
Lieve mensen, beste donateurs, 
 
Na een leven vol zorg en aandacht voor mens en dier, is te 
midden van haar geliefde dieren op 19 november overleden onze 
Els Verkerk, oprichter en poezenmoeder van Stichting Help de 
Zwerfkat. Ik zal samen met Anita en de vrijwilligers met u als 
donateur of adoptieouder het zo dankbare werk van de Stichting 
voortzetten met dezelfde passie en liefde als Els had voor de 
poezenbeestjes. 

Annemieke Verkerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els Verkerk, 12 januari 1952 – 19 november 2021 
 
Wij zullen hen beschermen en helpen waar het kan! 
Wij trekken ons zijn lijden en hulpeloosheid an! 
Wij zullen altijd redden, elk dier uit nood en pijn 
Omdat het onze vriend is en wij zijn helpers zijn! 
 

 
 
Hoe een poezenmoeder afscheid neemt 
 
Het is 19 november 7 uur in de ochtend wanneer ik opsta. Vandaag is 
Els haar laatste dag. Maar hoe doe je dat? Hoe begin je aan zo’n dag? 
Nadat ik bij Els geweest ben om te vragen of ze nog geslapen heeft en 
hoe het met haar is, ga ik mezelf verzorgen. Weer beneden 
aangekomen, vraag ik haar of ze zin heeft in koffie met een plak 
ontbijtkoek. Dat neemt ze elke ochtend. Ook nu vindt ze het nog 
smaken. Daarna vraag ik haar of ze net als elke dag, verse 
sinaasappelsap wil. “Ja, lekker”, zegt ze. Het is een mooie dag, de 
lucht is blauw en de zon schijnt. Ik begin het liedje van Bløf te zingen 
“Wat een mooie dag, wat een mooie dag voor de dood…” Els vindt 
het toch wonderlijk dat ik altijd liedjes in mijn hoofd heb. 
 
Anita komt zoals bijna elke dag en helpt met de kattenbakken op de 
privé-verdieping. We praten en halen herinneringen op. Er wordt 
gelachen en gehuild, een laatste knuffel gegeven. Het is ontroerend dit 
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afscheid van twee vriendinnen die elkaar al zo lang kennen en 40 jaar geleden samen Stichting Help 
de Zwerfkat oprichtten.  
 
Later die ochtend wil Els in de rolstoel en achter de computer. Ook vandaag zal er nog gewerkt 
worden, want natuurlijk is ze nog met haar dieren bezig. Ook vandaag, zoals al 43 jaar. Er moeten 
dingen geregeld worden en dat doet ze nu eenmaal graag zelf. Om 14.00u 
vraag ik haar om alsjeblieft te stoppen met werken. Ik zeg: “Lieverd, zou het 
nu niet eens genoeg zijn geweest? Laat het maar los. Er is zoveel wat ik 
voortaan zelf zal moeten doen. Dat kan jij niet allemaal voorkomen.” Met 
lichte irritatie zegt Els: “Oké, als je het zo ziet dan moet je het inderdaad zelf 
maar uitzoeken.” Ik bevestig dat ik dat zo goed mogelijk ga doen.  
 
Ik vraag haar of ze het fijn vindt als ik nog een keer haar benen masseer, zoals 
elke dag. Dat wil ze graag. Ook vraag ik of ze nog wat lekkers wil. Ze zegt; 
“Ja, graag een paar zwart-op-wit-ballen.” Ik lach en zeg: “Tuurlijk lieverd, al 
wil je de hele zak. Laat ze je nog lekker smaken.” Samen halen we 
herinneringen op over ons leven samen. Na 26 jaar is er genoeg te delen. Dan 
is het inmiddels 16.00u. Zoals afgesproken komen twee dames van de 

wijkverpleging Els naar beneden helpen naar haar diertjes, haar 
snorrenbaarden. Liefdevol helpen ze.  
 
Aangekomen in de Spinnerij gaat Els heerlijk knuffelen met de katjes die nog 
op haar schoot springen. Willem, een zwarte kat die ze pas na 2 jaar kon 
vangen, sprong bij haar, ook al was hij eigenlijk bang voor de rolstoel. “Wat 
een cadeautje Willem”, zei ze en knuffelde hem fijn. Ook Moos, zwerver uit 
Amsterdam, kwam nog bij haar op schoot en zat te tuttelen en te sabbelen op 
haar t-shirt. Hannes, de voormalig manke lieverd, vond het ook erg fijn op 
haar schoot neer te strijken. Ondertussen gaf ik de poezels heerlijke hapjes. 
We genoten allemaal. Het smakken van de katjes vond Els nog een heerlijk 
geluid.  
 

En dan is het ineens 17.20u. De huisarts belt met de klingel aan de poort van onze tuin. Ik laat hem 
binnen en hij gaat mee naar de Spinnerij. We begroeten elkaar en praten nog wat. Voor de laatste maal 
vraagt de huisarts of Els het echt wel wil. De afgelopen maanden is deze bijzondere lieve man elke 
week geweest samen met een net zo fijne huisarts in opleiding. Het contact is zo warm en liefdevol 
geweest. We zijn er zo dankbaar voor. 
 
Els zegt dat ze er echt naar heeft uitgekeken en haar lichaam zo moe en op is. De huisarts is het met 
haar eens. Het is te zien hoe ze er geestelijk en lichamelijk aan toe is. En hoe fijn dat dit in Nederland 
mag en kan, zeggen we nog. Samen leggen we Els op 
een eenpersoonsbed met een mooie zachte deken. De 
ooit verwaarloosde Tom had eigenlijk al haar 
hoofdkussen ingepikt. Ik zet hem zacht opzij. Els en ik 
spreken nog wat lieve worden met elkaar. Ik zeg tegen 
mijn allerliefste schat dat ze het zo goed heeft gedaan 
in haar leven. Zoveel gedaan voor de dieren en zo 
goed voor mij is geweest. “Ik heb zoveel van je 
geleerd lieve Els.” We spreken onze trots over elkaar 
nog een keer uit. We geven elkaar een zachte knuffel. 
Ik laat mijn tranen in stilte vallen.  
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De huisarts zegt: “Ik ga zo het slaapmiddel geven. Daarna is Els in 10 seconden in slaap. Zeg elkaar 
maar gedag”. Ik neem Els in mijn armen en knuffel haar. Dan vraag ik haar om mij een teken te geven 
als ze goed is aangekomen aan de andere kant. Els zegt: “Ik weet toch helemaal niet hoe dat te doen?” 
Ik verzeker haar: “Lieve schat, jij verzint wel iets en je weet: ik sta daar 
voor open en ontvang dat bericht wel”. Dan krijg Els het slaapmiddel. De 
laatste woorden zakken terug in haar mond. Ik kan ze niet meer verstaan. 
Ze valt voor altijd in slaap. 
 
Om 18.02 is deze prachtige poezenmama overleden. Eigenlijk wil ik in dit 
moment bevriezen. Niet verder dan hier, dit is al genoeg. Maar de huisarts 
gaat dingen regelen omdat dit nu eenmaal moet. Ik ben met Els samen en 
zie hoe het langharige lapje Lisa op haar borst gaat staan en zachtjes aan 
haar neus ruikt. Ik zeg mijn liefste zelf ook gedag. En zeg haar nogmaals 
dat ze weg mag vliegen en de ballast van haar zieke lichaam mag loslaten. 
“Het is goed zo lieve schat. Ga maar naar je dierbaren aan de andere kant.” 
Nu ga ik zelf ook naar boven en zie op de camera dat alle katjes afscheid 
nemen van de liefste poezenmoeder die er is. Schuwe Siem gaat op haar buik slapen. Voorheen manke 
Hannes gaat bij haar benen liggen en langharige Lisa blijft op haar borst staan. Spaanse Sil en 

driepotige Jansje schuifelen langs. Het is een prachtig gezicht en heel 
ontroerend.  
 
De uitvaartzorg meldt zich bij de poort. Voorzichtig gaan we naar Els en 
passen op dat er geen dieren weg kunnen lopen. We praten wat en 
treffen de voorbereidingen om Els naar boven te brengen. Ik vraag de 
heren of we klaar zijn in het poezenverblijf. Ze zeggen “Ja, het is klaar.” 
“Mooi”, zeg ik, “dan doe ik het licht uit en de deur dicht. Dan hoef ik 
niet meer naar beneden.” 
 
Samen met de zorgzame mannen geef ik Els de laatste verzorging. We 
praten wat over de dieren en ik haal wat anekdotes op. Ze spreken hun 

respect uit over Els en haar werk. Dat ze dat al zolang doet. Ook hebben we het erover dat er meer is 
tussen hemel en aarde dan we kunnen zien. Op een bepaald 
moment kijken ze naar de camera’s en zeggen hoe mooi het 
poezenverblijf is en dat de dieren er zo goed uitzien. Ook ik kijk 
naar de camera’s en zeg met verbazing: “Maar mannen, even voor 
mij, ik had dat licht in de Spinnerij toch uitgedaan?” Ze kijken naar 
mij en zeggen: “Ja, dat heb je, want je zei: Is het hier nu klaar? 
Want dan doe ik het licht uit en de deur dicht.” “Maar mannen”, 
zeg ik, “het licht is nu weer aan”. Ze kijken naar elkaar en naar de 
camera en zeggen verbaasd: “Ja inderdaad, het is weer aan”. Ik zeg: 
“Dan is Els nu veilig en goed aangekomen aan de andere kant. Ik 
heb haar gevraagd me een teken te geven. En kijk, ze heeft het licht 
weer aangedaan…” We krijgen alle drie kippenvel.  
 
Dit is het bijzondere verhaal van een zeer mooie vrouw die ik mijn liefste mocht noemen en haar 
afscheid van haar geliefde dieren. Het laatste nummer dat in mijn gedachten opkomt na haar overlijden 
is “A Brand New Day”. 
 

Dag liefste, tot ooit 
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Graag willen we - uit naam van Els - iedereen heel hartelijk bedanken 

voor de lieve kaarten, brieven en bloemen die we in afgelopen ziekteperiode hebben ontvangen.  
Els heeft zich nooit gerealiseerd dat mensen haar waarderen om wat ze deed en wie ze was.  

Zelf vond ze het zo vanzelfsprekend om poezen en een enkel hondje een thuis te geven als dat nodig 
was. Dat zou ze doen voor alle vrienden. 

 
Els heeft de hoop uitgesproken dat u het mogelijk maakt dat haar werk wordt voortgezet door de 

stichting financieel te blijven steunen. 
 

 
 

 

 

Muppet wenst u 

namens alle snorrebaarden 

fijne Kerstdagen  

en een  

diervriendelijk Nieuwjaar! 

 
 

 
 

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, 
dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het 
ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen 
blijven doen. 
Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om 
onze stichting financieel te steunen, zonder dat het 
u geld kost. Dit kan met online aankopen die via de 
website van SponsorKliks gedaan worden. Hiervoor 
logt u in op: https://www.sponsorkliks.com 
 
Gezien de corona kunnen we op dit moment geen 
bezoekmiddagen afspreken. We hopen dat dat weer 
zal veranderen tegen de lente. 
 
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 deze Kattebel. 

 
 

Stichting Help de Zwerfkat is sinds 1 januari 2008 
door de Belastingdienst gerangschikt als organisatie 

met een algemeen nut. Daardoor hoeft de stichting 
geen successierecht te betalen over legaten en 

erfenissen. Uw nalatenschap komt dan geheel ten 
goede aan onze stichting. 

 
We merken dat het gebruik van acceptgiro’s sterk is 

teruggelopen. Ook wordt de techniek om ze te 
maken niet meer onderhouden. Wilt u toch 

acceptgiro’s blijven ontvangen? Laat ons dat aub. 
weten met een mailtje of een kaartje. De gegevens 

vindt u bovenaan 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 
bestand, om onnodige kosten te besparen. 

 

Ook bij deze Kattebel hebben wij een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u 

deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen. 


