
SAZ      Keurenplein 29      1069 CD Amsterdam
www.amsterdamse zwerfkatten.nl

SwieberMagazine van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, voorjaar 2017

‘Olli heeft zijn draai gevonden’
Vrijwilliger Marleen vertelt...

Zwerver met zwerfkatten
Zes blikjes kattenvoer als streefdoel

Afgedankt in Amsterdam
‘Mensen doen vaak maar wat met hun dier...’



De donkere wintermaanden zijn voor mensen vaak een 
aanleiding om zich terug te trekken in hun warme huizen, 
lekker bij de kachel met warme chocolademelk of glüh-
wein. Veel katten doen hun baasjes na en rekken zich nog 
eens uit op de bank, of kijken vanaf de vensterbank, boven 
de verwarming, naar buiten. Hun zwervende soortgeno-
ten kennen die luxe niet - die gaan in de koude nachten 
op zoek naar eten en verbergen zich overdag zoveel moge-
lijk. De geluksvogels onder hen slapen in een van onze 
warme isoboxen - dat zijn witte piepschuimen huisjes, die 
beschermen tegen regen en wind (zie pagina 28).

We hebben de afgelopen maanden, zeker in de aanloop 
naar Oud en Nieuw, weer veel meldingen gekregen over 
verdwaalde katten en zwerfkatten. Zoals altijd zijn onze 
vrijwilligers eropuit getrokken om deze katten te vangen. 
De wildebrassen zijn weer terug naar hun eigen plek 
gegaan, een groot aantal katten is gesocialiseerd en heeft 
daarna een nieuw baasje gevonden. 

Eén van de katten die wij afgelopen najaar vingen had wel 
een heel bijzonder verhaal: zij bleek vijf jaar geleden al 
verdwenen te zijn en haar baasje had na lang zoeken de 
hoop opgegeven dat ze nog terug zou keren. Uiteindelijk 
bleek ze vlakbij huis rond te lopen. Het baasje was dolblij 
en de kat woont nu weer thuis, bij haar broer en zus (zie 
pagina 17).

Dit is niet het enige goede nieuws dat wij u te melden 
hebben: het langverwachte nieuwe pand is aangekocht en 
de voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang. 
We hopen het gebouw in de loop van dit jaar te kunnen 
betrekken. Niet alleen de mensen, ook de katten zien daar-
naar uit: het was namelijk een lange warme zomer zonder 
airconditioning in de kennels. De katten lieten het gelaten 
over zich heen komen, maar prettig was het niet en bij het 
schoonmaken van de verblijven zijn flink wat zweetdrup-
pels vergoten. 

De zomermaanden zijn altijd druk en dit jaar was hierop 
geen uitzondering. Zo hebben we de afgelopen zomer 
bijna driehonderd kittens van de straat gehaald (zie 
pagina 24) en daarnaast in het afgelopen jaar talloze 
katten - zowel straatkatten als katten van mensen met een 
minimum inkomen - gesteriliseerd om toekomstig leed 
te voorkomen. 

Voor het kunnen helpen van al deze katten danken wij 
Stichting Dierenlot, Het Waardige Dier, de gemeente 
Amsterdam en natuurlijk onze trouwe donateurs van 
harte. We hopen jullie in de volgende Swieber meer te 
kunnen vertellen over ons nieuwe pand en wensen jullie 
veel plezier toe met de kattenverhalen in dit blad.

Namens de SAZ, Eva Meijer

 
 

 2  | Swieber

s w i e b e r  i n f o r M At i e f

Voorwoord

op het verkeerde spoor!

een dagje op de auto

Katten in Amsterdam: in alle soorten en maten

Drie generaties in de Assendelftstraat

ingezonden brief: onze katten in het tuinpark

Gijs ging op reis

De katten van het echtpaar Van Dort

Kolonie in Muiden

registreer uw kat!

Vier generaties in Vijfhuizen

ongelukkige afloop

Hulp bij verzorging kat

Bezint voor u begint

een ontroerend weerzien

Afgedankt in Amsterdam

Plasproblemen

Vrijwilliger Marleen vertelt: ‘olli heeft draai gevonden’

Drukke nazomer

ik en mijn zus... Bang?

Zes blikjes kattenvoer dagelijks als streefdoel

De verleiding van een warme slaapplek

Aan het lijntje... vanaf het balkon

Moeilijke beslissing

Winterhuisjes

ongewenste inventaris

Sponsor een kat...

Ja, ik word donateur 

Van de dierenarts: kattenziekte... wat is dat nu eigenlijk?

ADAM-regeling

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

21

23

24

26

27

28

30

31

31

32

33
 

33

34

35

Inhoud

Swieber is een uitgave van de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

redactie- en administratieadres:
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Keurenplein 29, 1069 CD Amsterdam
t: 020 - 619 03 57
e: info@amsterdamsezwerfkatten.nl
w: www.amsterdamsezwerfkatten.nl
Bank: nl05  ingb  0000 0069 14 

tekst: estera Waas, edwin van den Wildenberg, 
Demelza Diepgrond, Jans Stroeve, erwin Posthuma, 
Liza Glaubitz, Marleen Schouten, eva Meijer
foto’s: estera Waas, Gian Buter, Jans Stroeve, 
eindredactie: Bert Kooij 
vormgeving: Guus Bayards
Bayards ontwerpers  |  www.bayards.biz

oplage: 5.000 exemplaren 

Colofon

editie voorjaar 2017

Swieber

 3  | Swieber

s w i e b e r  V o o r W o o r D

... in de zomer en in de winter...
weer een druk jaar voor onze vrijwilligers...



Omdat er niets te zien was, vervolgde de vrouw haar weg. 
De dag daarop hoorde ze de kat opnieuw, en wéér op 
dezelfde plek. Het zachte miauw kwam van boven. De 
vrouw wist niet goed wat ze er mee aan moest en liep dus 
weer door. Pas de volgende dag, toen ze weer stond te kij-
ken, zag ze een kat op een plek zitten waar ze onmogelijk 
bij kon komen. 

Onder het station waren winkels en ook een sportschool. 
Toen de beheerder van de sportschool de vrouw naar boven 
zag kijken, vroeg hij uit nieuwsgierigheid wat er te zien 
was. Ze wees naar de kat en zei niet goed te weten wat te 
doen. De beheerder van de sportschool wist dat de ruimte 
toegankelijk was voor onderhoudswerkers van het spoor. 
Hij aarzelde niet en belde de dierenambulance. 

Omdat de dierenambulance zelf niet over de benodigde 
hulpmiddelen beschikte, besloten ze ons in te schakelen. 
De kat zat er al bijna een week zonder eten. Dat zou het 
vangen een flink stuk gemakkelijker maken. De spoorweg-
politie verschafte ons toegang tot de ruimte en we stelden 
daar twee vangkooien op scherp. En zoals we al hadden 
verwacht  was de volgende dag het voerbakje leeg en de 
kooi gevuld met een mooie dame.

De dame bleek een oude bekende van ons - we hadden 
haar zelf ooit gechipt en laten steriliseren - en het vinden 
van de eigenaar was dus niet moeilijk. 

De eigenaar vertelde dat de kat al ruim een jaar weg was. 
Hij was blij dat het beestje gevonden was, maar wilde 
de poes toch niet meer terug. Hij had inmiddels alweer 
andere katten... 
Een dergelijke reactie choqueert ons allang niet meer en 
we vonden het daarom niet meer dan vanzelfsprekend om 
voor de lieve poes een nieuwe eigenaar te zoeken. 
Die nieuwe katten van de man hebben we overigens ook 
maar meteen laten helpen.
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s w i e b e r  VA n G V e r H A A L

Op het verkeerde spoor !  
tekst: Jans stroeve

een onmogelijke plek

Bij een trein-/metrostation in Amsterdam Zuidoost dacht een voorbij-

gangster in het voorbijgaan, tussen het geraas en gedender van de pas-

serende metro door, zachtjes een poesje te horen miauwen. op zo’n 

station horen natuurlijk geen katten thuis. 

Op een onmogelijke plek,nauwelijks 
zichtbaar... Op een paar oortjes na.



a p n e u M a g a Z i n e  r u B r i e K
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s w i e b e r  i n S P i r At i e

Na ruim anderhalf jaar op kantoor te hebben gewerkt, 
mocht ik voor de afwisseling ‘op de auto’ mee om beter 
zicht op de werkzaamheden te krijgen. 

Eerst zijn we in het Westelijk Havengebied langsgegaan 
bij een dakloze man die al lange tijd verwilderde zwerf-
katten verzorgt. We hebben daar vangkooien geplaatst. 
Daarna zijn we naar een camping in Landelijk Noord 
gereden. De campingeigenaar had een kat gevonden die 
moest worden opgehaald.

Het ‘folderen’ voor een gevonden zwerfkat stond als 
volgende punt op de rittenlijst. De SAZ hoopt met de 
folders reacties uit de buurt te krijgen om zo een even-
tuele eigenaar te kunnen opsporen. Op kantoor heb ik 
natuurlijk al vele folders geprint en gevouwen en ik weet 
inmiddels dat zulke acties vaak het gewenste resultaat 
hebben.

Jans en ik moesten vervolgens nog een paar katten 
ophalen. Er zou een moederpoes met enkele kittens 
bij een bedrijf in Oost zitten. Bij een kort bezoek trof-
fen we alleen de moederpoes aan. Daarna op weg naar 
een kinderboerderij in West om ook daar een kat op te 
halen. Vervolgens met de ‘buit’ van die ochtend naar de 
dierenarts. Leuk om daar eindelijk de gezichten te zien 

van de mensen waar je tot dan toe alleen telefonisch 
contact mee had.

Tussendoor zijn we nog even op kantoor geweest waar 
mijn collega Dianne het erg druk had met alle binnen-
komende telefoontjes. Normaal doen we dat met z’n 
tweeën. In je eentje alle telefoontjes beantwoorden is 
een hele klus, zeker als het druk is, en dat was het die 
dag. 

Later die middag zijn we nog teruggegaan bij de dakloze 
man in het Westelijk havengebied om te kijken of er 
katten in de vangkooien zaten. Helaas was dat niet het 
geval, maar de SAZ geeft niet snel op en we proberen 
het dus op een ander tijdstip gewoon nog een keer.

Aan het eind van de middag konden we de, inmiddels 
geholpen, katten ophalen bij de dierenarts. Op de terug-
weg kregen we een telefoontje van Dianne: er was een 
nestje kittens binnengebracht. Het ging niet goed. Of 
we met spoed wilden komen... Op de SAZ aangekomen 
bleek een aantal van die kittens er erg slecht aan toe 
te zijn. Helaas hebben die het niet mogen overleven... 
Altijd weer triest om mee te moeten maken.

Na het schoonmaken van onze nieuwe ambulance (we 
hebben er nu vier) zat mijn dag erop. Het was erg leuk 
om een dag mee te rijden en de tijd vloog om. Zou ik het 
weer doen? Absoluut!

We proberen onze vrijwilligers alle facetten van ons werk te laten ervaren. 

Deze keer vertelt vrijwilliger erwin Posthuma hoe het is om een dagje 

mee te rijden op de ambulance.

Een dag je op de auto
vrijwilliger aan het woord... katten in amsterdam

tekst: erwin posthuma

In ons werk zien we natuurlijk veel schrijnende gevallen 
van kattenleed, maar op onze routes door de hoofdstad 
komen we gelukkig ook katten tegen - vertederende, 
ondeugende, zelfverzekerde, stoere, maar ook vreemde 
exemplaren - die een glimlach op ons gezicht toveren.
Ja, Amsterdam heeft werkelijk alle soorten kostgangers...

In alle soorten...
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Op die vaste voerplekken hebben we, na overleg met de 
buurtbewoners, warme slaaphokjes met daarbij voer-
tonnen neergezet, waar de katten altijd vrij kunnen eten. 
We weten dus dat de katten geen honger hoeven te lijden, 
maar zo’n vaste plek levert ons ook nog een aantal extra 
voordelen op. Door het aanbieden van voedsel en onder-
dak voorkomen we dat ze - op zoek naar eten - verder 
gaan zwerven en mogelijk op plaatsen belanden waar ze 
ongewenst zijn. Bovendien kunnen we op die vaste plek-
ken ook makkelijker het doen en laten van de katten vol-
gen en zorgverlenen als dat nodig is. Een ander belangrijk 
voordeel van de vaste voerplekken is dat ook verdwaalde 
katten zich daar vaak gaan vestigen. 

De gebruikte voertonnen zijn met opzet niet al te groot. 
De katten beschikken dus altijd over vers voer. Het heeft 
ook als extra voordeel dat we dus vaker de voerplekken 
moeten bezoeken en zo makkelijk kunnen zien als er 
meer of minder gegeten wordt.
Zo viel het onze medewerkster op dat de voerton in de 
Assendelftstraat sneller dan normaal bijgevuld moest 
worden. Al zou het heel aannemelijk kunnen zijn dat dit 
het werk van een hongerige huiskat was, we wilden er 
toch graag het fijne van weten.

De beste manier om katten te lokken is met eten. De kat-
ten moeten dan wel honger hebben. Ze kijken namelijk 
graag op veilige afstand hoe we de voertonnen bijvullen 
en komen meestal pas te voorschijn als we weer vertrok-
ken zijn. Deze keer bleven we op een afstandje kijken.

De eerste vreemde kat die we zagen was een zwart-witte. 
En zoals wij altijd doen maakten we een foto van het katje 
en plaatsten die op een folder om in de directe omgeving 
te verspreiden. Helaas ontvingen we geen enkele reactie 
op de folder. Toen wij later terugkeerden om de kat te 
vangen zagen we zowaar twèè zwart-witte katten lopen. 
Waren het maatjes? Broertjes of zusjes misschien? En 
waren er nog meer? Het werd snel duidelijk. Want toen 
wij de slaaphokjes gingen inspecteren, werd daar een 
klein kitten wakker, dat het direct op een lopen zette.

Hier begint voor ons het echte werk... Jonge kittens kun-
nen na tijdige socialisatie bij mensen in huis wonen, 
maar wordt dat te lang uitgesteld, dan wordt de kans op 
socialisatie steeds kleiner en daardoor de kans op her-
plaatsing nihil. We hebben er dan weer een aantal zwerf-
katten bij. Werk aan de winkel dus, dat stond vast. Deze 
kleintjes kregen de hoogste prioriteit...

We zijn ruim een week bezig geweest en vingen vijf kat-
ten. Uit nader onderzoek bleek dat het hier om het kroost 
van de poes van de snackbar ging. Binnen slechts een aan-
tal maanden was ze zowel moeder als oma geworden. We 
hadden hier dus drie generaties te pakken. Uiteindelijk 
vingen we in totaal zes katten: omapoes, haar drie kinde-
ren en twee kleinkinderen.

De poes is gesteriliseerd en teruggeplaatst bij de snackbar.
Voor haar kroost hebben we de best passende opvang 
gevonden.

Door de jaren heen hebben wij een flink aantal katten na sterilisatie 

teruggezet in hun vertrouwde omgeving. Speciaal voor die katten hebben 

we voerplekken gemaakt. 

Drie generaties
assendelftstraat

s w i e b e r  VA n G V e r H A A L

uit nader onder-
zoek bleek dat het 
om het kroost van 
de poes van de 
snackbar ging...
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‘Ons verhaal begint in 1996 toen wij op tuinpark Tigeno 
(Tuinieren is Genoegen en Nuttige Ontspanning) in 
Amsterdam-West een tuinhuis kochten. Wij hadden toen 
twee katten die we de weekenden altijd meenamen. Op 
het grote parkeerterrein stonden afvalbakken en elke keer 
als wij naar huis gingen waren daar zwerfkatten die op 
de bakken sprongen op zoek naar eten! Dat trokken wij 
ons erg aan en we begonnen ze daarom eten te geven. 
Eerst een kuipje, toen een blik, maar al snel werden het 
meerdere blikken en meerdere zakken droogvoer! Zelfs 
doordeweeks gingen wij daar ’s avonds speciaal even naar 
toe om ze eten te geven. Maar er kwamen algauw steeds 
meer katten bij, ook kleintjes. Tja, er waren er natuurlijk 
een paar zwanger geweest!’

‘We kwamen toen gelukkig in contact met de SAZ en jul-
lie Jans heeft met veel geduld alle katten kunnen vangen. 
Die werden ‘geholpen’ en gechipt. Helaas hebben veel 
van de kleine stakkertjes het toch niet gered, ze waren te 
ziek. Heb op dat moment heel wat tranen gelaten hoor, 
maar was wel blij dat de volwassen katten weer teruggezet 
werden. Jullie zaten toen nog op de oude Osdorperweg 
en ik ben samen met Henk nog bij jullie geweest om de 
geholpen katten een bezoekje te brengen. Ze herkenden 
ons meteen!’

‘Jammer dat er altijd nog mensen op Tigeno zijn die niet 
begrijpen dat wij de katten te eten geven. Ze zijn bang dat 
het ratten aantrekt. Maar we zorgen er goed voor dat er na 
het voeren echt niets achterblijft!’

‘Op Tigeno hebben wij momenteel nog twee zwerfkatten 
over. Die zijn zeker al 20 jaar oud: Grijsje (cyperse poes) 

en Bontepoes (lapjespkat). De anderen zijn inmiddels 
overleden...’
 
‘Ook iemand anders op Tigeno geeft Grijsje en Bontepoes 
te eten. Dat is fijn om te weten, want we zijn nu met een 
gerust hart op onze jaarlijkse vakantie op een vakantie-
park op de Veluwe. Hier zijn ook veel ‘parkkatten’. Voor 
elke kat hebben we een naam bedacht en ze worden 
natuurlijk allemaal door ons verwend in de twee weken 
dat wij hier verblijven. 
Verleden jaar kwam er hier een vreemd poesje aanlopen. 
We hebben toen Dierenambulance Noord-Veluwe gebeld. 
Ze hebben het poesje opgehaald. Helaas was ze niet 
gechipt, maar ze vond gelukkig al snel een nieuw tehuis. 
Het was dan ook een hele knappe poes! Dierenambulance 
Noord-Veluwe heeft ook hier alle katten geholpen, gechipt 
en teruggezet. We hebben zelfs een keer mogen helpen 
bij een vangactie!’

‘Ja, dieren zijn bijzonder en vooral katten zijn echt alles 
voor ons. Arrogant en eigenwijs, maar o zo leuk. Henk 
gaat bijna elke dag na zijn werk naar Tigeno om Grijsje en 
Bontepoes eten te geven en in het weekend doen we dat 
samen. We hopen nog lang te mogen genieten van onze 
ouwetjes op Tigeno en zij van ons! Ook houden wij alles 
goed in de gaten. Nieuwelingen geven we meteen op bij 
de SAZ, zodat die hopelijk weer terug naar hun eventuele 
baasjes kunnen! We zijn heel blij met het werk van de 
SAZ. Als we bellen om iets door te geven over een kat of 
over een nestje kittens, staan ze direct klaar! 
Henk en ik zullen er altijd voor de katten zijn. Henk zegt 
weleens: ‘jij komt in een volgend leven vast als kat terug.’ 
Nou dat moet dan maar...’

Groetjes van Inge en Henk van Klooster.

Onze katten op het tuinpark
ingezonden brief

tekst: estera waas
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s w i e b e r  M e L D i n G e n

Riet en Cor konden de beesten niet aanraken, maar ze 
waren ondertussen behoorlijk aan het echtpaar gewend 
geraakt. En vanaf die tijd zorgden Riet en Cor dus voor 
de drie katten. 

Een aantal keer per jaar kwamen we langs om de nieuwe 
aanloop van katten die ook hun tuin uitkozen om gevoerd 
te worden, weg te vangen. Want Riet en Cor hielden het 
groeiend aantal katten nauwlettend in de gaten: ze von-
den drie zwervers genoeg voor hun krappe achtertuintje. 

Omdat Cor vier jaar geleden ziek werd en de inkomsten 
daardoor minder werden, kwamen we wat vaker over 
de vloer om kattenvoer te brengen voor de zwerfkatten. 
Gelukkig kregen ze ook steun van de buren waar wij 
ook  goed mee samenwerkten. De ziekte was helaas ster-
ker dan Cor en hij overleed. Zijn echtgenoot Riet had het 
er erg zwaar mee en inmiddels is ze opgenomen in een 
verpleeghuis. 

We hebben samen met de buren van Riet de drie oude 
katten opnieuw gevangen en door de inzet van deze lieve 
buren hebben ze een lekker plekje gekregen in het kat-
tenverwenparadijs in het Kattendorp in Harfsen. Tot grote 
opluchting van Riet...

Veertien jaar geleden hebben we bij riet en Cor van Dort, bewoners van 
de Witte de Witstraat, drie zwarte katten gevangen. omdat het wilde 
katten waren - daar kunnen we vaak moeilijk een passend tehuis voor 
vinden - kwam het oudere echtpaar met het voorstel om de katten na 
castratie bij hen terug in de tuin te plaatsen.  

De katten van het 
echtpaar Van Dort 

zwervertjes in de witte de witstraat

tekst: Jans stroeve

Bovendien kunnen berichten of meldingen ook weer 
gedeeld worden met andere hulpverleners, zoals 
Dierenopvang Amsterdam en de Dierenambulance 
Amsterdam.
Deze keer kregen we via Facebook een melding over een 
kat die elke avond op een groenstrook liep tussen twee 
drukke wegen in IJburg, best wel gevaarlijk...
Omdat Evi, onze oud-stagiaire bij de SAZ, daar in de 
buurt woont, hebben we haar gevraagd op onderzoek 
uit te gaan. 

De zwart-witte kat bleek aan de overkant van de drukke 
weg dagelijks eten te krijgen, maar verder wist niemand 
waar de kat zo plotseling vandaan was gekomen. Hij was 
er gewoon ineens. Omdat het een tamme kat betrof, kon 
onze Evi hem oppakken en mee naar huis nemen.
De volgende ochtend onderzochten we de kat. Hij bleek 
gechipt en zijn naam was Gijs. Hij was al vijf maanden 
als vermist opgegeven en we belden natuurlijk meteen 
de eigenaren. ‘Als het echt Gijs is, dan is dat het mooiste 
geschenk wat jullie kunnen geven’, klonk het door de 
telefoon.

De eigenaren waren op hun werk. Ze aarzelden geen 
moment en reden direct naar huis om Gijs na vijf maan-
den weer in de armen te sluiten. 

geef mij maar amsterdam…
Bijna een half jaar eerder was Gijs uit logeren gegaan in 
het Gooi, maar ‘de Gooise matras’ kon Gijs blijkbaar niet 
echt boeien. Hij nam de benen terug naar zijn huis in 
Amsterdam. Althans... hij was aardig op de goede, maar 
ook gevaarlijke weg. 

Eenmaal terug in zijn vertrouwde woonkamer, sprong 
Gijs uit het vervoersmandje en deed zijn rondje... of 
er niets gebeurd was en hij nooit was weggeweest. 
Parmantig liep hij eerst door de woonkamer en ging 
daarna op zijn gemak op de vensterbank naar buiten 
kijken. Maar aan zijn houding kon je toch wel zien dat 
hij weer helemaal gelukkig was.
Gijs moet op ons advies voorlopig even binnen blijven, 
maar hij is weer veilig in zijn warme huisje. En dat op 
de dag dat de winter officieel begon!

Gijs ging op reis
melding via facebook

onze facebookpagina krijgt steeds meer volgers. een goede zaak 

omdat we via dit kanaal snel contact kunnen onderhouden en zonodig 

makkelijk foto’s van katten kunnen delen. tekst: estera waas

www.facebook.com/StichtingAmsterdamseZwerfkatten

Hij deed zijn 

rondje of er niets 

was gebeurd en 

of hij nooit was 

weggeweest...



 

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 het 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 die 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 ons dan op 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!

s w i e b e r  VA n G V e r H A A L
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Op een boerderij in Muiden liepen een stuk of tien katten 
rond. Al een paar jaar probeerde de boerin de kittens te 
socialiseren en een nieuw huis voor ze te vinden, maar 
dat lukte niet altijd. 

Op een donderdag in november hebben we met z’n 
drieën overal op de boerderij vangkooien neergezet en de 
hongerige katten hapten snel toe. 

Het lastige bij het vangen van grote groepen is dat de 
kooi niet dicht mag vallen. Als er net een andere kat bij 
de vangkooi kruipt of in de buurt zit, schrikt die en zie 
je hem voorlopig niet meer in de buurt van de kooi. Er 
moest dus iemand bij elke kooi blijven en op andere plek-
ken kon alleen handmatig gevangen worden. 

De eerste dag vingen we acht katten. Een goede vangst. In 
theorie zouden er dan nog twee over zijn, maar de keer 
erna vingen we er nog zeven! 
Zes katten plaatsten we terug. Vier kittens konden met-
een door naar het asiel (de boerin had die kort in huis 
gehad en het meest wilde gedrag was eruit). De andere 
vijf kittens en halfwasjes bleven bij ons. Een van deze 
wilde halfwasjes had een onderontwikkelde voorpoot, 
die een stuk korter was dan de andere poot, geen nagels, 
maar wel kleine voetkussentjes. Van de andere kittens 
was er een met een lekkend oog. 

In totaal troffen we er twee katers en dertien poezen aan. 
Als we niet hadden ingegrepen waren het er volgend jaar 
een stuk meer geweest! 

ons werkgebied bestrijkt Groot-Amsterdam, maar soms krijgen we een hulp-
vraag van buiten dit gebied. Als we geen andere instantie kunnen vinden die 
kan helpen, willen we de katten natuurlijk niet aan hun lot overlaten.

Kolonie in Muiden
hulp buiten ons werkgebied

tekst: estera waas
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Handmatig vangen met 
tinnetjes voer, die behulpzaam 

aangedragen werden door 
de hond des huizes.

Oppassen dat de kooi niet 
dichtvalt als er net een andere 
kat in de buurt zit...

De ene met een vreemde
voorpoot, de ander met een 
aangetast oog, maar nu in 
ieder geval goed verzorgd...



op een dinsdag werden we gebeld door een jongen die behoorlijk van 

slag was. Hij vertelde dat het gezicht van zijn kat door een hond open 

gescheurd was. Hij was bij de spoedkliniek geweest, maar werd door-

verwezen naar zijn eigen dierenarts. Een dierenartsenpraktijk daar benaderde ons. Ze had-
den een meneer aan de balie met een kitten met een 
lekkend oogje. De meneer meldde dat er - buiten drie 
volwassen poezen (een moeder, haar dochter en daar 
de dochter van) - nog meer kittens op het erf van een 
naastgelegen boerderij rondliepen. De boer zei dat die 
drie poezen niet van hem waren en ging er dus ook niets 
aan doen. Wel had hij een ongecastreerde kater lopen, 
waar hij verder ook niets aan wilde doen.

Alle drie de poezen hadden een nestje. Er liepen dus 
nog eens negen katten. De meneer was vaker bij de die-
renarts geweest en had de zwerfkatten steeds op eigen 
kosten laten helpen. De dierenartsenpraktijk vroeg of 
wij de meneer verder konden helpen. Het kitten met het 
oogje brachten ze bij ons en we planden met de melder 
data om te komen vangen. 

In totaal zijn we drie keer langs geweest om te vangen. 
Met behulp van de meneer ging dat snel, want hij kon 
ze makkelijk bij hem binnenlokken. Alleen bij de wilde 
‘oermoeder’ en een van haar kittens duurde het langer. 

De jongste van de drie moeders vertrouwde de melder 
en hij heeft haar in huis genomen samen met haar drie 
kittens. De andere twee moeders zijn bij ons ‘geholpen’ 
en teruggezet op de boerderij. De kleintjes zijn allemaal 
naar een asiel gegaan waar ze gesocialiseerd worden. 

Alleen het katje met het lekkend oogje bleef een tijd bij 
ons om een schuw kitten ‘de goede kant op te trekken’. 
Ze waren al vanaf het eerste moment samen en echte 
maatjes. Heel bijzonder.

Kortom, één ongesteriliseerde kat had in dit geval meer 
dan negen nieuwe katten opgeleverd. Gelukkig wist de 
dierenarts ons te vinden anders waren het er volgend 
jaar dertig geweest. 

Dank dus ook aan de melder die nu de TNR-katten 
verzorgd en zich over de meest tamme moeder heeft 
ontfermd. De katten kunnen fijn in hun vertrouwde 
omgeving blijven, want daar zitten ze toch het best.

Hij had al bijna 200 euro betaald en eigenlijk kon hij niet 
meer opbrengen dan dat. Via een kennis kwam hij bij 
ons en we lieten hem meteen komen. Die kat had acute 
hulp nodig.

Het was een rode jonge kater met karakter. De hond was 
bij hen op bezoek en de kat gaf hem kopjes. De hond beet 
in zijn gezicht en liet niet meer los. De hele onderkaak 
van de kat hing naar beneden. Door de ontzettende pijn 
en angst was de kat niet meer te benaderen en ook bij de 
spoedkliniek hadden ze niet meer kunnen doen dan een 
onderzoek uit de verte. Wat er precies beschadigd was 
konden ze niet zeggen, maar omdat hij onbehandelbaar 
was hadden ze euthanasie als optie gegeven.
Een zeer begrijpelijk advies van de spoedkliniek, maar op 

uitdrukkelijk verzoek van de aangeslagen eigenaar lieten 
we onze dierenarts er toch ook naar kijken.
Onze dierenarts verdoofde de kater en er werden fotos 
gemaakt. De kaak zat nog gewoon in het gewricht, maar 
het kraakbeen in het midden van de kaakdelen was ver-
scheurd. Eigenlijk kon er weinig aan gedaan worden, 
maar de dierenarts wilde het beestje een kans geven en 
voerde een operatie uit waarbij de verscheurde delen wer-
den weggehaald en de rechter en linker onderkaak naar 
elkaar toe werden getrokken. De operatie lukte, maar het 
risico op een infectie bleef groot, en als dat zou gebeuren 
was er echt niets meer aan te doen. 
Drie dagen ging het redelijk, maar op vrijdag ging het mis. 
Een infectie trad op en de dierenarts moest de kater toch 
nog laten inslapen. Heel naar nieuws voor de jongen...

in de buurt van osdorp ligt Vijfhuizen. niet ver van waar wij zitten, 

maar net buiten ons werkgebied. 

Vier generaties in Vijfhuizen
volgend jaar zouden het er dertig zijn geweest...
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Ongelukkige afloop
kaakdrama

tekst: Jans stroeve

tekst: estera waas

 cat-quote

een kat heeft negen levens. 
Daarna is er gelukkig altijd nog die zevende (katten)hemel voor ze...
- June Bay, schrijfster

onze dierenarts 
wilde het beestje een 

laatste kans geven, 
maar helaas ging 

het op het eind toch 
nog mis...
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Voorkom dat een kat in het asiel of op straat terecht komt 
omdat u te impulsief tot aanschaf heeft besloten en niet 
goed heeft nagedacht over de consequenties... Vraagt u zich dus eerst af:

• Is er voldoende ruimte beschikbaar?
• Is er voldoende tijd beschikbaar?
• Is er voldoende geld beschikbaar?
• Bent u niet allergisch?
•  Kunnen uw huisgenoten of buren bezwaren hebben?
•  Kunnen andere katten in huis stress opleveren?
• Wie zorgt er voor de kat als u dat niet kunt?
• Wat als de kat ziek wordt?
• Wat als de kat ouder wordt?
• Wat als u ouder wordt?

Realiseert u zich ook dat uw omstandigheden kunnen 
veranderen: bijvoorbeeld als er kinderen komen, of u gaat 
samenwonen of verhuizen... U blijft natuurlijk ook dan 
altijd verantwoordelijk voor uw kat!

Omdat het stel het zo enorm goed met elkaar kon vinden, 
besloot mevrouw De Vries de poes in huis te nemen tot er 
een eigenaar in beeld zou komen. Maar toen de deur dicht 
ging, liet de poes via het behang en de gordijnen duidelijk 
weten geen zin te hebben in een opsluiting. De deur werd 
weer opengedaan en ze vluchtte meteen naar buiten. Toch 
ging ze niet weg...

Het was koud buiten en daarom probeerde mevrouw 
De Vries de poes Minousch, zoals ze inmiddels werd 
genoemd, met behulp van een bakje eten de weg te wijzen 
naar de open galerij die aan de tuin grensde. De galerij 
werd goedgekeurd. 

Het bleek ware liefde tussen Karel en Minousch, want 
ruim twee jaar na dato woonde Minousch nog steeds op 
de galerij. Ze kreeg daar dagelijks haar eten en drinken en 
kon van daaruit met Karel optrekken als ze daar behoefte 
aan had.

Totdat kortgeleden een van onze buitenkattenverzorgers 
van mevrouw De Vries het verhaal te horen kreeg dat 
Minousch al ruim twee jaar op de buitengalerij woonde. 
Er werd voorgesteld om de poes op aanwezigheid van een 
chip te controleren. En die werd inderdaad gevonden... 
Minousch bleek wel erg ver van huis te zijn en eigenlijk 
Kiki te heten; ze was inmiddels acht jaar en was al vijf jaar 
geleden als vermist opgegeven!

We namen contact op met de eigenaresse en waren 
natuurlijk reuze nieuwsgierig naar haar reactie. 

Soms kan de eigenaar niet meer bereikt worden omdat 
die inmiddels is verhuisd en het telefoonnummer niet 
meer bestaat. Ook niet zelden krijgen we te horen dat de 
poes gewoonweg niet meer gewenst is en soms wordt er 
- ondanks de 100 % match van naam, adres en telefoon-
nummer - koud en kil gezegd dat men nooit een poes 
heeft gehad. En soms worden onze medewerkers zelfs 
bedreigd, waarbij dan op grove wijze te verstaan wordt 
gegeven buitenkatten toch vooral met rust te laten.
Maar gelukkig krijgen wij meestal een blije eigenaar 
aan de telefoon. Zo ook in dit geval. De eigenaresse was 
enorm op Kiki gesteld en leek haar geluk niet op te kun-
nen. Ze aarzelde dan ook geen moment en kwam per 
taxi naar onze opvang, waar we Kiki inmiddels hadden 
ondergebracht.

Het werd een ontroerend weerzien. Voor Kiki, alias 
Minousch, moeten het - ondanks het goede gezelschap 
van Karel - zware jaren zijn geweest, want zelden zagen 
we een kat zo blij toen ze de stem van haar baasje weer 
hoorde. Ze sprong haar in de armen met een hartver-
scheurend gemiauw. 

‘Hier doen we het voor’, denken we dan. Deze chip had 
zijn nut weer eens goed bewezen. 

Een ontroerend weerzien
kiki, alias minousch, de galerijkat

Het is alweer twee jaar geleden dat Karel, de kater van mevrouw De 

Vries, na zijn dagelijkse wandeling kwam aanzetten met een mooie 

dame. 
tekst: Jans stroeve

Het houden van dieren omwille van hun gezelschap 
vinden we een goede zaak, want de liefde van een dier is 
onvoorwaardelijk en altijd echt. 

De SAZ is een sociaal ingestelde organisatie. Onze hulp 
gaat vaak verder dan gedacht. Hoewel we er in de eerste 
plaats zijn voor dieren, bekommeren we ons ook om hun 
baasjes als dat nodig is. Daarom helpen we mensen die 
in de knel komen bij de zorg voor hun dier. Want als het 
met het baasje niet goed gaat, loopt zijn of haar huisdier 
ook risico. 

Vooral voor ouderen en alleenstaanden zijn dieren het 
beste alternatief voor eenzaamheid en gebrek aan liefde 
en aandacht. Dieren geven dan structuur en regelmaat 
aan het leven. Dat komt de gezondheid van de ouderen of 
alleenstaanden alleen maar ten goede. Helaas gaat er ook 
wel eens wat mis bij de verzorging, waardoor de dieren 
op straat belanden; dus omdat het fout gaat bij het baasje, 
wordt het huisdier een zwerfdier...
De SAZ ervaart dat meer aandacht voor deze kwetsbare 
groep eigenaren al gauw leidt tot minder zwerfdieren.

Het kunnen zorgen voor is niet altijd vanzelfsprekend
Katten zijn lief en zijn een prima maatje. Maar als de 
kat eenmaal aangeschaft is, dan heeft de eigenaar de 

verantwoordelijkheid op zich genomen om er goed voor 
te zorgen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ondanks 
alle goede bedoelingen kan het toch gebeuren dat de ver-
zorging te wensen overlaat. Men heeft zich bijvoorbeeld 
bij de aanschaf van een kat niet goed gerealiseerd wat er 
allemaal bij komt kijken. Ook gebrek aan geld of immo-
biliteit van het baasje kan een oorzaak zijn dat er niet 
altijd goed voor de dieren gezorgd kan worden. Dat brengt 
natuurlijk veel dierenleed met zich mee. 

Naast het vangen en opvangen van zwerfkatten, biedt de 
SAZ daarom ook vaak hulp en begeleiding aan eigenaren 
van katten. Om het anders te zeggen: de SAZ biedt dus 
ook ‘sociale’ dierenhulpverlening, waarbij het welzijn van 
zowel van mens en dier voorop staat. 

Een kat kost al snel 
500 euro per jaar...

Bezint voor u begint

Cute als ze jong zijn, 
maar ook een kat 
wordt ouder...

s w i e b e r  i n f o r M At i e f
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Hulp bij verzorging kat



a p n e u M a g a Z i n e  r u B r i e K
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Een klein schildpadpoesje sluipt behoedzaam over het erf. 
Haar rood-zwarte vacht steekt duidelijk af tegen de witte 
bouwafvalzakken. Ze heeft net gezien hoe een ander kitten 
wildblazend afgevoerd werd in een vangkooi. Die was ook op 
de geur van vlees afgekomen. Een van de medewerkers van de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) komt terug met 
een lege vangkooi. Er wordt een kuipje natvoer uitgesmeerd 
over de bodem van de kooi en kleine vleesbrokjes vormen een 
spoor naar buiten, in de richting van de schildpadpoes. Ze 
heeft zich teruggetrokken tussen de vervallen machines en 
zakken met snoeiafval op het boerenerf. De SAZ-medewerker 
installeert een touw aan de klep van de vangkooi en verstopt 
zich achter een auto. Zal het poesje zich nog laten zien? 

In de buitengebieden van Amsterdam, maar ook in afge-
sloten binnentuinen, bevinden zich diverse zwerfkatten-
populaties. Deze bestaan uit katten die afgedankt of ver-
dwaald op straat belanden, waar ze zich in sneltreinvaart 
voortplanten. De SAZ vangt jaarlijks ongeveer 1000 kat-
ten die allemaal gesteriliseerd worden. Katten die teveel 
verwilderd zijn, worden in overleg teruggeplaatst op hun 
vindplek. Een knipje in het oor - links voor katers, rechts 
voor poezen - laat zien dat ze geholpen zijn. Kittens en 

volwassen katten die tam of schuw zijn en naar verwach-
ting gesocialiseerd kunnen worden, mogen bijvoorbeeld 
naar Dierenopvang Amsterdam (DOA) waar een nieuw 
thuis voor hen gezocht wordt. 

geen kattenfluisteraars
De meeste katten komen echter bij DOA terecht doordat 
hun eigenaren afstand van hen doen. Een veel voorko-
mende ‘klacht’ is dat de kat in huis plast. Een andere 
reden is een baby op komst, waardoor mensen de kat 
uit voorzorg weg willen hebben. Ook agressie naar de 
eigenaar kan een probleem zijn. Mensen willen hun kat 
dan niet meer, terwijl zo’n dier volgens Annelies, katten-
gedragsdeskundige bij DOA, met een beetje hulp prima 
bij zijn eigenaar kan blijven. ‘Een gedragsprobleem als 
plassen in huis kan meestal snel opgelost worden. De 
kattenbak op een rustige plek zetten kan helpen of een 
kattenbaktraining als de kat door pijn bij het plassen een 
negatieve associatie heeft met de bak. Dit zijn gerichte 
trainingen, we zijn geen kattenfluisteraars.’ Dieren die bij 
DOA binnenkomen, worden getest op gedrag. 

Het aantal zwerfdieren in Amsterdam neemt af, maar Dierenopvang 
Amsterdam signaleert een toename van dieren met gedrags- en medi-
sche problemen. ‘Mensen doen vaak maar wat met hun dier.’ ook de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten heeft de handen vol aan verwil-
derde katten, die zich vaak ongebreideld voortplanten. ‘Het is dweilen 
met de kraan open.’

Afgedankt in Amsterdam
Renee, hondengedragsdeskundige, kijkt bijvoorbeeld hoe 
een hond reageert op een speelgoedknuffel. ‘Als hij ruw 
met die knuffel omgaat, is het zeker niet handig om 
deze hond bij een kind te zetten. Veel honden worden 
niet getraind, terwijl negatief gedrag vaak af te leren is. 
Mensen doen vaak maar wat met hun dier.’ 

stichting amsterdamse Zwerfkatten
Ook de SAZ krijgt te maken met gedragsproblemen bij 
katten. Coördinator Jans Stroeve wijst naar een beeldscho-
ne rode kater, die op Facebook reacties krijgt als ‘fotomo-
del, lekkertje en aandoenlijk’ en tijdelijk bij de SAZ opge-
vangen wordt. ‘Dit is Rocky. Hij molesteerde zijn nieuwe 
eigenaar, nadat hij bij de vorige jarenlang aan een tuigje 
binnen vastgebonden zat. De nieuwe eigenaar liet hem 
wel naar buiten, waar Rocky waarschijnlijk een andere 
kat tegenkwam met wie hij heeft gevochten. Van de 
stress viel hij daarna zijn eigenaar aan.’ De rode kater 
moet nog steeds niet veel weten van andere katten. 
’s Avonds draagt Jans hem naar zijn hok, want lopen 
langs de andere katten vindt hij eng. 

Onverschillig en onwetend 
Behalve gedragsproblemen zorgen onverschilligheid en 
onwetendheid voor veel ellende. Mensen weten vaak niet 
wat ze met hun dieren moeten. De boerin die melding 
maakte van de schildpadpoes en haar soortgenoten - ‘een 
stuk of tien katten, maar het kunnen er ook meer zijn’ - 
zorgt voor deze dieren, maar laat ook ‘de natuur zijn gang 
gaan’. Enkele kittens zijn gesteriliseerd, maar de rode 
kater, ‘het opperhoofd’, krijgt ze niet te pakken. Ook een 
zwarte poes met een witte snor, ‘de oermoeder, waarmee 
alle ellende is begonnen’, is al teveel verwilderd. 

Op de boerderij is het kleine schildpadpoesje toch tevoorschijn 
gekomen. De honger weegt zwaarder dan de angst, hoewel 
haar volwassen soortgenoten allemaal gevlucht zijn. Ze steekt 
haar neus in de lucht en snuift de weeïge geur van blikvlees 
op. Op aanraden van de SAZ heeft de boerin de dieren een 

dag niet gevoerd. Het poesje zet haar pootjes voorzichtig op de 
bodem van de vangkooi neer. Met een ferme sprong is ze bij het 
voer, dat ze gulzig naar binnen begint te schrokken. Een klap 
doet haar opspringen van schrik. Met een ruk aan het touw is 
de vangkooi dichtgevallen. 

geen andere uitweg
Dankzij de verplichte chip en een actief sterilisatiebeleid 
is een afname van zwerfdieren te zien. ‘Zwerfhonden zijn 
er eigenlijk niet in Amsterdam. Als een hond op straat 
gevonden wordt, is deze meestal gedumpt,’ aldus Renee. 
Katten belanden op straat omdat ze in huis plassen, over-
bodig zijn geworden als muizenvanger, of omdat mensen 
geen geld (meer) hebben voor de dierenarts. ‘Dan merken 
ze dat dieetvoer duurder is dan gewoon voer, of dat een 
operatie toch aardig wat kost,’ zegt Annelies. Met name 
bij oudere dieren kunnen de rekeningen voor de die-
renarts en medicatie flink oplopen. Mensen zien soms 
geen andere uitweg meer dan afstand doen en brengen 
hun huisdier naar DOA. Vaak met pijn in het hart. 
Volgens de DOA-medewerkers schamen mensen zich 
ook. Huisdiereigenaren hebben het gevoel dat ze gefaald 
hebben, omdat hun dier ziek is geworden. 

Ook schrijnende gevallen die niet zozeer met geld te 
maken hebben, zijn er genoeg. Zo vertelt Annelies van 
DOA over een jong stel dat wegens omstandigheden 
moest verhuizen. Van hun nieuwe huisbaas mochten ze 
hun twee katten niet meenemen. In hun omgeving waren 
er geen mogelijkheden om de beestjes op te vangen. 
Huilend brachten ze hun huisdieren naar DOA. Of het 
Franse bulletje, vertelt Renee, dat de steun en toeverlaat 
was van zijn eigenaar, een vrouw uit het Oostblok die in 
de handen van een loverboy was beland. Nadat ze zich 
eindelijk had losgeweekt van haar pooier, kon ze terug 
naar haar geboorteland. Maar dan moest ze wel haar 
hondje achterlaten.   >

tekst: Liza glaubitz

probleemdieren belanden sneller op straat of in asiel
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Zorg voor minima
Zowel de SAZ als DOA zijn er in de eerste plaats voor de 
dieren, maar beide organisaties bieden ook hulp aan men-
sen. ‘Juist voor ouderen of mensen met een klein sociaal 
netwerk zijn huisdieren erg belangrijk. Het is soms het 
enige dat ze nog hebben.’ Jans Stroeve is al ruim 16 jaar 
werkzaam bij de SAZ en voor veel Amsterdamse minima 
een bekend gezicht. Ze komt geregeld bij mensen over 
de vloer die hulp nodig hebben bij de verzorging van hun 
huisdier. Minima kunnen bij de SAZ hun kat tegen een 
gereduceerd tarief laten steriliseren en chippen. Katten 
en sommige andere dieren die door omstandigheden 
nergens anders terechtkunnen, vinden tijdelijk onderdak 
bij de SAZ. Zo bracht Jans laatst een hond tijdelijk onder 
bij een van haar collega’s, omdat de dakloze eigenaar een 
kleine ingreep moest ondergaan. 

Huisdiereigenaren met een minimuminkomen kun-
nen sinds 2015 ook gebruikmaken van de Amsterdamse 
Dierenhulp aan Minima (ADAM-regeling), een initiatief 
van de Dierenambulance Amsterdam en de gemeente. 
Amsterdammers die in het bezit zijn van een stadspas 
met groene stip mogen met één huisdier één keer gra-
tis naar de dierenarts voor een consult. Als blijkt dat 
een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de 
gemeente de helft van de kosten, tot maximaal 300 euro.

informatie en advies
Bij DOA kunnen mensen terecht voor informatie en 
advies over het gedrag van hun huisdier. De medewer-
kers kijken nauwkeurig naar de overeenkomsten tussen 
een dier en een potentiële eigenaar, om een mismatch te 
voorkomen. Er zijn bovendien nazorgmedewerkers die 
bij mensen langsgaan om te kijken of de honden en kat-
ten goed terechtgekomen zijn. 

Kijken er nauwelijks naar om...
Waar DOA vooral te maken krijgt met mensen die afstand 
doen van hun dier, treft de SAZ vaak situaties aan waarin 
mensen onverschillig zijn. Ze kijken nauwelijks om naar 
hun dieren. ‘Die laten hun katten ongecastreerd buiten 
lopen, waardoor er weer nieuwe nestjes komen. Ze vech-
ten met elkaar, waardoor ze sneller katten-aids oplopen en 
dat weer doorgeven aan andere katten. 

Tijd en liefde 
Het is dweilen met de kraan open,’ zegt Jans Stroeve 
terwijl ze bij een kitten met niesziekte een snottebel 
wegveegt. De kittens van de boerderij zijn op het eerste 
gezicht niet ziek. Ze zijn wel erg schuw; het is te hopen 
dat ze gesocialiseerd kunnen worden en gaan wennen 
aan contact met mensen. De medewerkers van de SAZ 
steken hier veel tijd en liefde in. 

Op de boerderij zijn behalve het schildpadpoesje nog zeven 
andere katten gevangen: allemaal kittens. De volwassen dieren 
laten zich niet meer zien. De SAZ-medewerkers zullen over 
een paar dagen terugkomen om de andere katten te vangen.

De buren blijken een eigen zwerfkattenpopulatie hebben; of de 
SAZ die ook kan komen vangen? Een week later worden nog 
zeven katten opgehaald, waaronder het rode ‘opperhoofd’ en 
de zwart-witte ‘oermoeder’. Deze katten worden na sterilisatie 
teruggebracht naar de boerderij, omdat ze teveel verwilderd 
zijn. De kittens zijn nog steeds erg schuw, maar zullen met 
veel geduld hopelijk gesocialiseerd kunnen worden. 

En het schildpadpoesje? Die is vlak nadat ze gevangen is naar 
DOA gebracht, waar ze liefdevol verzorgd en gesocialiseerd 
wordt. Uiteindelijk kan er dan een nieuw thuis voor haar 
gezocht worden. 

Plasproblemen
buiten de bak plassen
Een kat is meestal erg kieskeuring als het gaat om hygi-
ene. In huis zal de kat dan ook steevast gebruik maken 
van de kattenbak. Als u urine of ontlasting buiten de bak 
aantreft, dan is er dus iets aan de hand.
Het kan natuurlijk eenmalig zijn als gevolg van ziekte, 
opgesloten zitten in een kamer of plotselinge angst. 
Maar als de kat het blijft doen is nader onderzoek van de 
gezondheid van de kat nodig.
Wat de oorzaak ook is, straffen is nooit een oplossing. 
Dat maakt de kat alleen maar angstig en verergert het 
probleem. Afweermiddelen, zoals aluminiumfolie of een 
plantenspuit, zullen er alleen maar voor zorgen dat de kat 
op zoek gaat naar een andere plek en het wordt zo alleen 
maar moeilijker te achterhalen waarom de kat buiten de 
bak plast. Hoe dan ook, er is zeker wat speurwerk nodig 
om erachter te komen wat de eigenlijke oorzaak is.

is het sproeien of plassen? 
Katten gebruiken urine als geursignaal of ‘markering’ 
voor zichzelf en andere katten. De reden van dat ‘sproei-
en’ is dus totaal verschillend dan die van het plassen 
om de blaas te legen. Het is daarom belangrijk om bij 
problemen eerst vast te stellen of het gaat om sproeien 
of plassen.
Bij het gewone plassen neemt de kat een zittende houding 
aan. Als de kat in het huis buiten de bak plast dan is dat 
vaak op het tapijt, de bank, het dekbed, in het bad of op 
het aanrecht.
Om te sproeien blijft de kat staan en maakt een trap-
pelbeweging met de achterpoten. De staart trilt en een 
klein beetje urine wordt naar achteren gespoten. Op deze 
manier laat de kat een duidelijk ruikbare geurmarkering 
achter. Veel gebruikte sproeiplaatsen zijn deuren, ramen, 
rondom het kattenluik, gordijnen en boodschappentassen 
of plastic zakken.

waarom sproeit mijn kat in huis? 
Alle katten, zowel poezen als katers, gecastreerd en 
ongecastreerd, kunnen sproeien. Meestal vertonen ze 
dit gedrag buitenshuis om via de zeer doordringende 
geur met andere katten te communiceren. Krolse poezen 
bijvoorbeeld hebben een hoog gehalte aan oestrogeen 
(vrouwelijke geslachtshormoon) in hun urine, wat (onge-
castreerde) katers aantrekt.
De meeste huiskatten worden gecastreerd en sproeien 
niet in huis. Wanneer een kat toch binnenshuis sproeit is 
dit een teken dat de kat gestresst is en behoefte heeft aan 
een veiliger gevoel om zich heen. Het verspreiden van 
zijn eigen geur helpt hierbij.

Omdat het sproeigedrag al aangeeft dat de kat zich ergens 
door bedreigd voelt, is elke vorm van straf zinloos. Dat 
zal het gedrag alleen maar verergeren. Het is beter om 
te proberen erachter te komen waaruit dat gevoel van 
bedreiging bestaat en dat vervolgens te verminderen of 
weg te nemen. De meest voorkomende oorzaak is de aan-
wezigheid van andere katten in huis of in de buurt. Ook 
een nieuwe baby of ander persoon in huis, (ver)bouw-
werkzaamheden kan aanleiding geven tot sproeigedrag in 
huis, vooral bij een wat onzekere kat.

wellicht een medische probleem?
Het is verstandig om naar de dierenarts te gaan met een 
kat die plotseling op ongewenste plekken begint te plas-
sen. Het kan bijvoorbeeld om een blaasontsteking gaan.
Een probleem of infectie aan de urinewegen kan er toe 
leiden dat de kat al staande binnenshuis gaat plassen in 
plaats van naar buiten of op de kattenbak te gaan. Dit plas-
gedrag kan soms verward worden met sproeigedrag.
Uw dierenarts kan dus in zo’n geval iets doen om het 
plasprobleem te verhelpen.

bejaarde buitenkatten
Een oudere kat die binnen plast heeft mogelijk geen zin 
om bij slecht weer naar buiten te gaan, of heeft problemen 
met gebruik van het kattenluik vanwege stijve gewrichten. 
Ook wordt een oudere kat vaak onzekerder en kan zich 
bedreigd voelen door de aanwezigheid van andere kat-
ten in zijn territorium. Het is bijna onvermijdelijk dat, 
op een bepaald moment, oudere katten een veilige en 
toegankelijke kattenbak binnenshuis nodig hebben. Het 
plaatsen van een kattenbak binnen lost het plasprobleem 
daarom in de meeste gevallen op. Het is belangrijk om 
bij de oudere kat wel altijd eerst lichamelijke oorzaken 
uit te sluiten.
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Ik heb veel verschillende katten zien komen en gaan 
in de afgelopen zes maanden. Allemaal met een eigen 
karakter en allemaal met een eigen, vaak hartverscheu-
rend, verhaal. Onbeschrijfelijk wat de beestjes hebben 
meegemaakt. En dan te bedenken dat het meeste leed 
veroorzaakt wordt door mensen. Echt onbegrijpelijk!

Op een woensdag in april trof ik in een van de hokken 
een heel klein wit poesje aan. Ik dacht tenminste dat het 
een poesje was. Later bleek het een kater te zijn. Helemaal 
kaal geschoren, beetje smoezelig en ontzettend bang. Hij 
zat in een rieten mandje; met de opening van het mandje 
naar de achterkant van het hok. Hij wilde van niemand 
iets weten.

In de loop van de weken begon Olli - zo hebben wij 
hem genoemd - minder bang te worden. Hij wilde graag 
geaaid worden, maar wel onder voorwaarde dat hij rustig 
benaderd werd. Na een aantal maanden liep hij zelfs los 
door de ruimte met alle andere katten. Olli bewoog onop-
vallend tussen de andere katten, maar trok steeds mijn 
aandacht.

Ik vertelde thuis over hem en wij vroegen ons af of Max, 
onze andere kat van dertien jaar, Olli zou accepteren in 
huis. Mijn vriendin is hier komen kennismaken met Olli. 
Ook zij was snel verkocht. 

Maar hoe pak je nu zoiets aan? Met wat hulp en tips van 
de SAZ is Olli bij ons in huis gekomen. Eerst een week 
in de bench, zodat Max en hij aan elkaar konden wennen. 
Daarna los... Dat was best spannend! Max is tenslotte een 
oude man en Olli nog een jonge kerel.

Olli heeft bij ons zijn draai gevonden. Hij speelt met alles 
wat los en vast zit. Soms moppert Max nog wat omdat 
Olli dan te wild voor hem is. Vooral als Olli onbehouwen 
op hem springt. Gelukkig is Olli geen dominante vent en 
geeft hij Max graag het gevoel dat hij nog steeds de baas 
is. En als de rust is teruggekeerd, liggen ze gebroederlijk 
samen op de bank, op de vensterbank of op bed. 
 
Olli is nu ruim drie maanden bij ons en wij genieten meer 
en meer van zijn aanhankelijkheid, zijn gekke buien en 
de manier waarop Max en hij naar elkaar toe groeien. Wij 
willen hem voor geen goud meer missen! 

Sinds maart 2016 werk ik als vrijwilliger bij de Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten. Samen met andere vrijwilligers zorg ik ervoor dat de katten 
een schoon hok en de nodige liefde en aandacht krijgen. Alle ruimtes 
waar de katten verblijven worden dagelijks van onder tot boven grondig 
schoongemaakt. 

‘Olli heeft zijn draai gevonden’
vrijwilliger marleen vertelt...

tekst: Marleen schouten

Gebroederlijk op de vensterbank...
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In voorgaande jaren nam het kittenseizoen dan eind 
augustus alweer af, maar dit jaar bleven ze maar binnen-
komen, waarbij de een nog zieker was dan de ander. 
Ook dit jaar hebben we weer veel oplossingen moeten 
bedenken voor nestjes met kittens van eigenaren die ge-
woonweg geen geld hadden voor tijdige sterilisatie. 
Gelukkig hebben we door middel van betalingsregelin-
gen ook veel katten van minima wel kunnen steriliseren 
en chippen. 

Eind november zaten er helaas nog veel kittens bij de 
SAZ. Die waren te laat van straat gehaald en moesten 
eerst gesocialiseerd worden voordat ze uiteindelijk weer 
herplaatst konden worden. 

Hier ziet u een paar van de vele kittens die in 2016 bij de 
SAZ hebben gezeten.  

Drukke nazomer
een langer kittenseizoen

We hebben in 2016 een heel drukke nazomer gehad wat het aantal 

nestjes kittens betreft. De drukte begon pas eigenlijk toen de zomer-

vakantie al drie weken voorbij was. 
tekst: Jans stroeve

Snoezig natuurlijk, maar de 
aanleiding dat ze bij ons 

zaten was minder snoezig...
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Ik bang? Ja, heel erg bang... en weet je waarom? Omdat 
ik op straat geboren ben, samen met mijn zusje. Mijn 
moeder is namelijk ooit achter onze vader aan gehuppeld 
omdat ze niet ‘geholpen’ was. Krols noemen mensen dat 
geloof ik. Ook hadden de mensen waar ze ooit woonde 
haar niet laten chippen, dus als ze door hulpverleners 
gevonden zou worden, zouden die er nooit achter komen 
waar ze nou uiteindelijk thuis hoorde. 

Een aardige mevrouw gaf onze vader al drie jaar eten ach-
ter een hek van een sauna. En ja, toen onze moeder daar 
een hapje mee kwam eten vond die mevrouw dat ook hele-
maal niet erg. Nee, ze vond het zelfs wel gezellig dat pa nu 
een vriendin had. Die zou wel snel zwanger worden, dacht 
die mevrouw. Maar ach, waar er twee eten kunnen er ook 
wel wat kleintjes bij, toch? Toen werden wij dus geboren... 
Ik en mijn zus. We kregen goed te eten en te drinken, 
hoor! Niks mis mee. Twee keer per dag zelfs. 

Maar ja, het werd inmiddels oktober en kouder en dat 
vond die lieve mevrouw toch wel zielig voor ons. Dus 

ging ze op zoek naar iemand die haar kon helpen om ons 
onder te brengen en dus werd de Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten gebeld. Daarom zitten we nu hier en probe-
ren ze ons hier weer zo tam te maken dat we ooit weer 
in een huis kunnen wonen. Maar ikzelf vind die mensen 
helemaal niks, net zoals mij zus. Jammer dat we zo bang 
zijn voor die mensen, want we horen dat het helemaal zo 
slecht niet is in zo’n huis. Maar ja, die angst van ons gaat 
niet zomaar weg...

Had die mevrouw maar eerder hulp gezocht! Ook voor 
onze vader. Die is nu weliswaar na castratie weer terug-
gezet en wordt weer gevoerd door die mevrouw, maar 
ik weet zeker dat pa ooit ook droomde om in een lekker 
warm huis te wonen. Voor hem is het nu te laat. Hij zou 
nooit meer kunnen wennen aan mensen en aan een huis 
en moet nu dus de rest van zijn leven op straat slijten, met 
alle gevaren van dien. 

En mama? Die is allang weer geplaatst bij nieuwe men-
sen, maar dit keer wel gesteriliseerd en gechipt...

Bang..?

De dakloze man vertelde haar dat hij een flink aantal 
zwerfkatten verzorgde, ondanks zijn al zware bestaan. De 
mevrouw kende de SAZ en stelde hem voor onze hulp in 
te roepen. Hij stemde toe. De volgende dag bezochten we 
hem bij de winkel. Hij vertelde ons dat hij altijd de eerste 
opbrengst van de daklozenkrant besteedde aan de katten. 
Zijn streefdoel was om in ieder geval elke dag zes blikjes 
kattenvoer te kunnen kopen. 

Hij woonde in een soort tent die hij met gevonden mate-
riaal in elkaar had gezet in het afgelegen havengebied, 
waar hij iedere dag door tien zwerfkatten werd omringd. 
Ze zaten daar omdat hij ze daar dagelijks te eten gaf. Hij 
woonde er al langere tijd en was er voorlopig ook nog 
niet van plan weg te gaan. De kolonie was hem evenwel 
door de bijkomende kosten behoorlijk boven het hoofd 
gegroeid en ingrijpen was dus gewenst. 

Hij wist dat wij goed voor de katten zouden zorgen en 
daarom hebben we samen met de man een vangplan 
opgezet. Omdat het voornamelijk wilde katten betrof, was 
het een flinke klus; het duurde enkele weken voordat we 
de laatste kat hadden gevangen. De jongere katten zijn 
inmiddels gesocialiseerd en de tammere (mogelijk daar 
gedumpte) katten hebben via de asiels een nieuw tehuis 
gevonden. De wildere katten zijn geholpen en teruggezet 
in hun vertrouwde omgeving. Daar kunnen ze op de zorg 
van onze dakloze vriend rekenen. Hij kan natuurlijk ver-
volgens op onze steun kan rekenen als het gaat om zijn 
katten en alles wat daarbij komt kijken. 

We werden gebeld door een mevrouw. Ze vertelde een man te hebben 
gesproken bij Albert Heijn, waar zij dagelijks haar boodschappen deed. 
Hij was dakloos en verkocht bij de winkel de daklozenkrant. 

Zes blikjes kattenvoer  
dagelijks als streefdoel.. .

zwerver met zwerfkattenik en mijn zus...

tekst: Jans stroeve

tekst: Jans stroeve

De jongere katten zijn 
inmiddels gesocialiseerd.

Hij woonde in een 
soort tent, omringd 
door zwerfkatten...
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Laatst belde mevrouw Cornwal met de mededeling dat er 
zich twee nieuwe katten bij de zwerfkatten van de kolonie 
hadden gevoegd. Eén daarvan was nog heel erg jong en 
van de andere had ze het vermoeden dat die mogelijk 
ergens kittens had liggen. Op verzoek van mevrouw kwa-
men we een kijkje te nemen. En dat was maar goed ook, 
want inderdaad had het poesje tepels waar melk uitkwam, 
wat voor ons duidelijk maakte dat er ergens een nestje 
moest zijn. 

Het andere katje was een kitten van een maand of vier, 
tam maar helaas niet gechipt en niet gecastreerd. En zoals 
we altijd doen, maakten we foto’s van beide katten zodat 
we nog diezelfde week folders konden verspreiden in de 
hoop dat er een eigenaar zou reageren. 
Helaas belde er niemand, hoewel we eerlijk gezegd wel 
een reactie hadden verwacht. Het ging hier immers om 
een gesloten huizenblok waar zonder hulp van mensen 
geen kat in of uit kon. De kitten hebben we vervolgens zo 
snel mogelijk gevangen. 

Het poesje konden we natuurlijk nog niet meenemen 
omdat het vrijwel zeker was dat ze in de buurt een nestje 
had liggen. Haar kittens zouden het zonder moeder niet 
gaan redden. We besloten daarom twee warme comforta-
bele isoboxen in de tuin van mevrouw Cornwal te zetten, 
in de hoop dat de moederpoes haar kroost zou verplaatsen 
naar deze heerlijk warme slaapplaatsen. En dat bleek een 
logische en slimme zet te zijn, want slechts twee dagen 
later troffen we daar de moederpoes met haar kroost aan. 
Ze lagen er heerlijk bij en het was een genot om naar hen 
te kijken. 

Gelukkig hebben alle katjes via het asiel inmiddels een 
nieuw tehuis gevonden.

Mevrouw Cornwal voert al ruim 16 jaar de zwerfkatjes in haar tuin. in 
samenwerking met het asiel in oostzaan, voorzien we haar regelmatig 
van het daarvoor benodigde kattenvoer. Zo blijven we ook goed op de 
hoogte van het wel en wee van de katjes. 

De verleiding van 
een warme slaapplek...

comfortabele isobox

tekst: Jans stroeve
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We hoopten dat moederpoes haar kittens zou 
verplaatsen naar de warme isobox. twee dagen 
later troffen we ze daar inderdaad aan.
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Een meneer aan de telefoon vertelde ons dat zijn poes 
van veertien van twee hoog van het balkon was gevallen. 

We hebben al veel vaker katten na zo’n val zwaar gewond 
moeten ophalen. We vroegen dus meteen hoe de poes 
eraan toe was. De man vertelde dat zijn poes eigenlijk al 
vijf dagen eerder naar beneden was gevallen. Ze leek het 
redelijk goed te maken. Hij kon haar echter niet meer te 
pakken krijgen.

aan het lijntje gehouden
Al kreeg hij de geschrokken poes niet te pakken, hij kon 
haar wel dagelijks te eten geven door een bakje voer aan 
een lijntje te laten zakken tot op het dak van het onder-
gelegen restaurant.

Op verzoek van de man waren die dag al eerder mede-
werkers van de Dierenambulance langs geweest. Die 
wisten uit ervaring dat een getraumatiseerde poes zich 
zeker niet zomaar zou laten pakken. 

De Dierenambulance werkt in zulke gevallen vaker 
samen met de SAZ. Er werd daarom geadviseerd om ook 
deze keer contact met ons op te nemen. 

Met de juiste middelen wisten we, samen met de mede-
werkers van de Dierenambulance, de poes binnen enkele 
uurtjes te vangen en konden we haar veilig en wel aan de 
bezorgde en opgeluchte eigenaar teruggeven.
 

Vanaf het balkon 
aan het lijntje...
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Het was zwaar voor Sabine om na 19 jaar afscheid te 
moeten nemen van haar trouwe maatje. Het katje was 
op en Sabine nam de moeilijke beslissing om ons te 
bellen. Sabine kennen we inmiddels al een aantal jaar 
omdat ze zwerfkatjes op straat voert. Zodra er zich weer 
een nieuwe zwerfkatje bij haar aandient, laat ze ons dat 
altijd meteen weten. 

Sabine vertrouwde ons de laatste begeleiding van haar 
trouwe poesje dan ook met een gerust hart toe. Altijd 
weer triest, maar het hoort er in ons werk nou eenmaal 
ook bij. Het is in ieder geval fijn als je iemand kunt hel-
pen bij dit soort moeilijke beslissingen.

Moeilijke beslissing
tekst: Jans stroeve

Met de juiste middelen 

wisten we de poes te vangen 

en ze zit nu weer veilig en 

wel bij haar baasje.

Isobox
Ook deze winter kregen we weer veel aanvragen voor 
onze warme isoboxen. Het materiaal voor de isoboxen 
wordt ons geschonken en we hebben maar een beperkt 
aantal boxen. De isoboxen zijn daarom echt alleen maar 
bedoeld voor geholpen zwerfkatten, dus niet voor huiskat-
ten die veel buiten zijn.
Mocht u nou ook zo’n isobox nodig hebben voor een 
zwerfkat die u verzorgt, neem dan even telefonisch con-
tact met ons op: telefoon 020 - 619 03 57. 

Winterhuisjes

hulp en ondersteuning

tekst: Jans stroeve
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Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

 
Ja, ik word 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 word donateur!

Kijk ook op www.amsterdamsezwerfkatten.nl

bij Help mee...

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Ieder jaar komen er zo’n duizend katten bij ons terecht. 
Ook katten die maar even kwijt waren en weer naar hun 
baasje terug kunnen. Dat zijn er helaas maar weinig. 
Alle andere katten blijven bij onze stichting. Soms zwan-
ger, soms met een nestje. Vaak erg verwilderd. Of ziek. 
Onze stichting helpt deze katten weer gezond te worden 
en, als het kan, geschikt te maken voor het leven bij een 
baasje.

Dat gaat allemaal niet vanzelf. We moeten de katten 
eerst vangen. Dat kost soms weken of maanden. Als dat 
gelukt is, moeten ze een dak boven hun hoofd krijgen, 
(vaak) gesteriliseerd worden, eten, drinken, een schone 
bak, hokken... En vaak zijn er andere, medische kosten. 
De meeste katten kunnen niet meteen naar het asiel 
voor adoptie. En sommige kunnen nooit terecht in een 
huis. Ze hebben het vertrouwen in mensen verloren 
of zijn gewoon te schuw geworden. Een beetje van dat 
vertrouwen proberen we te herstellen. Dat vraagt veel 
geduld en liefde.

Onze vrijwilligers geven die zorg en aandacht iedere dag 
weer. Gratis en voor niks. Maar er is ook de kostenkant. 
Katten blijven gemiddeld een paar weken tot een paar 
maanden en zelfs langer bij ons. Dat kost geld. Een 
gezonde huiskat kost minder dan een paar euro per dag. 
Een kat die bij ons terecht komt vaak veel en veel meer. 
U kunt ons helpen. Ga naar onze website en kies uw 
sponsorkat voor slechts 4 euro per maand!
U kunt vanzelfsprekend ook donateur worden door onder-
staande bon in te vullen en naar ons op te sturen.

Help ons helpen en sponsor een of meerdere van bovenstaan-
de Amsterdamse zwerfkatten en geef ze weer een toekomst...

www.amsterdamsezwerfkatten.nl/help-mee/sponsor-een-kat

Sponsor een kat... help mee

sponsor Jinx sponsor Cleo

sponsor Dot sponsor pluisje

sponsor bo sponsor pJoekel

Ze had duidelijk honger en nam het door ons aangeboden 
eten dankbaar aan. Dit was de moeder van het stel, zo 
verklaarde de bewoner. De bewoner vertelde dat de poes 
in slechts een paar maanden tijd haar tweede nestje had 
geworpen en dat ingrijpen dus nu gewenst was.

Er bleek nu een flink aantal kittens rond te lopen en we 
gingen meteen met onze vangkooien in de weer.
De ‘rommelige indeling’ (zeg maar gerust puinhoop) van 
de binnentuintjes maakte dat het een lastige klus werd. 

Het kostte ons dan ook een dikke week van af- en aanrij-
den voordat de buit, bestaande uit een ongesteriliseerde 
poes en in totaal negen kittens, binnen was.

Op zoek naar haar baasje belandden we bij een snackbar 
waarvan de eigenaar vertelde de zaak net te hebben over-
genomen en dat de poes bij de inventaris hoorde, maar hij 
had eigenlijk geen behoefte aan een huisdier. We hebben 
dan ook op verzoek van de snackbar-eigenaar een huisje 
gevonden waar poes wel gewenst was.

We waren gevraagd op de Jan van Galenstraat, omdat een bewoner een 

poes met veel kittens had zien lopen. eenmaal op de plek aangekomen, 

kwam er meteen een poes op ons afgelopen. 

Ongewenste inventaris
‘geen behoefte aan een huisdier’

tekst: estera waas
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wat is de aDaM-regeling?
Dit is de afkorting voor de Amsterdamse Dierenhulp 
Aan Minima. Is uw huisdier ziek? En heeft u een laag 
inkomen en weinig geld? Het consult aan de dierenarts 
(bezoek) is één keer per jaar gratis (tot 37 euro). U betaalt 
de kosten voor een eventuele behandeling zelf. Wel krijgt 
u korting op een deel van de kosten voor de dierenarts.
U betaalt het bezoek met een waardebon van de gemeente. 
De waardebon voor een gratis controle tot 37 euro vraagt 
u aan met uw stadspas. Heeft uw hond of kat nog geen 
chipregistratie? Dan doet de dierenarts dat gratis voor u

Er zijn drie eisen:
• u bent 18 jaar of ouder;
• u bent de eigenaar van het zieke huisdier;
• u bent in bezit van een stadspas + aanbiedingen.

Hoe krijgt u de waardebon?
Helaas maakt de SAZ geen onderdeel uit van deze actie.
Wilt u dus gebruik maken van de regeling dan kan dat 
slechts op de volgende twee manieren:
•  mail naar: stadspas@dierenambulance-amsterdam.nl
•   of bel naar 020 - 568 15 21 (de Dierenambulance)
   maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Let op: voor uw aanvraag heeft de Dierenambulance gege-
vens van u nodig. U leest op de site van de Dierenambulance 
Amsterdam welke gegevens dit zijn en welke dierenartsen deel-
nemen aan de actie (www.dierenambulance-amsterdam.nl/
dieren/stadspas-aanbieding).

sterilisatie en castratie via saZ
Als u geen nestje wilt fokken is castratie of sterilisatie 
van groot belang om de kattenpopulatie niet onnodig te 
laten groeien. Help mee om te voorkomen dat de asielen 
uitpuilen met niet te plaatsen katjes! 
Sterilisatie en castratie zijn niet in de ADAM-regeling 
opgenomen, maar behoort u tot de doelgroep minima 
dan kunt u wel gebruik maken van verschillende regelin-
gen die door de SAZ worden aangeboden:

Mail voor info naar: info@amsterdamsezwerfkatten.nl
Of bel naar 020 - 619 03 57 (Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten), maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 
19.00 uur.

Let op: om uw aanvraag tot het verkrijgen van medische 
behandelingen, castratie of sterilisatie in behandeling te 
nemen vragen wij u een inkomstenverklaring (kopie loon-
strook of jaaropgaaf).

ADAM-regeling
De Gemeente Amsterdam biedt minima een gratis eerste consult bij de 
dierenarts.

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten
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Vanwege uitbraken in enkele regio’s in Nederland, waar-
onder Amsterdam, is er al een flink aantal katten aan kat-
tenziekte overleden, daarom hierbij wat meer informatie. 
over het ziektebeeld.

Oorzaak en verloop van de ziekte
Kattenziekte wordt veroorzaakt door een virus, vergelijk-
baar met parvo bij de hond.
Na besmetting worden katten na 2 tot 7 dagen ziek, ze 
krijgen koorts, worden sloom en gaan braken en hebben 
diarree, vaak met bloed en hebben ernstige buikpijn. 
Uitdroging treedt al snel op, door het braken en de diarree 
verliezen ze vocht, maar kunnen hierdoor ook niet goed 
eten en drinken. Door aantasting van het afweersysteem 
kunnen ook andere ziekten, zoals niesziekte de kop opste-
ken. De ziekte verloopt vaak dodelijk. Drachtige poezen 
kunnen aborteren of de kittens hebben hersenschade.
Jonge en ongeënte katten zijn het gevoeligst. Kittens 
kunnen soms al overlijden, zonder duidelijke ziektever-
schijnselen.

Overbrenging van het virus 
Het virus wordt door een zieke kat uitgescheiden in 
de ontlasting, maar ook in speeksel en traanvocht. Het 
virus kan worden overgedragen door direct contact tus-
sen katten onderling. Echter, het virus is ongevoelig voor 
veel schoonmaakmiddelen en kan ook in de buitenwe-
reld soms wel tot een jaar overleven en dan nog steeds 
besmettelijk zijn. Het kan dan ook overgedragen worden 
via ontlasting, kleding en schoenen, voorwerpen en ook 
vlooien!
Een kat kan dus ook ziek worden, zonder in contact te zijn 
geweest met een andere kat!

Vaccinatie
Vaccinatie tegen kattenvirus werkt heel goed. Als een 
dier gevaccineerd is, wordt het niet ziek van het virus. 

De dierenarts zal altijd een vaccinatie tegen kattenziekte 
adviseren, ook bij binnenkatten!

Ontsmetten
Het enige wat goed helpt, zijn chloortabletten om ruim-
tes en spullen schoon te maken. Hierbij moet goed de 
gebruiksaanwijzing opgevolgd worden.

Veel gestelde vragen...
Mijn kat heeft diarree, wat nu?
Diarree kan veel oorzaken hebben. Als uw kat er niet ziek 
van is, dan is het minder waarschijnlijk dat het om kat-
tenziekte gaat. Is uw kat goed gevaccineerd dan hoeft u 
niet bang te zijn voor kattenziekte. Niettemin is het wel 
belangrijk om contact op te nemen met uw dierenarts, 
om te achterhalen wat dan wel de oorzaak is.
Heeft uw kat diarree en is hij ook ziek, neem dan meteen 
contact op met uw dierenarts. Hij of zij kan dan de ontlas-
ting testen op het kattenziektevirus.

Gaat een kat altijd dood aan kattenziekte?
Nee, een gezonde volwassen kat kan de ziekte overleven 
als er op tijd behandeling plaats vindt door de dierenarts. 
Houd er wel rekening mee dat als de kat beter is, hij nog 
wel het virus kan uitscheiden.

Kan mijn hond ziek worden van kattenziekte?
Nee, het parvovirus van honden en katten lijkt wel op 
elkaar, maar ze kunnen niet een andere diersoort ziek 
maken.
Kattenziekte is ook niet besmettelijk voor mensen.

Heeft het zin om nu nog mijn kat te enten?
Jazeker heeft het zin. Na vaccinatie begint het lichaam 
meteen afweerstoffen te maken en treedt er met een paar 
dagen al een goede bescherming op.

Kattenziekte… 
Wat is dat nou eigenlijk?

van de dierenarts

tekst: Carla Lindelauff, 
dierenarts Dierenkliniek Osdorp

1 jaar: 12

6 jaar: 66.088

2 jaar: 67

3 jaar: 376

4 jaar: 2.107

5 jaar: 11.801

7 jaar: 370.092

8 jaar: 2.072.514!

Laat de kattenpopulatie niet onnodig groeien. Help mee om te voorkomen dat de 
asielen uitpuilen met niet te plaatsen katten. Laat uw kat dus tijdig ‘helpen’...



 

SAZ          Keurenplein 29          1069 CD Amsterdam          t: 020 - 619 03 57          e: info@amsterdamsezwerfkatten.nl 

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

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 een verwilderde kat te resocialiseren om die 
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 goed voor hun huiskatten 
(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


