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Voorwoord
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Heeft u leuke tips voor ons of wilt u adverteren in de volgende Swieber? 
Mail ons op swieber@saz.amsterdam

De swieber uit? Geef deze door aan iemand anders!

Beste donateur,

De ‘Swieber in the spotlight’ op de cover van dit nummer is onze 
KittyCat. Geliefd onder soortgenoten en ons team. Echt wennen 
aan mensen gaat tot nu toe nog langzaam bij haar. Ze laat zich 
hooguit - zoals dat bij een diva hoort - nog wel eens paaien met een 
lekker hapje. Haar eerste maatje Stan heeft inmiddels via het asiel 
een huisje gevonden. Maar nu heeft ze zwarte kater Obi om haar 
pootje gewonden. 

Katten zoals KittyCat krijgen bij ons de tijd om te resocialiseren 
totdat ze klaar zijn voor plaatsing. Dit brengt echter ook de nodige 
kosten met zich mee. Daarom zijn een aantal van de katten die 
langer nodig heeft om te resocialiseren, beschikbaar voor adoptie op 
afstand. U leest al hun verhalen vanaf pagina 18. Verder vertellen we 
u in dit nummer graag weer over alle aspecten van ons werk in de 
afgelopen maanden. Over katten die we gevangen hebben, het TNR-
programma, pleeggezinnen of tips voor uw eigen katten thuis. 

Veel leesplezier met deze Swieber!

KittyCat (zie pag. 19 - Adoptie op afstand)
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Afgelopen maart is een van onze vrijwilligers samen met Dierenambulance 

Amsterdam betrokken geweest bij de nasleep van een grote woningbrand in 

Amsterdam-West. De bewoners konden gelukkig snel in veiligheid komen. 

Ontsnapt aan brand

Maar er woonden in twee van de woningen in totaal ook 
drie katten. De brandweer was weinig hoopvol over de 
overlevingskansen van de kat uit de woning waar de brand 
was uitgebroken. 

Het duurde even voordat de situatie veilig genoeg was. 
Toen mocht de bewoonster van de ondergelegen woning 
kort een eerste zoektocht naar haar katten ondernemen. 
De eerste van haar katten kon zo al gauw in veiligheid 
worden gebracht. Na een zuurstofbehandeling in de 
dierenambulance ging die kat met onze vrijwilliger mee 
voor de eerste opvang. 

En wonderbaarlijk genoeg was de - doodgewaande - kat 
uit de bovengelegen woning ook gezien... ontsnapt uit 
de brand en onder de bank verstopt. Vangen lukte nog 
niet die dag. 

De overgebleven katten hadden een SAZ-verleden en 
waren daardoor bekend bij onze vrijwilliger ter plekke. 
Ze waren schuw en vangen zou een moeilijke klus 
worden. Omdat ze in alle consternatie ondertussen ook 
de binnentuin in konden vluchten, werd daar dezelfde 
nacht nog een vangkooi met eten neergezet. 

De volgende dag werd de kat uit de woning waar de 
brand was uitgebroken weer in de ondergelegen woning 
gesignaleerd. Deze keer werd ze wel gevangen en kon 
ze naar de SAZ gebracht worden om in een zuurstof-

kooi op adem te komen. De derde en ondertussen 
meest schuwe kat had zich op dat moment nog niet 
laten zien. 

Maar gelukkig, ook deze kat werd later die dag aan-
getroffen in de woning. Ze liet zich echter nog niet 
meteen vangen. Het heeft uiteindelijk nog een paar 
dagen geduurd voor we ook haar te pakken hadden. Ze 
had daarna wel een antibiotica-kuur nodig vanwege een 
flinke niesziekte, maar is inmiddels (net als de andere 
katten) herenigd met haar gezin in een tijdelijke huis-
vesting. 

Wij wensen alle bewoners die dit hebben meegemaakt 
en zoveel zijn kwijt geraakt, heel veel sterkte toe!

door: Estera waas

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Tante Moortje al een 
turbulent leventje achter de rug. Toen wij met haar in 
aanraking kwamen, was ze via Marktplaats reeds bij haar 
derde gezin aanbeland. Ze was nog niet zo heel lang bij 
dit laatste gezin, waar ze wel een goede start had gemaakt. 
De mensen hadden hiervoor al lang een kat met diabetes 
gehad dus ze waren wel wat gewend. Enkele weken voor 
dingen mis gingen hadden ze haar laten steriliseren en 
hadden ze de dierenarts ook een gezondheidscheck laten 
doen. Wat dat betreft ging alles goed zou je denken.  

Helaas ging het een aantal weken later flink mis. In twee 
dagen tijd hebben zich incidenten voorgedaan waarbij 
ze gezinsleden aanviel en verwondde. De situatie was zo 
onhoudbaar dat wij een melding binnenkregen met het 
verzoek haar uit huis te halen terwijl familieleden elders in 
huis schuilden. De betreffende gezinsleden hebben we uit 
voorzorg aangeraden de huisarts te bezoeken, we wensen 
ze veel sterkte bij het verwerken van deze nare situatie.

Dit soort meldingen krijgen we een aantal keer per jaar 
waardoor onze vrijwilligers ook voorbereid zijn hoe om te 
gaan met zulke lastige situaties. 

Eenmaal ter plekke zagen onze vrijwilligers van de ambu-
lance dat ze redelijk dichtbij kwam. Wel ging ze blazen 
zodra we haar echt wilden benaderen. Omdat het niet 
duidelijk was waarom ze aanviel, maar het wel duidelijk 
te zien was dat het er heftig aan toe was gegaan, zijn de 
collega’s uiterst voorzichtig te werk gegaan. Voor ieders 
veiligheid, ook voor het dier, willen we zulke situaties 
uiteraard niet verder laten escaleren. Gelukkig konden we 
haar relatief makkelijk pakken. 

Inmiddels zijn we druk bezig met haar resocialisatie. Het 
is een heel erg knuffelige poes. Maar wel eentje die snel 
schrikt en dan een blaas naar ons of een andere kat geeft. 
Springt ze bijvoorbeeld op de vensterbank en zit daar 
onverwachts een stukje verder een andere kat, krijgt die 
even een blaas. Reageert die andere kat niet dan gaat ze 
ook rustig naar buiten zitten kijken alsof er niets gebeurd 
is. Verder zien we ook in andere dingen dat ze door alles 
wat ze heeft meegemaakt erg onzeker is. Ze zal daarom 
nog tijd nodig hebben om toe te zijn aan herplaatsing, 
maar we hebben alle vertrouwen dat het goed gaat komen 
met haar. 

Tegelijkertijd zien we nu ook al veel in haar gedrag, wat 
lang niet ieder huisje geschikt voor haar zal maken. 
Daarom toch ook de waarschuwing van ons: koop je kat 
niet op Marktplaats zoals bij Tante Moortje gebeurd is. 
Neem in plaats daarvan contact op met het asiel. Niet 
alleen zijn katten dan gecastreerd, gechipt, gevaccineerd 
en gecheckt door de dierenarts, maar ook is er meer zicht 
op het gedrag van een kat. Het asiel denkt ook mee of je 
de juiste leefomgeving kan bieden dat past bij het karakter 
van de kat.

Pittige tante door: Patrick schellen

Nog lang niet ieder 
huisje is geschikt voor 
pittige Tante Moortje, 
maar we hebben alle 

vertrouwen dat het goed 
komt met haar...
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Sommige kittens moeten ook nog leren spelen met speel-
goed, dat is wel grappig. Ze willen het eerst nog ‘dood’ 
maken en het daarna niet meer afstaan. Wel belangrijk 
daarbij is om niet met handen en voeten met ze te spelen 
want eenmaal ouder, leer je ze dat moeilijk af. In het begin 
is het misschien nog schattig maar zodra ze groot zijn, 
kan het een ander verhaal worden. Ook het in je benen 
omhoog klimmen is niet zo grappig meer als een volwas-
sen kat van 7 kilo dit bij je doet. Door het spelen leren kat-
ten vooral ook van elkaar. Ze mauwen tegen elkaar als het 
te hard gaat met spelen of gebruiken hun nagels en tan-
den. Zelf zeg ik als dat gebeurt steeds ‘auw’, en blijkbaar 
helpt dat genoeg, want ze trekken hun nageltjes in zodra 
hun pootjes met blote huid in aanraking komen.

Zijn er ook minder leuke kanten aan het zijn van pleeggezin?
Wat er soms niet leuk aan is, is dat kleine kittens snel ziek 
kunnen worden, omdat hun immuunsysteem nog niet 
goed werkt. Dat kan heel soms wel eens betekenen, dat er 
eentje het niet haalt. Soms komen ze met een besmettelijke 
ziekte binnen, waarna je je huis goed moet desinfecteren. 
En dat betekent dagelijks grondig schoonmaken. Tenslotte 
kan het ook lastig zijn om afscheid te nemen van de klein-
tjes als ze weer door gaan voor plaatsing, vooral als je ze wat 
langer in huis hebt gehad. Maar dat doen we toch, omdat 
we nog meer kittens willen kunnen blijven helpen.

Wat maakt het voor jullie zo leuk om pleeggezin te zijn?
Wat er leuk aan is, is dat je kleine kittens eigenlijk opvoedt 
totdat ze zover zijn om naar hun gouden mandje te gaan. 
Vaak gaat het om kittens die op gewicht moeten komen of 
hele bange kittens die geen mensen gewend zijn. Door ze 
eten te geven, met ze te spelen en ze heel veel aandacht te 
geven, gaan ze je uiteindelijk vertrouwen. Je ziet een voor-
uitgang ontstaan, ze worden steeds speelser en liever.

Rey was een hele bange kitten en erg angstig voor han-
den. Het heeft maanden en veel schrammen op handen 
geduurd voordat ze daar overheen was. De beloning daar-
voor was dat ze uiteindelijk lekker rustig op schoot kwam 
liggen en een enorme knuffel is geworden.

Wil je tot slot nog iets meegeven aan iemand die zelf pleeggezin 
wil worden?
Kittens die naar een pleeggezin gaan, gaan dat niet 
zomaar. Vaak betekent dit dat ze geen moeder meer heb-
ben die voor ze kan zorgen, hebben ze ondergewicht en/
of zijn ze bang voor mensen. Kleine kittens opvangen 
betekent heel veel tijd steken in de opvoeding. Werk je 
fulltime, dan is het opvangen van kittens geen optie. Vaak 
moeten de jonge kittens bijgevoerd worden gedurende 
de dag. Als je kiest voor hele jonge kittens van onder de 
4 weken, dan betekent dit onder meer om de twee uur 
flesvoeding geven. 
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Wat heeft jullie doen besluiten om pleeggezin te worden?
Wij wilden het eigenlijk al een lange tijd, maar we hadden 
door werk en studie daar geen tijd voor. Vanwege Corona 
hebben we beiden opeens meer tijd en zijn we meer thuis 
en dus hebben we ons meteen aangemeld.

Hoe begon het met de kittens bij jullie in huis?
Wij kregen eerst Leia, Mando en Chewy mee. Na een paar 
weken kwam Rey erbij. Leia en Mando waren al snel klaar 
voor adoptie en zijn toen na ongeveer een maand terugge-
gaan naar de SAZ. Rey was nogal wild en angstig, dus zij 
is het langst bij ons gebleven, ongeveer drie maanden. 

Hoe gaat het opvoeden van de kittens eraan toe?
Allereerst is het veel schoonmaken in verband met hygië-
ne.Wat betreft het socialiseren is het heel erg vergelijkbaar 
met het socialiseren op de SAZ. Eerst kijken waar een kit-
ten van houdt: van spelen en/of van eten. Rey was bijvoor-
beeld dol op spelen en Leia hield in de eerste plaats van 
aandacht krijgen. De andere twee waren vooral heel erg op 
eten gericht. Stap 1 is geduldig de kitten met de hand te 
voeren en ze te laten wennen dat ze je gaan vertrouwen. 

Daarna kun je ze bijvoorbeeld op schoot laten komen door 
ze op schoot te laten eten. Dat wil trouwens niet zeggen 
dat het dan automatisch schootkatten worden. Ze wennen 
wel meer aan ons. Maar als een kitten minder op eten is 
gericht, werkt dat minder.

De eerste keer de kattenbak gebruiken is tot nu toe steeds 
goed gegaan. Bij eerdere kittens hebben we wel eens in 
het begin wat aarde bij de houtkorrel gedaan. De katten-
bakvulling mag in het begin overigens geen klein of klon-
terend grind zijn want ze stoppen net als kleine kinderen 
alles in hun bekje. 

Ook is het belangrijk om de kittens vaste speel-, eet- en 
knuffeltijden te geven. Dit om ze structuur te geven zodat 
ze weten waar ze aan toe zijn en waardoor ze minder bang 
hoeven te zijn voor wat er komt. 

May the kittens be 
with you?

Thuis in een pleeggezin

s w i E b E R  A C H T E R G R O N D V E R H A A L
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door: Patrick schellen m.m.v. Calluna Tenge

Ieder voorjaar krijgt de SAZ veel nestjes met kittens binnen. Maar wat gebeurt er 
na binnenkomst met een nest? Sommige nestjes brengen we onder in een pleeg-
gezin. We vroegen Calluna, een van onze socialiseerders, naar haar ervaringen. 
Afgelopen winter ving ze samen met haar man Bastiaan de kittens Mando, Leia, 
Chewy en Rey op.  

Bij bange kittens met de hand voeren. 

Dit was de 1ste week van Rey.

Mocht u zelf interesse hebben 

om pleeggezin te worden, dan 

kunt u ons mailen, of tijdens 

kantooruren telefonisch contact 

met ons opnemen voor meer 

informatie.   

Van links naar rechts: Mando, Chewy en Leia.



Doel van de chipplicht is het vaker en sneller herenigen 
van katten met eigenaar en het terugbrengen van het 
aantal zwerfkatten. 

Het overgrote deel van de katten dat bij ons en bij asielen 
binnenkomt, is op dit moment nog altijd niet gechipt. Als 
een kat als zwerfkat bij een asiel wordt aangeboden en er 
door het ontbreken van een chipregistratie geen eigenaar 
kan worden achterhaald, dan mag de kat wettelijk al na 14 
dagen worden geplaatst bij een nieuwe eigenaar. 

Het is dus een goed idee om uw kat te laten chippen en 
deze chip te registreren. En uiteraard de registratie ook 
actueel te houden, mocht u verhuizen. Ook als uw kat 
nooit buiten komt, is de chip belangrijk. Juist de katten 
die nooit buiten komen, zullen eenmaal buiten in paniek 
raken en verdwalen. Het kan altijd voorkomen dat er iets 
gebeurt waardoor de kat naar buiten glipt of valt. 

Het chippen is snel gebeurd en de kat merkt er na aan-
brengen niks van. De kat krijgt de chip middels een injec-
tie onder de huid tussen de schouderbladen aangebracht. 

Daarna is met een speciale chiplezer voor ons, dierenarts, 
dierenambulance en dierenasiel eenvoudig het nummer 
uit te lezen en weten we dat de kat bij u hoort. 

Ook voor chippen kunt u bij de SAZ terecht, neem tijdens 
kantooruren contact met ons op voor meer informatie en/
of het maken van een afspraak. 

 9  | Swieber

s w i E b E R  I N F O R M AT I E F

We zien bij de SAZ de ellende die direct en indirect 
ontstaat door het niet laten castreren van katten. In de 
volksmond wordt nog wel eens het onderscheid sterili-
seren bij poezen en castreren bij katers gemaakt, maar 
eigenlijk is de behandeling in beide gevallen een castra-
tie. Bij castratie worden geslachtshormoonproducerende 
organen weggehaald, bij sterilisatie worden slechts de 
eileiders of de zaadleiders onderbroken. Bij poezen is 
de castratie wel een meer ingrijpende en daardoor duur-
dere behandeling. 
We horen mensen soms redenen geven zoals: ‘ik vind 
het zielig’, ‘ik gun mijn poes nog een nestje’ of ‘het is de 
natuur’. We zetten daarom graag een aantal argumenten 
op een rijtje waarom het voor mens en dier beter is om 
wel tot een castratie te besluiten. 

In het voorjaar zien wij veel meer katten met botbreuken, 
de meeste zijn ongeholpen dieren. Ze zijn bijna niet 
meer binnen te houden, proberen op allerlei manieren 
te ontsnappen en kunnen zich na een sprong van een 
balkon of uit een raam op hoogte bezeren. Ook kunnen 
de katten verdwalen of een ongeluk krijgen, vooral als ze 
niet aan buiten gewend zijn. 

In de natuur hebben katers een heel groot leefgebied 
waarbinnen ze poezen dekken. Een ontsnapte kater die 
niet gecastreerd is zal dan ook mogelijk verder van huis 
gaan en daardoor moeilijker terug te vinden zijn als hij 
wegloopt. Katers op straat kunnen gaan vechten met 
als gevolg wonden en pijnlijke abcessen. Niet alleen uw 
eigen kat kan daar de dupe van worden, maar ook de kat 
waarmee hij vecht. 

Gierende hormonen zijn niet prettig voor mens en dier. 
Ze kunnen klaaglijk gaan miauwen (ook ’s nachts). Vooral 
poezen maken menig baasje gek als ze krols zijn door hun 
gemiauw. Katers kunnen in huis of bij buren gaan sproei-
en wat een penetrante geur achterlaat die je niet zomaar 
wegpoetst. Ook poezen kunnen plasjes in huis gaan doen 
om hun geur af te geven. 

Katten kunnen besmet raken met FIV, het kattenaids-
virus. De katers door de gevechten, de poezen door het 
in de nek bijten bij het dekken. Ongecastreerde katers 
hebben de meeste kans de ziekte te krijgen, omdat 
ze veel meer vechten. Maar er zijn meer ziektes die 
met tijdige castratie beter voorkomen kunnen worden. 
Poezen kunnen baarmoederonsteking krijgen en dit is 
geen onschuldige ontsteking. Daarnaast hebben poezen 
die niet of laat gesteriliseerd worden veel meer kans op 
melkklierkanker. 

Dan zijn er nog de nadelen van het krijgen van een 
nestje. Een poes mist er niets aan om geen nestje te 
krijgen en de bevalling kan zwaar zijn of zelfs heel erg 
mis gaan. Het gaat vaak goed, maar het zal maar net uw 
poes zijn waarbij het mis gaat. 

Tot slot is er nog de financiële kant. Een castratie is veel 
goedkoper dan de dierenartskosten ten gevolge van opge-
lopen verwondingen of de kosten die samenvallen met 
het grootbrengen van een nestje. Alle kittens moeten 
regelmatig ontwormd worden; de moederpoes moet meer 
eten en de kittens hebben speciaal voer nodig. 

Castreren, doe het 
voor de kat en uzelf
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door: Estera waas

In februari is besloten dat onder andere de gemeente Amsterdam mee gaat 

doen aan een proef voor het invoeren van een chipplicht bij katten. Hoe een 

en ander er precies uit komt te zien, wordt nog uitgewerkt, maar de bedoeling 

is dat in het najaar gestart kan worden.  

Proef chipplicht in Amsterdam

door: Patrick schellen
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Ondersteuning bij dierenartskosten 

door: Patrick schellen

We zien in de praktijk dat men er vaak weinig rekening 
mee houdt dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Toch is 
het beter dat wel te doen en een spaarpotje voor noodgeval-
len achter de hand te hebben. Een ongeluk of ziekte kan 
bij de meest voorzichtige eigenaar voorkomen en voor een 
fikse rekening zorgen. Het is dus het beste om daar (finan-
cieel) op voorbereid te zijn.

Andere mogelijkheden zijn het afsluiten van een huis-
dierverzekering of het maken van afspraken met familie 
of vrienden die u kunnen helpen als er sprake is van een 
medisch noodgeval. 

Mocht er door omstandigheden tijdelijk niks mogelijk 
zijn, dan proberen we te helpen waar we kunnen. Zo 
zijn er, wanneer wij een kat ophalen, opties als betalings-
regelingen bespreekbaar. We proberen zo welwillende 
Amsterdammers te helpen die in de knel komen bij de 
zorg voor hun huisdier. We willen namelijk juist dat dieren 

in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en niet op 
straat of in een asiel belanden.

Onlangs haalden we met onze ambulance Kukkie op met een flinke wond 

aan een achterpoot. Wat er precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk, maar 

wél dat de achterpoot geamputeerd moest worden. En met een onvoorziene 

fikse dierenartsrekening daarvan tot gevolg.  

Zuiderakerweg 60  •  1069 MJ Amsterdam  •  T: 020 - 334 30 15  

M: 06 - 504 79 100 •  E: info@amico-brandbeveiliging.nl

www.amico-brandbeveiliging.nl
            

Verkoop en service aan:

Brandblussers, brandbluswagens,
brandslanghaspels, blusdekens,
noodverlichting, veiligheidssignalering

Bellamyplein 16, 1053 AS Amsterdam
T: 020 - 616 73 63

www.rucodierenvoeding.nl

Wij maken dieren beter...

Pieter Calandlaan 104   •   1068 NP Amsterdam   
T: (020) 619 16 13   •   E: info@dierenkliniekosdorp.nl

www.dierenkliniekosdorp.nl

ma t/m vrij van 8.00 tot 18.00 uur (op afspraak)
za van 10.00 tot 12.00 uur (op afspraak)          

Dierenkliniek
Osdorp 

Brandbeveiliging

Al sinds 1962 uw bloemist 
in Amsterdam (nieuw) west. 
Met een ruim assortiment 
bloemen en (bijzondere) 
planten.

Sierplein 78, 1065 LN Amsterdam
T:  020 617 06 10
E:  bloemenkiosksierplein@hotmail.com

Bloemenkiosk Sierplein
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De Koningsboekerij  • 06 229 92 460 • info@dekoningsboekerij.nl • www.dekoningsboekerij.nl

Poezenverjaardagskalender

Op de kalender staan 12 poezen en katers, 
elk met hun eigen verhaal; 6 verblijven in het 
adoptieverblijf van Stichting Zwerfdier en 
6 hebben een eigen huis, na een moeilijke 
voorgeschiedenis. Een paar katten wonen 
inmiddels in de kattenhemel. Als u de kalender 
koopt, steunt u tegelijk een goed doel !

Altijd meer willen weten over Moud, Nelly, 
Nova, Gismo, Kieko of andere adoptiekatten, 
vul dan het bestelformulier in op de website. 
u hoeft pas bij ontvangst van de kalender te 
betalen.

Verschenen: 20-10-2019 
Prijs: € 13.50
ISBN: 9789082538793

... katten 230 botten hebben, en mensen maar 206? 

... katten 14 keer beter ruiken dan mensen?  

...  katten het liefst hun eten, drinken en toilet niet bij elkaar in de buurt hebben staan? 
      Dit is omdat katten heel schone dieren zijn. in de natuur zullen ze nooit hun drinkbron 

vervuilen, ze nemen hun prooi ook niet mee naar het water.  

...  katten bij het geven van ‘kopjes’ geur afgeven, vrijwel reukloos voor de mens? 
    En ook op deze manier territorium afbakenen met de geurklieren op hun wangen.
  
... lapjeskatten en zogenaamde schildpadkatten altijd vrouwtjes zijn? 

Wist u dat...
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De katten op de SAZ zijn allemaal lief en bijzonder. Maar 
soms springt er stiekem toch eentje uit. Een poes die er 
voor mij uitspringt, is Margaret (graag uitspreken zoals ze 
de naam van (prinses) Margaret uitspreken in Netflix-serie 
The Crown: lekker op z’n bekakt Engels).  

Als ik de kamer binnenkom, dan rent Margaret gelijk naar 
me toe. Het maakt niet uit of ze net lekker opgerold in een 
mandje aan het slapen is of dat ze geniet van een overheer-
lijke maaltijd van droge brokjes of natvoer. Ze onderbreekt 
waar ze mee bezig is en spurt naar me toe om me met 
een overvloed aan kopjes te begroeten. Wie wil er nou 
niet zo verwelkomd worden? En na haar warme ontvangst 
wordt er steevast een half uurtje of langer geknuffeld en 
gespeeld. Samen met haar BFF Klaartje uiteraard. Verder 
heeft ze haar uiterlijk ook mee: het is een echte beauty 
op vier pootjes. Met haar witte bef ziet ze er statiger en 
imponerender uit dan welke rechter dan ook. En met haar 
sproetjes (die puntjes naast en onder het snuitje waaruit 
de snorharen steken) ziet ze er net zo ondeugend uit als 
Pippi Langkous! Met haar zeegroene ogen die door een 
permanent streepje oogpotlood lijken te worden geaccen-
tueerd, windt ze iedereen zo om haar vinger. Eh, ik bedoel 
natuurlijk: haar pootje…

Het mooiste, tot slot, is wel die letter M die boven haar 
ogen zichtbaar is. Dat is natuurlijk de M van Margaret, het 
Mooiste Meisje van de kamer.
  

Ode aan Margaret door: Marjan Loos



Hallo lieve mensen, ik ben Sid en ik ben 11 maanden oud. 
Als hele kleine jongen ben ik met mijn moeder en broertje 
en zusje opgevangen bij de SAZ. 

Mijn moeder had geen huis om haar kroost groot te 
brengen, dus mijn leven is begonnen als zwerver. Maar 
dat kan ik me eigenlijk niet meer echt herinneren. Ik ben 
geboren Brabander, maar dat is niet meer te horen. Van 
mijn eerste maanden kan ik me nog vaag herinneren dat 
ik het heel gezellig had in de kittenkamer bij de SAZ. De 
mensen daar waren superlief voor me. Ik was dan ook een 
erg knappe, charmante, kleine jongen. Oké, ik heb wel een 
beetje een lange neus en een overbeet, maar dat maakt me 
eigenlijk nog schattiger.
 
Ik woon nu alweer 7 maanden bij een mevrouw die me 
altijd op maandagmiddag kwam knuffelen bij de SAZ. Ik 
heb haar uitgekozen door op haar hoofd te gaan zitten, 
want hoe moet je dat anders duidelijk maken? En gelukkig 
was de liefde geheel wederzijds. We zijn onafscheidelijk. 
Ik mag eigenlijk bijna alles hier, maar ik vind het wel 
jammer dat ik geen plantenpotten van de kast mag stuk 
gooien. En ik snap ook niet dat ze me nog steeds van het 
aanrecht blijft weg sturen. Ik knuffel me suf met haar en 
ik vind het heel gewoon om op haar schouder te zitten als 
ze rondloopt. Ik ben gewoon graag in haar buurt (lees: ik 
zit aan haar vast geplakt).

Ik ben domweg gelukkig, en de kers op de taart is dat ik 
een tuin heb. Beetje stom dat ik er niet uit kan, want ze 
heeft allemaal gaas op de schuttingen gemaakt. Ze zegt dat 
ik anders in mekaar geslagen wordt door de buurtkatten. 
Nou ja, ze bedoelt het goed. Er vliegen allemaal vogels en 
insecten, helemaal leuk! Maar ik schrok me laatst wel een 
hoedje toen er een reiger op de pergola landde. Ik durfde 
een dag de tuin niet meer in.
 
Voor een zwerfkatje ben ik al met al goed op mijn pootjes 
terecht gekomen. Nog altijd dankbaar dat er mensen 
waren die ons van straat hebben gehaald en hebben opge-
vangen.

a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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Mijn naam is Pipilotta Pommetje van Katzhausen. Als een 
wat oudere kitten, werd ik gevangen en kwam ik bij de 
SAZ terecht. 

Mensen? Wat moest ik ermee? In het begin vond ik het 
nogal eng allemaal. Altijd weer dat gedoe in onze kamer... 
zoveel lawaai en allemaal die vreemde luchtjes. Om nog 
maar te zwijgen over al die andere vreemde katten. Maar 
toch had ik al gauw een vriendenclubje. Dat was wel gezel-
lig. Met zijn zessen zetten we de hele kamer op stelten. 
Ge-wel-dig! Maar mensen? Pfff... geen polonaise aan mijn 
lijf hoor! Het mooie was dat ik ook niet zo heel erg opviel. 
Ik vond het wel best allemaal. 

Totdat mijn mens op bezoek kwam. Op de een of andere 
manier mocht zij mij wel eventjes aaien. En tjsa, dat 
zorgde er toen voor dat ik twee weken later op reis ging 
om thuis te komen. Eenmaal hier, werd ik meteen verliefd 
op Smurfje. Het is nog steeds dik aan. De andere twee kat-
ten vonden mij in het begin niet zo heel geweldig, maar 
inmiddels heb ik ze wel om mijn pootjes gewonden. Zo 
doe je dat als koningin, want dat ben ik. 

Het is heerlijk om in mijn eigen tuin achter de sneeuw-
vlokken en blaadjes aan te jagen! Of achter mijn huisge-
nootjes aan te zitten. Zelf vinden ze dat wat minder, maar 
je moet er wat voor over hebben, hè? Ik heb het hier dus 
best naar mijn zin. En die polonaise aan mijn lijf? Die 
vind ik inmiddels ook wel lekker. 

Dit thuis is wel een blijvertje! 
Liefs van Pommetje. 

Pommetje
Van zwerVerTje ToT kaT meT personeel

door: nicole Mommertz door: Karin notebaardSid
Van zwerVerTje ToT kaT meT personeel
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U heeft buiten een nestje 
kittens gevonden, wat te doen?   

Verhalen uiT onze prakTijk

door: Marjolein Pennekamp

De eerste reactie is vaak om het nestje mee te willen 
nemen en naar het asiel of de dierenarts te brengen, 
dat is echter ten zeerste afgeraden. Het kan zijn dat de 
moederpoes nog in de buurt is, en voor het overleven 
van een nestje kittens is het vangen van de moederpoes 
samen met het nest van levensbelang. 

Een moederpoes laat haar kittens niet zomaar achter, 
zeker niet als ze nog heel klein zijn. De meeste poezen 
zijn erg zorgzaam en zullen de kittens maar kort alleen 
laten om voor zichzelf eten te zoeken. Neem je op dat 
moment de kittens mee dan is de kans een stuk kleiner 
dat de kittens het gaan redden. Ze moeten dan namelijk 
met de fles gevoed worden. Een kitten dat geflest wordt 
heeft een veel lagere overlevingskans dan een kitten dat 
drinkt bij de moeder.

wat kunt u doen? 
Belangrijk is om na te gaan of een moederpoes aanwe-
zig is.

Wanneer is een moederpoes in de buurt?
• de kittens piepen niet en liggen rustig te slapen.
•  de kittens zijn droog, voelen warm aan en lijken tevre-

den.
• ze hebben volle ronde buikjes. 

Als de moederpoes aanwezig is, laat dan het nest zoveel 
mogelijk met rust! Het kan zijn dat de moederpoes 
door stress met het nest gaat slepen. Observeer het nest 
vanaf afstand en neem contact met ons op: Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten, telefoon 020 - 619 03 57. 
Buiten kantoortijden kunt u inspreken of de dierenam-
bulance bellen.

Wanneer is de kans groot dat moederpoes niet aanwezig is?
• de kittens voelen koud en/of nat aan.
• de kittens piepen onophoudelijk.
• er is een kitten overleden.
• de kittens liggen niet bij elkaar.

In dit geval is snel handelen noodzakelijk; bel ons 
direct, telefoon 020 - 619 03 57. Buiten kantoortijden 
kunt u bellen naar de dierenambulance bij u in de 
buurt. Belangrijk is dat de kittens voorzichtig en gelei-
delijk verwarmd worden. Geef kittens die koud aanvoe-
len geen eten en zeker nooit(!) koemelk.

Jonge kittens zonder moeder hebben zeer intensieve en 
specifieke zorg nodig. Indien u niet precies weet hoe u 
jonge kittens moet opvangen, ga dan niet met alle goede 
bedoelingen wat proberen. De kans dat het misgaat is 
bij zulke kwetsbare dieren erg groot. Wilt u meer infor-
matie of advies, neem gerust contact met ons op via 
genoemd telefoonnummer.

s w i E b E R  I N F O R M AT I E F
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De eerste stapjes met Gaga    
resocialiseren

door: Patrick schellen

Iedere ‘eerste keer’ met een kat is weer even spannend. 
Of dit nou de eerste kennismaking is, de eerste keer met 
mijn hand dichterbij, de eerste aanraking… Het vraagt 
allemaal volle aandacht, een onverwachte uithaal heb je 
zo te pakken. 

Katten die we socialiseren beginnen in een hok. Zo kun-
nen ze voorzichtig wennen aan ons, de ruimte en ook al 
een beetje aan de andere katten in de kamer. En na een 
tijdje komt er nog zo’n spannende eerste keer: het hok 
open en los mogen lopen tussen de andere katten. Als 
we dit voor een kat te snel doen, kan het voor een flinke 
terugval zorgen. Maar weer andere katten gaan juist ont-
zettend vooruit als het moment daar is. 

Zo was ik eens aan het werk met Gaga, een jonge cyperse 
moederpoes. Ze was op het moment nog niet echt aaibaar. 
Maar wel speels en dol op eten. We besluiten dat we het 
gaan proberen met haar. Belangrijk is wel dat ze zich de 
komende tijd niet gaat verstoppen, zodat we haar verder 
op weg kunnen helpen naar een nieuw huisje. 

Het deurtje gaat open… ze deinst eerst wat terug, want 
dit is ze niet zo gewend. Ik ga verder met het spelen 
met haar, waar ik door een opening van het hok al mee 
begonnen was. Prinses, een andere poes in deze kamer, 
vindt het maar wat leuk en springt het hok in. Dit zegt 
voor mij al veel over hoe het verder gaat verlopen. Prinses 

wordt met gesnuffel begroet door Gaga en absoluut niet 
weggejaagd met geblaas. Later komen er ook een paar 
andere kamergenootjes voorbij, maar ook dit gaat zonder 
problemen.

Ik neem wat afstand en kijk of ze al eens het hok uit wil 
stappen omdat ze katten duidelijk minder spannend vindt 
dan mensen. Niet veel later zet ze haar eerste stap op de 
krabton die ik voor het hok gezet heb. Ze is meteen al 
wat onderzoekend, maar uiteraard ook nog wat op haar 
hoede. Ze verkent delen van de kamer om haar hok heen, 
waar ze ook nog geregeld naar terug gaat. Gelukkig, deze 
keer een makkelijke introductie.

Na die middag is erg goed gegaan in haar verdere stapjes 
en heeft ze inmiddels via een asiel haar gouden mand 
gevonden. Daar doen we het voor.  

Er is heel veel te vertellen over het socialiseren van katten wat we bij de SAZ 

doen. Katten blijven vaak onvoorspelbaar met al hun eigen karaktertjes en 

geen dag is hetzelfde.   

Gaga is meteen al wat 
onderzoekend, maar 
uiteraard ook nog 
wat op haar hoede. 



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 vraag die we vaak krijgen is, hoe lang katten bij ons 
blijven. Het makkelijke antwoord is: zo lang als de kat dat 
nodig heeft. Maar dit kan verschillen van een paar uur tot 
soms wel meer dan een jaar. Uiteraard zijn dat de extre-
men, maar we kijken wel zorgvuldig of een kat sociaal 
genoeg is om door te gaan naar het asiel voor adoptie.
 
Voor een aantal van de katten die langer de tijd nodig 
hebben zoeken we sponsors. Meestal zijn het katten die 
maar weinig menselijk contact gewend zijn. Hierdoor 
zijn de vrijwilligers die komen socialiseren, veel met deze 
katten bezig om te proberen ze vertrouwen in mensen te 
laten krijgen. Onze vrijwilligers geven die zorg en aan-
dacht iedere dag weer. Gratis en voor niks. 
Maar er is ook de kostenkant. We moeten de katten eerst 
vangen. Dat duurt soms weken of maanden. Als dat 
gelukt is, moeten ze ‘een dak boven hun hoofd krijgen’, 

gesteriliseerd / gecastreerd worden, eten, drinken, een 
schone kattenbak, hokken… En vaak zijn er andere, 
medische kosten. Juist deze katten kunnen niet direct 
naar het asiel voor adoptie. We weten daarbij ook niet 
zeker of deze katten ooit sociaal genoeg worden om in 
een huis te kunnen plaatsen. Ze hebben mogelijk het 
vertrouwen in mensen verloren of buiten zijn ze gewoon 
te schuw geworden. Een beetje van dat vertrouwen pro-
beren we te herstellen. Dat vraagt veel geduld en liefde.
 
Adopteert u een kat op afstand? Dan steunt u tevens zijn 
of haar soortgenootjes bij de SAZ en ontvangt u van ons:
• een adoptiecertificaat voor de gekozen kat(ten),
•  om de drie maanden een update van de gekozen 

kat(ten),
• ons magazine Swieber.

Even voorstellen...
Deze katten zoeken sponsors

adopTie op afsTand

door: Marjolein Pennekamp & Patrick schellen

zusje
Zusje is afkomstig van een fabrieksterrein gelegen onder de 
rook van Amsterdam. Hij woonde daar samen met een flink 
aantal soortgenoten. Allemaal echte buitenkatten en daarom niet 
geschikt om in een huis te wonen. 
Hè? Zult u denken, een kater die Zusje heet? Het zit namelijk zo, 
dit hebben we als eerbetoon gedaan. Op het fabrieksterrein had 
Zusje een vast maatje waar hij veel mee optrok. Gezien de leeftijd 
en andere kenmerken namen wij aan dat dit waarschijnlijk zijn 
zusje was. Helaas kwam zij op een dag noodlottig voor de wielen 
van een auto terecht. Zij overleefde het niet en toen stond hij er 
helemaal alleen voor. We kwamen regelmatig terug om de katten 
te verzorgen en zagen dat Zusje het er zwaar door had gekregen. 
Hij zat alleen nog maar in een hoekje en verzorgde zich slecht. 
Het was duidelijk, hij miste zijn maatje en kon blijkbaar geen 
aansluiting vinden bij de andere katten. 
Toen hij daarop ook nog ziek werd, besloten we hem weer te 
vangen en voor de benodigde verzorging onder te brengen bij 
ons in de opvang. Hij heeft het bij ons duidelijk naar zijn zin, 
al blijft hij nog graag op zichzelf. Hij zoekt wel steeds meer de 
aandacht van onze vrijwilligers op. Aaien mag, maar nog wel 
voorzichtig. 

Meer weten over deze katten of online het sponsorformulier invullen?
www.saz.amsterdam/katten-in-de-opvang

U kunt ook de bon invullen op pagina 34 van deze Swieber...
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KittyCat 
Kittycat is bij ons binnengebracht als kitten, geboren op een camping 
waar vele katten en kittens rondliepen. Het is een poes met karakter 
die weet wat ze wil en geniet van de aandacht van haar soortgenoot-
jes in de kamer. Vooral van Obi, en dat is wederzijds. Mensen vindt 
ze nog wel heel spannend en ze heeft niet altijd zin om contact te 
maken. Liever ligt ze op een veilig hoog plekje. Kom je met wat lek-
kers, dan wil ze soms nog wel eens wat komen spelen, maar aaitjes 
zijn nog wel te spannend voor haar. 

Obi
Ook Obi is al jong bij ons binnengebracht. 
Geboren op een boerderij waar hij veel soort-
genootjes om zich heen had. Contact met 
mensen was hij duidelijk nog niet gewend. 
De laatste tijd begint hij wel steeds meer het 
contact met de socialiseerders te maken en 
laat hij zich zo nu en dan ook aaien. Zoals 
we bij KittyCat al aangaven, zijn deze twee 
echt dol op elkaar en regelmatig lopen ze dan 
ook kopjes gevend en knuffelend met elkaar 
door de kamer, op weg naar een knus diner 
voor twee!  

nala
Nala is een mooie dame van naar 
schatting anderhalf jaar oud. 
Wij hebben haar gevonden op 
Westpoort in de Amsterdamse 
haven. Z scheen er al enige tijd 
rond te zwerven. Mogelijk is ze 
daar destijds gedumpt. Ze trekt in 
de kamer wel met een paar leef-
tijdsgenoten op, maar naar mensen 
blijft ze nog wat argwanend. Onze 
socialiseerders werken rustig met 
haar om aan ons te wennen. Het 
zal mogelijk nog even duren voor 
ze herplaatst kan worden, maar tot 
die tijd heeft zij het bij ons prima 
naar haar zin.



a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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winnie
Winnie is een klein poesje van naar schatting twee jaar. Zij leefde in een kolonie, 
totdat een melding van deze kolonie zwerfkatten bij ons binnenkwam. Winnie is 
gevangen en woont nu bij ons. Heel lang verstopte ze zich voor onze vrijwilligers 
en kregen we boos geblaas als we haar wat lekkers wilden geven. Stap voor stap 
durft zij nu een beetje in onze richting te komen. Ze verstopt zich steeds minder, 
maar spontaan naar ons toekomen is toch echt nog een paar stappen te ver. 

Taco
Taco behoort tot een groep van 10 katten die begin dit jaar 
bij ons binnen kwam. Wel altijd door iemand gevoerd, 
maar niet echt gewend om heel veel menselijk contact te 
hebben. Van de ‘Adoptie op afstand’-katten is Taco de kat 
die het kortst bij ons op de SAZ is. Hierdoor is hij met soci-
aliseren ook duidelijk het schuwst van deze katten. Zijn er 
alleen katten in de kamer, dan loopt meneer rustig rond en 
vermaakt hij zich prima, maar komen er verzorgers binnen 
dan kiest hij er toch nog voor om alles vanaf een veilige 
plek op afstand te observeren.  

sarah 
Sarah is geboren en getogen in een kattenkolonie 
op een fabrieksterrein. Net als haar soortgenoten 
in de kolonie, leefde ze daar voornamelijk van de 
jacht. Omdat sommige katten ziek werden, en er 
nieuwe nestjes werden aangetroffen, is onze hulp 
ingeroepen. De meeste katten, waaronder de kittens, 
hebben we kunnen vangen en herplaatsen. Sarah 
is een zorgenkindje en heeft nog wat langer nodig. 
Tot dan zit ze bij ons. De warmte en de gezelligheid 
van de vele soortgenootjes om haar heen doen haar 
duidelijk goed. Eén van deze soortgenootjes is haar 
zusje Loïse die we een tijdje na Sarah vingen. 

Loïse
Dit is Loïse, het zusje van Sarah. Waar Sarah 
al een tijd bij ons had doorgebracht, daar liet 
Loïse zich niet zomaar vangen. Er is dan ook 
wel enige tijd overheen gegaan voor we deze 
twee zussen konden herenigen. Sindsdien 
zien we ze geregeld bij elkaar liggen in de 
kamer, hoewel ze ook prima afzonderlijk 
van elkaar hun weg vinden. Loïse is nog een 
stuk schuwer dan Sarah, ook vanwege het 
feit dat ze slechte ogen heeft. Maar voor een 
lekkernij wil ze wel al tevoorschijn komen. 
En heel langzaam begint ze bij sommige 
vrijwilligers van het aaien te genieten. 



a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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Sinds oktober 2020 mag ik elke donderdag na mijn 
werk tweeënhalf uur knuffelen, aaien en spelen met de 
katten en poezen van de SAZ. Wat ben ik dankbaar dat 
mij deze mogelijkheid door de SAZ is geboden! Ik houd 
enorm veel van dieren (behalve op mijn bord) en van 
katten in het bijzonder. Omdat mijn partner allergisch 
is voor honden en katten, hebben we helaas zelf geen 
huisdieren. En hoewel ik erg veel plezier beleef aan de 
huiskatten uit Nieuw-Sloten die ik tijdens mijn rondjes 
door de buurt tegenkom, wilde ik toch nog iets meer kat-
ten in mijn leven. En nu heb ik er zomaar vijf kamers 
vol met snoezige, mooie, lieve katten er in mijn leven bij 
gekregen! Heel fijn! 

Voordat ik naar de SAZ loop, trek ik thuis eerst mijn 
SAZ-kleren aan die ik opberg in een plastic tas in de 
meterkast, want het is niet de bedoeling dat ik onbe-
doeld kattenharen het huis in importeer omdat anders 
mijn partner rode traanogen krijgt en aan één stuk door 
moet niezen... Mijn SAZ-outfit bestaat uit een oude 
spijkerbroek vol met - niet door katten maar door een 
verbouwing veroorzaakte - gaten en een zwarte fleece 
trui. Eigenlijk is die fleece trui allang niet meer zwart, 
want zelfs na een beurt met de beste kleefroller of kle-
dingborstel, zit ie nog steeds onder de haren. Door al die 
kattenharen is de kwaliteit van de trui eigenlijk verbe-
terd: hij is hierdoor namelijk veelkleuriger en vooral ook 
veel zachter geworden. 

Bij aankomst bij de SAZ word ik altijd als eerste verwel-
komd door een … hond! In het begin keek ik daar van op, 
want wat doet een hond nou bij de kattenopvang? Maar 
inmiddels kijk ik met net zoveel plezier naar de vrolijke 
begroeting van deze lieve zwarte krullenbol uit, als naar 
de kopjes en het gespin van de katten. 

Wekelijks neem ik een boek mee naar de SAZ. Mijn 
oorspronkelijke plan was om naast het spelen, aaien en 
knuffelen, ook gewoon lekker met een kat op schoot een 
paar bladzijden te lezen. Maar als ik in het afgelopen 
half jaar vijf bladzijden heb gelezen, is het veel. Eén kat 
op schoot aaien en een boek lezen gaat nog wel, maar 
een kat (of twee) op schoot en tegelijk een drietal andere 
katten vermaken met een kattenhengel waarvan ik de 
veertjes en fliebertjes in een speeltunnel heb verstopt, 
dat is een beetje teveel van het goede (want hoe sla je 

dan een bladzijde om?). Toch neem ik elke week weer 
een boek mee. Het is net als het aantrekken van mijn 
SAZ-outfit, een soort traditie geworden. En ook al lees 
ik niet, er is altijd wel een kat die zich vermaakt met de 
boekenlegger die uit mijn boek steekt!

Ik heb bewondering voor al die mensen bij de SAZ die 
de namen van de katten uit hun hoofd kennen; mij is dat 
na een half jaar nog steeds niet gelukt. En dat terwijl ik 
toch met enige regelmaat de ordner doorlees waarin o.a. 
de namen, het geslacht en de vindplaats van de katten 
staan vermeld. Af en toe verzin ik zelf maar (niet bijster 
originele) namen. Een wat te dikke kat noem ik Dikkie 
Dik. Een kat met de niesziekte heet bij mij Snottebel. 
En in elke kennel zit wel weer een andere Dikkie Dik 
of Snottebel. Of Rooie Rakker, Blackie of Schildpadje... 
Een kitten spreek ik steevast aan als Kleine Kabouter. 
Gewoon omdat ik dat zo leuk vind klinken! 

Bij de SAZ ben ik op mijn plek: bij de katten natuurlijk, 
maar ook bij de andere socialiseerders, de mensen op 
kantoor en de mensen op de ambulance. Ik bewonder 
al deze mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten 
voor de Amsterdamse zwerfkatten. Ik hoop dat ik nog 
lang kan meehelpen.

Mijn avondjes katten 
socialiseren

door: Marjan Loos

 23  | Swieber

s w i E b E R  V R I J W I L L I G E R



                          

Geweldig!, dat was wat ik dacht toen ik wegreed van Loes. 
Loes, al jarenlang donateur van de SAZ, ik had dan ook 
zojuist veel voer voor onze opvangkatten bij haar opge-
haald. 
Mijn gedachte ‘geweldig’ was echter niet alleen vanwege 
deze donatie, maar bovenal omdat ik foto’s had zien 
staan van de door haar in de loop der tijd geadopteerde 
katten vanuit verschillende asielen. Alleen maar oude 
katten, niet meerdere tegelijkertijd, maar na elkaar één 
of een stelletje. Er kwamen bij mij meerdere vragen naar 
boven tijdens het ritje terug naar de SAZ om het voer 
daar uit te laden.
Bij voorbaat weet je dat oude katten in principe eerder 
overlijden dan kittens, hoeft niet altijd, echter het risico is 
natuurlijk groter. Maar dat weerhoudt Loes dus niet om 
juist deze bejaarde katten een gouden mandje te bieden, 
want ‘Oudjes verdienen toch ook een warm plekje’.
 
En zo is dat! Vooral nu in het kittenseizoen, het voorjaar, 
delven de oudere katten het onderspit, terwijl zij het 
eigenlijk het hardst nodig hebben, dat gouden mandje 
op hun oude dag. Daarom was ik benieuwd naar de moti-
vatie van Loes om alleen oudere katten te adopteren. En 
hopelijk inspireert haar visie anderen om vooral om te 
kijken naar deze bejaarde katten, want het is echt zo gek 
nog niet om juist hen een warm mandje te geven…

Dag Loes, wie ben je? En wie zijn jouw katten? 
Ik ben Loes en heb al 50 jaar katten. Zoals menigeen 
begon ook ik met kittens. Een tijdje nadat de laatste was 
overleden, ging ik naar een dierenasiel. 
Dat was in april 1991. Wat ik precies in het asiel zou aan-
treffen… ik had geen flauw idee. Al snel viel mijn oog op 
een klein zwart/wit dametje van zeker 15 jaar. Sara was 
samen met kater Joris afgestaan en zo ging ik ineens met 
twee schatten naar huis. 
Het was mijn eerste bejaarde koppeltje. Het was liefde op 
het eerste gezicht. 

Hoe heb je de SAZ leren kennen? 
Op een bepaald moment had ik alleen nog Demy van 17 
jaar en ging op zoek naar een huisgenootje voor haar.
           

Oudjes verdienen toch ook 
een warm plekje
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door: Marjolein Pennekamp

inTerView

Minoes en haar broer Mika

Joris en Sara in 1991

Op de site van een asiel stond een heel mooi bejaard lapje, 
die eerder door de SAZ was opgevangen, maar inmiddels 
via het asiel geplaatst kon worden. Helaas was dit poesje al 
geplaatst toen ik ging informeren. 
Vervolgens informeerde ik bij de SAZ. Aangegeven werd 
dat de SAZ geen katten plaatst, alleen bij uitzondering, als 
het voor de kat(ten) zelfs via het asiel niet eenvoudig blijkt 
te zijn om geplaatst te worden. En op dat moment bleek 
een koppeltje (broer en zus) van 16 jaar bij de SAZ te zit-
ten, die hun hele leven als muizenvangers in een loods 
hadden geleefd. Mika en Minoes waren samen meer dan 
welkom.
 
Je adopteert altijd bewust oudere katten, hoe is dit gekomen? 
Eerlijk gezegd denk ik daar nooit zo over na. Oudjes 
verdienen toch ook een warm plekje! Bovendien is het 
ontzettend leuk om te zien hoe ze veranderen en hun 
draai vinden. 
Soms tref je een heel bijzondere kat. Neem de stokoude 
Fleur. Haar leven was niet zo fijn geweest waardoor ze 
het vertrouwen in de mensheid kwijt was. Toen ze bij me 
kwam, leefde ze zeven maanden in de open keuken. Wel 
maakte ze bij mooi weer een rondje door de tuin.
Uiteindelijk ontdekte ze een ‘veilig’ mandje in de woon-
kamer en zo heeft Fleur, op haar eigen manier, nog bijna 
twee jaar genoten van haar oude dag. 

Ook was er de hoogbejaarde Bowie met zijn gehavende 
lijfje. Wat een kroelventje. Echt, we hadden deze laatste 
vier maanden samen niet willen missen. 

En dan last but not least mijn heerlijke ventje Ramses. Die 
heb ik twee jaar geleden uit het asiel gehaald en volgens de 
papieren is hij nu 17 jaar. (Een aantal weken na dit interview 
is Ramses helaas overleden. Rust zacht lieverd...)

Van oudere katten weet je dat de kans groter is dat ze sneller 
kunnen overlijden in vergelijking met een jongere kat, hoe ga je 
daarmee om? Waarom weerhoudt dat jou niet?   
Afscheid nemen is altijd moeilijk. Meestal heb ik een 
oudje een paar jaar. Helaas soms ook maar een paar maan-
den. Toch weet ik altijd weer dat ze hebben genoten en 
daar gaat het om. Vanuit mijn eigen standpunt gezien zou 
ik beslist geen jongere kat meer in huis nemen. Want ik 
vind wel dat je, als je een dagje ouder wordt, sowieso beter 
oudere katten kunt nemen omdat je anders misschien 
een kitten niet overleeft. Als ik naar het asiel ga kies ik de 
laatste jaren alleen katten die ouder zijn dan 15 jaar. En 
gelukkig heb ik wel een achterdeurtje voor het geval dát…  

Ook via Social Media attendeer je op oudere asielkatten die op 
zoek zijn naar een huisje. Kun je daar meer over vertellen? 
Er zijn verschillende pagina’s/websites waar kattenlief-
hebbers elkaar regelmatig tegenkomen. Wanneer een 
oudere kat wat moeilijker plaatsbaar is, vind ik het fijn om 
een handje te helpen door een oproep op zulke pagina’s 
en/of websites te zetten.    
 
Wat is jouw belangrijkste ‘kattenmotto’? 
Mijn motto is: Niks moet alles mag. Geef katten de ruimte 
om zichzelf te kunnen zijn. En als zij gelukkig zijn dan 
ben ik dat ook.    

P.S. En inmiddels heeft ook 18 jaar oude poes Miepie haar 
gouden mandje gevonden bij Loes. Wellicht leeft Miepie 
niet lang meer, maar Loes biedt haar wel de beste kwaliteit 
van leven op haar oude dag. En daar gaat het om!
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Fleur in haar vertrouwde mandje

Mijn kennismaking met Bowie in de opvang Bowie een paar weken bij me

Ramses Miepie



a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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Kantelramen    
Van de dierenarTs…

door: Lucia bakker

Helaas komen er dan ook weer gevaarlijke situaties om de 
hoek kijken. Elk jaar vallen er talloze katten van hun balkon 
met allerlei nare breuken tot gevolg: poten, bekken, kopje. 
Ook katten die al jaren op het balkon komen, kunnen het 
op een dag verkeerd inschatten, dus zorg dat je je balkon 
katveilig maakt. 
 

Zoals we allemaal weten zijn katten nieuwsgierig en onder-
nemend. Kantelramen lijken veilig, maar zijn dat absoluut 
niet! Katten proberen omhoog te klimmen, maar buiten, 
maar daar hebben ze geen grip en dan glijden ze langs het 

glas naar beneden. Omdat de opening smal toeloopt, wordt 
de kat vast geklemd in de sleuf. De kat probeert zich los te 
wrikken, maar heeft geen houvast en raakt alleen verder 
vast geklemd. Als deze situatie langer voort duurt, kan de 
kat uiteindelijk sterven. Dit gebeurt helaas af en toe. 
Ook kunnen katten met een poot vast komen te zitten 
waarna de poot geamputeerd moet worden. Er zijn katten 
waarbij de ruggengraat onherstelbaar werd beschadigd. 
Katten die stikten omdat ze met hun hals in de gleuf vast 
kwamen te zitten, katten met inwendige bloedingen en 
meer. 

Natuurlijk is deze situatie te voorkomen.  
• Zorg dat de ramen dicht zijn als u niet thuis bent.  
•  Houd de deur van een ruimte dicht als het raam open 

staat. 
•  Koop een rekje om de kier af te schermen (zie de drie 

afbeeldingen hieronder). 
•  Zet het raam vast met pinnen, zodat het niet zover open 

kan dat de kat er tussen kan komen. 

Een handdoek tussen de kieren werkt niet: dan kan de kat 
nog steeds naar buiten ontsnappen en vallen. 

Een heerlijk voorjaar gewenst, namens alle katten! 

   

Nu het voorjaar begonnen is, gaan de ramen weer open. De bomen staan 

in bloei, bloemen schieten uit de grond, en alles ziet er weer vrolijk uit. 

Mensen en katten ontwaken uit hun winterslaap en willen lekker naar buiten 

voor een frisse neus en wat zonne-energie.     
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Social Media Highlights  



Het is pas voorjaar, maar er komen vast weer van die snikhete zomerdagen 
aan zoals we afgelopen jaren vaker hebben ervaren. Ook voor katten is dit 
soms een uitdaging, zelfs al stammen ze af van woestijndieren. We geven u 
graag wat tips om uw kat gezond deze dagen door te laten komen. uiteraard 
is de ene kat de andere niet en zult u zelf moeten uitproberen wat de kat wel 
en niet prettig vindt.

a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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Hittegolf, ook voor de kat een uitdaging
Tips

Bij jonge kittens, zieke of oudere katten is het extra belang-
rijk op te letten omdat ze minder bestand tegen de hitte 
zullen zijn dan een gezonde volwassen kat.

Doe het sowieso rustig aan, ga niet actief proberen te 
spelen met de kat op de warmste momenten van de dag. 
Probeer ook de kat zo min mogelijk te vervoeren of op 
andere manieren ver van huis te laten gaan tijdens de heet-
ste uren. Alle energie die een kat kan besparen is op zulke 
dagen belangrijk om de hitte goed te verdragen. 

En uiteraard zijn er de dingen die we voor onszelf al doen 
waar katten van meeprofiteren. Het gesloten houden 
van deuren en ramen, verduisteren met gordijnen etc. 
Ventilatoren en airco’s vinden katten lang niet altijd prettig, 
zorg er bij gebruik dus het liefst voor dat een kat naar een 
plek toe kan waar hij er geen last van heeft. Schaduwrijke 
plekken onder een parasol zullen vooral in trek zijn. 

Verkoeling
De kat zal zelf al het voortouw nemen en nog meer dan 
anders op koele plekken gaan liggen slapen. Sta niet raar te 
kijken als de kat plots op de tegels in de badkamer gaat lig-
gen, deze geven vaak wat meer koeling dan andere onder-
gronden. Komt de kat graag buiten en heeft u een gazon 
dan kunt u dit bijvoorbeeld ‘s ochtends (deels) besproeien 
zodat er ook een koeler gevoel aan de poten ontstaat. 
‘Zweten’ doen katten immers via hun voetzolen. Voor een 
terras, balkon of binnen worden er in de zomer ook specia-
le koelmatten verkocht. De eenvoudigste uitvoeringen zijn 
eigenlijk niet veel meer dan een vochtige zeem. Een hand-
doek nat maken, uitwringen en neerleggen zal hetzelfde 
effect hebben. Geef de kat echter wel altijd de keuze om 
erop te gaan liggen en leg het niet over hem heen. En een 
doos (uiteraard niet vol in de zon) als schaduwrijke plek om 
in te schuilen zal ook gewaardeerd worden.

Vochtopname
Katten staan er om bekend dat ze van nature weinig drin-
ken. Mocht u de kat vooral brokken geven, dan kunt u uw 

kat helpen door op warme dagen wat meer natvoer te geven 
in plaats van brokken. Katten eten op warme dagen over 
het algemeen al minder en zullen wellicht daardoor min-
der uit zichzelf drinken. Natvoer kan ertoe bijdragen de 
uitdroging te voorkomen. Ook verkopen steeds meer fabri-
kanten speciale soepjes voor katten die op zo’n moment 
uitkomst kunnen bieden. 

Sowieso is het goed om het water op warme dagen regel-
matig te verversen zodat het niet teveel opwarmt. En ook 
om op meer plekken water neer te zetten. Sommige katten 
houden ook erg van spelen met water. Zeker met een bal-
letje of ijsblokjes in een teiltje water. Hiermee kan een kat 
verleid worden om uit zichzelf te gaan pootje baden en zich 
daarmee te koelen. 

Geen ijs voor katten
Het geven van ijs aan uw kat is geen goed idee, zeker niet 
als het roomijs is. Katten zijn doorgaans lactose intolerant. 
Hierdoor kunnen ze diarree krijgen of overgeven door 
producten met koemelk. Het risico op uitdroging is hierna 
dan ook veel groter. Ook kan ijs kunstmatige zoetstoffen 

door: Patrick schellen

bevatten die niet veilig zijn voor consumptie door katten. 
Uiteraard is chocolade(ijs) helemaal uit den boze omdat 
het giftig is. 

Maar zelfs als hier allemaal rekening mee gehouden wordt, 
heeft het geen zin om ijs te geven. Katten koelen zich door 
zich te wassen en de temperatuurregeling gaat via de huid. 
Met het eten van iets kouds krijgt een kat het dus niet koe-
ler. Op internet circuleren er vele filmpjes van katten die 
een ‘brainfreeze’ krijgen bij het eten van ijs. We kunnen 
het ze niet navragen maar het lijkt zeer onplezierig voor de 
kat. Daarbij kan ijs een kat verwonden als het blijft plakken 
aan tong of lippen als hij het probeert weg te krijgen. Ook 
kan het gebit beschadigd raken door het bijten of kauwen 
op ijs. 

bescherming tegen de zon
Katten met een witte of beschadigde vacht op hun oren 
lopen een hoog risico op verbranding. Het is in zulke 
gevallen belangrijk uw kat in te smeren met een geschikte 
zonnebrandcrème. De meeste voor mensen verkrijgbare 
producten zijn niet geschikt voor gebruik bij uw kat. Er 
zijn dan ook speciaal op huisdier afgestemde middelen 
verkrijgbaar. 
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En mijn naam is Michèl. Ik ben in het dagelijks leven 
registeraccountant en woon in Castricum. Sinds mijn 
vroegste jeugd ben ik een kattenmens. Dat ik bestuurs-
lid bij de SAZ ben geworden, komt eigenlijk door 
mijn poes Tara, ooit een zwervende tienermoeder in 
Winterwijk. Zij inspireerde mij om een poezenkalender 
uit te brengen voor een goed doel. Naast mijn werk heb 
ik namelijk een kleine uitgeverij, de Koningsboekerij. 
Ik schrijf ook sprookjesboeken en treed ik op als 
Koning Michaelis van Lagerland tijdens fantasy festi-
vals als Elfia. In mijn verhalen komt er altijd een hofkat 
voor en dat is dus Tara. 

Vorig jaar heb ik Edwin gevraagd of ik als donateur van 
de SAZ een advertentie in de Swieber mocht zetten 
voor de kalender. Zo raakten wij in gesprek. Hij vond 
het fijn om iemand met een financiële achtergrond in 
het bestuur te hebben en vroeg mij of ik daar misschien 
interesse voor had. Na een rondleiding langs de prach-
tige kattenkamers, was ik gelijk verkocht! 

a P n E u M a G a z i n E  R u B R I E K
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Hallo, ik ben Sandra. Enkele jaren geleden heeft Myrna 
me een keer gepolst of ik interesse had om bestuurslid 
te worden bij de SAZ. Omdat ik op dat moment naast 
mijn werk ook afdelingsvoorzitter was van de Partij voor 
de Dieren in Noord-Holland, kon ik daar geen tijd voor 
vrijmaken. Eind februari 2021 zat mijn termijn als voor-
zitter er echter op en kreeg ik meer tijd voor andere leuke 
dingen. Die tijd besteed ik graag aan de SAZ! 

Ik ben gek op katten en op hun eigenzinnige karakter, 
dus ben ik hier uitstekend op mijn plaats. Naast mijn 
bestuurswerk ben ik directeur van stichting Bont voor 
Dieren, een organisatie die opkomt voor dieren in de 
bontindustrie en strijdt voor een wereld zonder bont. Ik 
woon even buiten Amsterdam met mijn partner en kater 
Wodan.

Van het bestuur 
Naast de fantastische inzet van medewerkers en vrijwilligers heeft de SAZ 

ook een bestuur. Behalve de bekende zittende leden zijn er sinds kort twee 

nieuwe algemeen bestuursleden, zij stellen zich graag aan u voor...
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De laatste maanden was hij weer even terug bij ons. De kat 
had een groot kaakabces en had ook een schildklieroperatie 
nodig. Na de behandelingen en herstel kon Kees na twee 
maanden gelukkig weer terug naar zijn vertrouwde huis. 

Net als Kees zijn er meer katten die buiten wonen binnen 
het genoemde TNR-programma. Dit zijn katten die we 
vangen (Trap), castreren (Neuter) en weer terugplaatsen 
(Return). Naast het bijvoeren verzorgt de SAZ voor deze 
katten ook de medische nazorg. We proberen de katten 
altijd in hun eigen vertrouwde omgeving terug te plaatsen, 
maar dat lukt helaas toch niet altijd. Katten moeten veilig 
zitten en een goede mogelijkheid hebben om te schuilen. 
De voorkeur gaat daarom uit naar plekken met buurt-
bewoners of beheerders die met liefde een oogje in het zeil 
willen houden, zodat wij altijd op tijd kunnen inspringen 
als er bijzondere zorg nodig is.

In het geval van Kees is er een afspraak dat het voeren door 
de mensen van de loods wordt gedaan. Op andere locaties 
zijn er voertonnen die wij regelmatig bijvullen. Afhankelijk 
van de locatie kan dit verschillen van eens per maand tot 

vier maal per week. Bij de meeste van deze locaties laten de 
katten zich niet echt zien als we ze komen bijvoeren. 
We zijn daarom blij met alle hulp die we krijgen van de 
betrokkenen om dit toch te kunnen realiseren. 

In 2016 schreven we al eens in de Swieber over Kees. Toen had hij gebits-

problemen en een werveltje van een knaagdier om een kies. Normaal woont 

Kees op één van onze TNR-locaties, een loods waar de medewerkers naar 

hem omkijken. Door de jaren heen hebben ze hem ook steeds beter kunnen 

benaderen. 

Terug naar huis 
Tnr-kaT kees 

Kees laat zich na zijn schildklieroperatie 
nog steeds goed benaderen...

door: Patrick schellen



Afgelopen februari is Maria overleden. Jarenlang hadden 
we veel contact met Maria omdat ze in de Vogelbuurt in 
Noord straatkatten verzorgde. Ook hielp ze mensen met 
katten aan voer als daar door omstandigheden nood aan 
was. Ze was er altijd vol enthousiasme bij om mensen 
in haar buurt naar de SAZ door te verwijzen als er wat 
met hun kat was. We kunnen dan ook wel stellen dat ze 
jarenlang een fantastische ambassadeur voor de SAZ is 
geweest. Een ontzettend lieve vrouw met een groot hart 
voor mens en dier. Wat ons betreft een ontzettend groot 
verlies. 

Een maand later overleed ook Jannie. Een vrouw bij wie we 
al jaren kwamen als ze hulp nodig had met de verzorging 
van haar poes Bella, die zoveel voor haar betekende. En 
andersom Jannie ook voor Bella... We hielpen bijvoorbeeld 
als er iets moest gebeuren als klitten wegknippen, ze naar 
de dierenarts moest of met ontwormen. Ook bleef Bella 
wel eens tijdelijk bij ons wanneer dit nodig was. Samen 
waren Jannie en Bella ook te zien in een special van 
Brandpunt+ met als onderwerp Armoede & Dierenleed 
(deze is te vinden op onze Youtube-pagina). Onlangs 
kwam Bella weer bij ons op de SAZ nadat Jannie in het 
ziekenhuis werd opgenomen. Met droefenis hebben we in 
maart kennis genomen van het overlijden van Jannie. 

We wensen alle nabestaanden van Maria en Jannie veel 
sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
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In memoriam

In het zonnetje.. .
Onze dierenarts, Dierenkliniek Osdorp, wordt grondig 
verbouwd. Hierdoor hebben wij hun oude hokken kun-
nen overnemen. Deze hokken gebruiken wij vooral om de 
meest verwilderde en schuwe katten tijdelijk op te vangen 
totdat ze genoeg gewend zijn om veilig los te kunnen in één 
van de kamers. Dit hadden we niet kunnen doen zonder de 
hulp van onze donateurs. Heel erg bedankt aan eenieder die 
dit mede mogelijk heeft gemaakt!

Ook bleef Bella wel eens tijdelijk 
bij ons wanneer dit nodig was...
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Actrice Bruni Heinke is vooral bekend van haar rol 
als Helen Helmink in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, 
maar heeft vele andere rollen op haar naam staan in 
series als Westenwind, Dagboek van een Herdershond, 
maar ook in bijvoorbeeld de film Spetters van Paul 
Verhoeven. Daarnaast heeft zij gespeeld in producties 
met onder andere John Kraaykamp sr., John Lanting en 
Piet Bambergen. Bij ons is Bruni vooral bekend als socia-
liseerster van onze katten! Naast haar inzet als vrijwillig-
ster bij de SAZ, schildert zij ook. Dit schilderij heeft ze  
speciaal voor de SAZ gemaakt. 

En speciaal voor dierendag mochten we dit schilderij vei-
len via onze Facebook-pagina. Bedankt Bruni voor deze 
mooie gift waar we goede dingen mee kunnen doen voor 
onze katten. Ook grote dank aan Sophie die uiteindelijk 
het winnende bod uitbracht. 

Veiling schilderij Bruni Heinke
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Sophie met aanwinst

De SAZ-Voedselbank Voor Dieren is ontstaan omdat we 
door onze werkzaamheden met zwerfdieren begrepen 
dat er een grote behoefte is aan deze vorm van hulp. 
Door te helpen bij de verzorging van dieren kunnen we 
voorkomen dat er dieren vanwege financiële redenen op 
straat belanden. Met deze dierenvoedselbank voorzien 
we in de eerste levensbehoeften van dieren met een 
thuis. We doen dit door voedsel voor gezelschapsdieren 
te verstrekken aan eigenaren die (tijdelijk) financieel 
niet of nauwelijks in staat zijn om voor hun dieren goed 
en voldoende voedsel te kunnen kopen. Daarnaast wordt 
met aanbieden van hulp op deze wijze verspilling van 
voedsel tegengegaan, want vaak betreft het voedsel dat 
anders vernietigd zou worden. 

We bieden alleen ondersteuning waar dat echt nodig 
is. Door onze dagelijkse werkzaamheden met veelal 
kwetsbare mensen, kunnen wij ervoor zorgen dat de 
beschikbaar gestelde middelen ook daadwerkelijk terecht 
komen bij de mensen én de dieren die dit het hardst 
nodig hebben. 

Lees meer over de voorwaarden en aanmelding op: 
www.saz.amsterdam/voedselbank-voor-dieren.

Dierenvoedselbank help mee
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a 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

Ja,
 

ik word 
donateur / sponsor 

  

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          
 
Ja, ik wordt sponsor van   O Zusje     O KittyCat     O Obi     O Nala     O Winnie     O Taco     O Sarah     O Loïse

Het bedrag per kat is maandelijks:  O  e 12,50        O  e                                   (indien meerdere gekozen katten)

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten om de donatie / sponsoring 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   |   Vrije Geer 2   |   1066 EG Amsterdam

Help de stichting amsterdamse zwerfkatten en word donateur / sponsor!

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

s w i E b E R  I M P R E S S I E

Beelden zeggen meer dan 
duizend woorden...

uiT onze kennels

Er is geen mooier geschenk, dan de liefde van een kat

- Charles Dickens, Engels schrijver [1812 - 1870]

 caT-quoTe
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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 ge-
vangen. Is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen de tamme katten 
indien mogelijk 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 afnemen.
Er wordt 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.
Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.saz.amsterdam/sterilisatie

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Winnie (zie pagina 20 - Adoptie op afstand) 


