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Onverwachte vriendschap
‘We zijn dolgelukkig met elkaar...’

Rode kater Mars
Een wekenlange zoektocht met resultaat

PINK! op bezoek
Waardevolle ervaring



Sinds het verschijnen van de vorige uitgave van de 
Swieber afgelopen zomer, heeft Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten (SAZ) niet stilgestaan. De problemen rond 
de Amsterdamse zwerfkatten vragen voortdurend aan-
dacht, en die aandacht geven we graag en vol overgave.

Het kittenseizoen bracht zoals elk voorjaar veel werk voor 
de SAZ. Ze leken overal te zitten: op bedrijventerreinen, 
onder auto’s, op daken en in moestuinen. Sommige kit-
tens waren erg ziek en zaten onder de wormen en vlooien. 
Ze hadden dan ook een periode van intensieve zorg nodig 
om er weer bovenop te komen en een nieuw thuis te vin-
den. Wederom keihard bewijs hoe noodzakelijk het is om 
katten te steriliseren!

Het ‘extra potje’ van de gemeente Amsterdam voor gratis 
steriliseren van katten is helaas op, maar we bieden zelf 
behandelingen tegen een gereduceerde prijs aan en we 
hopen daarmee vele eigenaren en katten te kunnen hel-
pen. De ADAM-regeling voor financiële hulp bij dieren-
artsbezoek bestaat gelukkig nog steeds. Meer informatie 
over de ADAM-regeling? U kunt het volgende nummer 
bellen: 020 -  568 15 21 (te bereiken op werkdagen van 
10.00 tot 13.00 uur).

De bekendste ‘zwerfkat’ van de afgelopen periode was 
ongetwijfeld rode kater Mars, die begin augustus op 
Schiphol uit zijn mand ontsnapte en daarna spoorloos 
was. Heel Nederland leefde mee en zijn verhaal werd in de 
media breed uitgemeten. Ook de SAZ zocht hard mee, en 
met succes: Mars is na zeven weken gevonden! Op pagina 
14 kunt u zijn verhaal nog eens nalezen.

Verzorgt u een zwerfkat en wordt het een koude winter? 
Dan kunt u bij ons gratis (donaties als bedankje, in welke 
vorm dan ook, zijn natuurlijk altijd welkom!) een isobox 
ophalen - een doos van piepschuim gevuld met hooi en 
zaagsel - om de kat een warme slaapplaats te kunnen bie-
den (zie bijgaandefoto - zolang de voorraad strekt).

We zijn ontzettend blij dat we  -  gesteund door mensen 
zoals u  -  zoveel voor dieren en mensen hebben kunnen 
betekenen. En we hopen in de volgende periode weer veel 
te kunnen doen aan de nood die nog altijd bestaat.

Namens de SAZ,
Cynthia Turner
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De winter komt eraan!
Voorwoord
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Een rustige ochtend eindigde in snel aankleden en op de fiets springen 
naar een adres vlak bij mijn huis. Er was op deze regenachtige dag een 
melding van hele kleine piepende, verregende kittens binnengekomen.

Kittens in de regen
dit was allemaal niet nodig geweest...

De melder had geen moederpoes gezien... Toen ik twin-
tig minuten later op het adres aankwam, lag er geluk-
kig wel een moederpoes bij de kittens die naar mij toe 
nogal wantrouwend bleek. Ik schatte de kittens op tien 
dagen oud.

Ik wilde eigenlijk met vangen wachten op mijn collega, 
want ik was op de fiets en had geen materiaal bij me. 
Zij stond echter vast in het verkeer, dus dat zou nog een 
tijdje duren. Omdat er inmiddels al meerdere mensen 
bij waren geweest, wilde ik niet het risico lopen dat door 
al die onrust moederpoes er met de kittens vandoor zou 
gaan.
Het was even droog geweest, maar het begon opnieuw 
te regenen. Een bovenbuurvrouw schoot te hulp met 
een reismandje waar ik wat eten in legde. Het duurde 
even, maar de moederpoes zat nu half in het reismand-
je. Toen kon ik achter haar langs de kittens pakken en 

ze ook in de reismand leggen. Het leverde me wel een 
waarschuwingsbeet van de moeder op, maar de kittens 
lagen nu in ieder geval op een droge handdoek. Een 
paar minuten later volgde zij ook. Ze was er niet van 
gecharmeerd, want er kwam steeds meer gegrom uit 
het inmiddels dichte mandje. 

Nadat mijn collega was gearriveerd, hebben we ze alle-
maal overgezet in een vangkooi en zijn ze meteen door 
gegaan naar het asiel.

Het was wel even afwachten of een van de kleintjes 
sterk genoeg zou zijn. Als moederpoes gesteriliseerd 
(en gechipt) was, dan zou dit allemaal niet nodig zijn 
geweest.
 

tekst: Estera Waas  foto’s: Nynke Vissia

We vingen gelijk met Pip een heel bang kitten in een 
binnentuin in Amsterdam-West. Dit kitten was uitge-
hongerd en schuw. Na een paar dagen hebben we ze bij 
elkaar gezet. Pip legde letterlijk haar pootje over het bange 
beestje heen. Na een tijdje ging Pip naar een pleegadres 
met meer schuwe kittens en liet hen het vertrouwen in 
mensen winnen. Ze gaf het goede voorbeeld. Vooral een 
rood katertje was helemaal verliefd op Pip. 

Pip werd gesteriliseerd en verhuisde naar een baasje. 
Maar al na twee dagen ging de telefoon dat Pip van een 
krabpaal was gevallen en niet meer kon lopen. Toen we 
haar hadden opgehaald, bleek haar poot op een vervelen-
de plek gebroken te zijn. In eerste instantie heeft de die-
renarts  geprobeerd het bot met een pin en een plaat vast 
te zetten. Door de hoogte van de breuk was er bijna geen 
ruimte om het bot goed vast te zetten. Helaas bleek na 

twee weken dat de pin niet genoeg houvast had, waardoor 
het niet zeker was of Pip’s pootje gered kon worden.

Toen de pin eruit kon, bleek dat - wonder boven wonder 
- het bot al goed aan het vastgroeien was. Pip’s pootje 
kon waarschijnlijk toch gered worden. Twee weken later 
begon ineens haar knieschijf steeds van zijn plaats te 
schieten en moest ze toch weer onder het mes om die 
vast te zetten. 

Kleine Pip is nog steeds aan het revalideren en we dui-
men voor haar dat ze haar pootje kan behouden. Ze zit 
nu in een pleeggezin zonder afleiding van andere kittens, 
zodat ze geen wilde toeren kan uithalen en ze een groot 
deel van de dag hokrust heeft.

Heel veel beterschap lieve Pip! 

Kleine Pip kwam alleen bij ons binnen; ze was een tam kitten... 
en Pip bleek ons te kunnen helpen... 

Het pootje van kleine Pip 

 5  | Swieber

tekst: Estera Waas

ze gaf het goede Voorbeeld

Pip legde letterlijk 
haar pootje over het 

bange beestje heen...



Bent u als Amsterdammer in het bezit van een stadspas 
met groene stip, dan kunt u met een ziek huisdier gebruik 
maken van de Amsterdamse Dierenhulp aan Minima-
regeling (ADAM-regeling). 
U mag dan met één huisdier één keer gratis naar de 
dierenarts voor een consult. Als blijkt dat een medische 
behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente de 
helft van de kosten. 
De maximum vergoeding per jaar is 300 euro. De regeling 
geldt voor één huisdier per stadspas per jaar. 

Aanvragen
Om van de regeling gebruik te kunnen maken, dient u 
te beschikken over een waardebonnummer. Deze num-
mers kunnen worden opgevraagd bij de Dierenambulance 
Amsterdam.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de 
Dierenambulance Amsterdam.

 Bellen kan ook: 020 568  15  21 op werkdagen van 10.00 
tot 13.00 uur.

De buurtbewoner waar de poes kwam eten en slapen, liep 
weer naar huis om te kijken of ze daarheen waren gegaan 
(dit moest voorlangs omdat zijn tuin niet op de poort 
aansloot). En ja hoor! De poes had haar cyperse kittentje 
daar mee naar toegenomen. De buurtbewoner deed snel 
de deur dicht, zodat het kittentje er niet weer vandoor kon 
gaan. 
We wisten dat er zeker nog één kitten moest zitten, dus we 
gingen terug met de moederpoes. Nu in een kooitje, maar 
dat werkte ook niet. We lieten haar weer los. Ze maakte 
eerst nog wel wat lieve geluidjes - waarop kittens meestal 
reageren - maar liep daarna al snel weer weg. 
We konden nu even niets meer doen en daarom maakten 
we met drie buren afspraken over voeren, de sleutel van 
de poort en het plaatsen van een kooi, en beloofden gauw 
terug te komen. 
Maar toen we net de A10 op reden, belde de buurtbewoner 
alweer; de moederpoes bleek nog twee kittens te heben 
meegenomen; hij ging proberen ze naar binnen te lokken. 

Toen wij aankwamen, zat een van de kittens zich te wassen 
en we konden hem bij zijn cyperse broertje zetten. Het 
andere kitten was niet meer te vinden. We gingen weer 
weg, maar even later kregen we het bericht dat het kitten 
gevonden was onder het keukenblok. De buurtbewoner 
had de plint weggehaald en moederpoes was erbij gaan 
liggen. We haalden ook dat kitten op; de moeder lieten we 
weer lopen. 
De volgende ochtend vroeg kwam er weer een bericht: poes 
had nog twee kittens meegenomen! Vanaf dat de buurt-
bewoner de moederpoes bij de plek van het nest had gezet, 
bracht poes de kittens een voor een naar hem. Dat was 
best bijzonder. De kittens hadden nog blauwe oogjes *; en 
hoewel ze de eerste weken socialisatie hebben gemist, is er 
nog genoeg tijd voor ze om aan mensen te wennen.

* Kittens worden met blauwe ogen geboren. De oogkleur veran-
dert in de eerste vier tot vijf weken, maar heeft haar uiteinde-
lijke kleur pas na negen maanden bereikt.
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De meeste meldingen komen via de telefoon binnen, 
maar nu viel het oog van een collega op een Facebook-
bericht: de melder vroeg of er iemand was die een poes op 
de bijgevoegde foto herkende. Op die foto was de poes te 
zien met een kitten in haar bek. We kwamen in actie...

Het was weekend, maar we moesten wel even een vang-
team samenstellen. Ondertussen ging een collega van 
Dierenvangnet alvast poolshoogte nemen. Die vond de 
poes, maar zag geen kitten. Ze sprak met wat buurtbe-
woners en legde eten bij een schuur waar de moederpoes 
naast was gaan zitten. 
Tegen de avond gingen wij ook die kant op. Om binnen 
te komen bij de tuinen moesten we bewoners vragen ons 
door het hek te laten. Gelukkig mocht dat. 
De moederpoes was er niet. We concentreerden ons op het 
schuurtje. Na een beetje wachten hoorden we geluidjes en 
kwamen er twee oortjes boven het zand uit. We zaten dus 
goed. Daarmee was ook meteen alles gezegd. Er kwam 

weliswaar een kitten aan het voer ruiken, maar die zette 
geen stap voorbij de schutting, waardoor we er niet bij 
konden komen. 

De mensen van de tuin waar de kittens zaten, hadden de 
poes wel eens gezien, maar hadden geen idee dat er ook 
nog kleintjes waren. 
Terwijl een collega bij de vangkooien bleef, zocht de ande-
re collega op straat naar de moederpoes en kwam daar 
een buurtbewoner tegen met een blikje kattenvoer. De 
buurtbewoner vertelde dat er sinds twee weken een poes 
met gezwollen tepels bij hem kwam eten en slapen. Hij 
liet foto’s op zijn telefoon zien en het bleek de betreffende 
poes. Op dat moment was ze bij hem thuis. 
Hij ging de poes halen en bracht haar naar het nest. Het 
cyperse kittentje dat zich al eerder had laten zien, rende 
meteen naar zijn moeder. Maar in plaats van de vangkooi 
in te gaan of ons de kans te geven hem te pakken, ging hij 
er met zijn moeder snel vandoor. 

Moederpoes brengt 
kittens naar huis

best bijzonder...

s W i E b E r  VA n G V E r H A A L
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tekst: Estera Waas

We hoorden wat geluidjes 
en twee oortjes kwamen 
boven het zand uit...

Even later kregen we bericht dat het kitten 
was gevonden onder het keukenblok...

Het cypers kittentje 
ging er snel vandoor 

met moederpoes...

Heeft u een ziek huisdier? 
Gemeente Amsterdam draagt bij in de kosten bij de dierenarts
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Op het dak van een flat in de Bijlmer was een moeder-
poes van drie kittens bevallen. 
Via de woning van de melder kon je het dak bereiken.
Verschillende woningen hebben daar een soort veranda. 
Het was een bloedhete dag en het dak waar ze op lagen 
was ook warm. De man die ons belde had ze al in een 
mandje gedaan en bedekt met een doek.
Hoogtevrees, en dan ook nog een collega die ineens op 
het randje ging lopen... Ik kreeg het Spaans benauwd! 
Gelukkig waren moeder en kittens makkelijk te pakken 
en konden we snel van het dak af.
Helaas moest er één kitten inslapen in verband met een 
open gehemelte. 

Hoog in de Bijlmer
spaans benauwd

tekst: Diny Merx

 Cat-quotes

Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: 
muziek en katten.

- Albert Schweizer, arts, theoloog, filosoof, musicus [1875 - 1965]

Wie met katten speelt, weet dat hij gekrabd kan worden.

- Miguel de Cervantes Saavedra, Spaans schrijver en dichter [1547 - 1616]

Tel : +31 (0)  62 111 841 3
Fax : +31 (0) 20 388 127 3
 
E-mail  : vdbergservice@gmail.com
Website : vdbergservice.nl

Beveiligingstechniek

www.admiku.nl

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224



Er waren kittens op een bedrijventerrein in Westpoort 
gezien. Onze medewerkers plaatsten er daarom kooien 
met eten om de kittens alvast te laten wennen aan de 
vangkooien. Toen ze er eenmaal uit aten, was het zover 
dat we konden gaan vangen. Maar vanaf dat moment 
was er ineens geen kitten meer te zien. 

Maandag zag een collega één kitten, maar we wisten dat 
het er minimaal vijf waren. Dinsdag zagen we helemaal 
geen kittens en woensdag eentje. Maar na negen uur 
wachten, kwamen ze de volgende dag schoorvoetend 
tevoorschijn  -  een uur voordat we van het terrein af 
moesten.
 
We vingen er om te beginnen eentje. Plotseling hoor-
den we een andere miauwen. Het geluid leek te komen 
vanuit de container waar ik op dat moment in zat. 
We dachten eerst dat het kitten er dan welhaast onder 
moest zitten. Dus rondom en in de container hebben we 
kooien geplaatst. 

En toen zag ik een klein kopje... Het kitten bleek echt in 
de container zelf te zitten en moet daar al de hele dag 

gezeten hebben. Het kitten bleef vanuit de container 
miauwen en reageerde op zijn gevangen broertje (of 
zusje), maar durfde zelf niet achter de opgeslagen spul-
len vandaan te komen. 
We moesten daarom de spullen weghalen en uiteindelijk 
- inmiddels al na de sluitingstijd van het terrein - kregen 
we hem toch te pakken.

Op dag vijf kregen we van iemand van het bedrijven-
terrein toestemming om na sluitingstijd te gaan vangen. 
Zo hadden we meer kans en bovendien stond de zon 
niet meer op de kooien. Dat hielp: binnen vijf minuten 
hadden we er twee en tien minuten later ook de laatste. 
De moederpoes was al binnen en we konden dus het hele 
gezin weer herenigen. En in verband met het sluiten van 
het bedrijventerrein gelukkig net voor ’t weekend! :)

Soms ben je klaar voordat je het weet, maar soms laten kittens lang 

op zich wachten. 

Hard to get!
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tekst: Estera Waas

hereniging Vóór het weekend

Uiteindelijk kregen we hem toch te pakken...

Alle vijf herenigd met mams...

•  Als je op een bovenwoning woont en de kat valt of springt 
naar beneden is de weg naar huis niet zo makkelijk. Een 
kat kan beneden niet ruiken waar zijn huis is; het lukt 
hem vaak niet om zelf weer naar boven te komen. 

•  De kat is vanuit een veilige binnentuin door een ander 
huis de voordeur uitgeglipt.

•  Er staat een schuur open waar hij nieuwsgierig naar 
binnen loopt; ineens is de deur dicht en zit de kat opge-
sloten.

•  De kat loopt aan de straatkant en is ergens door een huis 
in een binnentuin gekomen. 

•  De kat is niet geholpen en gaat zijn hormonen achterna, 
ver weg van zijn huis.

•  De kat wordt zonder dat je het weet al tijden door 
iemand gevoerd, komt daar elke dag zijn extra maaltijd 
halen en wordt als zwerfkat gezien en uiteindelijk in 
huis gehaald.

•  De kat is ergens van geschrokken en is uit angst weg-
gerend en kan de weg niet meer terug vinden of durft 
niet meer terug te gaan.

•  De kat is in een warme motorkap gekropen en de auto 
is weggereden.

In een aantal gevallen zal de kat behoorlijk van slag zijn, 
maar nog wel in de buurt zitten. Begin daarom altijd met 
zoeken in de buurt.

Wat kun je altijd doen? 
•  Meldt de kat meteen aan bij de websites van ‘Amivedi’ 

en ‘Mijndieriszoek’ en kijk dagelijks op deze websites bij 
de gevonden dieren.

•  Kijk dagelijks op de websites van de asiels om te kijken 
bij de binnengekomen katten.

•  Controleer meteen of de chip goed geregistreerd staat.
•  Loop door de buurt als het rustig is op straat. Roep je kat 

en luister even of je antwoord krijgt. Blijf dit doen. Als 
een kat geschrokken is, kan hij zich dagenlang stilhou-
den terwijl jij roepend langs hem loopt. 

•  Print folders uit; hang ze in de buurt op en gooi ze door 
de brievenbussen (zeker als het om een afgesloten bin-
nentuin gaat).

•  Leg wat kattenbakgrit voor de deur (of iets anders wat 
echt naar ‘huis’ ruikt), zodat je kat zijn huis beter terug 
kan vinden. Als de kat van een bovenwoning is gevallen, 
vraag dan aan de benedenburen of je het voor hun huis 
mag neerleggen en of ze op willen letten. 

•  Meld de kat als vermist aan op de bestaande Facebook-
groepen voor vermiste dieren en de Facebookgroepen 
voor de wijk waar de kat vermist is geraakt. Gebruik zo 
mogelijk buurtapps om de vermissing van uw kat onder 
de aandacht te brengen van buurtbewoners.

Voorkomen is beter dan genezen! 
•  Ook al denken vele mensen dat hun kat nooit van het 

balkon zal springen, het kan altijd gebeuren. Zet daarom 
toch je balkon af.

•  Zorg dat je kat altijd via een kattenluikje of een open 
raam naar binnen kan. Katten die voor een dichte deur 
komen te staan, gaan andere plekken zoeken om een 
lekker hapje te eten en even warm te liggen en worden 
sneller als zwerfkat aangezien.

•  Zorg dat je kat niet naar buiten gaat voordat hij ‘gehol-
pen’ (gesteriliseerd / gecastreerd) is, zodat hij of zij niet 
door hormonen gedreven gaat zoeken naar een partner 
(en daarbij ook nog eens risico loopt op bijvoorbeeld  
kattenaids).

•  Chip je kat!! Zelfs een kat die nooit buiten komt, kan een 
keer op straat terecht komen, en die katten raken vaak 
enorm in paniek.

•  Maak altijd geluid bij het eten geven. Denk daarbij aan: 
schudden met brokjes, een lokroepje of tikken op een 
schotel. Mocht de kat niet thuiskomen dan is zo’n geluid 
een manier om hem te lokken. 

•  Als de kat net nieuw is in het huis, laat hem of haar de 
eerste twee maanden niet naar buiten. 

Op www.kat-vermist.nl is ook veel informatie te vinden.

 

Komt je kat niet meer naar huis?
wat kun je doen?

tekst: redactie

Er kan van alles gebeurd zijn waardoor hij (of natuurlijk zij) niet meer 

thuiskomt... Verschillende scenario’s zijn mogelijk.
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Hallo lieve kattenliefhebbers, graag stel ik mij even voor: 
ik ben Martine, relatief nieuw bij de SAZ en vol plezier 
werkzaam als financieel-administratief medewerkster en 
vrijwilligerscoördinatrice bij onze waardevolle stichting. 
Het is een inspirerende omgeving, waar elke dag zoveel 
toewijding en talent wordt ingezet om verschil te maken 
voor kwetsbare katten en minderbedeelden.

Ook katten met een moeilijke geschiedenis en trauma’s 
krijgen bij ons de gelegenheid om bij te komen in een 
geborgen omgeving. Door de juiste (medische) zorg 
omgeven kunnen ze opbloeien en een katwaardig bestaan 
leiden.

Zelf heb ik een van de katten van onze stichting ‘Secret’ 
onder mijn hoede. Deze zwart-witte dame was, vanwege 
haar onvoorspelbare gedrag, de schrik van haar vorige 

baasje en van de andere katten bij onze stichting. Sinds ze 
ons huisje, waar ik samenwoon met mijn lieve verloofde 
Wojtek, heeft betrokken, is ze waarlijk opgebloeid. Door 
de rustige omgeving die we haar bieden, is ze milder 
gestemd, speels en knuffelbaar. Heel af en toe schrikt ze 
van een geluid, maar ze reageert niet meer zo heftig af op 
haar omgeving (iemand aanvallen was haar vroeger niet 
vreemd) en haar reactie kunnen wij ondervangen. Secret 
vindt het heel fijn om tijd met ons door te brengen en 
wordt graag door Wojtek over zijn schouder gedragen als 
hij door de huiskamer loopt. Zie dit prachtige - net wak-
ker - kopje in de ochtend!

Wat ik zo bijzonder vind aan de sAZ
Wat onze stichting zo uniek maakt, is dat we klein en 
persoonlijk te werk gaan. Op deze wijze kunnen we con-
creet noodzakelijke hulp bieden en laagdrempelig blijven. 
Ik heb diepe bewondering voor wat onze SAZ’ers, ons 
diverse team van lieve, gedreven vrijwilligers, elke dag 
bewerkstelligd. Het is dan ook een hele eer deel uit te 
mogen maken van de SAZ en een steentje bij te mogen 
dragen aan onze stichting!

Martine & Secret 
eVen Voorstellen...

tekst: Martine Winiecki
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Dunja is een enthousiaste ‘spring in het veld’, die veel voor 
ons heeft betekend tijdens haar leerperiode bij onze stich-
ting. Een prettige combinatie van aanpakken en verfrissen-
de ideeën is wat Dunja kenmerkt. Ik heb Dunja wat vragen 
gesteld, zodat jullie haar beter kunnen leren kennen. 

Wat waren de hoogtepunten van jouw stage bij de SAZ? 
‘Zo tegen het einde van mijn stage met Jans mogen van-
gen. Het ging soepel en was erg leuk om mee te maken. 
Ook vind ik de medische kant heel interessant, zoals 
bijvoorbeeld het helpen met sondevoeding. Het lijkt me 
dan ook leuk om langs Dierenkliniek Osdorp te gaan en 
aanvullende vragen te stellen over hoe bijvoorbeeld een 
castratie dan wel sterilisatie wordt uitgevoerd. Op school 
leer je algemene dingen, maar in de praktijk merk je 
dat dingen anders kunnen gaan en kun je hier direct op 
inspelen. Mooi dat je in de werkelijkheid veel meer leert 
dan in theorie.’

Waarom draag je de SAZ een warm hart toe?
‘De SAZ is in hart en nieren een goede stichting en doet 
alles voor de katten: van inzamelen van kleding tot hard 
werken en alles wat er nog meer bij komt kijken. Het is 
goed als mensen inzien dat het erg knap is dat de stich-
ting op eigen pilaren en eigen mankracht steunt, en wat 
zij hiermee kunnen betekenen voor de katjes.’

Wat vind je het leukst aan het werken met katten? Welke kat 
zou je in het zonnetje willen zetten en waarom?
‘Het leukst vind ik de verschillende karakters van de kat-
ten. Er zijn meerdere katten die hulp moeten krijgen. 
Amy is plaatsbaar, en het zou mooi zijn als zij uiteindelijk 
een huisje zou kunnen betrekken. Opa en Dobby gun ik 
ook een fijn huisje. FrouFrou is mijn persoonlijke favo-
riet, ze is zo lief.
Ze hoeven niet zozeer in het zonnetje te worden gezet, 
maar ze hebben wel een goed persoon nodig om zorg 
voor ze te dragen. Ik gun het ze, net als de andere katjes, 
die ook zware rugzakjes hebben. Wat me een goed idee 
lijkt om deze katjes onder de aandacht te brengen, is het 
maken van een Kneusjeskalender.’

Dunja, wij wensen je alle goeds toe in je studie en loop-
baan als dierverzorgster. Zet het goede werk voort! 

‘In de praktijk gaan dingen 
anders dan in theorie.. .’

interView met stagiaire dunja fieret

tekst: Martine Winiecki

 Cat-quote

Hoe hard katten ook vechten, er komen kennelijk toch altijd massa’s jonge poesjes.
- Abraham Lincoln, Amerikaans staatsman en 16de president [1809 - 1865]

Dit is Dunja fieret, studente Dierverzorging Groenhorst College Almere-
Poort, onze vlijtige stagiaire die in september en oktober met ons heeft 
meegedraaid. 

Een greep uit het SAZ-team: 
v.l.n.r. Marie-Louise, Martine, Estera, Jans, Anita, Theo en liggend Sabrina.

Het prepareren van de winterhuisjes door Dunja en Anita.
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Sandra ging op 2 augustus 2018 met haar twee katten 
Mars en Gum naar Curaçao emigreren. Althans, dat 
was het plan...

‘Het had zo mooi moeten worden. Ik en mijn twee katers 
op een nieuw avontuur op Curaçao’, schreef Sandra op 
Facebook. ‘Het liep zo anders. Mars heeft in blinde paniek 
zijn bench gesloopt en is ontsnapt vlak voordat hij het 
ruim in zou gaan. Ik heb hem noodgedwongen achter 
moeten laten en ben hem nu dus kwijt. Ik zit nu dus 
samen met de kater Gum te wachten op bericht dat Mars 
gevonden is en ook nog naar ons toe kan komen.’

Wat een verschrikkelijk gevoel zal dat zijn geweest. Wat 
doe je? De hulptroepen inschakelen! Overal op social 
media zijn berichten gedeeld; ook hebben mensen die op 
Schiphol werken ‘spotters’ gevraagd naar hem uit te kijken. 
Het verhaal van Mars kwam op allerlei lokale en landelijke 
nieuwszenders en -sites, en mensen leefden erg mee. Ook 
is de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten ingeschakeld. 
We hebben geflyerd, vangmateriaal uitgezet, affiches opge-
hangen, en op meldingen gereageerd. Jans is zelfs met een 
geluidsinstallatie in de weer geweest, waarop de stem van 
baasje Sandra kon worden afgespeeld. Wekenlang leverde 
dit alles wel wat zichtmeldingen op, maar geen Mars!

Na ruim zeven (!) weken kwam een melding binnen van 
een vrouw in Badhoevedorp. Er liep bij haar een kat in de 
tuin die wel erg op Mars leek. Zou dat hem eindelijk kun-
nen zijn? We reden er ’s avonds heen en bereidden een 
vangactie voor in de hoop dat we Mars konden vinden. 
Op 22 september, ’s ochtends om zes uur, reed Jans er 
met een knoop in haar maag weer naartoe om te kijken. 
Het was Mars! Hij was hongerig, maar gelukkig verder in 
goede gezondheid.

Mars mocht een aantal dagen bij ons van lekker eten en 
heel veel knuffels genieten. Hij vond het heerlijk! Intussen 
werden de voorbereidingen getroffen om Mars alsnog op 
het vliegtuig naar Curaçao te krijgen. Hij moest opnieuw 
door de dierenarts worden gekeurd, zijn paspoort moest 
weer in orde worden gebracht, en zijn bench moest door 
de douane worden goedgekeurd. Op 30 september was het 
eindelijk zover: Mars vloog naar Curaçao en is daar veilig 
aangekomen!

Om het verhaal - met foto’s en video’s - na te lezen kun je 
naar onze Facebookpagina gaan en op ‘Mars’ zoeken; dan 
krijg je alles achter elkaar te zien (mét leuke video’s!). 

Op Mars!        

Hoe een rode kater heel 
Nederland in z’n greep hield

tekst: Cynthia Turner 

wekenlange zoektoCht naar mars

Eindelijk gevangen...

Chillen bij de SAZ

Lekker kroelen...

Mars verlaat de SAZ

Mars met vliegtuig
Marslanding! 

Aankomst op Curaçao
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De moestuinen in Lijnden, ten westen van Amsterdam, 
moesten misschien weg; begin september zou er een 
rechtszaak zijn. Omdat de meeste katten buiten geboren 
waren en meerdere tuinders ze ook eten gaven, ging 
de voorkeur uit naar de ‘Trap - Neuter - Return  (TNR)-
methode’. Vangen, steriliseren en terugplaatsen dus. 

Toen we eind augustus hoorden dat een van de poezen 
waarschijnlijk zwanger was, besloten we niet meer te 
wachten. De eerste vangdag vingen we drie volwassen 
katten. Collega’s zagen bij toeval in een van de tuinen een 
paar kittens wegrennen. We konden drie van de vier kit-
tens vangen, maar we zijn nog drie weken bezig geweest 

met nummer vier. Ook hoorden we van iemand dat er 
achterin het tuincomplex meer kittens zaten. 
We vingen de dag erna helemaal achterin nog een moe-
derpoes met vier hele jonge kittens. Een paar dagen later 
zagen we weer kittens rennen in een andere tuin. 
In totaal vingen we twaalf kittens en elf volwassen katten. 

We zijn nog bezig met vier katten, waarvan we er drie 
veel later ontdekten op een terrein erachter. Al met al een 
behoorlijke vangklus in Lijnden.      

Tuinen vol katten
een hele klus

We kregen een melding over een kattenkolonie bij een moestuinen-

complex. Het ging over acht tot tien katten, maar er was wel een 

probleem...  
tekst: Estera Waas

In totaal vingen we twaalf 
kittens en elf volwassen katten.

En we zijn nog bezig...

Achterin de tuinen zaten er nog meer...



A p N E u M A g A Z i N E  r U B r i E K
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Er was al een kitten doodgebeten door een hond. En er 
waren nog drie kittens waarvan één van schrik de boom 
in was geklommen. De brandweer was erbij gehaald om 
hem eruit te halen. Maar dit cyperse kitten had zich naar 
beneden laten vallen toen de brandweerman in de buurt 
kwam. De kittens waren niet te vangen, totaal in paniek 
door wat er gebeurd was.
Men vermoedde dat het om een gedumpt nestje ging.

Toen we daar aankwamen, zagen we alle drie de kittens 
door elkaar rennen. We zetten alle kittenkooien neer. 
Vervolgens heeft het zeven uur geduurd voordat we 
twee kittens te pakken hadden. Het was bijna donker 
en we duimden dat het laatste kitten snel in een kitten-
kooi zou lopen. Toen zagen we iets rennen richting de 
bosjes waar de kooien stonden. Het bleek een volwassen 
donkere kat te zijn met een rat of jong konijn in haar bek. 
Ineens beseften we ons: er is een moeder…
Aan hun gedrag te zien, hadden we al het vermoeden dat 
de kittens wild waren. Maar dit was toch even schrikken. 

Deze kittens waren namelijk afhankelijk van de prooien 
die moeder voor ze meebracht...

Nu de moeder bij de kooien was, konden we die niet 
meer laten staan. Als we de moeder en niet het kitten 
zouden vangen, zouden we het kitten in gevaar brengen. 
Wij konden weliswaar het voeren op ons nemen, maar 
we zouden hem niet kunnen beschermen tegen vossen 
en honden. Daarom besloten we de kooien weg te halen 
en alleen het voer achter te laten. De moeder hield ons 
ondertussen met een hoop gegrom uit de bosjes argwa-
nend in de gaten. De volgende dag zouden we op een 
andere manier verder gaan. 
De katten hebben die dag nog wel van het voer gegeten,  
maar zijn helaas de volgende dag vertrokken. We heb-
ben nog geprobeerd ze te vinden door middel van een 
oproep op Facebook, maar niemand had ze gezien. 

De twee kittens die we wel hadden gevangen waren 
enorm wild en zitten nog bij de SAZ voor socialisatie. 

Een heerlijke lange dag was het toen de dierenambulance ons belde over 

een melding die zij hadden gekregen... 

Paniek in het Westerpark
argwanende moederpoes en wilde kittens

tekst: Estera Waas

 Cat-quote

in vroegere tijden werden katten aanbeden als goden; ze zijn dat niet vergeten.

- Terry Pratchett, Engels schrijver van humoristische fantasy boeken [1948 - 2015]

Gelukkig mochten we naar binnen bij de eerste persoon 
waar we aanbelden. Het bleek om het dakje van haar 
uitbouw te gaan dat precies onder het balkon van de 
bovenburen uitkwam. Ook op één hoog mochten we naar 
binnen en toen we op het balkon kwamen, bleek de hele 
familie daar te zitten.

Eigenlijk waren we vooral langsgegaan om even te kijken 
hoe we het vangen zouden gaan aanpakken. Eerst gingen 
we op verkenning en we besloten vrijwel meteen dat we 
konden gaan vangen.

De kittens hadden zich onder het balkon verscholen. We 
hebben ze stuk voor stuk naar voren gelokt en door de 
spijlen heen gepakt, omdat het dak niet heel stevig leek. 
Ze hadden nog blauwe oogjes, wat maakt dat ze nog wel 
met de hand te vangen zijn. Het grootste gevaar is dat ze 
gaan schreeuwen en dat de rest schrikt of dat hun moe-
der aanvalt. Gelukkig gebeurde dat niet. Alleen het vierde  
kitten verdween in een ventilatierooster en besloot daar te 
blijven zitten. 

We lieten een kooi met wat voer achter, zodat de moeder-
poes weer op het balkon zou gaan. Haar kitten zou dan 
zeker uit het ventilatierooster komen. 

De volgende dag heeft een collega er nog een paar uur 
gezeten en ze kon moederpoes en kitten vangen. De hele 
familie was weer samen.
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iemand meldde kittens op een dakje en vertelde ook vanaf welke 
huisnummers het dakje te bereiken was. 

Kittens op een dakje
met de hand geVangen

tekst: Estera Waas

Stuk voor stuk lokten 
we ze naar voren...

Uiteindelijk waren ze 
allemaal weer samen

De katten hebben die 
dag nog wel gegeten, 

maar zijn daarna helaas 
vertrokken...



Uiteindelijk bleken ze syndactylie te hebben, een verschijn-
sel waarbij vingers (of tenen) ‘samengesmolten’ zijn. 

De kleinste van de drie had achter eigenlijk helemaal geen 
tenen, maar wel een paar nagels die over haar ‘kussen’ 
naar beneden groeiden. Bij alle drie uitte het probleem 
zich op een andere manier. 
De kleine Happy loopt zonder echt haar voetbedjes te 
gebruiken. Klimmen doet ze vanuit haar voorpoten. Ze 
is niet anders gewend en is gewoon speels en onderne-
mend. De grootste van de drie, Ducky, heeft onder zijn 
achterpoten dikke teenkussentjes waarmee hij zijn stand 
compenseert. Bij beide valt dit op als ze lopen. Je merkt 
het niet in hun gedrag, maar ze zullen er als ze ouder 
worden waarschijnlijk meer last van gaan krijgen. Alle 
drie zijn ze geopereerd om de rare nagels te verwijderen, 
in de hoop dat ze in de toekomst geen last meer zullen 
krijgen van de rare groei. 
Hun zwarte broertje mist juist kussentjes onder zijn voet 
en heeft een beetje platvoetjes. 

Gelukkig zijn ze allemaal geplaatst. Ducky en Happy zijn 
met een collega meegegaan en Syn woont nu samen met 
drie konijnen en twee andere katten buiten Amsterdam.

En nog meer mooi nieuws: de moederpoes zit bij ons 
voor socialisatie. Na een moeizame start laat ze zich 
inmiddels voorzichtig aaien. Ze is verlegen, maar levens-
lustig. Af en toe rent ze nog weg, maar geen uithalen en 
geblaas meer!
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In februari 2018 ging ik als socialiseerder werken bij de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Ik leerde de katjes 
kennen, en zij mij. Er was één kat die verschrikkelijk 
angstig was; de bangste bibber die ik ooit heb gezien. Hij 
zat in een kooi en stopte zijn koppie naar beneden alsof 
hij wilde zeggen ‘ik ben er niet’. Zo zat hij de eerste paar 
maanden.
 
Ik had medelijden met hem en vroeg me af wat er met 
hem gebeurd zou zijn dat hij zo verschrikkelijk bang was. 
Als je naar hem toe kwam, ging steeds weer die kop naar 
beneden en als je hem aanraakte leek het wel of er een 
schok door hem heen ging en dook hij weg. Hij was nooit 
agressief. Smak was genoemd naar de Smaksteeg, waar 
hij op 17 januari 2018 was gevangen. 
Omdat hij niet aan te raken was, probeerde ik het met lek-
ker eten. Ik deed wat op mijn vingertoppen en ja!, hij pakte 
het! Als hij wat op had kreeg hij de smaak te pakken, zodat 
ik het eten steeds verder naar achteren op mijn hand kon 
leggen. Dan probeerde ik hem met mijn vinger zachtjes 
onder zijn kin te kriebelen. Zoals verwacht reageerde hij 
de eerste paar keren alsof hij door een wesp werd gestoken 
en dook bij de aanraking snel weg. Na een tijdje legde ik 
een lijn van voer op mijn handpalm, zodat ik meer tijd 
had hem aan te raken. Dat lukte, en ik kon hem kriebelen 
zolang hij aan het eten was.
 

In mei lukte het op een woensdag zelfs om hem te aaien. 
Even kort aaien, dan weer rust geven en even later weer 
terug om het opnieuw te doen, het lukte die dag vier keer! 
En het leek wel of hij het lekker vond, hij draaide zich wat 
op zijn zij en drukte lichtjes tegen mijn hand aan. Ook 
anderen konden hem op donderdag en vrijdag aaien. 
Na het weekend was het over. Ik kon weer helemaal 
opnieuw beginnen. Dat lukte twee weken later weer met 
hetzelfde resultaat; ook anderen konden hem de twee 

dagen daarna aaien, maar ook nu na het weekend niet 
meer. Wel was zijn houding aan het veranderen. Hij kon 
de kooi uit als hij dat wilde en kreeg meer belangstelling 
voor zijn omgeving. Overdag lag hij in de kooi, waar hij 
zich veilig voelde; ’s avonds kwam hij eruit om te eten en 
te drinken en om op de bak te gaan als er geen mensen 
waren. Als je de kamer binnenkwam keek hij op om te 
zien wat er gebeurde. En als ik binnenkwam en bij de 
deur bleef staan, durfde hij zelfs buiten zijn kooi te blijven 
eten.

Toch schoot het op deze manier niet op, dus heb ik hem 
geadopteerd zodat ik iedere dag met hem bezig kon zijn. 
Het was een moeilijke keuze; er was nog een andere kat 
waar ik verliefd op was: Joe. Alleen reageerde Joe niet 
speciaal op mij en Smak wel. Bovendien zou Joe, hoewel 
ook een kat met een rugzakje, misschien makkelijker een 
ander huisje kunnen vinden; hij was voor mij een heer-
lijke knuffelkat. Ook ben ik bezig met de opleiding tot 
kattengedragsdeskundige en dit is een gelegenheid voor 
mij om heel veel te leren. 

Op 3 oktober kwam Smak bij mij. Omdat ik een heel klein 
huisje heb en nog een andere kat, Aisha, stelde Jans van 
de SAZ een ruime bench beschikbaar, zodat Smak rustig 
kon wennen aan het huis en aan Aisha.
 
En wat blijkt? Smak is een enorme 
knuffelkat. Hij steigert naar mijn 
hand voor aaitjes en van opwin-
ding zet hij zijn haren op zijn rug 
overeind en krijgt een dikke staart, 
vandaar dat ik hem Smakkie 
Dikstaart noem. De naam Smak 
hou ik aan omdat hij dol is op 
lekker eten, en dat kan je horen 
als hij bezig is… Ook aan spelen 
moest hij wennen; het duurde 
even voordat hij het doorhad. Nu 
kan het hem niet wild genoeg: 
door krakende tunneltjes heen, 
achter veren aan, noem maar op.

De introductie van Smak aan Aisha gaat goed, maar 
we doen rustig aan, omdat zij ook een enorm angstig 
katje is. Zij was een zwervertje dat bij mij is aan komen 
lopen. Smakkie wordt dagelijks minder angstig en is een         
lieverd. We hebben nog een lange weg te gaan, zijn ver-
leden zal moeten slijten, maar ik heb er alle vertrouwen 
in dat hij op een dag weer een gelukkige en ontspannen 
kat zal zijn. 

Smakkie Dikstaart
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Update kittens Generatorstraat
Vreemde Voetjes

tekst: Estera Waas

in de vorige Swieber schreven we over een moeder met vijf kittens die 

we vingen in de Generatorstraat. twee van de vijf waren een stuk 

kleiner en drie van de vijf hadden rare achtervoetjes. 

tekst: Joke Veenema

28 maart 2018 8 mei 2018

4 juni 2018 7 oktober 2018

Niet anders gewend en gewoon 
speels en ondernemend...

de bangste bibber ooit

12 november 2018



stortbuien) niet altijd lieten zien. Het is bovendien een 
groot terrein. Ze zijn ook buiten het terrein gezien. Daar 
waren de kittens onder toeziend oog van mam in de 
berm aan het spelen en struinen. Ook was het niet hele-
maal duidelijk of er nu vier of vijf kittens waren. Maar 
met extra geduld, het voeren en verandering van tactiek 
is het toch gelukt ze te vangen.

Het vangen
Op zondagnacht van 12 op 13 augustus zijn drie kittens 
gevangen: het zwartje, de lapjes en de rood-witte. Er is 
toen voor gekozen om het cypertje met de moederpoes 
nog even te laten zitten, want het was even de vraag of de 
grijze niet gewoon hetzelfde katje als het cypertje was. 

Op dinsdagavond 14 augustus, nadat duidelijk werd dat 
het cypertje aangezien is voor zowel een cyperse als een 
grijze, is de moeder met het cypertje gevangen. En even 
later zijn bij twee bedrijven verderop twee cyperse katers 
gevangen. Een hiervan bleek de grijzige kat te zijn waar 
we eerder naar uitkeken en die op 12 augustus overdag 
bij de voerplek liep.

Na de vangst
Op de voerplek is nog twee dagen lang voer achtergelaten 
om uit te sluiten dat er toch nog een kat zou rondlopen. 

Dit voer bleef onaangeraakt, dus daaruit bleek dat alle 
katten waren gevangen. 

De moederpoes en de twee katers gingen na enkele 
dagen door naar een van de asiels in de regio. De kittens 
waren nog niet tam genoeg en de asiels zaten overvol, 
dus bleven ze langer dan normaal bij de SAZ. De rood-
witte en het cypertje bleken katertjes en waren al gemak-
kelijker in de omgang. Ze zijn na een weekje SAZ naar 
een pleegadres gegaan om verder te socialiseren. Daarna 
is uiteindelijk via de Poezenboot een thuis voor de broer-
tjes samen gevonden. Het zwartje en de lapjes bleken 
poesjes te zijn en de zusjes zijn na drie weken verblijf bij 
de SAZ bij mij komen wonen en voelen zich inmiddels 
meer dan thuis. 

De moederpoes is na vijf weken quarantaine van het 
asiel teruggekomen bij de SAZ, want ze werd daar na 
die (observatie)tijd te wild of te moeilijk bevonden. Bij 
de SAZ krijgt ze toch de kans om met geduld en inzet 
van socialiseerders tot zichzelf te komen en weer de 
lieve(re) en sociale kat te worden die ze toch ooit moet 
zijn geweest.
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Kattenmandje
In juni was ik bij een nieuwe werkgever begonnen, in 
het Westelijk Havengebied Amsterdam-Westpoort. Bij 
een nieuwe collega informeerde ik naar een katten-
mandje dat in de meetwacht stond. Dit mandje werd ooit 
door de dierenambulance achtergelaten omdat ze in het 
verleden regelmatig katten uit de afvalbunkers hebben 
gehaald.

Op een dag, ergens eind juni of begin juli, stond col-
lega Arjen in de meetwacht met dat kattenmandje in 
z’n handen. Ik vroeg hem wat hij daarmee ging doen. 
Hij vertelde buiten een zielige kat te hebben gezien die 
schuw was en mank wegliep. Zielig, dus wilde hij die 
graag vangen. Ik ging met hem mee, maar de kat was 
nergens meer te bekennen.

Zoeken 
Tijdens m’n rondgangen liep ik wekenlang over het hele 
terrein met de hoop deze kat te spotten. Uiteindelijk heb 
ik op twee plekken in de buurt waar Arjen de kat had 
gezien, wat blikvoer achtergelaten Het heeft een paar 
dagen geduurd voordat het weg was. Een aantal dagen 
later zag ik daar in de buurt dan eindelijk een poes 
lopen. Ik maakte een foto van haar en liet die later aan 
Arjen zien; maar het was niet de kat die hij had gezien. 
Dit was een lapjespoes en hij had een grijze kat gezien.

Verrassing
Op 24 juli was ik op zoek naar de lapjespoes, op de plek 
waar ik haar de dag ervoor nog gezien had. Ze was nu 

nergens te bekennen. Ietwat teleurgesteld liep ik van de 
plek weg. Na een paar honderd meter  keek ik toch nog 
even om: daar was ze! Bij de poort! En ze was niet alleen, 
maar met een heel groepje, waaronder een grijzige kat! 
Dus liep ik die kant op en toen werd het duidelijk dat er 
ook nog kittens bij waren. Ik telde naast de lapjeskat - de 
moederpoes - nog vier of vijf kittens: een zwarte, een 
lapjes, een rood-witte, een cyperse en een grijze. Ze 
waren mensenschuw en doken de bosjes in. De moeder-
poes was beschermend. Ik zat op anderhalve meter van 
de katjes die me toch nieuwsgierig vanuit de rand van 
de bosjes bekeken; de moeder blies een of twee keer en 
ging achter haar kittens liggen. Uiteindelijk heb ik wat 
foto’s van ze kunnen maken. 

prima leven?
De volgende dag bekeek ik de website van de SAZ en 
werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat het beter 
is om van zwerfkatten melding te maken dan ze zomaar 
te laten lopen. Er volgde contact en de nodige foto’s en 
info werden uitgewisseld.

Ik deelde de info en foto’s per e-mail met de leiding-
gevende van de ploeg en natuurlijk met Arjen. Later 
die dag draaide ik nachtdienst en ik vertelde hem over 
de katjes. Ik wilde dat de katten door de SAZ gevangen 
konden worden, maar hij vond het allemaal wel goed zo; 
hij vond het ‘de natuur’ en gaf aan dat er wel meer katten 
op het terrein rondliepen (ook in het verleden) en dat ze 
hier een prima leven hadden, genoeg ruimte en genoeg 
te eten. Die gedachte is begrijpelijk, maar als je ze zo laat 
lopen, heb je binnen de kortste keer twintig verwilderde 
katten en dat gaat maar door. Natuurlijk waaieren ze uit, 
maar dit draait op narigheid uit, en onbehandeld  -  niet 
gesteriliseerd noch gevaccineerd  -  lopen ze extra risico’s 
op allerlei ziektes. Als je dan foto’s ziet van katjes die 
bijvoorbeeld niesziekte oplopen en dan zo onbehandeld 
doorlopen, daar wordt je niet vrolijk van, dat willen we 
ook niet.

geduld
Tussen de melding en het uiteindelijk vangen van alle 
katjes zat drie weken. Het vangen was lastig omdat ze 
zich door de erg hoge temperaturen in die tijd (en enkele 

Zwervertjes in 
Westpoort

tekst: Michel baas

Inmiddels liefdevol door 
Michel geadopteerd

Net gevangen

Moederpoes
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Onverwachte vriendschap
we zijn dolgelukkig met elkaar...

Lieve kattenliefhebbers,

Ik heet Claudine en ik ben trotse vrijwilliger bij SAZ. 
Ik ben hier terechtgekomen toen ik eerder dit jaar SAZ 
had voorzien van medicatie en kattenvoer van mijn toen 
pas overleden kat. Vol bewondering stond ik te kijken 
naar de schattige katten in de kennels nadat ik gastvrij 
werd ontvangen door Jans. Ik kreeg een rondleiding 
door het pand, en ik kreeg te horen welke taken er wer-
den uitgevoerd door het team. Op dat moment was ik 
vastberaden om zelf bij te dragen aan de liefde en zorg 
voor de katten.

Toen ik had aangeboden mezelf in te zetten voor de 
schoonmaak van de kennels, werd dat met enthousi-
asme aangenomen door het team, want er was namelijk 
een tekort aan vrijwilligers. Tijdens mijn werkzaamhe-
den merkte ik dat mijn aanwezigheid in de kennels voor 
veel vreugde zorgde bij de katten. Nadat ik mijn taken 
had volbracht, nam ik regelmatig de tijd om te socialise-
ren en knuffelen met mijn poezenvriendjes.

Op een dag arriveerde ik in het pand en zag ik een 
nieuwe poes in de kennel. Ik hoorde toen dat haar naam 
Cinta was. Haar baasje had haar naar de SAZ gebracht 
omdat haar kleinzoon bij haar was ingetrokken. Cinta 
was daar niet blij mee en haar gedrag veranderde 
drastisch. Ze werd agressief naar de kleinzoon toe en 
daarom moest ze snel verhuizen zodat haar baasje kon 
bedenken wat ze nou moest doen. Baasje en kat zaten 
beiden in een lastig parket. Ik kwam er gauw achter 
dat deze sierlijke poes geen belangstelling voor mij had 
toen ik haar wilde begroeten. Ik zat voor haar kooi tegen 
haar te praten en als reactie daarop kreeg ik een mep 
toen ze haar poot uitstak door het kennelpaneel. Haar 
pijnlijke mep zorgde ervoor dat ik moest bedenken hoe 
ik haar anders kon benaderen, want ook haar gunde ik 
een fijn en zorgeloos verblijf.

Tijdens haar verblijf was gebleken dat Cinta gestrest, 
bang en boos was. Ze had de drang zichzelf te verde-
digen door genadeloos te meppen, omdat ze zich door 
niemand wilde laten aaien. Ook mocht niemand - kat 
noch mens - in haar buurt komen. Uiteindelijk hadden 
wij als team bedacht een kwast te gebruiken om zo toch 
genegenheid naar haar te kunnen tonen zonder daar 
verwondingen bij op te lopen.

Dit verliep moeizaam in het begin, maar uiteindelijk 
kreeg ook ik het voor elkaar haar te mogen aaien met 
de kwast. Tóch bleef Cinta onberekenbaar gedrag ver-
tonen. Ze kon tenslotte niet goed opschieten met de 
andere katten, dus bleef ze gefrustreerd en straalde ze 
eenzaamheid uit. Op een dag hoorde ik Jans zeggen dat 
Cinta wellicht voor langere termijn in de opvang zou 
verblijven. Er werd afstand van haar gedaan. Bij het 
idee dat wellicht niemand haar zou willen, voelde ik de 
emoties opkomen. Ik overwoog Cinta te adopteren en 
overlegde thuis met mijn vriend. Kort daarna besloten 
wij om Cinta te adopteren in de hoop haar met geduld 
en wijsheid een gelukkig en geborgen thuis te geven. 

Op vrijdag 21 september 2018 kwam Cinta voor het eerst 
bij ons thuis. Ze was overal aan het snuffelen en ze was 
zeker niet bescheiden of verlegen. Na een dag of tien 
begon zij ze haar dankbaarheid, liefde en humor aan 
ons te tonen en is er zo een onverwachte vriendschap 
ontstaan.

Cinta is speels, knuffelbaar en weer een blije poes gewor-
den, omdat ik tot het uiterste voor haar ben gegaan. Wat 
betreft het meppen: ze is en blijft een mepper, maar ze 
doet dat nu gelukkig zonder haar nageltjes. Ik en mijn 
vriend hebben haar vertrouwen gewonnen en wij zijn 
dolgelukkig met elkaar!

tekst: Claudine Dundas

Het is een goed idee om uw kat te laten chippen en 
registreren. 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!

Cinta is speels, 
knuffelbaar en 

weer een blije poes 
geworden, omdat ik 
tot het uiterste voor 

haar ben gegaan.

Cinta had de 
drang zichzelf te 
verdedigen door 
genadeloos te 
meppen..

Ik kreeg het uiteindelijk 
voor elkaar haar te mogen 
aaien met de kwast...

Cinta nu...
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Kort geleden hadden we het geluk om Stichting Amster-
damse Zwerfkatten te bezoeken. Het was een werkelijk 
verlichtende ervaring waardoor we veel hebben opgesto-
ken over de praktijk van het waarborgen van dierenwelzijn 
in de regio Amsterdam.

Het bezoek was georganiseerd door de SAZ en de afde-
ling Noord-Holland van de politieke jongerenorganisatie 
PINK! (jongeren van de Partij voor de Dieren). Met PINK! 
proberen wij jongeren actief te betrekken bij diervrien-
delijke, milieubewuste en algemeen planeet-brede poli-
tiek. Natuurlijk is onze band met de bestuurlijke politiek 
hierbij van groot belang. We bezoeken verschillende 
bestuursorganen, onderhouden contacten met de verschil-
lende fracties van onze moederpartij en nemen deel aan 
debatavonden met andere politieke jongerenorganisaties. 
Echter, politiek vindt niet alleen plaats in de zalen van het 
parlement of de gemeenteraad. Wij zijn dan ook bezig met 
de bekende vormen van buiten-bestuurlijke politiek, zoals 
protestacties en mediaberichten, maar politiek gaat naar 
mijn inzicht nog veel verder dan dat.

Ons bezoek aan de SAZ was voor ons zeer tekenend 
voor deze bredere betekenis van politiek. Lopend door de 
verschillende ruimten in de loods, onder begeleiding van 
twee medewerkers, leerden we over de veelzijdige rol die 
de SAZ speelt voor kattenwelzijn in onze regio. Deze veel-
zijdige rol reflecteert de veelzijdigheid van de problemen 
die katten in Amsterdam ervaren. Verwilderde katten die 
ziektes oplopen, huiskatten die op straat worden gezet 
door hun baasjes, katten die leven bij baasjes die geringe 
middelen hebben om hun huisdieren goed te verzorgen…
dan heb ik nog maar een deel van de zaken genoemd, om 
maar te zwijgen over de unieke situaties waarin individu-
ele katten zich bevinden binnen deze categorieën. 

Deze veelzijdigheid en zorg op individueel niveau spraken 
mij zo ontzettend aan. Ik zat in een van de ruimtes waarin 
katten werden opgevangen, wederom met aandacht voor 
hun persoonlijke behoeften. Een kat sprong op mijn 
schoot. Een ander observeerde mij schichtig uit een hoek 
van de kamer. Een derde leek gewoon volledig zijn eigen 
gang te gaan, zonder ook maar enige aandacht te beste-
den aan het groepje vreemdelingen dat hun domein had 
betreden. Ik aaide mijn nieuwe schootkat wat. Wat zou er 
gebeurd zijn met deze katten? Waarom ligt deze kat hier 

mijn aandacht op te eisen, terwijl een ander resoluut op 
ten minste twee meter afstand blijft? Het maakte me niet 
heel veel uit. Het was duidelijk dat deze katten als indivi-
duen, met eigen behoeften, moesten worden behandeld. 
Alleen zo kun je streven naar het uiteindelijke doel: het 
verbeteren van het welzijn van alle katten.

Dieren (waaronder mensen) bekijken als individu om te 
zorgen dat individuele problemen en doelen in acht kun-
nen worden genomen: dat klinkt uiterst logisch. Dit is 
echter niet het forte van de bestuurlijke politiek, die zich 
moet ontfermen over beleid wat effect heeft op duizenden, 
honderdduizenden, of miljoenen van deze individuen. 
Daarom kan politiek die als doel heeft om welzijn te verbe-
teren voor elk individu niet slechts bestaan uit bestuurlijke 
politiek, noch zijn burgerinitiatieven om direct bestuur te 
beïnvloeden, zoals demonstraties, voldoende om hieraan 
te voldoen. Juist op dit essentiële individuele niveau heb-
ben we mensen nodig die direct actie ondernemen om het 
welzijn van iedereen te garanderen. 

De SAZ is hier een geweldig voorbeeld van, en daarmee 
een geweldig voorbeeld voor ons. Bij PINK! delen wij een 
groot doel met de SAZ: het verbeteren van dierenwelzijn. 
Vandaar dat wij als politieke organisatie ons graag in wil-
len zetten op alle niveaus in de politiek, van bestuur tot aan 
individuele actie. Hierin blijven wij graag samenwerken 
met de SAZ, zodat wij samen zo veel mogelijk kunnen 
betekenen voor het welzijn van dieren in onze regio.
    

Een waardevolle ervaring 
in diervriendelijke politiek

tekst: Tobio Aarts

pink! op bezoek bij de saz

Tobio Aarts is bestuurslid acties bij PINK! Noord-Holland 
en student neurowetenschappen aan de Universiteit van 

Amsterdam.

‘Met PinK! proberen wij jongeren actief te betrekken 
bij diervriendelijke, milieubewuste en algemeen 

planeet-brede politiek.’

‘De veelzijdige rol van de SAZ 
voor kattenwelzijn in onze regio 

reflecteert de veelzijdigheid 
van de problemen die katten in 

Amsterdam ervaren.’
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Opa was een zwerfkat die al jaren rondliep bij de Overtoom. 
Hij werd daar door bewoners verzorgd, maar ging er 
steeds slechter uitzien. 
De bewoners belden ons met het verzoek of hij door ons 
kon worden nagekeken; het was immers een zwerfkat. 
Toen wij hem ophaalden, was het een magere kat met 
kale en vochtige (smettende) plekken tussen zijn lijfje en 
poten. Bij de dierenarts bleek dat hij een te snel werkende 
schildklier had en vanaf dat moment twee keer per dag aan 
de medicatie moest. Na enige tijd volgde een verhoging 
van de dosis. 

De mensen die hem hadden verzorgd, wilden hem terug 
in de straat. Nu Opa afhankelijk bleek van medicatie en 
omdat hij reeds behoorlijk op leeftijd was, hebben we 
besloten dat hij niet meer zou teruggaan. Hij mocht bij 
ons oud worden, veilig binnen. 

Opa werd in de loop der maanden steeds aanhankelijker, 
klom bijna in je, ging je gezicht kopjes geven. Opa wilde 
rust en liefde. 

Na vijf maanden op de SAZ verhuisde Opa naar een van 
de socialiseerders. Meteen nadat hij uit het mandje kwam, 
voelde hij zich op zijn gemak. Hij ging eten en kroop op 
schoot. 
Zijn nieuwe baasje gaat verder voor hem zorgen en we 
hopen dat Opa nog een hele tijd mag genieten van zijn 
leven met een liefdevol mens aan zijn zijde.

Opa wil rust en liefde tekst: Estera Waas

s W i E b E r  i n f o r M At i E f

We willen iedereen bedanken die ons dit jaar heeft 
gesteund! 
•  Donateurs, mensen die spullen of voedsel hebben 

gebracht voor de katten, spullen voor de rommelmark-
ten, eenmalige giften, en de plaatsing van collectebus-
sen.

•  We kregen dit jaar 10.000 euro van een anonieme gever 
die we zeker gul kunnen noemen!

•  Een extra bedankje aan verfspeciaalzaak Engels voor de 
verf voor ons gebouw!

•  Roeland Ran heeft op de Treasury beurs (de DACT) een 
cheque gewonnen voor een goed doel. Deze cheque is 
beschikbaar gesteld door Enigma Consulting. Als goed 
doel koos hij de SAZ. Hier zijn wij hartstikke blij mee.

•  Dierenkliniek de Pijp overhandigde ons 500 euro en ook 
van kringloopwinkel Hebbes kregen we een donatie van 
500 euro.

•  Tabaksspeciaalzaak Riekie (Maasstraat 166) is een van 
de locaties waar al jaren een collectebus van ons staat. 
Helaas gaan ze stoppen met de winkel; daarom willen 
wij haar in dit nummer bedanken voor de jarenlange 
steun.

•  Cats & Things, dierenwinkel Oud Suyt en Ranzijn 
Aalsmeer en Nieuw-Vennep: bedankt voor de voerdona-
ties voor de Dierenvoedselbank!

•  Een warm bedankje voor Leon Kempers! Bedankt voor 
het opzetten van Salesforce voor de SAZ en voor de 
technische ondersteuning die je ons biedt. Je inzet is 
heel waardevol! 

Hartelijk dank...

Het is een hele eer om beneficiant te zijn van stichting 
Dierenlot. Het was ons dan ook een groot genoegen 
zaterdag 10 november aanwezig te zijn bij Dierenlotdag. 
De congresdag, waarop onze dierenambulances wor-
den gekeurd en voorzien worden van winterbanden, 
zat vol interessante lezingen. Het was ontzettend leuk 
en leerzaam in aanraking te komen met het werk van 
andere stichtingen. Bedankt Dierenlot voor deze goed 
georganiseerde, waardevolle en inspirerende dag met een 
topsfeer! 

Wij willen Dierenlot ook bedanken voor de mooie cheque 
die wij in ontvangst mochten nemen. Wij zullen deze met 
dank inzetten voor de katjes. Super!
Daarnaast steunt Dierenlot ons enorm met donaties voor 
onze dierenvoedselbank, waarmee wij katten (maar ook 
honden en knaagdieren) van minderbedeelden extra kun-
nen helpen.

Dierenlotdag interessante 
lezingen
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Omdat de SAZ de afgelopen jaren steeds meer voor de 
katten van minima is gaan doen, werden we benaderd 
voor het programma Brandpunt+. De aflevering ging 
over armoede en het hebben van huisdieren. In oktober 
waren de camera’s van Brandpunt+ een dagje op bezoek 
om te filmen wat we allemaal doen.
Benieuwd naar de aflevering? Deze is terug te kijken via 
de website: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl en dan 
naar het kopje ‘Uitzendingen’. Het was de uitzending 
van 1 november 2018.

A p N E u M A g A Z i N E  r U B r i E K

 30  | Swieber

s W i E b E r  i n f o r M At i E f

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   |   Vrije Geer 2   |   1066 EG Amsterdam

Help de stichting Amsterdamse Zwerfkatten en word donateur!

Kijk ook op www.saz.amsterdam
bij Help ons ...

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Met onze dierenvoedselbank leveren we een essentiële 
bijdrage in het onderhouden van gezelschapsdieren van 
minderbedeelden. Het hebben van een huisdier heeft 
een positieve uitwerking op het gemoed en kan helpen 
verschillende strubbelingen des levens te verzachten.

Helaas is het door omstandigheden niet voor iedereen 
financieel haalbaar om een huisdier te houden. Juist 
deze kwetsbare groep in de samenleving heeft belang 
bij wat extra warmte. Daarom bieden wij ondersteuning 
op maat.
Onze kanjer Desiree is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van onze voedselbank. Dees, dank voor je inzet: 
voor het verwerken van de aanvragen, bijhouden van de 
voorraad, tot aan het verstrekken van de hulpmiddelen. 
Echt klasse! Eveneens bedankt voor jouw tomeloze inzet 
bij de chipregistratie, het verwerken van de dierenarts-
lijsten en voor je gulle lach op ons kantoor.

Belangstelling voor de voedselbank? Lees over de voor-
waarden en aanmelding op: 
www.saz.amsterdam/voedselbank-voor-dieren

Dierenvoedselbank
help mee

tekst: Martine Winiecki

Opnamen ‘Brandpunt’ tekst: Estera Waas
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Na de heerlijke lange warme zomer, is het toch ‘opeens’ 
winter geworden. Voor de katten een hele omschakeling. 
De meeste eigenaren valt het op, dat de katten - die nor-
maal gesproken lekker veel buiten zijn - nu opeens binnen 
blijven en zich op een heerlijk warm plekje nestelen.

Zwerfkatten kunnen dat niet. Nu weten de meeste katten 
wel een beschut plekje te vinden, warm is het vaak echter 
niet. Zitten er zwerfkatten bij u in de buurt, dan kunt u 
misschien helpen met een geschikt plekje, bijvoorbeeld 
een kistje en een dekentje, of een isobox van de SAZ. 
Twijfelt u eraan of het wel echte zwerfkatten zijn? Neem 
dan contact op met de SAZ.

Voor ons, mensen, is december een gezellige en knusse 
maand. Sinterklaas met zijn cadeautjes, kerst met de boom 
en gezellige etentjes, oud en nieuw met het vuurwerk: we 
kunnen ons er al helemaal op verheugen. Er zijn wel een 
paar punten waarmee we vanwege de dieren rekening 
moeten houden. Om cadeautjes heen zitten soms mooie 
touwtjes en lintjes. Geweldig voor katten om mee te spe-
len. Echter, als de kat dit binnenkrijgt, kunnen er ernstige 
darmproblemen met verstoppingen ontstaan, en een ope-
ratie als gevolg.

Dit geldt ook voor de kerstboom. De boom is een waar 
speelparadijs voor de katten. Hang er geen slingers in 
waar de katten zich in kunnen verstrikken. Er zijn speciale 
onbreekbare ballen te koop, dus als de kat er dan een uit 
slaat, is er niets aan de hand. Bij de levende bomen is het 
water giftig voor de dieren, laat uw kat (of hond) er niet uit 
drinken.

Zelf hebben we bijna een hele maand aan lekkernijen. We 
zijn geneigd om onze dieren hierin te laten delen. Dit is 
helaas niet gezond voor ze! Geef ze dan een speciaal kat-
tensnoepje als u toch wat extra wilt geven. Instrueer ook 
de kinderen.
Katten eten in het algemeen geen chocola, honden wel. 
Houd er rekening mee, dat dit giftig voor ze is.

De grote angst voor veel dieren is toch wel het vuurwerk. 
Dit begint - ook al is dat officieel verboden - al vroeg in 
december. De dieren kunnen hier enorm van schrikken, 
wegrennen, kwijtraken en ongelukken krijgen. Houd de 
kat zoveel mogelijk binnen als er bij u veel vuurwerk wordt 
afgestoken. Opgeschoten jongens willen helaas nog wel 
eens ‘voor de grap’ vuurwerk naar de katten (en honden) 
gooien. Houd honden aan de lijn.

Met oud en nieuw de dieren gewoon binnen houden. Geef 
de kat een rustige kamer met eten, drinken en een katten-
bak en doe de gordijnen dicht. Eventueel de radio zachtjes 
aan, wel op een zender, waarbij ’s nachts geen vuurwerk 
te horen is. 

Ook voor katten kan een vuurwerk-cd helpen; hiermee 
moet je wel op tijd beginnen. Voor de avond zelf zijn er 
voor de ernstig bange kat (of hond), kalmerende tabletjes 
te koop. Voor katten, die de hele periode in de stress zitten, 
kan een voedingssupplement helpen. Informeer hiervoor 
bij uw dierenarts. Ook kan de Feliway voor in het stopcon-
tact rustgevend werken.

We wensen u en uw kat hele fijne feestdagen en een geluk-
kig 2019!

December
Van de dierenarts

tekst: Lucia bakker, 
dierenarts Dierenkliniek Osdorp
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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/hulp-bij-verzorging-kat
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