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Pleegmoeder biedt wilde kittens een goede start



Het nachtelijke gekrijs dat uit de binnentuinen opstijgt, 
geeft aan dat het seizoen weer is begonnen. De katten krij-
gen weer hun kriebels en gaan met zijn allen weer mas-
saal de beest uithangen. Katers raken gewond in de strijd 
om de lekkerste poezen uit de achtertuinen. Macho-katten, 
op zoek naar een verzetje, verdwalen. Maar ook de dames 
- op de vlucht om de ongewenste gewelddadige avances 
van de (nog) potente kater van de buurman te ontlopen 
- weten vaak niet meer de weg naar het veilige huis terug 
te vinden. Poezen, die door nalatigheid van hun baasjes, 
als gevolg van de de liefdesdaad later ergens anders in die 
tuinen hun nestjes werpen.

Hete zomer
Dit alles is voor ons het signaal dat wij weer een hete zomer 
tegemoet gaan. Dat betekent automatisch dat vrijwilligers 
juist nú een tandje moeten bijzetten om het vele werk aan 
te kunnen. De temperaturen op onze huidige opvanglo-
catie zullen daarbij vaak tot het kookpunt oplopen, omdat 
we verleden jaar om estetische redenen verplicht werden 
onze airco van het afdakje te verwijderen. Er werd ons te 
verstaan gegeven dat, bij het niet weghalen van de airco, 
ons een fikse onkostenrekening boven het hoofd zou han-
gen. In de veronderstelling dat we deze zomer al in ons 
nieuwe pand zouden zitten, hebben wij toen eieren voor 
ons geld gekozen. 

Helaas laat de aankoop van het al zo vaak besproken 
nieuwe pand nog op zich wachten. Ook de uitvoering van 
de voorgenomen plannen komt hiermee helaas ernstig in 
het gedrang. Die aankoop hebben we zelf niet in de hand 
en we beschikken niet over de benodigde middelen om 
zulke beslissingen zelf te kunnen nemen. We zullen dus, 
zoals we al vaker gehoord hebben, nog eventjes geduld 
moeten hebben. We gaan dan voorlopig toch maar op zoek 
naar oplossingen om het klimaatprobleem van het huidige 
pand het hoofd te bieden. 

Te hoge eisen? 
Ondertussen wordt bij verschillende gemeenten in het 
land door vermogende dierenorganisaties het advies uitge-
bracht om bij het verstrekken van de subsidies aan organi-
saties die gezelschapsdieren - en dus ook de zwerfdieren 
- onderdak bieden, een door hen nieuw gepresenteerd 
keurmerk in acht te nemen... 

Hoewel wij ook zeker van mening zijn dat het bieden van 
opvang goed dient te gebeuren, maken we ons ernstige 
zorgen over die hoge eisen die aan dit keurmerk verbon-
den worden. De kans bestaat namelijk dat daardoor min-
der vermogende organisaties uitgesloten gaan worden van 
subsidies.

Samenwerken 
Een positiever bericht is dat er goed is gereageerd op 
een mooi initiatief van de Gemeente Amsterdam. Een 
initiatief waarbij straks Amsterdamse dierenorganisaties 
als gelijkwaardige partners samen advies mogen gaan 
uitbrengen hoe resterende subsidiegelden het best besteed 
kunnen worden. 

In tegenstelling tot het instellen van keurmerken waarbij 
organisaties worden buitengesloten, gaan met dit initiatief 
organisaties juist samen investeren en samenwerken aan 
verbeteringen om zo de beste resultaten binnen onze    
dierenwelzijnszorg te behalen!

Hulpaanvragen van minima
Buiten onze drukke dagelijkse beslommeringen, zoals 
het vangen en verzorgen van katten, het zorgen maken 
over eisende keurmerken en de ontbrekende airco, is 
er ook nog het toegenomen aantal hulpaanvragen van 
Amsterdammers met een minimum inkomen! 

Het is met name deze hulp aan de minima waarvoor 
Stichting DierenLot ons voor de zoveelste keer weer rijke-
lijk beloond heeft. Zo mogen we binnenkort onze tweede 
volledig uitgeruste, nog grotere, Dierenlot Ambulance in 
ontvangst nemen... Die zal ons de ruimte bieden om bij 
stressgevallen de eigenaar met zijn zieke of gewonde huis-
dier mee te laten rijden op weg naar medische hulp. 

Welkome nalatenschappen 
De SAZ is niet vermogend en zou zonder de trouwe steun 
van de Gemeente Amsterdam, organisaties als Stichting 
DierenLot en natuurlijk al onze donateurs, die ons werk 
vaak belangstellend volgen, nooit hebben kunnen bestaan. 
Binnen een jaar zijn we bovendien maar liefst drie 
keer verrast met nalatenschappen. Buiten de ontvangen 
donaties hebben we zomaar meer dan 80 mille extra te 
besteden gekregen! Extra geld dat we onder andere aan de 
inrichting van de door ons beoogde nieuwe crisisopvang 
willen gaan besteden. Het vertrouwen in de toekomst is 
daarmee alleen maar groter geworden. 

Wij danken daarom allen die ons werk mogelijk hebben 
gemaakt en wensen iedereen veel plezier bij het lezen van 
ons blad.

Namens het bestuur van de SAZ, 
Edwin van den Wildenberg, voorzitter
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Vertrouwen alleen maar groter geworden



Maartje zat duidelijk niet goed in haar vel. Maar kwam bij 
ons in de kennel weer helemaal tot zichzelf. 

Maartje kwam bij ons via een dierenarts Ze had na haar 
sterilisatie thuis haar eigenaren en zusje aangevallen. Op 
dat moment was de dierenartsassistent in het huis aan-
wezig om haar sterilisatiewond te controleren. Plots ging 
Maartje door het lint en zette de aanval in, waarbij ze 
de mensen behoorlijk verwondde. Paniek dus zowel bij 
mens en dier. Maartje was met geen mogelijkheid meer 
tot bedaren te krijgen. 

Iedereen was de gang op gevlucht en daar werd er naar 
een oplossing gezocht. Via de Dierenambulance kreeg 
men ons telefoonnummer. We haalden Maartje op om 
zo thuis de rust tussen mens en dier terug te laten keren. 
We spraken af dat Maartje even bij ons in de opvang zou 
blijven, om zo te kijken wat er nu precies met haar aan 
de hand was. 

De eerste dagen waren voor haar een drama. Ze pro-
beerde door het hek van de kooi heen alles en iedereen 
aan te vallen. Het arme dier wist gewoon geen raad 
met zichzelf. We hebben haar, in overleg met de katten-

gedragsdeskundige, een aantal dagen gewoon met rust 
gelaten. Daarna ging het langzaamaan steeds beter. 
Inmiddels is Maartje weer helemaal zichzelf. Ze is zelfs 
één van de liefste en knuffeligste poezen van de ken-
nel. De eigenaren hebben besloten afstand van Maartje 
te doen vanwege haar agressieve gedrag. Maartje wordt 
nu geplaatst bij mensen die haar rust kunnen bieden en 
gewend zijn katten te hebben. 
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Het is een goed idee om uw kat te laten chippen en regi-
streren. Als deze vermist is vindt u hem veel sneller terug. 
Het is een bijzonder kleine ingreep die u weinig tijd en 
geld kost.
Voor het chippen en registreren van uw kat kunt u bij 
uw eigen dierenarts terecht. Indien gewenst kunnen 
wij de kat ook voor u chippen. Wij kunnen tevens bij u 
thuis chippen, bijvoorbeeld om de ervaring voor het dier 
minder eng te maken, of omdat u meerdere huisdieren 
tegelijk wilt laten chippen.
Na het inbrengen van de chip controleren wij of deze lees-
baar is en zullen vervolgens het chipnummer registreren 
bij de daarvoor bestemde databank. 
Wilt u uw kat door ons laten chippen en registreren? 
Bel dan met 020 - 619 03 57 voor het maken van een 
afspraak. 

Als u uw kat kwijt bent, kunt u de vermissing opgeven 
bij het plaatselijke dierenasiel en de dierenambulance. 
Die vragen dan meestal of de kat gechipt is. Alleen een 
chipnummer is echter niet genoeg. De eigenaar heeft het 
chipnummer van zijn kat, samen met zijn eigen naam en 
adres, in een database geregistreerd. Zo kan met behulp 
van het chipnummer worden opgespoord waar de kat 
woont en kan hij terug naar huis. 
Denk er ook aan dat als u verhuist u de nieuwe adres-
gegevens in moet voeren in de database. Door het chip-
nummer in te voeren op www.chipnummer.nl kunt u zien 
in welke database uw kat geregisteerd is. 

Registreer uw kat!

Café
‘t MONUMENTJE

Café
‘t MONUMENTJE

Westerstraat 120
Amsterdam • Tel. 020 - 624 3541

www.monumentje.nl

Innovatieve strategie, productinnovatie en designmanagement
Voor maatschappelijke dienstverleners in zorg, welzijn, wonen, onderwijs, maatschappelijk vastgoed.

www.changingvalues.nl    
telefoon: 020 612 22 75 www.klusmetverbogt.nl

Beukenplein 12, Amsterdam
(nabij Oosterpark/OLVG)

020 614 9995
www.artiplus.nl

Verreweg ’t goedkoopst 
van Amsterdam!

afbouw
emmens

Renovatiewerken, schilderwerken
Graftermeerstraat 47-b, 2131 AA Hoofddorp

0629547006    info@lemmensafbouw.nl

emailadres: taalopmaat@gmail.com
website: www.taalopmaat.nl
telnr: 020-4638745

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224
ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224

www.technical-international.com

Rijnstraat 10
1087 RA Amsterdam
020 - 676 1333

Voordam 8
1811 MA Alkmaar
072 - 515 9897

www.janeandbarnie.nl

Van wildebras tot 
knuffelbeer tekst: Jans Stroeve

niet goed in haar vel



a p n e u m a g a z i n e  r U B r I E K
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DierenLotdag
Zaterdag 16 april vond in Gorinchem de halfjaarlijk-
se Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van 
Dierenlot plaats.

Meer dan 1000 dierenhulpverleners kwamen daar bij 
elkaar voor o.a. het bijwonen van lezingen, presentaties, 
rondetafelgesprekken, een informatiemarkt, maar ook 
voor het netwerken en de gezelligheid. 

Daarnaast werden alle door Dierenlot geschonken ambu-
lances nagekeken. Omdat er zo veel organisaties waren 
met verschillende hulpvragen, interesses enz., waren ook 
de presentaties en onderwerpen die op die dag besproken 
werden, gevarieerd. Een kleine greep uit het programma: 
dieren-EHBO; wat is noodzakelijk voor het welzijn van 
(asiel)katten?; vangen en socialiseren van verwilderde en 
schuwe katten (door onze collega’s uit IJmuiden); pro-
bleemgedrag bij honden en katten in de opvang; veilig-
heid op de weg; en ga zo maar door...

Naast het lopende programma, kregen we de mogelijkheid 
om te netwerken en met mensen van een andere organisa-
tie een foto te maken in de Photoboot. Uiteindelijk werden 
de leukste foto’s door een onafhankelijke jury gekozen en 
werden er prijzen uitgedeeld aan de winnaars. 

Buiten stond nog een simulator om ons te leren en te 
laten ervaren hoe je uit een auto komt als deze over de 
kop geslagen is. Kortom, er was weer van alles te doen 
en Stichting Dierenlot heeft zich weer van zijn beste kant 
laten zien. 

Ook de kleinere organisaties worden niet vergeten
Voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, maar ook 
voor veel van onze collega’s behoort Stichting Dierenlot 
tot de meest genereuze organisaties. Buiten het verschaf-
fen van gecertificeerde ambulances dragen zij dagelijks 
bij in kosten die gemaakt worden bij het verlenen van 
hulp aan de dieren. 
En ook de kleinere - daarom vaak niet altijd zichtbare - 
organisaties worden daarbij zeker niet door DierenLot 
vergeten.
 

Een aantal weken voor Kerstmis bedacht de SAZ een 
leuke actie voor onze zwerfkatten. We maakten een flyer 
met een kat met sneeuw op zijn kop met de oproep om 
voer of speeltjes te doneren voor de Kerst, zodat ook zij 
lekker konden eten of spelen. We gingen bij een Jumbo-
filiaal langs om te vragen of we deze flyer mochten 
ophangen. De medewerkster was superenthousiast en 
zorgde ervoor dat de flyer duidelijk zichtbaar werd opge-
hangen in de winkel.

Een paar dagen later ontvingen we een mail van een 
bedrijf, dat onze flyer had zien hangen bij de Jumbo. 

We werden gevraagd mee te doen met een wensenshow. 
We belden met het bedrijf en vroegen wat nu precies de 
bedoeling was. Maar ze wilden niet veel kwijt. Alleen 
dat, als we besloten mee te doen, dit inhield dat er een 
bedrijfsfilmpje zou worden gemaakt bij onze opvang 
en dat we op een dinsdagmiddag naar een geheime 
locatie zouden worden gebracht. We besloten de gok te 
wagen…

De grote dag…
Op maandag kwam op de afgesproken tijd een camera-
man langs en werden er leuke opnamen gemaakt van de 
SAZ en de katten. We probeerden natuurlijk de came-
raman uit te horen waarvoor dit filmpje gemaakt werd, 
maar hij liet niets los.

Op dinsdag zaten we toch wel in spanning wat er ging 
gebeuren. We werden opgehaald, maar de chauffeur 
wilde er ook niets over kwijt. Alleen dat het leuk zou 
worden. Na een uur te hebben gereden kwamen we 
aan bij een Jumbo-winkel in Fonk. Daar stond een gast-
vrouw ons op te wachten. In de winkel stonden diverse 
camera’s opgesteld, een tribune en een bank. De winkel 
was ondertussen gewoon open voor de klanten.

Toen werd eindelijk duidelijk wat er ging gebeuren. We 
zaten in de Henny Huisman Super Surprise Show van 
Jumbo! En nu werd ook duidelijk waarom het filmpje 
gemaakt werd op de SAZ. Dit werd gebruikt als intro-
ductie. Wij werden uitgenodigd om plaats te nemen 
op de bank. Henny stelde allerlei vragen over het werk 
van de SAZ. In het filmpje werd verteld dat de SAZ 
altijd kattenvoer, bleekmiddel en vuilnisbakzakken kan 
gebruiken. 
En toen kwam de grote surprise: één jaar gratis katten-
voer, bleekwater en vuilnisbakzakken voor een aantal 
katten van de SAZ. We waren totaal verrast en uitermate 
blij met dit gebaar van de Jumbo. 

Onze katten zullen lekker smullen van het kattenvoer. 
Niet alleen met Kerst, maar een heel jaar lang! 

Een bedrijfsfilmpje laten maken én op een dinsdag in goed vertrouwen 

in een auto naar een geheime locatie stappen. Dit was het enige wat we 

wisten over onze deelname aan een wensenshow. We besloten de gok 

te wagen…en werden zeker verrast!

Suprise, suprise...
waar een oproep al niet toe kan leiden  bijeenkomst

tekst: Caroline
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Hoe toepasselijk is het als je van je achternaam De Hond 
heet en je al jaren de zwerfkatjes voert? Mevrouw De 
Hond is een dame van 89 jaar oud en dankzij haar heb-
ben vele zwerfkatten een nieuwe kans gekregen op een 
beter leven. Trouw loopt ze elke dag drie trappen af om in 
de binnentuin van haar flat de katten te voeren. Nieuwe 
katten meldt ze ons meteen, zodat wij in haar buurtje 
kunnen flyeren om te kijken of die nieuwkomer wel of 
geen eigenaar heeft. Eigenlijk onnodig, vindt mevrouw 
De Hond, omdat zij echt alle katten met hun eigenaren 
feilloos weet aan te wijzen. 

Als zich binnen veertien dagen geen eigenaar meldt, 
vangen we zo’n kat en nemen hem mee. Dat overkwam 
ook Ozzy de gitzwarte kater die bij mevrouw De Hond 
de vangkooi in liep. Dat klinkt makkelijk, maar mevrouw 
De Hond heeft daar een groot aandeel in gehad. Zo weet 
zij dat ze de katten klokslag vijf uur moet voeren. Het 
voerritueel begint al met de achterdeur die ze open horen 
gaan, dan komen het bordje en de vork waarmee ze tikt 

en dan volgt de lekkernij. Als wij rond die tijd de vangkooi 
plaatsen en haar de rituelen laten uitvoeren, is het bijna 
altijd gelijk bingo. 

Ozzy ging mee en bleek gechipt te zijn. Gelukkig, den-
ken wij dan meteen, dit is een huiskat. Nadat er bij zijn 
chipregistratie ‘vermist’ stond, was de vreugde twee keer 
zo groot. Ja, Ozzy was al 800 dagen vermist, volgens zijn 
verbaasde, maar ook o zo gelukkige eigenaar. Waar chip-
pen goed voor is, vragen mensen ons weleens…

Mensen als mevrouw De Hond zijn goud waard. Vele Amsterdamse 

zwerfkatten danken een beter leven aan haar. Daar kan ozzy over mee-

praten…

Hoezo als kat en hond?
bijna altijd bingo bij mevrouw de hond

S W i e b e r  VA n G V E r H A L E n

‘Mevrouw De Hond heeft een groot 
aandeel bij het vangen van zwervers 
in haar binnentuin. Ze kennen haar 

voerritueel als geen ander…’

tekst: Jans Stroeve
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Op 22 november 2015 vond in Utrecht het 5de ‘zwerfdieren 
symposium’ plaats. Het symposium werd georganiseerd 
door Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP). Een 
onafhankelijk platform dat zich inzet voor zwerfdieren 
in binnen- en buitenland en is nu bezig met het project: 
Nederland zwerfkattenarm in 2025. Dit doet Stray-AFP in 
samenwerking met allerlei (het liefst alle) organisaties die 
zich hier bezig houden met de zwerfkatten.

De missie van Stray-AFP is dat wereldwijd landen en 
mensen op een respectvolle manier zorgen voor hun 
zwerfdieren. Stray-AFP hanteert de volgende strategiën:
•  het onder de aandacht brengen van het zwerfdierenpro-

bleem;
•  het geven van informatie en educatie aan overheden en 

burgers; 
•  educatie van zwerfdierenstichtingen en -organisaties;
•  uitoefenen van politieke druk;
•  het organiseren van netwerkbijeenkomsten en evenementen;
•  het promoten en ondersteunen van TNR-campagnes;
•  onderzoek.

De afgelopen jaren is Stray-AFP bezig geweest het zwerf-
kattenprobleem in Nederland in kaart te brengen. Het 
eerste waar men tegenaan liep was het gebrek aan cijfers 
en definities. Wat is bijvoorbeeld een zwerfkat? Is dat een 
kat die buiten geboren is? Een kat die zijn huis kwijt is? 
Hoeveel van dit soort katten zijn er? 
Bij gebrek aan eenduidigheid besloot Stray-AFP een 
handboek te schrijven, met daarin definities en werkwij-
zen die gedragen worden door alle organisaties die zich 
bezighouden met zwerfkatten. 

Daaraan voorafgaand heeft men de WUR (Wageningen 
University & Research Centre) opdracht gegeven te onder-
zoeken hoeveel van dit soort katten er nou in Nederland 
leven.

Het projectplan voor het landelijk project ‘Nederland 
zwerfkattenarm 2025’ kent o.a. de volgende speerpunten:
1.  promoten verplichte chip- en registratieplicht bij de 

overheid (EZ);
2.  promoten verplichte castratieplicht bij de overheid 

(EZ);
3.  verruimen van de uitzetvergunning van gecastreerde 

katten;
4.  regionale TNR-projecten;
5.  realisatie van een landelijke database waarin opvang en 

TNR worden bijgehouden in combinatie met het bij-
houden van chippen en registreren van zwerfkatten;

6.  realisatie van een landelijk meldpunt;
7.  educatie over verantwoord eigenaarschap.

Er word een stuurgroep samengesteld met vertegenwoor-
digers van alle betrokken organisaties. Ook worden er 
werkgroepen opgericht. 

Andere onderwerpen die in het het symposium aan de 
orde kwamen: de vroegcastratie bij kittens; cijfers over 
het aantal zwerfdieren (en uit het buitenland gehaalde 
dieren); ‘head larger than hands’ (hoe ga je er mee om als 
je meer wilt doen dan je kunt).
Voorts hield Stichting Zuiderzee Zwerfdieren een voor-
dracht over hun organisatie.

Meer informatie: www.stray-afp.org/nl

Stray-AFP organiseert ook jaarlijks Het Zwerfdieren Festival, 
een evenement ter ere van Wereld Zwerfdierendag (4 april). 
Het Zwerfdieren Festival vraagt op een ludieke en ontspannen 
manier aandacht voor het wereldwijde zwerfdierenprobleem. 

Symposium
zwerfkattenarm in 2015

tekst: estera Waas



Dat de katten niet gesteriliseerd waren werd snel duidelijk 
doordat er meer dan eens een nest kittens was gespot. 
Een goede reden om actie te ondernemen, maar ook 
omdat verschillende campinggasten al hadden aangege-
ven niet te zitten wachten op nog meer zwerfkatten. 
De vader van de mevrouw was al 89 jaar en zelf natuurlijk 
niet in staat de verwilderde katten te vangen en te laten 
steriliseren. 

De katten lieten zich absoluut niet benaderen, laat staan 
oppakken. Er werd gezocht naar een passende oplossing 
via het lokale asiel of andere organisatie’s, maar er bleek 
in de regio geen plan voor de aanpak van de zwerfkatten 
te bestaan. De mevrouw zelf had een dierenwinkel in 
Amsterdam en kende de SAZ omdat we daar geregeld 
documentatie achterlaten voor haar klanten. Ze besefte 
goed dat het Voorthuizen ruim buiten ons werkgebied 
viel, maar omdat men ten einde raad was, vroeg ze of wij 
toch iets konden betekenen. 
Dierenliefde kent geen grenzen, dus vonden wij het van-
zelfsprekend onze onvoorwaardelijke hulp aan te bieden. 
Om er voor te zorgen dat onze dagelijkse werkzaamheden 

in Amsterdam er niet onder zouden lijden, voerden we de 
vangwerkzaamheden op de zondagen uit. Met een drie-
koppig team, voldoende vangkooien en voor de zwerfkat-
ten onweerstaanbare lekkernijen, nam het slechts enkele 
zondagen in beslag om alle katten van de camping te 
vangen en te steriliseren. 
De volwassen katten verkeerden in goede gezondheid en 
konden zonder zorg met goedkeuring van de campingei-
genaar weer worden teruggeplaatst. De kittens zijn gere-
socialiseerd en zullen hun territorium gaan verruilen voor 
een achtertuin in Amsterdam waar ze dagelijks kunnen 
rekenen op de verzorging door nieuwe baasjes. 

De sterilisaties zijn vergoed door een speciaal daarvoor 
opgericht fonds van Stichting Het Waardige Dier. Deze 
stichting verleent steun aan instellingen en organisa-
ties die - met behulp van voornamelijk vrijwilligers - tot 
doel hebben zwerfdieren in Nederland een dierwaardig 
bestaan te geven. De stichting geeft speciale aandacht aan 
katten en geeft ons financiële steun met het (op)vangen 
en het steriliseren en terugplaatsen van zwerfkatten. 

We werden benaderd door een mevrouw. Ze vertelde dat haar vader op 
een camping in het Veluwse Voorthuizen woonde en rondom zijn cara-
van zwerfkatten had zitten. omdat de man een groot dierenliefhebber 
was voerde hij deze katten regelmatig bij.  

Campinggasten 
dierenliefde kent geen grenzen
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Omdat de kat waarschijnlijk al zo’n vijf dagen geen eten 
en drinken had gehad, leek het ons geen moeilijke opgave 
het beestje met voedsel en water in de vangkooi te lokken. 
En zoals verwacht zat de kat de eerst volgende ochtend, 
geschrokken maar voldaan van de maaltijd, in de kooi. 

De kat was gelukkig gechipt en we konden de eigenaar 
daarom direct opsporen. Deze vertelde dat de kat al een 
week vermist was en dat werd aangenomen dat hij was 
weggelopen vanwege de verhuisdrukte. 
Toen we vertelden waar we de kat hadden gevonden, ging 
er bij de eigenaar meteen een lichtje op over de waar-
schijnlijke toedracht. Hij zei een week geleden een bank 
te hebben laten ophalen die zou worden opgeslagen bij 
het betreffende verhuisbedrijf. 

De eigenaar herinnerde zich ook goed dat de kat zich 
graag in de bank verstopte, sinds ie daarin ‘een geheime 
ingang’ had gevonden. 
Het was nu dus duidelijk dat de kat in de bank was mee 
verhuisd naar de opslagplaats van het verhuisbedrijf. Daar 
floepte hij ’s nachts de bank uit op zoek naar eten.

Oh ja, de naam van de kat was: Floepie!

We kregen een telefoontje van een medewerker van een verhuisbedrijf die 
vertelde dat hij een kat in de loods had zien wegschieten en dat die daar naar 
alle waarschijnlijkheid al vijf dagen zat. 

Uit de bank gefloept
een geheime ingang

De kat was gelukkig gechipt; 
 we konden de eigenaar 

daarom direct opsporen...

tekst: ?



Het verrijken van de omgeving geeft je katten de mogelijk-
heid om meer natuurlijk gedrag te vertonen. Voor katten 
is dit belangrijk om in beweging te blijven en uitdagingen 
te hebben, waardoor de kat zich niet gaat vervelen. Dit 
kan gedragsproblemen verminderen of zelfs voorkomen. 
Een heel goede manier van verrijking is voedselverrijking. 
Je kat krijgt zijn eten zo niet kant-en-klaar op een bordje 
aangereikt, maar moet ervoor werken. Een muis in huis 
is natuurlijk het ultieme geluk voor een kat, maar het kan 
ook anders.

Er zijn een aantal speciale voedselverrijkingsspeeltjes te 
koop voor katten, zoals de voerbal, het activity board en de 
voedselpiramide. Maar een veel betaalbaarder alternatief 
zijn de DIY (Do It Yourself) projectjes. Kortom: zelf iets 
maken voor je kat. 
Met wc-rollen kom je een heel eind. Je kunt ze rechtop op 
karton plakken en er een snoepje in gooien, als een pira-
mide stapelen, of gewoon wat lekkere brokjes erin doen 
en goed dichtvouwen. Met verschillende maten potjes of 
(toetjes)bakjes die je vastmaakt op een plankje kun je een 

stevig bord maken. Je kunt dit eventueel groter maken 
en de wc-rolpiramide erbij plakken. Wissel af waar je de 
snoepjes in doet en laat de katten goed nadenken. Je kunt 
bijvoorbeeld voor de afwisseling een kartonnetje of dek-
seltje los op een potje leggen.

Niet zo’n knutselaar? Je kunt ook het eten van de kat op 
verschillende plekken in huis verstoppen, zodat het voor 
je poezenkind weer dagelijks een uitdaging is om zijn 
eigen hapje bij elkaar te sprokkelen. 

Zie voor voorbeelden: 
www.pinterest.com/SAZkatten/diy-verrijking-voor-je-kat

Let op! Maak het wel aantrekkelijk voor je kat, dus begin 
met één snoepje. Als je daarna ook gewone brokjes 
gebruikt voor de voedselverrijkingspelletjes, zet dan niet 
ook een bak vol brokjes neer in huis. Want een luie huis-
kat gaat altijd voor makkelijk. Als de kat het uiteindelijk 
doorheeft en kan kiezen, zal hij overigens wel voor de 
uitdaging gaan, en niet voor het bakje vol brokjes.
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natuurlijk wil je niets liever dan je harige kattenkinders verwennen met 

lekkere brokjes of een snoepje op zijn tijd. Maar je doet hem of haar een 

nóg groter plezier door dit niet zomaar te geven, maar er een spelletje van 

te maken. 

Werken voor de brokjes
daag je kat uit

We hebben Swieber ooit gevangen in een echte volks-
buurt, waar hij zeer geliefd is. Omdat Swieber toentertijd 
niet echt te herplaatsen was, is hij na zijn castratie, het 
aanbrengen van een oortip en chip weer teruggeplaatst in 
zijn vertrouwde omgeving. Maar omdat Swieber nu toch 
al wat ouder is en af en toe wat mankementen vertoont, 
verblijft-ie wel eens bij ons in de opvang. 

Zo ook laatst. Hij liep wat kreupel en bleek zowaar zijn 
schouder uit de kom te hebben. Hoe hij dit voor elkaar 
heeft gekregen, weten we niet, maar dat het pijnlijk was, 

staat vast. Onze eigen dierenarts constateerde dat hij zelf 
niet in staat zou zijn om dit te herstellen. Daarop zijn we 
met Swieber naar een gespecialiseerde orthopeed gegaan 
die vertelde dat de poot door complicaties nooit meer zou 
kunnen worden gebruikt. In de wetenschap dat katten op 
drie poten enorm goed door het leven kunnen, besloten 
we - omdat het ’t een of het ander was - zijn poot te ampu-
teren. Na enkele weken rust op onze voor hem inmiddels 
vertrouwde opvang, mocht hij weer naar zijn vertrouwde 
stekkie, waar hij door verschillende buurtbewoners enorm 
werd gemist. 

Fijn om mee te mogen maken dat echte Swiebertjes zo 
geliefd zijn bij mensen die dit soort katten goed in de 
gaten te houden en ze voorzien van eten en drinken en 
een veilige slaapplaats. Met veel van deze verzorgers van 
zwerfkatten hebben wij de afspraak dat ze als de nood aan 
de man (of kat!) is, altijd een beroep op ons mogen doen, 
zodat ook wij deze katten kunnen blijven monitoren en in 
kunnen grijpen als dat nodig mocht zijn.

Swieber

fijn om te zien dat echte 

Swiebertjes zo geliefd zijn...

ingrijpen als het nodig is

tekst: estera Waas

tekst: Jans Stroeve

Mooi bij elkaar gebreid
In 2013 begon de actie ‘Help een kitten, brei een 
knitten’ van de Dierenbescherming, waarin mensen 
werden opgeroepen om katjes van wol te breien. De 
verkoop ervan kwam ten goede aan verschillende 
zwerfkattenopvangcentra in het hele land. 

In 2015 liep de actie ten einde en de volledige opbrengst 
van de Dierenbescherming Amsterdam werd aan de 
SAZ overhandigd. Maar liefst 1200 euro was de totale 
opbrengst. Dank jullie wel, voor het niet afhaken, maar 
doorbreien. 

 actie



Net als in Tibet, hebben ook wij een tempel. Hij zit goed 
verstopt tussen de dagelijkse drukte midden in het hartje 
van Amsterdam. Op de binnenplaats daarvan zit een klein 
en mager zwart katje dat wordt opgemerkt door de buur-
vrouw die toevallig vlak daarvoor van de aanwezige boed-
dhisten toegang tot de binnenplaats had gekregen om 
haar eigen kat, die zojuist van het balkon was gevallen, 
op te halen. Haar eigen kat kon ze zo in armen sluiten, 
maar haar pogingen om de kleine magere kat te pakken 
te krijgen, mislukten allemaal waarop ze besloot de SAZ 
te bellen. 

De omschrijving van de magere kat op de kleine geheel 
afgesloten en tevens weinig of niet gebruikte binnenplaats 
deden bij ons de alarmbellen rinkelen. Hij was niet van de 
boeddhisten en het kon niet anders zijn dan dat het klein-
tje van het dak of een balkon moest zijn gevallen.

De binnenplaats was ter grootte van een huiskamer en 
dat maakte het vangen gemakkelijk en de kleine zat snel 

in de kooi. Ze bleek maar drie pootjes te hebben. Ze was 
bang maar erg lief. Ze bleek gechipt en heette Sanne die 
als inwoonster van Haarlem geregistreerd stond. Helaas 
bleek na controle ook dat de eigenaar inmiddels verhuisd 
was. Puzzeltjes waar je eigenlijk niet op zit te wachten, 
maar waar onze medewerkers desondanks gek op zijn. 
De eigenaar werd daardoor snel gevonden en er werd een 
tijd afgesproken waarop de driepotige Sanne zou worden 
opgehaald.

Helaas kwam de eigenaar de afspraken om Sanne op te 
halen keer op keer niet na, waarna uiteindelijk door de 
eigenaar werd aangegeven eigenlijk liever niet meer voor 
Sanne te willen zorgen. Sanne had inmiddels het hart 
gestolen van een onze vrijwilligers en dus werd besloten 
Sanne te adopteren. De adresgegevens zijn inmiddels 
veranderd en haar nieuwe baasje heeft aangegeven Sanne 
te verzorgen tot de dood hen zal scheiden.

Al wordt Sanne als godsgeschenk gezien, het zal een raad-
sel blijven hoe ze uiteindelijk op de binnenplaats van de 
tempel terecht is gekomen.

Het eerste kitten van 2016 werd op 12 februari bij ons 
gebracht door de Dierenambulance. We werden tegen 
tien uur in de avond gebeld terwijl we op een camping op 
de Veluwe aan het vangen waren. De Dierenambulance 
had een melding gekregen van iemand die een kitten 
thuis had van twee weken oud. Het probleem was dat 
hij niet wist wat het beestje moest eten en op advies van 
zijn moeder had hij de Dierenambulance gebeld. Aan de 
SAZ-medewerkers vertelde hij dat hij het kitten bij een 
vriend van hem had gevonden. 
Omdat de moederpoes was verdwenen had de goede 
man bedacht dat het beter zou zijn als hijzelf dan maar 
voor het katje zou gaan zorgen. Maar hij wist niet dat 
een kitten van deze leeftijd om de twee uur geflest moet 
worden. Gevolgd door een buikmassage, zodat de ont-
lasting gestimuleerd wordt. Normaal likt de moeder het 
buikje en dan regelt alles zich vanzelf. 
De man zag al gauw in dat hem dit niet ging lukken. 
Waar haal je ’s avonds moedermelk vandaan? En wie 

gaat er ’s nachts elke twee uur zijn bed uit om te flessen, 
een aantal weken lang? 

Uiteraard namen onze medewerkers het kitten mee. 
Onderweg naar onze kennel wordt dan meteen naar een 
oplossing gezocht. Waar kan een kitten dat zo veel zorg 
nodig heeft, terecht? Op dit tijdstip belanden ze meestal 
bij de SAZ. 
Ook deze jongen werd dus rond middernacht eerst bij 
ons binnengebracht. Hongerig en koud. 

pleegadres
Gelukkig was hij welkom op het dichtstbijzijnde pleeg-
adres. Bij aankomst stonden daar zijn flesje met melk 
en warme kruik al gereed. Zo lieten we hem met een 
gerustgesteld gevoel achter. 
Het was bijna Valentijnsdag, dus zo komt hij aan zijn 
naam. Inmiddels gaat het uitstekend met Valentijn en 
groeit hij als kool. 

Hoe goed de bedoelingen ook waren van de vinder, een kitten van net 

twee weken oud vergt bijna net zo veel zorg als een baby. Gelukkig 

weten onze pleeggezinnen daar wel raad mee. 

Happy Valentijn
het eerste kitten van 2016
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Liefde en verzorging tot 
de dood hen zal scheiden

heilige sanne

Gelukkig was 

hij welkom op 

het pleegadres. 

Bij aankomst 

stonden zijn 

flesje met melk 

en warme kruik 

al gereed...

tekst: Jans Stroeve

tekst: Jans Stroeve



 17  | Swieber

S W i e b e r  I n f o r M At I E f

 17  | Swieber

S W i e b e r  VA n G V E r H A L E na p n e u m a g a z i n e  r U B r I E KS W i e b e r  I n f o r M At I E f

deze kanjers zoeken nog een thuis! * 

* Voor alle katten geldt dat ze op het moment van publicatie al geplaatst kunnen zijn. Maar er zitten genoeg andere lieverds die nog een liefdevol huisje zoeken. 

Dierenvangnet
Stichting DierenVangnet is een dierenopvang- en bemiddelingsorganisatie 
voor thuisloze of tijdelijk thuisloze dieren. Dierenvangnet zorgt voor opvang 
in huiselijke omgeving (pleegadressen) van huisdieren in de breedste zin van 
het woord. Bijna alle dieren komen binnen als ‘crisisdier’ en zijn heel jonge, 
verwaarloosde, getraumatiseerde en/of oudere (afstands-)dieren. Deze dieren 
of dieren van zieke of overleden baasjes zijn bijna altijd onplaatsbaar via de 
gewone kanalen als asiel, gespecialiseerde opvang of pension.
Voor informatie:  www.dierenvangnet.nl  •  020 - 600 55 52 / 075 - 617 05 53  •  
info@dierenvangnet.nl

bob en moyo
Bob is een grote stoere kater maar daarnaast ook een aanhankelijke schootkat, die duidelijk 
een aanhaalgrens heeft maar dit goed aangeeft. Hij is erg levendig - misschien wel een 
beetje ADHD - en heeft dus soms een strenge hand nodig. Dit laatste ook wat het eten 
betreft, want daar is hij dol op en hij heeft de neiging om te dik te worden. Daarnaast heeft 
hij zijn grote vriend Moyo ook heel erg nodig.
Bob heeft een hoop meegemaakt voordat hij bij ons kwam: op straat gezworven, in een 
spookhuis gewoond, waarschijnlijk een ongeluk gehad want hij kwam binnen met een 
gebroken heup en een hoop gebroken tanden. Hij heeft wat last van staar, maar ziet toch 
nog redelijk en kan zich prima redden in nieuwe situaties. Het beste nieuwe thuis voor Bob 
is een plek waar Moyo ook mee mag. In principe worden ze dan ook samen geplaatst. Een 
huis-met-tuin zou voor allebei het einde zijn, maar Bob is door zijn slechte ogen ‘gebonden 
aan huis’ en kan alleen naar buiten in een goed afgesloten tuin.

Moyo is een prachtige 8-jarige Main Coon. Hij is rustig, lief en aanhankelijk. Hij wil regel-
matig gekriebeld worden. Het liefst kruipt hij tegen je aan op bed of op de bank. Moyo 
kwam letterlijk ziek van de stress en broodmager binnen. Het heeft een poos geduurd 
voordat we wisten wat hij nodig had maar toen ging het snel beter.
Moyo houdt wel van een beetje actie om zich heen. Als hij te lang alleen gelaten wordt, laat 
hij wel merken dat hij hier niet van gediend is. Om deze reden is Bob bij hem geplaatst, 
zodat hij een vriendje heeft, want dit werkt voor alle twee heel erg goed.

De kittens ziggy en Chucky
Deze dame en heer zoeken binnenkort een huisje. Ze zijn een paar maanden geleden gevan-
gen in een park in Amsterdam, waar ze ook geboren zijn. Het waren twee bange kittens die, 
aan hun postuur te zien moeilijk aan eten kwamen.

Na een tijdje bij de SAZ te hebben verbleven, zijn ze naar een pleeggezin gegaan (zie pagina 
27). Het gaat al stukken beter met hen. Ze houden ervan geaaid te worden, komen op schoot 
en zijn nieuwsgierig. Ze moeten nu alleen nog wennen aan andere mensen dan hun pleeg-
moeder. Binnenkort mogen ze naar hun for-ever huisje. Het liefst wonen ze bij iemand die 
geduld en liefde voor hen heeft zodat ze de eerste weken in hun eigen tempo aan het huis 
en de mensen kunnen wennen. Ziggy en Chucky vinden andere katten heel leuk en van een 
afgeschermd balkon of een afgezet stuk tuin zouden ze erg genieten.

morgen mag 
ik naar huis

iedereen verdient een morgen

Combinatie en integratie tussen Westers
en Oosterse diergeneeskunde, Therapieën

als Acupunctuur, Chinese kruiden,
Bloesemtherapie en voedingssupplementen.

Met 13 soortenn KVV en diverse prooi-
dieren en BARF-producten hebben wij het 

grootste vers vlees assortiment van
Amsterdam en omstreken.

Naast het assortiment KVV hebben we ook
hoogwaardige blik- en droogvoeding.

Bezorgservice!

Adres: Rijnstraat 233, Amsterdam
Tel: 020-6421888

www.natuurlijkgezondedieren.nl

Bloembinderij Zwaan

Ook wij steunen Stichting Zwerfkatten Amsterdam

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Het Breed 701 • 1025 JA Amsterdam
Telefoon: 020 - 634 09 85

Vakmensen nodig?  Vraag het Eastmen!

eastmen.nl

Tjin’s Gelderlandplein
Willem van Weldammelaan 55
1082 KT  Amsterdam
Tel. 020-404 2175
www.tijnsgelderlandplein.nl

Wilt u dit jaar een ontruimingsoefening opzetten met uw bedrijfshulpverleners ( BHV )
en personeel, om een veilig en snel wegwezen te realiseren, bij een calamiteit zoals brand?  
Wij van brandoefening.com zijn hierin gespecialiseerd en bieden onze expertise aan om het 
met u samen te organiseren, de ontruimingsoefening te begeleiden en neutraal te volgen. 

Brandoefening.com de specialisten in het opzetten en volgen van ontruimingsoefeningen
met name voor : verzorgingshuizen, opvangcentra's, onderwijsinstellingen, kantoren, 
winkelcentra's,
grachtenkantoorpanden en hotels.

F. Loupes  / veiligheid en calamiteiten coordinator  ( VCC )
www.brandoefening.com                     
info@brandoefening.com 

Banterij 4, 1046 AN Amsterdam
Tel.: 020- 4972332

www.avdsecurity.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Tel.: 020 - 6146100
Fax: 020 - 6146260
www.palmparket.nl

Voor al uw bouw- en renovatiewerkzaamheden zijn wij een betrouwbare partner

Kijk voor meer informatie op onze website.

www.amd-bouw.nl

Krelis Louwenstraat 1B10
1055 KA Amsterdam

020 - 386 8470
info@amd-bouw.nl

Voor al uw bouw- en renovatiewerkzaamheden zijn wij een betrouwbare partner

Kijk voor meer informatie op onze website.

www.amd-bouw.nl

Krelis Louwenstraat 1B10
1055 KA Amsterdam

020 - 386 8470
info@amd-bouw.nl
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Op IJburg vangen wij tot op heden maar weinig katten. 
Dan kan zijn omdat er minder kattenliefhebbers wonen 
maar misschien net zo goed omdat er juist méér echte 
kattenliefhebbers wonen die hun verantwoording tot het 
laten steriliseren van hun katten serieus nemen. 

Joekel is een van de katten die we daar hebben gevangen. 
De buurtbewoonster die de kater bij ons had gemeld, 
vertelde ons dat ze hem al geruime tijd te eten gaf met 
de gedachte dat hij vast een eigenaar had. Totdat Joekel 
echter meer wilde en via het kattenluik de woning bin-
nendrong en vervolgens haar twee eigen oudere katten 
begon te terroriseren. Hierop besloot de vrouw onze 
hulp in te roepen. 

Omdat we na voorafgaand onderzoek geen eigenaar had-
den gevonden, besloten we de kat te gaan vangen.

gigantisch 
In samenwerking met de bewoonster werd een vangkooi 
geïnstalleerd. De volgende ochtend was het gelijk raak.
We hadden hem gevangen. Dit tot grote opluchting van 
de bewoonster en uiteraard van haar twee oudere kat-
ten. Eenmaal in de kooi zagen we hoe gigantische groot 
deze jongen was, en wat een kop hij had en dat hij op dit 
moment al helemaal niet aardig was. 

Hij werd getest op de meest voorkomende besmettelijke 
aandoeningen en met een gezondheidsverklaring mocht 
hij eindelijk in de grote kennel waar de socialiseerders 
kennis met hem konden maken. Hij was niet de gemak-
kelijkste en was na zo lang zwerven het vertrouwen in de 
mensen kwijt geraakt. Toch had hij iets in zijn blik waar-
door je kon vermoeden dat er diep in deze woesteling 
wellicht toch een goedzak school. We wilden er daarom 
ook graag extra tijd aan besteden. 
We zijn inmiddels geruime tijd verder en zoals ver-
wacht kunnen we Joekel bij juiste benadering al aardig 
aaien. En zelfs eet hij al uit je hand als je hem wat kip 
voorhoudt. We sluiten dan ook niet uit dat Joekel straks 
zomaar een enorme schootkat kan gaan worden. 

Facebook fanclub 
Joekel is een imposante verschijning die die na een 
bericht met foto op Facebook snel vele trouwe bezorgde 
volgers kreeg, en zelfs lijkt het er op dat hij inmiddels 
een eigen fanclub heeft.

Joekel 
‘woesteling’ op ijburg
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Wat een welkom kreeg ik van de poezenbeesten en wat 
een ontzettende aardige mensen ontfermen zich daar 
over de katjes. De nimmer aflatende inzet en toewij-
ding van Jans en collega’s is heel bijzonder. Ik voelde 
me onmiddellijk thuis. Die liefdevolle snoetjes, die me 
tegelijkertijd ook zo bang, vragend of boos konden aan-
kijken... 
Ik had ze allemaal wel mee naar huis willen nemen, 
maar één dametje bleef me bezighouden, die ging in 
gedachte steeds met me mee naar huis. Mowgli was haar 
SAZ-naam, in september 2014 als kitten uit een nestje 
van vijf met broers en zusjes binnengebracht. Samen 
met een broer verbleef ze bij de SAZ, de overige katjes 
waren reeds geplaatst .
 
Heel bescheiden huisde zij tussen de andere katten, 
altijd op de achtergrond, zeer op haar hoede en onaan-
raakbaar, maar voor spelen kroop ze uit haar schulp. 
Tijdens dat spelen groeide onze band en af en toe kon ik 
haar zelfs heel even aanraken! Deze kleine stapjes voor-
uit, brachten mij tot het besluit aan Jans te vragen of ik 
haar mocht adopteren, en dat mocht!
 
‘Josephine’ zou ik haar noemen. Later schoot het lied 
van Chris Rea me te binnen: ‘Josephine, I send you all 
my love...’, die woorden geven precies uitdrukking aan 
wat ik voor haar voel.
 

En zo kwam Josephine op 29 januari 2016 bij mij thuis. 
Diezelfde avond zat ze in de (logeer)kamer al voor het 
raam zo van ‘ik ruik buitenlucht, hoe kan ik hier weg-
komen’.
Ze vond die dichte deur maar niets en die nacht vond 
ze het wel welletjes. Krabben aan de dorpel van de deur 
was misschien een optie. Toen heb ik de deur maar op 
een kier gezet en is ze gaan wandelen. Ze kwam op 
mijn slaapkamer en is vervolgens verder het huis gaan 
verkennen. Daarna is ze gaan racen door de gang. Op en 
neer, zo van... Joepie, ik kan meters maken!
’s Nachts voelde ze zich ‘een hele piet’ en was het ’bal’. 
Maar bij het ochtendgloren kroop ze weer terug in haar 
schulp. Dat is ondertussen wel even anders geworden; 
ze is al veel beter thuis en speelt nu ook overdag.
 
Ik ben heel blij met Josephine! Ze laat zich nog niet aan-
halen, maar dat komt wel. Daar heb ik alle vertrouwen in.

Ondertussen blijft mijn wekelijkse middag met de 
zwerfkatten hoog op de agenda staan. Het is erg fijn 
er voor ze te kunnen zijn; ze op hun gemak te kunnen 
stellen; met ze te spelen en samen kleine stapjes winst 
te behalen. Je krijgt er zoveel rust en liefde voor terug. 
Iedere keer opnieuw weer een hele speciale ervaring!

Al heel lang liep ik met het idee, dat ik me naast mijn baan ook wilde 
gaan inzetten als vrijwilliger voor het wel en wee van dieren. In septem-
ber 2015 ben ik bij de SAZ binnengestapt, daar wilde ik zijn!

Josephine, 
I ’ll send you all my love

mowgli wordt josephine...

tekst: els

tekst: Jans Stroeve

‘Wat een welkom kreeg ik van 

de poezenbeesten en wat voor 

ontzettend aardige mensen 

ontfermen er zich bij de SAZ 

over de katjes...’
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Het is rond 19.00 uur als de telefoon gaat. Er ligt volgens 
een oplettende buurtbewoner een moeder met twee kit-
tens onder een talud in Amsterdam Zuidoost. Maar omdat 
het 4 januari is en dus voor kittens erg vroeg, vragen we 
hoe groot ze zijn. Volgens de meldster liggen ze te zogen 
bij hun moeder en zijn de kittens net zo groot als haar 
hand. Met de mededeling dat we er meteen aankomen, 
hangt de vrouw gerustgesteld op. Meteen bij aankomst 
zien we bij de geparkeerde auto’s de moeder met twee 
kittens zitten. Gelukkig zijn die volgens onze schatting al 
ruim vijf maanden. Moederpoes is te verleiden met wat 
blikvoer en we kunnen haar ook gewoon aaien. Zo tam is 
ze gelukkig. Haar kroost zit op een veilige afstand alleen 
maar naar ons te blazen en gelijk hebben ze. Als we de 
vangkooi plaatsen, loopt de moeder er ook meteen in. We 
hebben het mechanisme geblokkeerd, omdat we bij dit 
soort gevallen de kooi handmatig dichttrekken. Zo kun-
nen we meerdere katten tegelijk in een vangkooi vangen. 
Dat is in dit geval ook het plan bij deze moederpoes en 
haar twee kittens. 

Uiteraard gaat het nooit zoals wij het willen en moeders 
eet tot vier keer toe de hele vangkooi leeg en ze neemt ook 
wat voer in haar bek mee om dat buiten de kooi te leggen. 
Een van de kittens is erg voorzichtig en blijft veilig onder 
de auto zitten. De andere heeft het eten geroken en gaat 
samen met moeder gezellig in de vangkooi genieten van 

onze makreel. Dichttrekken doen we niet in zo’n geval, 
want we kunnen immers geen kitten achterlaten. We 
laten ze daarom rustig uit de kooi eten om ze zo aan de 
kooi te laten wennen voor het geval het nu niet mocht 
lukken. Met volle buikjes gaan de twee zich na het eten 
uitgebreid zitten wassen uit het zicht van de kooi. Maar 
nu loopt toch ook het andere kitten een aantal rondjes 
om de vangkooi. Uiteindelijk kan ze toch de geur van de 
vers gerookte makreel niet weerstaan en loopt ze de kooi 
in. Buiten het zicht van moeder en zus trekken we snel 
de kooi dicht. 
Inmiddels duurt deze actie al ruim anderhalf uur en er 
staan voor de komende nacht nog meer vangactiviteiten 
op het programma. We besluiten daarom genoeg voer 
achter te laten en de volgende avond terug te komen om 
de moeder en de andere kleine te vangen. Het schuwere 
kitten hebben we en we verwachten daarom dat het mor-
gen een makkie gaat worden. 

makkie?
Als we de volgende avond aankomen zit moeder al te 
wachten, maar we zien geen kitten... Misschien de storm 
en de regen die hem weerhoudt tevoorschijn te komen? 
Een makkie dachten wij gisteren nog wel. Het weer is bar 
en boos en het duurt meer dan een uur voordat wij een 
glimp opvangen van de ontbrekende kitten. Uiteindelijk 
horen we zachtjes miauwen en zien we hem aankomen. 
Wij zijn inmiddels nat tot op het bot, maar de kleine lijkt 
een goede schuilplek te hebben gehad. Met een droog 

Wat doe je als moeder met haar ene kitten zó de vangkooi inlopen, ter-
wijl zijn schuwere zusje angstig onder een auto blijft zitten? Voor dat 
dilemma stonden we bij een talud in Zuidoost.

En die derde dan?

pak komt hij aangelopen. Nu is het nog een kwestie van 
wat lekkers in de kooi leggen, waarop ons lange wachten 
beloond zou worden. Moeder had slechts kleine aperitief-
jes gekregen om haar lekker te maken en toen dus het 
hoofdmenu in de kooi lag, liep ze er ook direct samen met 
haar kitten in. Veilig in de kooi en van straat. 

Eenmaal terug op de SAZ kijken we de katten altijd met-
een na. Daar ontdekken we dat het rode katje wel hele 
vreemde voorpootjes heeft... Aangeboren, maar hij zal 
zich er in de toekomst prima mee kunnen redden, volgens 
onze dierenarts. Na een korte socialisatieperiode zijn ze 

alle drie samen naar een asiel gebracht van waaruit ze 
liefdevolle verzorgers hebben gevonden.

Goederen en zakcentje voor de Saz
Allerhande intiatieven leveren goederen en zakcenten 
voor de Saz op. De kledinginzameling (foto 1 en 2), een 
kunstdonatie (foto 3), inzameling bij winkels als AH en 
Dirk (foto 4), kerstpaketten (foto 5)... Alles komt dankzij 
de inbreng van lieve mensen ten goede aan ons werk voor 
de katten.
Steeds vaker staan wij ook op rommelmarkten. 
Vrijwilligster Marion regelt regelmatig een kraampje waar 
wij onze ingezamelde spullen uit kunnen stallen en dat 
heeft ons het afgelopen jaar toch een paar honderd euro 
opgeleverd. Door weer en wind gaan Caroline en Yvonne 
elke keer weer op stap waarbij ze gesteund worden door 
andere vrijwillig(st)ers. Bedankt dames!

initiatieven

tekst: Jans Stroeve

vanonder het talud in de kooi

1 2 3 4 5

Best vreemde 

voorpootjes, 

maar daar kun 

je het prima 

mee redden...



In samenwerking met verschillende andere organisaties 
hebben wij toen vele nachtelijke vangacties uitgevoerd, 
waarbij een immens groot aantal katten werden gevan-
gen. Indien ze te wild waren voor resocialisatie hebben we 
ze daarna in aangesterkte toestand, maar dan wel gesteri-
liseerd, weer uitgezet in hun eigen vertrouwde omgeving. 
Het is een feit dat zwerfkatten door de vaak erbarmelijke 
omstandigheden waarin zij verkeren, aanzienlijk minder 
oud worden dan reguliere huiskatten. Enkele maanden 
geleden hebben wij, naar wat wij vermoeden, de laatste 
kat van de betreffende Bijlmer-actie moeten laten insla-
pen. Het bijvoeren in Zuidoost hebben we nu na dik 16 
jaar stop kunnen zetten. 

Verbaasd waren wij dan ook toen wij laatst op zoek waren 
naar een kat die volgens buurtbewoners in een fietsenhok 
zou zitten en we een spectaculaire vondst deden. Dit was 
niet de kat waar we naar op zoek waren, want dit exem-
plaar was namelijk geheel gemummificeerd! Na het uit-
lezen van de chip bleek het zowaar een oude bekende te 
zijn die we buiten de sterilisatie nog enkele keren nazorg 
hadden verleend en die door onze medewerkers nog heel 
goed herinnerd werd. De gemummificeerde kat werd 
gevonden in de buurt van de plek waar wij hem 16 jaar 
geleden hadden teruggeplaatst. 

We hebben hem meegenomen en met eerbied behandeld 
en net als zijn Egyptische voorgangers, zal hij als heilige 
worden geëerd en heeft hij een plekje in de vitrinekast bij 
een van onze collega’s gekregen.
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Op een middag liep er een spontane man ons kantoor 
binnen. Hij had gehoord dat we van die warme huisjes 
hadden en wilde er graag één hebben. Er liep namelijk al 
een geruime tijd een zwerfkat bij hem rond in de buurt. 
Om de kat een warm onderkomen te geven had hij een 
constructie gebouwd van een kartonnen doos met dekens 
gevuld, een luikje om naar binnen te gaan en een lampje 
om bij te schijnen als hij met zijn hand de kat aanhaalde, 
omdat die toch niet helemaal betrouwbaar was.
Natuurlijk kreeg de man van ons een isobox. Maar we 
wilden wel eerst weten of de zwerfkat geholpen was en 
vonden het verstandig de kat te checken of hij gechipt 
was. De man zelf dacht dat de kat wel geholpen moest 
zijn, want hij had enorme ballen. Voor ons toch een reden 
om juist te denken dat het niet zo was…
Meneer de kater leek nattigheid te voelen en liet zich niet 
zien op de dag dat we hadden afgesproken. We hebben 
daarom folders in de buurt verspreid en dat bevestigde 
het vermoeden van het zwerversbestaan van de kater, 
want niemand meldde zich als baasje. 

Twee weken na de melding zat de kat dan toch eindelijk 
bij ons in de kennel. Hij had helaas geen chip. De kater 
werd bij onze dierenarts gecastreerd en gechipt. Alles was 
verder goed en hij mocht weer naar zijn buurtje terug.

De melder was zo blij dat deze kat juist zijn tuin had 
uitgekozen. Het maakte hem intens gelukkig. Af en toe 
kwam de kat stiekem bij hem binnen, dus de man vroeg 
dan ook of we de kat bij hem binnen los wilden laten 
zodat hij even kon wennen voor hij weer de tuin in zou 
rennen. Dat deden we. Kat Snowy - dezelfde naam als de 
kat van zijn nicht die ook zo veel wit had - herkende het 
huis, maar ook de uitgang... Vanaf het moment dat we 
hem loslieten stond hij te mauwen voor de deur. 
Hoe dan ook, dit was duidelijk zijn plekje en hij weet dat 
hij hier altijd welkom is. Good luck Snowy!

of we een warm huisje voor Snowy hadden? natuurlijk hadden we dat. 
Maar we wilden deze stoere zwerver wel eerst even persoonlijk zien.

Snowy de tuinkat
buitenkat

Al lijkt het werk van de SAZ vaak onopgemerkt te blijven, toch is er veel 
bereikt. Zeker als we even teruggaan in de tijd en beseffen dat er dik 16 
jaar geleden een grote vangactie op touw gezet werd om Amsterdam 
Zuidoost te verlossen van het immens grote aantal zwerfkatten dat daar 
het straat- en parkbeeld wist te bepalen. 

Toetankitty
mummie

Snowy herkende het huis, maar 
nog duidelijker: de uitgang 

tekst: Jans Stroevetekst: ?
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Marie-Louise: ‘Maandags is het soms een gekkenhuis, vooral 
in de zomer wanneer er weer moederpoezen met nestjes wor-
den gevonden en er zijn natuurlijk de telefoontjes van het 
weekend van het antwoordapparaat. Dan ook nog de gewone 
binnenkomende telefoontjes van mensen die hun kat kwijt 
zijn; van mensen die hun kat willen laten steriliseren / castre-
ren (en chippen); van mensen die een zwerfkat willen melden. 
En nog honderd-en-een-andere vragen, van: ‘Waar kan ik 
met een egel naartoe?’ tot ‘Mijn kat plast op bed, wat moet ik 
doen?’ Korte of lange verhalen, ik ben letterlijk het luisterend 
oor voor alle kattenvragen die binnenkomen.’

Marie-Louise heeft een achtergrond met katten die ver 
teruggaat. In haar familie is het verhaal legendarisch dat 
ze als peuter al kraaiend de kat achterna kroop met een 
bijzondere vasthoudendheid. De kat gaf zich uiteindelijk 
over. Misschien dat ze daarom bij de SAZ is terecht geko-
men. Na omzwervingen in haar betaalde en vrijwilligers-
carrière als kattenverzorgster, maatschappelijk werkster 
(luisterend oor!) en hondentrainster (alleen in het circus 
bestonden kattentrainsters), kwamen eindelijk de rode 

draden in haar leven - ‘gedrag van mens en dier’ - samen 
in de opleiding van kattengedragstherapeut. Omdat ze 
een ‘sociaal dier’ is en ook nog actief is in theater, filmhuis 
en wereldwinkel, zag ze zich (nog?) geen eigen praktijk 
starten, maar koos ze voor de SAZ. Een ideale omgeving 
voor haar, omdat ze daar elke dag weer dingen over katten 
leert. Maar wat nu tevens blijkt - en dat is misschien nog 
wel belangrijker - ook over de mensen.

Marie-Louise werkt sinds oktober 2014 op kantoor bij de SAZ en voelt 
zich helemaal op haar plaats in het team. Ze is met ons in contact ge-
komen via facebook en werkt op maandag en vrijdag. Ze zit voornamelijk 
aan de telefoon en schrijft ook interessante kattennieuwtjes voor de 
website.

Vrijwilliger aan het woord
‘ik ben het luisterend oor’

tekst: estera Waas
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Marie-Louise: ‘Korte of 
lange verhalen, ik ben 
letterlijk het luisterend 
oor voor alle kattenvragen 
die binnenkomen.’
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Estera: ‘Ik ben begonnen als pleegadres omdat ik het 
belangrijk vind dat een kitten een kans krijgt op een leven 
als normale huiskat. Als pleegadres kun je in een cruciale 
tijd, in de socialisatie, meer betekenen dan wanneer een 
kitten in de opvang zou verblijven. 

De eerste dag willen bijna alle katten in je handen han-
gen, bijten of proberen te ontsnappen. Aan het eind van 
het proces komen ze bijna allemaal op schoot, kunnen 
geaaid worden, enzovoort. Op die eerste dag kijk ik hoe-
ver ik kan gaan. Ik laat ze ruiken aan mijn hand en kijk 
wat voor reactie ze geven. Je kan dat verdelen in: freeze 
(bevriezen), fight (vechten) en flight (vluchten). Als ik 
gebeten word, dan heb ik gewoon even pech. Risico van 
het vak. 

Ik bedenk min of meer intuïtief en per kat hoe ik het 
ga aanpakken. Ik ga bijvoorbeeld erbij zitten tekenen, 
ga in de kooi zitten, ik ga tegen ze praten zonder ze 
daarbij aan te kijken, of ik begin met voer om het kitten 

naar mij toe te lokken. Als ik in de kooi zit laat ik ze mij 
observeren totdat het geblaas wat stopt, ik beweeg een 
beetje, zeg wat. 

Een keer heb ik een (wat ouder) kitten op de derde dag 
ingebakerd. Sommige katten komen uit zichzelf niet 
door de angstreactie heen en deze poes en haar zusje 
gingen, zodra ik in de buurt kwam, panisch in de tralies 
hangen. Soms helpt dwang ze uiteindelijk meer rust te 
krijgen. Ik raad het mensen af om dat zomaar te doen, 
de meeste angstige katten hebben juist tijd nodig, zónder 
dwang. Maar bij deze werkte het: nadat ik haar weer had 
teruggezet in de bench kon ik haar aaien en begon ze te 
spinnen.’ 

Traject op maat
‘Als ik begin met socialiseren doe ik dat alleen, later 
betrek ik andere mensen erbij. Als ik naar mijn werk ga, 
vraag ik bijvoorbeeld aan mijn buren om bij mij thuis bij 
de kittens te gaan zitten, zodat ze niet de hele dag zonder 

Van wilde rakker tot 
brave huiskat

‘pleegmoeder’ estera biedt wilde kittens een goede start

De SAZ is niks zonder pleegadressen, waar wilde kittens worden 

opgevoed tot geschikte huiskatten. De 36-jarige Estera besloot twee 

jaar geleden om pleegmoeder te worden van buiten geboren kittens. 

om ze zo een kans op een betere toekomst te geven. 

menselijk contact zitten. Ik laat vrienden en familie op 
een gegeven moment in de kittenkamer, eventueel laat ik 
ze eten geven of we gaan daar zelf eten.

Bij elk kitten verloopt het traject anders. Bo en Mo bij-
voorbeeld bleven blazen en Mo wilde steeds bijten. Als ik 
ze vasthad, werden ze rustiger. Ik heb ze op een gegeven 
moment in een tas gestopt alsof ze in een kangoeroebui-
del zaten. Daar ging ik mee op de bank zitten en stopte 
voorzichtig mijn hand in de tas. Ik hoopte dat ze zich, 
door wat rust, in een donkere schuilplaats op een warme 
schoot, wat rustiger zouden voelen. Ze waren bang, 
redelijk jong en zonder moeder. Tegelijkertijd kon ik zo 
doorgaan met socialiseren, ze laten kennismaken met 
een menselijke geur, aan aanraking door een hand. Af 
en toe kwam er wat geblaas uit de tas. Maar het werkte. 
Uiteindelijk zijn beide kittens naar het asiel gegaan, en 
beide zijn inmiddels geplaatst.

Wat ik wel altijd doe, is kittens eerst in de bench zetten 
als ze bij mij thuis komen. Mettertijd geef ik ze dan tel-
kens een beetje meer vrijheid. Nadat ze een tijdje hebben 
rondgelopen in de kittenkamer, mogen ze af en toe ook 
in de gang. De laatste week mogen ze ook op mijn slaap-
kamer, dan wennen ze eraan hoe een mens in bed ligt en 
beweegt onder de dekens. Ik ga naar de wc of douchen, 
terwijl zij aan het dollen zijn in de gang, zodat ze bekend 
raken met de geluiden.

Wat ik bijna altijd doe is de kittens bekijken via de camera 
van mijn telefoon. Zo merken ze niet dat ik naar ze zit te 
staren en zie ik toch hoe ze reageren op mij. Of ik bena-
der ze met mijn voet, dat is toch weer anders dan met 
een hand. Of ik aai ze met een kwast, dat vinden ze ook 
minder eng.’

Vooruitgang
‘Ik merk wel dat kittens die ouder dan drie maanden zijn, 
moeilijker te socialiseren zijn. Gelukkig zie ik altijd wat 
vooruitgang. Al is dat maar klein, dat vind ik heel leuk. 
Bijvoorbeeld als ze een brokje uit je hand pakken in plaats 
van het eruit slaan zoals ze eerder deden. 

Freeze-katten vind ik moeilijker te socialiseren dan Fight-
katten. Het lijkt wel alsof de angst bij Freeze-katten tel-
kens weer terugkomt, in hun lichaam blijft hangen. Je 
maakt het ene moment een stapje vooruit met ze, en de 
volgende keer moet je weer opnieuw het ijs breken bij ze. 
Ook als ze dan naar een asiel gaan, kunnen ze weer terug-
vallen. Hun nieuwe baasjes moeten net als ik veel geduld 
hebben met zo’n katje, maar ook zij zullen zien dat ze 
uiteindelijk steeds ontspannener zullen worden.

Sommige katten socialiseren beter naar mensen toe als 
ze alleen zitten, want de katten trekken elkaar ook mee 
in elkaars angst en hebben elkaar om zich achter te ver-
schuilen. Maar er zijn ook katten bij wie je merkt dat ze 
zich zo veel onveiliger voelen alleen, dat ze alleen maar 
meer afstand gaan houden. Daarnaast is de kittenleeftijd 
ook belangrijk voor de socialisatie met andere katten. Hoe 
ouder een kitten is als het voor het eerst met mensen in 
aanraking komt, hoe lastiger het wordt en hoe kleiner de 
stapjes vooruit zijn.
 
Het blijft altijd moeilijk om weer afstand te doen van 
een kitten als je er zo lang en intensief mee bezig bent 
geweest, dat ik soms weleens denk dat het beter is om 
even een kittenpauze in te lassen. Maar als er dan weer 
een zielig kitten binnenkomt bij de SAZ, neem ik hem 
toch weer in huis.’

interview: marie-Louise

Bo Mo Ziggy en Chucky

Estera: ‘Als ik gebeten word, 

dan heb ik gewoon even 

pech. risico van het vak.’

Jip na 2 maanden 

en Jip na zes maanden.
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Een buurtbewoner vertelt dat er al tijden een kat buiten 
loopt die tussen de bladeren slaapt en rondhangt bij een 
bouwvallig renovatiepand. Wij gaan poolshoogte nemen 
omdat we denken dat de kat daar achtergelaten is. Ter 
plekke aangekomen worden we aangesproken door een 
man die vertelt dat hij eigenaar van de kat is. Zijn kat 
is het liefst altijd buiten. Omdat zijn kat zo graag naar 
buiten wil, maakte de eigenaar een trappetje vanuit het 
raam naar beneden. Zijn kat kon zo naar hartelust in 
de achtertuinen rondstruinen. Helaas werd de eigenaar 
gesommeerd het trapje weg te halen. Daarom liet hij kat 
voortaan via de voordeur naar buiten gaan. De achtertuin 
werd dus verruild voor de drukke straat. De man heeft een 
drukke baan en is daarom niet vaak thuis, met als gevolg 
dat de kat de hele dag buiten blijft.

Helaas gaat het alsnog op oudejaarsdag mis. De eige-
naar die inmiddels had begrepen dat hij altijd op ons 
kon rekenen, roept onze hulp in omdat zijn kat ernstig 
gewond is geraakt. De huid was van zijn kin tot op het bot 
afgestroopt. De eigenaar dacht eerst nog aan vuurwerk, 

maar gezien de verwondingen, leek het eerder om een 
aanrijding te gaan. Als een echte plastische chirurg heeft 
onze dierenarts de kat weer op vakkundige wijze weten 
op te lappen.

We waren we het er allemaal over eens dat deze kat weer 
een kattenluikje met een veilige leefomgeving naar de 
tuinen verdiende. Een verhuizing zat er voor de eigenaar 
echter niet in. Hij was enorm op zijn kat gesteld, maar 
bewees absoluut niet zelfzuchtig te zijn. Met tranen in 
de ogen, besloot hij de kat bij ons achter te laten. Ook hij 
vond dat het beter was om via een asiel op zoek te gaan 
naar een nieuw baasje voor zijn geliefde metgezel. Een 
baasje die een geschiktere leefomgeving zou kunnen 
bieden. 

Denkt u erover een kat te nemen, ga dan naar een asiel.
Daar wordt uit kennis en ervaring duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen ‘buitenkatten’ en katten die daar geen 
enkele behoefte aan hebben. Zij kunnen u adviseren 
welke kat u het beste in uw geval kunt nemen.

Wat doe je als je zielsveel van je kat houdt maar niet de leefomgeving 
kan bieden waar hij behoefte aan heeft? Dit baasje stond voor een moei-
lijke beslissing…

Pijnlijke beslissing

Helaas is dit niet de eerste kat die dit overkomt. Het 
gebruik van lijmplankjes is in Nederland verboden, de 
verkoop echter niet. En hoewel het de meest dieronvrien-
delijke methode is om van een muizenplaag af te komen, 
schromen mensen niet dit barbaarse middel in te zetten.

We reden meteen naar het opgegeven adres toe. De kitten 
zat inderdaad onder de lijm, maar we hebben helaas erger 
gezien. Met name aan een voorpoot en aan diezelfde zijde 
van de kop zat veel lijm, maar aan haar achterpoten een 
heel klein beetje.

Toen de collega’s nog onderweg waren met de kitten, heb-
ben wij alvast Gerrit - de beheerder van de Amsterdamse 
opvang ‘De Toevlucht’ voor dieren in het vrije natuur - 
gebeld voor tips om die lijm te verwijderen. We wisten 
namelijk dat hij helaas soms vogels en zoogdieren binnen 
krijgt die helemaal onder de lijm zitten.

Als tip gaf hij om het beestje in te smeren met olijfolie 
en daarna goed te wassen met afwasmiddel. Zo gezegd, 

zo gedaan. Olijfje, zoals we haar nu noemden, onderging 
het allemaal stoïcijns. We mochten alles met haar doen 
zonder dat ze tegenstribbelde. 

Vanonder die lijm, de olijfolie en het afwasmiddel kwam 
een beeldschone dame tevoorschijn. We hadden het 
verhaal met de aandoenlijke foto van dit dametje op face-
book gezet. Omdat de eigenaar afstand had gedaan van 
Olijfje, besloten we haar voorlopig onder te brengen bij 
een van onze opvangadressen. Daar bevonden zich op dat 
moment meer leeftijdsgenootjes waar ze lekker mee kon 
spelen. Om de laatste restjes lijm weg te krijgen, werd ze 
daar nog een keer gewassen. 

Het duurde zoals verwacht niet lang voordat ze vanuit het 
opvangadres een nieuw onderkomen had gevonden bij 
een liefdevolle verzorger. En ze kreeg op de koop toe ook 
nog eens een lieve hond als speelmaatje.

We werden gebeld door iemand waarvan bekenden een kitten in huis 
genomen hadden en het beestje was op lijmplankje gaan staan. 

Olijfje vast op een plank
beeldschone dame...buitenkat of binnenkat?

tekst: estera Waastekst: Jans Stroeve

Katten zijn zeer intelligente beesten. ze weten precies hoe ze moeten mauwen om je een blikje kattenvoer 
open te laten maken.
- Gustave Jean, designer en filosoof



Kat in Nood in Drachten is een prachtige plek. Warme 
binnenverblijven en afgesloten tuinen. De beheerder 
kent alle katten bij naam en dat zijn er nogal wat! We 
vinden het altijd fijn als we er heen mogen, ook al is het 
een stukje rijden. De katten hebben er een topplek. 

Tijger was een van vier (wat oudere) kittens die we vingen 
met moeder. De moederpoes kon gewoon via het asiel 
geplaatst worden. De kittens gingen naar pleeggezinnen. 
Tijger bleef schuw, ook al zocht hij wel toenadering, je 
mocht hem niet aaien en eigenlijk was het bewegen van 
je arm al een signaal om weg te rennen.

Rakker was een klein zwart katertje dat we vingen bij de 
KFC. Helemaal wild was hij niet meer, maar wel enorm 
schuw. Nu wordt hij elke dag verwend in Drachten.

Timmy was een snel zwart/wit katertje dat ons geduld 
danig op de proef gesteld heeft. Nadat we hem gevangen 
hadden, wist hij tijdens het socialiseren elke keer weg te 

komen. Uiteindelijk was hij redelijk goed te benaderen, 
maar nog steeds niet tam. Ook hij heeft nu een heerlijke 
plek in Drachten gekregen.

Stichting Kattendorp is een permanent opvangtehuis voor 
zwerfkatten en onplaatsbare asielkatten in Harfsen. Het 
Kattendorp is voor ons in de loop der jaren eigenlijk een 
tweede SAZ geworden, zoveel door ons gevangen katjes 
konden we daar in de loop der jaren brengen! Dieren 
die om wat voor reden dan ook niet meer terug konden 
naar hun vangplekken. Of omdat ze gehandicapt waren. 
Katten die te jong waren of juist te oud. Katten, zoals wij 
dat noemen, met een rugzak... Ze worden in Harfsen 
allemaal met heel veel liefde ontvangen en mogen daar 
in alle vrijheid oud worden. Grote buitenrennen in een 
afgezet stuk bos en verwarmde binnenverblijven. Elke 
dag omringd door de vele vrijwilligers die daar al hun 
liefde voor katten insteken. 

Eens in de maand houdt Stichting Kattendorp open dag 
en kunnen de kattenliefhebbers daar uren koffie of thee 
tussen de katten drinken. 

Alle katten die in Harfsen zitten, kunnen op afstand 
geadopteerd worden. Dat drukt op die manier een klein 
beetje de onkosten. Ook in mei mogen wij weer drie 
‘geluksvogeltjes’ brengen. In totaal hebben we er dit jaar 
zeven katten naar toegebracht. Voor ons is het altijd een 
feestje om ze te brengen. Heb je interesse in een open 
dag of een adoptiekat uit kattendorp in Harfsen? Neem 
dan eens een kijkje op hun website (www.kattendorp.nl).

Lieverds die nu vrij kunnen rondrennen in Harfsen:

Aron is weggehaald uit een huis via de GG&GD. Het huis 
was vervuild en alle katten moesten daar weg. Aron was 
de schuwste en niet goed te herplaatsen.

Lotje woonde bij het VU-ziekenhuis onder de vloer van 
een sportschool. Alles werd daar verbouwd, dus terugzet-
ten was geen optie. 

Zwartje was een vervuild kitten. Ze had een huis, maar 
het gezin keek niet naar haar om. Buren hebben ons 
gebeld omdat ze het zielig vonden. Helaas heeft Zwartje 
een belangrijke socialisatieperiode in eenzaamheid door-
gebracht en bleef bang.

Luna & Toto zijn beide gevangen bij een KFC-vestiging. 
Ze waren te verwilderd om te plaatsen. 

Gijs is gevangen op een boerderij die gesloopt werd. Een 
deel van de katten is daarna terug gegaan, maar de voor-
malige boer kon ze niet allemaal terugnemen. 

Tuffie is de moeder van de van het foodcentre afkomstige 
kittens. Nadat de kittens binnengebracht werden, hebben 
we meteen een vangactie voor de moeder in gang gezet. 
Toen we haar gevangen hadden, bleek ze haar kittens 
helaas niet meer te accepteren. Deze waren al in een 
pleeggezin. Tuffie was erg schuw en kwam terug; we zijn 

hier met haar aan het werk gegaan. Het liefst zit ze in een 
hoekje van de kennel en laat ze zich alleen voorzichtig 
zien als er lekker eten voorbijkomt.

Mady leefde met haar kittens in de bosjes bij de 
Derkinderenstraat. Net nadat we de melding ontvin-
gen begon de plantsoendienst met een herindeling. 
Uiteindelijk vingen we mams en haar drie zonen. 
Mady werd op Facebook omgedoopt als ‘mevrouw zonder 
oren’. Als ze boos op ons was gooide ze haar oren plat. 
Dat behoort inmiddels tot het verleden.

Sammie en Betsy volgden in mei. Twee schuwe cyperse 
poesjes met karakter, die als wij er zijn eigenlijk alleen 
maar boven op de hokken leven.
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Els Verkerk, van ‘Stichting Help de Zwerfkat’ in Uithoorn, 
ontfermt zich sinds 1982 over thuisloze katten. De laatste 
tien jaar met Annemieke, haar grote steun en toeverlaat. 
De volgende twee katten zijn dit jaar naar Els verhuisd.

Mickey was een wilde kat die in een loods voor overlast 
zorgde, want door zijn bewegingen ging het alarm steeds 
af. Het duurde even. We vingen eerst een cyperse kater, 
omdat deze niet zo schuw was. Die brachten we naar het 
asiel. Daarna vingen we Mickey, een zwart/witte bange 
kater. Mickey heeft heel lang hier bij ons gezeten, maar 
nu is er een plekje voor hem bij Els. Daar kan hij ravotten 
zonder een alarm af te laten gaan.

Veertje werd gevangen in een Hotel aan de Nieuwezijds 
Kolk. Een mager, schuw katje met een gewonde poot. De 
mensen van het hotel zorgden voor eten zodat wij haar 
konden vangen. Ze zag er niet uit; had waarschijnlijk 
ergens aan een lijmplankje vast gezeten en had ook last 

van wormen. De dierenarts heeft haar gesteriliseerd en 
de vieze plakkerige vacht weggeschoren om haar weer 
mooi te maken. Helaas bleef ze bang, maar gelukkig had 
Els Verkerk een plekje voor haar waar het stukken beter 
is dan in zo’n drukke en gevaarlijke binnenstad.

Een nieuw leven voor deze kanjers!  
permanente opvang

In 2015 en begin 2016 zijn er weer een hoop van onze katten naar per-

manente opvangadressen gegaan. Het ging hierbij om moeilijk of niet 

plaatsbare katten. Katten die nooit zouden kunnen aarden in een huis.
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tekst: estera Waas

Gijs en tuffie

Madytimmy



 33  | Swieber

S W i e b e r  I n f o r M At I E f

In onze dierenartsenpraktijk behandelen wij zwerfdieren 
die de SAZ ons komt brengen. Zo ook deze kater. Enige 
jaren geleden gevangen en via de SAZ gecastreerd. Hij 
wordt liefdevol verzorgd op het haventerrein en heeft een 
heerlijk mandje daar. Maar op een gegeven moment viel 
het op dat hij kwijlde, niet meer wilde eten en ziek was. 
De SAZ werd gebeld en die bracht hem met de vraag of 
wij hem na wilden kijken. Er werd gevreesd voor een 
tumor in de bek van de kat.
 

Een tumor in de bek van katten komt helaas regelmatig 
voor. Deze tumoren zijn eigenlijk altijd kwaadaardig. Er 
is naast de groei van tumorcellen ook afbraak van het 
omringende weefsel te zien. Hierbij wordt regelmatig 
het kaakbot aangetast. In eerste instantie valt niet op 
dat er wat aan de hand is, maar langzamerhand gaat de 
kat minder eten, harde brokjes mijden en vermageren. 
Uiteindelijk gaat de kat bloeden en kwijlen. 

Bij de door de SAZ gebrachte kater viel het meteen op dat 
hij vieze kwijl uit zijn bekje had lopen dat onaangenaam 
rook. Hij was suf en zat slecht in zijn vel en vacht. Dit kan 
inderdaad wijzen op een kwaadaardig proces. 
We konden niet in zijn bek kijken, zo pijnlijk was de aan-
raking. Daarom hebben we hem onder narcose gebracht. 
Zo konden we een goede bekinspectie uitvoeren. We 
kwamen echter geen tumor tegen, maar wel een grote 
verrassing. Om de kies, achter in zijn bek, zat een vreemd 
voorwerp dat een werveltje bleek te zijn! Het werveltje 
zat erg vast en duwde in het tandvlees, waardoor er een 
ontsteking was ontstaan. Arme kat, hij kon niet eens goed 
zijn bekje dicht doen, laat staan eten. Een heel pijnlijk 
verhaal. Met enige moeite konden we het werveltje verwij-
deren en konden we zien dat er wel ontsteking was van 
het tandvlees, maar dat de kies nog te redden was. Geluk 
bij een ongeluk. 

Als dierenartsenpraktijk komen we via de SAZ vaak 
schrijnende gevallen tegen waarbij euthanasie de laatste 
optie is. We kunnen die katten in ieder geval dan letterlijk 
uit hun lijden verlossen, maar het is voor ons soms erg 
wrang te weten dat we in een eerder stadium wél wat voor 
deze katten hadden kunnen betekenen.
 
Deze kater is in ieder geval - door tijdige actie van zijn 
verzorger en de SAZ - weer helemaal op de been!

Niet alles is altijd wat het lijkt.. .
van de dierenarts

tekst: Lucia bakker, dierenarts Dierenkliniek Osdorp

Op deze foto is een bektumor te zien.

Op de bovenste foto is goed te zien hoe het werveltje om de kies zat en 

het tandvlees ontstoken is.

En op de foto daaronder de boosdoener: een wervellichaam van een 

rat. Hieruit blijkt tevens dat de kater zijn taak als ongediertebestrijder 

erg serieus neemt...

Op deze foto is hij weer een beetje bijgekomen van het hele gebeuren. 

Zijn bekje is weer schoon en kan dicht en hij heeft weer heerlijk 

kunnen eten...
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Niet alleen in Amsterdam zwerven er katten rond, ook in 
Almere zijn er veel katten die in een boom klimmen of 
het op de goudvis voorzien hebben. Op de basisschool de 
Ontdekking in Almere kregen de leerlingen uit groep 6 
inspiratie om tijdens de teken- en schilderlessen prach-
tige tekeningen en schilderijen te maken waarvoor poes 
en kat model hebben gestaan. En ziehier het resultaat. 

Wat betreft teken- en schildertalent doet basisschool de ontdekking zijn 

naam zeker eer aan. Maar de leerlingen uit groep 6 hadden dan wel ook 

heel inspiratierijke muzen, die tevens model voor ze stonden. 

Uit de kunst
 inspiratie voor jonge artiesten



a p n e u m a g a z i n e  r U B r I E K
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We maakten een folder en hebben die verspreid in 
de buurt van de binnentuin. Verschillende oplettende 
buurtbewoners hadden de katten ook al gezien, maar 
niemand wist waar ze vandaan kwamen. Daarom beslo-
ten we ze te vangen. De katten waren bijzonder schuw 
en boos. Ze verstopten zich achter de kattenbak en bij 
nadering begonnen ze uit paniek te plassen. De TNR-
methode, waarbij katten worden teruggezet zonder 
verzorger, leek ons geen goede optie. Het bange karakter 
van de twee katten zou bovendien een herplaatsing via 
een asiel behoorlijk kunnen bemoeilijken. Voorlopig 
bleven ze dus bij ons op de opvang.

Twee bange rode 
Swiebers

rooie en nelis

Er lopen in binnentuinen vaak nogal wat katten rond die meestal 

gewoon ergens thuishoren en hun rondje wandelen in andermans 

tuin. Maar deze keer betrof het volgens de meldster twee katten die 

zogezegd ‘opeens’ in de binnentuin zaten en daaruit niet meer vertrok-

ken. Ze waren zorgelijk mager en te schuw om te benaderen. 

tekst: estera Waas
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Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

 
Ja, ik wordt donateur van de SAZ. Tot schriftelijke wederopzegging machtig ik de Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

Het bedrag is:   O  e 2,50   O  anders, namelijk  e   

De periode is:            O  maandelijks   O  jaarlijks          O  eenmalig          

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten om de donatie af te schrijven ten gunste van 
nl05  ingb  0000 0069 14 t.n.v Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

Handtekening                         Datum 

U kunt deze bon uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten   |   Keurenplein 29   |   1069 CD Amsterdam

Help de Stichting amsterdamse zwerfkatten en wordt donateur!

kijk ook op www.amsterdamsezwerfkatten.nl

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

‘Toen ze net terug waren, merkte ik dat ze al weer snel waren 
gewend en hun draai hadden gevonden. Ze kwamen weer 
langs om te eten we konden ze nu zelfs aanhalen. Ze kwa-
men zelfs ’s nachts binnen slapen. Hoewel we zelf geen eigen 
kat hebben, hadden we wel af en toe een logeerkat en binnen 
slapen was ook geen probleem, weliswaar meestal verstopt in 
een doos of weggekropen onder het bed. 

Na een antibioticakuur voor de niesziekte van Rooie en 
Nelis, knapten ze gelukkig weer helemaal op en nu zijn ze 
weer helemaal fit. Ik merk ook dat ze geen behoefte meer heb-
ben om binnen te slapen. Als ik ’s avonds de deur dicht doe, 
staan ze namelijk snel weer te mauwen met de boodschap 
dat ze toch naar buiten willen. Dat is denk ik ook wel beter, 
omdat ze op die manier een goede vacht aanmaken. Rooie 
(de dunne) was ook afgevallen door alle stress maar is hij 
alweer op goed gewicht. Nelis (de dikkere met de witte neus) 

is wat spek kwijtgeraakt en dat lijkt me ook wel prima. Toen 
ze hier net waren lieten ze ontzettend veel haren los, maar 
bij beide mannen lijkt dat nu wat te normaliseren. Als ik ze 
kam, gaan ze helemaal kroelen.

Verder merk ik dat ze nog steeds erg aanhankelijk zijn naar 
elkaar toe; nog steeds druk kopjes gevend en zo. Rooie gaat 
wel af en toe alleen de hort op en dan ligt Nelis op het bankje 
te pitten. Nelis lijkt het liefst te eten en te slapen. Gisteren 
werden ze allebei wel ineens speels en actief toen ik met een 
nepmuis kwam aanzetten. Dat was wel leuk om te zien. 
Ze trekken ook nog wel eens de stoute schoenen aan en dan 
lopen ze naar de woonkamer om even te koekeloeren. Hoewel 
ik dus denk dat ze hier wel willen wonen, blijven ze toch 
nog een beetje huiverig, maar wie weet komt dat ook nog 
helemaal goed.’ 

Aimee

Aimee, de meldster, die ons op de katten attendeerde, 
was inmiddels enorm op ze gesteld geraakt en nam daar-
om regelmatig contact met ons op om te vragen hoe het 
herstel en de resocialisatie verliep. Uiteindelijk besloten 
we de twee katten, inmiddels omgedoopt tot Rooie en 
Nelis, terug te plaatsen in de achtertuin van de zorgzame 
mevrouw. Met een sterk verbeterde gezondheid - na 
castratie, enting, ontworming, ontvlooiing, chip en tip 
- zouden ze van daaruit langzaam kunnen wennen aan 
hun nieuwe liefdevolle verzorgster Aimee, die er op kon 
toezien dat ze de benodigde zorg zouden krijgen.

Later bleek overigens dat de twee rode katers achter-
gelaten waren toen de groenteboer uit de buurt voorgoed 
zijn deuren had gesloten. 

Aimee: ‘Hoewel ik dus denk 

dat ze hier wel willen wonen, 

blijven ze toch nog een beetje 

huiverig, maar wie weet komt 

dat ook nog helemaal goed.’

een verslagje van aimee na terugplaatsing van de twee Swiebers 
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zwerfkatten in en rondom amsterdam
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van de zwerfkatten op de meest diervriendelijke en 
doeltreffende manier aan te pakken. Zwerfkatten worden na een melding in overleg met buurtbewoners gevan-
gen. Is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen de tamme katten 
meteen worden doorgebracht naar de daarvoor bestemde dierenasiels. 
Blijkt de kat echter wild of verwilderd, dan zal het dier in onze eigen opvang terechtkomen, nadat het door een 
dierenarts is onderzocht. Daarbij zal de kat worden ontwormd, ontvlooid, en indien nodig, gecastreerd of ge-
steriliseerd. Vervolgens zullen we altijd zeer geduldig proberen om elke kat te resocialiseren om vervolgens 
alsnog te kunnen herplaatsen via de asiels.
Hebben we te maken met een wilde buitenkat, dan zal deze, mits de plaats van herkomst veilig en schoon is, zo 
mogelijk weer worden teruggezet in de eigen vertrouwde omgeving, daarbij zal altijd nazorg betracht worden. 
Is de plaats van herkomst ongeschikt om de kat terug te plaatsen, dan gaat de kat doorgaans naar een van de 
speciaal daarvoor bestemde samenwerkende nederlandse kattenopvangcentra. 
Doordat er door het toepassen van de trap - neuter - return (tnr) - methode minder jonge katjes zullen zijn, 
zal de populatie van verwilderde katten gelijk blijven of, beter nog, zelfs wel afnemen.
Er word altijd direct gekeken of er een chip aangebracht is en of we een eigenaar kunnen vinden. Hiervoor 
nemen we contact op met Amivedi en met mijndieriszoek.nl (een initiatief van de Dierenbescherming).

Hulpaanvragen
Het zwerfkattenprobleem wordt mede veroorzaakt doordat sommige eigenaren niet altijd goed voor hun huis-
katten (kunnen) zorgen. Zo hebben minima, verslaafden en ouderen niet altijd de mogelijkheid of financiële 
middelen daarvoor en zo’n huiskat belandt dan uiteindelijk vaak op straat. De SAZ besteedt dan ook speciale 
aandacht aan deze doelgroep door hen te helpen bij de verzorging of sterilisatie van hun katten.

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten


