog een paar mooie en gelukkige jaren met elkaar, de katjes
en onze twee honden.
Een tandje rustiger aan
Sinds we in september 2000 de milieuvergunning kregen, hebben we ons op enkele
uitzonderingen na toch redelijk aan het aantal van de 65 katten gehouden die we mochten
houden. We telden echter nooit de katten mee, die extra zorg nodig hadden en daarom bij ons
op de privéverdieping woonden. En dat waren er toch ook meestal wel tien.
Omdat we vooral het afgelopen jaar toch in behoorlijk zwaar weer verkeerden, hebben we de
plaatsjes die vrijkwamen als er een katje van ons was overleden, niet allemaal meer opgevuld.
Er zijn zeker geen plannen om te gaan stoppen met ons belangrijke en broodnodige
levenswerk, maar we willen het in de toekomst wel graag een tandje rustiger aan gaan doen.
Er verblijft nog een groot aantal zeer schuwe en ook onzindelijke katten, die nergens anders
naar toe kunnen, in onze opvang. Voor hen en ook om onszelf nog nuttig te maken, proberen
we zo lang mogelijk door te gaan met dit dankbare werk. Gelukkig hebben we nog twee fijne
medewerkers in dienst (Anita en Patrycja) en enkele lieve vrijwilligers, die reuze begaan zijn
met het lot van al onze vriendjes en met elkaar zorgen we ervoor dat het ze aan niets
ontbreekt.
Marit en Chantal die ons team het laatste half jaar hebben versterkt, hebben sinds kort
hun dienstverband bij ons beëindigd. Wel zullen beide dames ons af en toe eens helpen
in de vorm van vrijwilligerswerk.
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Adoptiekater Thomas
Ik ben een prachtige zwart-witte (je weet wel) kater met een maatje meer.

In september 2014 ben ik door Annemieke en Els gevangen naast de busbaan in Uithoorn.
Daar zwierf ik al geruime tijd samen met mijn rode broertje rond en we kregen eten van de
eigenaar van het restaurant wat daar is. Toen mijn broertje onder de bus kwam en op slag
dood was, kwam er een telefoontje naar de stichting met het verzoek of ze mij wilden vangen.
Sindsdien woon ik bij de stichting en ben ik stiekem getrouwd met mijn prachtige
vriendinnetje Annabel die zich net als ik niet door onze verzorgers laat aanraken. Wij zijn dol
op elkaar en ik zeg vaak tegen haar “pas op hoor Annabel, mensen zijn niet altijd te
vertrouwen”. Toch heb ik me wel een beetje aangepast. Al word ik nooit geschikt als huiskat,
ik voel me hier wel gelukkig.
Nooit zullen we een nieuw tehuis vinden, want al zijn we dan geen echte wilden, bepaald
gesocialiseerd zijn we ook niet…
Rest mij nu alleen nog te zeggen dat ik graag een adoptiebaasje wil.
Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Thomas dagelijks voorzien van eten en een
schone kattenbak. Wie wordt zijn adoptieouder? Voor informatie kunt u Els bellen.
Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071.

Heeft u een ochtend per week over?
Stichting Help de Zwerfkat is voor een groot deel afhankelijk van een aantal vrijwilligers die
hun tijd en energie beschikbaar stellen om de dieren liefdevol te verzorgen en een gevoel van
veiligheid te geven.
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Als vrijwilliger helpt u met het verzorgen
van de dieren, het schoonmaken van de verblijven, het kammen van de poezen, en nog veel
meer!
Bent u een ochtend per week beschikbaar, ouder dan 18 jaar en heeft u zin om te werken in
teamverband in een professionele instelling, bel dan voor informatie Els.
Telefoon 0297-566285 of het mobiele nummer 06-12725071

34e Jaargang

December 2019

Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

Stichting Help de Zwerfkat
mail@helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

Aandachtspunten
De bezoekmiddag voor
adoptieouders, donateurs en
andere belangstellenden zijn op de
zaterdagen 8 februari
en 9 mei van 14.00 tot 16.00 uur.
We zien u graag op een of meerdere van de komende bezoekmiddagen.
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 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.
Nogmaals wil ik u wijzen op de 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. Hiervoor logt u in op:
https://www.sponsorkliks.com
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!
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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