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Voorwoord
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De Swieber uit? Geef deze door aan iemand anders!

Beste donateur,

De winter is in aantocht, in dit bizarre jaar.
Corona beheerst het leven, brengt nog altijd veel gevaar.

Ons werk ging en gaat toch gewoon door.
In Amsterdam, de zwerfkatten op het spoor.

Want die lopen nog veel rond,
helaas niet altijd even gezond.

Dit jaar dan ook weer veel katten in ons pand, 
op weg geholpen naar hun gouden mand.

Een aantal verhalen kunt u dadelijk lezen.
Evenals tips en info, vanuit onze praktijk bewezen.

Veel leesplezier!, dat hopen wij.
Ook veel dank voor uw steun!, wij zijn daarmee heel blij.

…een hartelijke groet, namens de Amsterdamse zwerfkatten.



Drie en een half jaar vermist 
Een ander katje dat we vingen bleek al drieënhalf jaar 
vermist te zijn. Hij was door een raam gesprongen op 
2-hoog en vervolgens verdwenen in de binnentuin. De 
eigenaar dacht dat hij dood was. Helaas kon hij niet 
meer terug naar huis, omdat het nieuwsgierige katje 
daar alleen bezig was met naar buiten gaan en omdat de 
eigenaar bang was dat hij weer uit het raam zou sprin-
gen. Het katje heeft gelukkig via het asiel heel snel een 
gouden mandje gevonden. 

Vijf jaar vermist 
Eind februari vingen wij een rood-witte kater die werd 
aangemeld omdat hij dagelijks bij iemand het huis in 
liep om de voerbakjes leeg te schransen. Hij zag er goed 
uit. Dat zegt echter niet altijd iets, zeker niet als een 
kat alle huizen langs gaat voor een hapje. We zijn gaan 
flyeren om zijn eigenaar te kunnen achterhalen, helaas 
zonder resultaat. Het vangen verliep overigens makke-
lijk omdat hij de hele dag voor het bewuste huis zat te 
wachten op zijn maaltijd. Ook deze heer was gechipt en 
George bleek al bijna vijf jaar vermist te zijn. Hij was 
niet eens heel ver van huis. Om hem te laten wennen, 
is hij eerst een dagje in de bench geweest, toen kreeg hij 
een hele kamer, en na twee dagen liep hij alweer vrolijk 
door ‘zijn’ huis. 
 

    

Al deze katten hebben een paar dingen gemeen: ze 
woonden op een verdieping, kenden daardoor de omge-
ving niet, en waren gechipt. Kortom, ook als uw kat nooit 
buiten zou komen, is een chip toch heel belangrijk. 

 

S w i E b E r  V E R M I S TS w i E b E r  V E R M I S T
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Stel je voor: je kat is kwijt. Een dag, een week, een maand, maanden… 
Langzaam maar zeker geef je de hoop op dat je hem ooit nog terug zult 
vinden. Voor iedereen in die situatie hebben wij deze hoopvolle berichten 
verzameld, als hart onder de riem. 

Hoopvolle berichten
chip is Van leVensbelang

Drie maanden vermist  
Wij ontvingen een telefoontje vanuit een winkel waar 
een kat naar binnen was gehaald. Het bleek een kater te 
zijn die was gevonden in het trapportaal van de buren. 
Daar miauwde en trilde hij aanhoudend, had tevens een 
enorme korst op zijn rug. Eventjes was hij bang, maar 
de angst verdween toen eten gegeven werd; hij schrokte 
dat naar binnen. Na onze chipcheck bleek Panda een 
goed geregistreerde chip te hebben! We namen direct 
contact op met de eigenaren. Die konden het niet gelo-
ven. Panda was namelijk nierpatiënt en er waren nu al 
maanden voorbijgegaan zonder dat hij zijn medicatie 
had gekregen, dus ze waren bang dat hij niet meer in 
leven was. Binnen een uur stond zijn fanclub bij hem. 
Ze hadden hem enorm gemist en Panda werd dan ook 
goed bijgeknuffeld.  

Negen maanden vermist 
Dit voorjaar vingen we een katje genaamd ‘Poes’. Poes 
was voor de deur uit haar reismandje ontsnapt. Ze 
rende weg en werd niet meer gevonden. De eigenaar 
heeft geflyerd, haar aangemeld op Amivedi, wekenlang 
gezocht en ook de chip op de site ‘vermist’ laten zet-
ten. Eigenlijk alles wat je kunt doen om je kat zo snel 
mogelijk terug te vinden. Toen wij haar vingen, was ze 
al negen maanden vermist en toch slechts op 700 meter 
van huis. Poes was binnen een half uurtje weer hele-
maal op haar plek, bleef spinnen, kopjes geven, en naar 
haar voerbak lopen. Superblij weer thuis te zijn!   
 

tekst: Estera waas
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Met onze dierenvoedselbank leveren we een essentiële 
bijdrage in het onderhouden van gezelschapsdieren van 
minderbedeelden. 

Het hebben van een huisdier heeft een positieve uitwer-
king op het gemoed en kan helpen verschillende strub-
belingen 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.

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

Dierenvoedselbank help mee
tekst: Martine winiecki



En toen kwam die dag, dinsdag 13 oktober
Een mooi begin van een nieuwe dag! Van getekende zwer-
ver naar zachte knuffelbeer in een forever home.
Scarface, nooit meer vechten op straat, nooit meer zoe-
ken naar eten, nooit meer bang hoeven zijn. Nooit meer 

zwerver, nooit meer! Want deze mooie allemansvriend is 
verhuisd naar zijn warme huisje-voor-altijd.
En heeft stiekem al vele malen heerlijk op schoot gelegen.
De beelden zeggen alles... van getekende straatkat tot zach-
te allemansvriend. Scarface, die geen scar-face meer is...      
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Oplettende mensen lichtten onze collega’s van Stichting 
Straatkat in. Zij bedachten zich geen moment en heb-
ben Scarface toen direct opgehaald, weg van de straat. Bij 
Stichting Straatkat zat echter de recovery vol, wij werden 
gebeld, en zo belandde deze getekende zwerver bij ons in 
Amsterdam. 

Getekend… niet alleen door de vele littekens in zijn 
gezicht, maar ook door het verloren vertrouwen in men-
sen; hij kroop al snel in een hoekje, na een zichtbaar zwaar 
leven achter de rug te hebben gehad. Achter de rug, want 
alles-op-alles werd gezet om dit diep-van-binnen-verscho-
len lieve mannetje de tijd te geven weer helemaal zichzelf 
te kunnen zijn.

Na binnenkomst bleek al snel dat ook bij Scarface de 
extra gezondheidsrisico’s - vanwege het weinige pigment 
bij witte katten - zich hadden geopenbaard. Zijn oortjes 
waren behoorlijk aangetast door de zon, verbrand, waar-
door beginnende kanker was ontstaan. Gelukkig kon dit 
nog behandeld worden, met succes. Verder was het een 
kwestie van tijd om zijn littekens te laten helen en om 
meer uit dat hoekje te durven komen. Uiteindelijk weer 
met een gezonde mooie witte vacht en een even zo mooie 
zachte blik in zijn ogen. 

Deze tijd heeft hij gegrepen, hij heeft ons versteld doen 
staan! Langzaam maar zeker kon hij genieten van je 
aandacht, aaitje nemend, kopje gevend. Smikkelen zon-
der alert, bang te zijn. Eerst voorzichtig, daarna pootjes 
uitstrekkend, de kennel inlopend, om vervolgens vol ver-
trouwen de andere katten - ook likkend - te begroeten. Hij 
bloeide zichtbaar op. Je vol vertrouwen aankijkend, waag-
de hij zijn stappen voorwaarts, durfde zijn karakter te laten 
zien, op weg naar zijn welverdiende gouden mandje. 

Scarface is geen 
scar-face meer

Van getekende straatkat naar 
zachte allemansVriend…

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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tekst: Marjolein Pennekamp

Scarface leefde als zwerver in het zuiden van het land. Hij werd gevoerd, 
en uiteindelijk in mei van dit jaar gevangen. Maar ook weer teruggezet…
Totdat hij werd gevonden in zeer slechte conditie, aan de kant van de weg, 
kapot en lusteloos, onder de vlooien en wormen.  

Scarface eerste keer gevangen

Bij binnenkomst SAZ - 
na tweede keer gevangen In mei... In juni...

In augustus... Vlak voor plaatsing...In juli...

Vol vertrouwen
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De katten van Rudolfo  
paniek op werf

tekst: Sabrina van den berg
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Witjekat, zo noemde ik hem, de mooie wit met bruine 
vlekken zwerfkat in de binnentuin van ons woonblok. Hij 
was er ineens en bleek er al maanden te zitten, toen ik in 
de warme julimaand van hem hoorde. Niemand kende 
hem, niemand miste hem en niemand gaf hem geregeld 
eten. Dat ben ik toen gaan doen en ik hield van hem. In 
huis nemen ging niet, ik had al vier katten, met net twee 
kittens van een paar maanden oud. Maar iedere dag naar 
hem toe gaan, even tegen hem praten, vers water en een 
lekker hapje voor hem neerzetten wilde ik volhouden. Als 
het kouder zou worden, kon ik altijd nog zien…

Maar het ging ineens minder goed met Witjekat, hij werd 
mager en had een ziek oogje. Dat oogje zag er zo slecht uit, 
daar moest ik mee naar een dierenarts. Maar hoe? Witjekat 
was schuw, bang bij toenadering en ik was met Witjekat 
nog niet zo ver dat ik hem op kon pakken. Ik heb toen de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten gebeld om hulp te 
vragen. Ik stuurde foto’s van Witjekat, daarmee maakte de 
SAZ een folder en ging flyeren in de buurt, met de hoop 
dat wellicht toch een eigenaar zich zou melden. Geen reac-
tie. In overleg hebben we toen besloten dat de SAZ hem 
zou vangen.  

De eerste vangpoging was vroeg in de avond van een regen-
achtige dag. Het was zo nat dat Witjekat zich niet liet zien. 
En anders kwam hij altijd meteen aanhollen als ik zijn 
naam riep! De tweede poging was een week later. Het was 
weer nattig in de tuin, maar Witjekat kwam met een vrolijk 
huppeltje op mijn stemgeluid af. Toen hij de vangster zag, 
schrok hij terug, waarop zij rustig, vanaf een afstandje, 
op haar hurken ging zitten om te observeren wat voor 
kat Witjekat was en hoe het met zijn gezondheid gesteld 
was. Conclusie: een ongecastreerde kater, met een oog dat 
dringend behandeld moest worden. En ook: dit is een kat 
die zo op eten gesteld is, dat het vangen met een vangkooi 
vast gaat lukken.  

De week daarop was het zover. De ambulance van de SAZ 
kwam voorrijden en dezelfde vangster van de twee vorige 
keren ging mee de tuin in. Zij zette de kooi met wat nat-
voer neer op de plek waar ik Witjekat altijd eten gaf en trok 
zich weer op haar hurken terug. Ik riep zijn naam en daar 
kwam Witjekat aanrennen. Zonder een moment van aar-
zeling liep hij al etend de kooi in. Het was even spannend 
of hij tot achterin de kooi door zou lopen, want dan pas 
springt het deurtje dicht, maar ook dat gebeurde. Een hele 
vlotte vangst, soepel verlopen, die mij met zeer gemengde 
gevoelens achterliet. Maar het is goed geweest zo. Witjekat 
is aan zijn oogje geopereerd en het oog is goed genezen. 
Ik heb foto’s en filmpjes van hem opgestuurd gekregen en 
heb hem een aantal keren mogen bezoeken.  

Het happy end is dat Witjekat via een van de asiels waar de 
SAZ contact mee heeft, een forever home heeft gekregen 
op een plek waar hij ook buiten kan zijn. Dank jullie wel 
lieve mensen van de SAZ.   

Witjekat
raak bij de derde Vangpoging

tekst: Louise wijsman

Wij werden gebeld over katten die na de ontruiming daar 
zouden zijn achtergelaten. Wij stapten in de auto om pools-
hoogte te nemen. En al reden wij in een opvallende dieren-
ambulance, het bleek aan de poort moeilijker dan verwacht 
het beveiligde terrein te kunnen betreden. Eenmaal op het 
terrein werden wij daar ondanks de strenge maatregelen 
alsnog door een meneer aangesproken. Rudolfo, stelde hij 
zich voor. En met een Duits accent vertelde hij dat even 
verderop zijn katten op zijn schip zaten opgesloten omdat 
hij nog geen andere plek voor ze had. We reden met hem 
naar het schip. Het was een treurig gezicht, al zijn spullen 
op straat. Het leek wel een kerkhof van huisraad.  

Rudolfo raakte nu in paniek. Het schip waar hij al 20 jaar 
op verbleef bleek opengebroken en de katten waren weg. 
Hij riep ze en zocht ze op hun verstopplekjes, maar niets. 
Het sprak voor zich dat de katten doodsbang waren. Door 
de ontruiming was de omgeving helemaal veranderd en 
daarbij stormde het die dag enorm. 

Uiteindelijk kwam alleen zijn poes Perla op zijn geroep 
af. Het zoeken daar leek onmogelijk en we moesten gaan 
omdat het donker werd. De overige katten zouden de nacht 
in de kou moeten doorbrengen. Rudolfo was zeer bezorgd 
en bleef bij de boot om verder te zoeken. ’s Nachts nadat 
de storm was ging liggen, wist hij alsnog twee katten te 
vinden, Bella en Miss Beef. Die hebben wij direct onderdak 
geboden. 

Mini-Bini bleef echter weg. Ze was weliswaar gechipt, maar 
het oude schip zou over twee dagen worden weggesleept en 

worden vernietigd, je moest er toch niet aan denken dat ze 
daar dan nog in zat?  

Wij vermoedden dat Mini-Bini zich verscholen hield op het 
schip en we hadden daarom binnen het ruim een vangkooi 
op scherp gezet in de hoop Mini-Bini alsnog op tijd te kun-
nen vangen. Vroeg in de ochtend daarop belde Rudolfo 
en vertelde dat de vangkooi was verdwenen. Kortom onze 
kostbare kooi van 350 euro was gestolen. Gelukkig liet 
Rudolfo daarop weten dat hij de kat alsnog te pakken had 
gekregen. 
Alle vier de poezen waren nu veilig bij ons. Hier verbleven 
ze totdat Rudolfo na maanden weer een vaste verblijfplaats 
had en Mini-Bini, Perla, Miss Beef en Bella weer thuis in 
zijn armen kon sluiten. 
Rudolfo vertelde dat hij ook nog een hond had en een kat 
van eenentwintig genaamd Pancracia. De oude kat was 
elders ondergebracht, maar heeft de stress helaas niet 
overleefd. 

In 2019 werd het ADM-terrein, wat vroeger een Amsterdamse scheeps-

werf was, na 21 jaar ontruimd door de gemeente. De bulldozers die 

waren ingezet bij de ontruiming hadden een spoor van vernieling achter-

gelaten en iedereen leek te zijn vertrokken. of toch niet?   
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Op de foto onze mooie Clyde: ‘Zwarte katten brengen 
ongeluk… Welnee! Ik breng juist geluk!’

En zo is dat, want wist u dat:
•  Een zwarte kat in Engeland juist staat voor ‘geluks-

brenger’. Vroeger gingen Britse zeelui zelfs liever niet 
aan boord van het schip wanneer er geen zwarte kat 
huisde.

•  In Japan het zwarte gelukskatje Maneki Neko welvaart 
en - de naam zegt het al - geluk brengt.

•  In sommige delen van de wereld men gelooft dat een 
vrouw met een zwarte kat meer aanbidders aantrekt.

•  De zwarte kat een enorme inspiratiebron is in de 
kunst, wie kent bijvoorbeeld niet ‘Le Chat Noir’.

•  Een zwarte kat wereldwijd net zo vaak geadopteerd 
wordt als anderkleurige katten.

 

De Zwarte Kat 
‘ik breng geluk...’

tekst: Marjolein Pennekamp

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

Zuiderakkerweg 60  •  1069 MJ Amsterdam

T: 020 - 334 30 15  •  M: 06 - 504 79 100

E: info@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 

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

Brandbeveiliging

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



Dit fietspad lag aan de overkant van tuinhuisjes. De poes 
zag er goed uit, en eigenlijk konden wij niet meer doen 
dan afspreken met de melder de poes in de gaten te hou-
den, en ons te bellen als zij haar vaker zou zien en zeker 
als ze er slechter uit ging zien. 

Een week later kregen we wederom een melding van 
een lapjespoes in het park, ook in de bosjes naast het 
fietspad. Het bleek dezelfde poes. Ze liet zich door beide 
melders niet benaderen. We hielden met beide melders 
contact. Helaas werd ze daarna bijna niet meer gezien, 
ze kwam ook niet op eten af. We hingen flyers op in de 
buurt en stuurden een e-mail naar de tuincomplexen, in 
de hoop dat meer mensen ons iets konden vertellen.

Half december kregen we weer een telefoontje. De mys-
terieuze lapjespoes zat elke dag op het ING-terrein. We 
maakten daar een voerplek en één van de melders ging 
voeren. Al heel snel had de poes de structuur van het 
voeren door. Na vier dagen plaatsten we daar een vang-
kooi, waar ze binnen een uur inliep. Ze was hysterisch, 
probeerde zich uit de kooi te vechten, gromde en blies. 
In de auto bleef ze miauwen. Na een tijdje tegen haar 
gepraat te hebben werd haar miauwen minder luid, 

meer klagend dan boos. Toen we daarna de chipreader 
over haar heen haalde bleek ze gechipt. Gelukkig ook 
nog geregistreerd en als vermist aangemeld. 

Senna bleek al vanaf april vermist, en eigenlijk waren 
haar baasjes in eerste instantie vooral verbaasd: ‘Is het 
echt Senna? Dat kan bijna niet’. 
En toch was het echt Senna. Ze was al acht maanden 
weg en had ruim zes kilometer afgelegd. Ondertussen 
was ze rustig geworden en liet ze zich aaien, praatte ze 
en spinde ze. Haar zwerfperiode zat erop. 

De reünie tussen Senna en haar baasje was snel georga-
niseerd, en beiden waren heel blij elkaar te zien. We ont-
vingen dan ook diezelfde avond al een foto waarop blije 
Senna te zien was, weer op schoot, alsof ze helemaal niet 
was weggeweest.

In oktober vorig jaar kwam een melding binnen vanuit het Westerpark. 

Er was daar een lapjespoes naast het fietspad gesignaleerd.  

Senna in het Westerpark
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S w i E b E r  M E N S  E N  D I E R    

tekst: Estera waas

al acht maanden Vermist

Senna liet zich niet benaderen...

Senna herenigd met haar baasje...

Yippie! Dat is mijn naam & zo voel ik mij nu in mijn 
forever-home.

Afgedankt, ongewenst, was ik zwervend op straat in 
Amsterdam, een paar maanden oud. Maar gelukkig - 
nadat iemand uiteindelijk oplettend is geweest en mij had 
gezien - ben ik gevangen en opgenomen door de SAZ.

Heerlijk voer en vers water, maar het vertrouwen in men-
sen was ik verloren, of eigenlijk nooit gehad. Dus dook ik 
onder een dekentje zodra iemand binnenkwam, het door 
mij gecreëerde veilige plekje. Totdat mijn maatje voor het 
leven binnenkwam, Nicole heet ze. We hadden direct een 
klik, maar ik moest wel hiermee leren omgaan, want tja, 
een mens!

Dit is nu alweer vijf jaar geleden, in 2015. Na zes maanden 
opvang ging ik mee met Nicole, en ben nooit meer weg-
gegaan. Niet van plan ook, de straat was maar niets voor 
mij en Nicole vertrouw ik door-en-door. Andere mensen...
mwaaa, het blijven toch vreemde wezens, om me zo maar 
uit te drukken. 

Andere katten heb ik minder moeite mee, waaronder 
Pommetje, die woont hier sinds kort, ook een SAZ-ser, 
lang verhaal... vertel ik een andere keer, oké? Nu tijd voor 
foto’s en een heel voorzichtige - gelukkig schriftelijke - 
knuffel van mij, Yippie!

 

Van zwervertje tot kat met personeel
Yippie en princes

tekst: Marjolein Pennekamp

Hallo! Ik ben Princes en woon nu met drie man personeel 
en een kattenvriendin op een veilige plek, maar dat was 
een paar maanden geleden nog anders.

Ik was aan het zwerven, weet niet eens meer hoe dit is 
gekomen. Het was winter en veel kouder dan nu, dus 
zocht ik een warm plekje op, heerlijk warm onder de 
motorkap van een auto, dat bleek helaas toch niet zo slim 
te zijn geweest van mij, maar gelukkig werd ik gevonden! 
Alhoewel ik het toen nog best eng vond, die mensen die 
naar mij keken en mij pakten van onder de motorkap van-
daan, wat moest ik daarvan denken? 

Mijn voetzooltjes bleken verbrand te zijn. Ook daarom 
werd ik direct naar een pleegmoeder van de SAZ gebracht. 
Mijn voetjes werden goed verzorgd, mijn vieze oogjes 
schoongemaakt en ik ging mij steeds beter voelen, voelde 
me net een prinses, best fijn, die mensen.
 
Ik werd groter en groter, klaar voor mijn definitieve huisje 
bij één van mijn personeelsleden, Sharina, ook vrijwillig-
ster bij de SAZ, heb ik mij laten vertellen. 

Kopjes en knuffels vinden wij allebei fijn, op schoot zitten 
tolereert ze van mij, en om haar nek hangen is helemaal 

leuk, want dan kan ik óók haar gezicht wassen. Daarna 
doet zij dat met water nog een keer? Soms een beetje raar, 
die mensen. Maar ben nu helemaal in mijn ‘saz’!

Daarom hierbij een dikke knuffel, kopje, likje?! van mij, 
Princes.         

       

 

Hieronder een foto van 
een paar maanden gele-
den, maar alleen omdat 

dit mij gevraagd werd! 
Hiernaast een foto van 

mij nu...

Tadaaa, helemaal happy 
met mijn maatje voor het 

leven, Nicole.
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Hoe mooi. Locatie Kat in Nood, Drachten, Friesland.

Een plek waar katten die al veel hebben meegemaakt hun 
rust vinden, hun permanente thuis. 
De liefde voor katten straalt van de medewerkers af. We 
worden rondgeleid door een vrijwilligster die alle namen 
van de katten kent en ze dan ook op de voor die kat beste 
manier benadert, óf juist de nu-even-niet-blik leest en ze 
met rust laat. 

Wij gingen naar Drachten met onze Tijger en Meissie die 
bij Stichting Kat in Nood afgelopen oktober hun perma-
nente plek hebben gekregen, na al een tijdje op de wacht-
lijst te hebben gestaan voor deze mooie locatie.

Even kort-door-de-bocht waar Stichting Kat in Nood voor 
staat: 
Deze stichting is een landelijk werkende organisatie die 
zich inzet voor het welzijn van katten. Ze biedt onderdak 
aan ruim 225 katten die moeilijk tot niet herplaatsbaar 
zijn. Daarnaast zet ze zich in om het kattenoverschot in 
Nederland terug te dringen. 
Voor meer info: www.katinnood.nl 

Hierbij een impressie van ons bezoek, met rechtsboven 
uiteraard foto’s van Meissie en Tijger, onder een foto van 
kantoorkat Tommy die ons warm verwelkomde. En verder 
een aantal ‘plaatjes van katten’ die eerder van de SAZ naar 
Kat in Nood zijn verhuisd. Kijkt u mee?
       

Permanente opvang 
Stichting Kat in Nood in Drachten

tekst: Marjolein Pennekamp

uitgelicht

Voor kantoorkat Tommy 
is het welletjes...

Meissie Tijger

Tippy - eerste SAZ-
opvangkat bij Kat in 

Nood - inmiddels 14 jaar.

Davy

Kenzo

Snorretje

Boris

Sam

Pablo

Joekel

Poekie

Dobby

S w i E b E r  o P VA N G    
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Voor onze verhuizing vorig jaar mochten maar liefst 
zeventien katten naar een permanente opvang. We zijn 
Stichting Kat in Nood, het Kattendorp Harfsen, Stichting 
Wetland Cats, Stichting Help de Zwerfkat en Carla van 
Veenendaal heel erg dankbaar voor het bieden van een 
huis aan onze katten.  
 
Stichting Kat in Nood 
Vorig jaar begon goed. Met plek voor - misschien heeft 
u hen op de vorige pagina al gezien! - Dobby, Snorretje 
en Davy bij Kat in Nood in Drachten. Net voor onze ver-
huizing mochten daar tot onze vreugde nog drie katten 
ondergebracht worden. Poekie, Boris en Sam vertrokken 
dan ook naar het noorden.  
Kat in Nood biedt inmiddels onderdak aan ruim 225 kat-
ten die moeilijk of niet herplaatsbaar zijn.  

Stichting Kattendorp 
Onze schatjes Dua, Lipa, Mick en Ella hebben wij in de 
tussentijd kunnen brengen naar hun permanente plek in 
het Kattendorp in Harfsen.  
Stichting Kattendorp is een permanent opvangtehuis voor 
zwerfkatten en asielkatten die niet plaatsbaar zijn.   
 
Stichting wetland Cats 
Daarnaast vertrokken zes van onze katten naar Stichting 
Wetland Cats: broer en zus Robby en Romy, Alvin, Wilma, 
Rory en Betty.  
Stichting Wetland Cats vangt katten op, die elders niet 
meer geplaatst kunnen worden.  

Stichting ‘Help de zwerfkat’
Ten slotte, net na onze verhuizing, hoorden we dat er 
twee plekken vrij waren bij Stichting ‘Help de Zwerfkat’ 
in Uithoorn, waar Els Verkerk zich sinds 1982 ontfermt 
over thuisloze katten.   
Miesj en Lana hebben zich daar bij de kattengroep kun-
nen voegen.  

Succes lieverds, we zullen jullie missen! 
      

Huisje-voor-altijd
permanente plek Voor onze lieVerds

Ter afsluiting, een woord van dank aan alle permanente opvanglocaties, 

waar een behoorlijk aantal door SAZ gevangen katten een veilig, warm 

huisje-voor-altijd hebben gevonden! 
tekst: Estera waas

Mick

Dua & Lipa

Ella

Miesj

Lana

Romy

Alvin

Betty

Robby
Vrijwilligster Els

Wetland Cats

Rory

Wilma
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Vangacties, groot en klein...   
Verhalen uit onze praktijk

tekst: Marjolein Pennekamp

Helaas laten veel mensen makkelijk nestjes geboren wor-
den, sommige mensen weten er vervolgens geen raad 
meer mee en dumpen deze katten dan, zelfs als ze ziek 
zijn. Met als gevolg dat zulke katten verwilderen en zich 
snel voortplanten, wat vervolgens leidt tot veel dierenleed: 
honger, ziektes, inteelt met alle gevolgen van dien, etc. 
De verschillende problemen rondom zwerfkatten blijkt wel 
uit de diversiteit van onze vangacties. Leest u de volgende 
vangverhalen om een indruk te krijgen...

iedere vangactie blijft speciaal, sommige vangacties zijn 
intenser dan dat…
Zo ook een vangactie naar aanleiding van een melding 
midden juni. Er zouden op het terrein ongeveer 5 volwas-
sen katten en 16 kittens zijn gesignaleerd. Na de laatste 
moederpoes eind augustus gevangen te hebben, bleken 
dit uiteindelijk 9 katten en 20 kittens te zijn… waarvan 4 
kleintjes overleden, en waarbij alle volwassen katten helaas 
te wild bleken te zijn om geplaatst te kunnen worden. 

Een ‘lichtpuntje’: deze wilde katten konden gelukkig alle-
maal terug naar deze plek, maar uiteraard niet voordat 
zij allen waren gecastreerd / gesteriliseerd, gechipt en een 
gezondheidscheck hadden doorstaan, zodat een exces als 
dit niet meer kan gebeuren. In ieder geval niet meer op 
deze plek, want helaas komt dit vaker voor en dat zal zo 
blijven als katten niet ‘geholpen’ worden. Geholpen als in 
castreren / steriliseren en als in gezond blijven. Dit wordt 
wereldwijd de TNR-methode genoemd: de Trap (vangen), 
Neuter (steriel maken), Return (terugplaatsen) -methode. 
Zo zal een kolonie wilde katten stabiliseren, het aantal kat-
ten blijft gelijk en in de toekomst zal het zelfs verminderen 
door ouderdom en doordat geen voortplanting meer kan 
plaatsvinden. Er vindt uiteraard ook nazorg plaats. De kat-
ten op deze plek worden dan ook gevoerd en worden in de 
gaten gehouden… Een gezondere toekomst tegemoet.

Het vangen van zwerfkatten behoort tot onze wekelijkse activiteit. 
Hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Amsterdam is onbekend, de 
reden dat ze er zijn is echter wel bekend. Het gaat om niet gecastreer-
de, gesteriliseerde, ongewenste of weggelopen katten.  

Een vangklus die 
veel groter bleek te zijn    

Verhalen uit onze praktijk

tekst: Estera waas

Daar aangekomen was er helaas geen kat te zien, maar wel 
een smoezelige tuin aan de andere kant van de schutting. 
Het was de tuin van een restaurant, en we besloten daar 
poolshoogte te gaan nemen. 

Bij de medewerkers van het restaurant was bekend dat er 
katten in de tuin leefden, ook drie kittens. Maar het waren 
niet hun katten, dus werd toestemming gegeven om ze te 
vangen. De moeder rende direct weg over de daken. Twee 
van haar kittens konden we eenvoudig pakken, maar het 
derde kitten konden we helaas niet vinden. Volgens de 
medewerkers bestond dat kitten ook helemaal niet. Wel 
leefden er nog twee verwilderde katten die het jaar ervoor 
in de tuin geboren waren. Maar opeens hoorden we toch 
nog een ‘huiltje’ onder een metalen plaat vandaan komen: 
het derde kitten kwam tevoorschijn.
 
Uiteindelijk hebben wij in de tuin zowel vader als moeder 
en de twee kinderen van het jaar ervoor kunnen vangen. 

Maar daarna waren we helaas nog niet klaar. In de hete 
kelder aan de overkant bleken nog twee katten zonder dag-
licht te leven. Hun leefomgeving was niet te beschrijven. 
Gelukkig zag de eigenaar na een gesprek ook in dat dit niet 
kon en mochten wij de katten vangen. Ze waren behoorlijk 
verwilderd door het weinige contact met mensen, maar 
bloeiden gelukkig al na een paar weken helemaal op om zo 
een nieuwe, andere toekomst tegemoet te kunnen gaan. 

   

Er was een melding bij ons binnengekomen van een moeder met drie 

kittens in een tuin van een bedrijf midden in het Centrum.  

 cat-quotes

Als je zijn genegenheid waard bent, zal een kat je vriend worden, maar nooit je slaaf. 

- Théophile Gautier, Frans dichter, toneelschrijver en criticus [1811 - 1872]

Het maakt niet uit of de kat zwart of wit is, zolang het maar muizen vangt.

- Deng Xiaoping, Chinees politicus en staatsman [1904 - 1997]

S w i E b E r  VA N G V E R H A A L
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Voorkom deze situaties!   
Verhalen uit onze praktijk

tekst: Marjolein Pennekamp

Deze situaties maken wij wekelijks mee, daarom een 
oproep...
Voorkom dat kittens - misschien de kittens van uw 
ongecastreerde kater - in een dergelijke situatie geboren 
worden. Maar voorkom ook dat kittens gedumpt worden 
door de eigenaar van de niet gesteriliseerde poes, die uw 
ongecastreerde kater wellicht is tegengekomen. 

Help uw kat door hem of haar te laten castreren of 
steriliseren, zodat wij geen zwerfkittens meer hoeven 
te redden uit deze erbarmelijke situaties. Zwerfkittens 

die door dit alles vaak in slechte conditie zijn, of in het 
ergste geval helaas al zijn overleden. 

Alleen wij, mensen, kunnen hier iets aan doen. Doet u 
mee? Voor uw kat!

Woont u in Amsterdam en heeft u weinig te besteden? 
Via de SAZ is het dan mogelijk uw kat te laten sterilise-
ren/castreren tegen een gereduceerd tarief. 
Voor meer info: www.saz.amsterdam/sterilisatie
   

Dinsdag 9 september: Gisteren gevangen, een moederpoes met haar 

twee kittens. Vandaag gaan we terug naar diezelfde plek omdat we ver-

moeden dat er daar nog meer katten of kittens rondlopen, leven.   

Social Media Highlights  
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Hulde! Bedankt Gatze voor je trouwe vrijwilligersdienst, 
op naar de 25 jaar!
Wat een mijlpaal  en wat een geweldige toewijding, inzet 
en goede energie breng je met je mee: altijd goedlachs, 
een grote inspiratiebron voor ons allemaal en een echte 
rots in de branding voor de katjes. 

Interview Gatze (73 jaar, geboren te Hindeloopen)

Familiegeschiedenis... 
‘Tot 1956 woonde mijn gezin in Hindeloopen. In 1956 
kreeg mijn vader een baan bij de spoorwegen en ver-
huisde mijn familie naar Slotervaart. We hadden onze 
kat ‘Miertje’ uit Hindeloopen meegenomen, later heb-
ben we ook andere katten en een hond opgenomen 
in het gezin. Vanaf 1986 heb ik zelf katten. Nu heb ik 
één kat, ‘Dropje’, een cypers grijze kat. Dropje is negen 
jaar.’

Hoe ben je bij de SAZ terechtgekomen?
‘De SAZ zat toen nog aan de Oude Osdorperweg 465 en 
ze hadden personeel nodig. Na een lange verdienstelijke 
carrière die al in 1962 begon bij Kistenfabriek Hofman, 
heb ik vijf jaar bij Sandd gewerkt als postsorteerder. 
Toen dat stopte ben ik bij de SAZ terechtgekomen. Je 
moet wat doen als je niks meer te doen hebt.’

Wat vind je het leukst aan het werken bij de SAZ?
‘Alles! De katten, de quarantaine schoonmaken, de was 
vouwen, snipperen, folders vouwen. Ik ben werkzaam 
geweest bij bijna alle locaties van de SAZ en bleef soms 
tot in de late uurtjes zitten, erg gezellig. Ik vind het nog 
steeds erg leuk!’

Waarom vind je het belangrijk om je voor katten in te zetten?
‘Katten zijn je dankbaar en je kan met ze praten. Ik sta 
erom bekend dat ik met elke kat praat.’

Je hebt heel wat katten voorbij zien komen in je carrière bij 
de SAZ; welke kat is jou het meest bijgebleven?
‘Evert, een zwart witte kater die 8 jaar is geworden. Hij 
is helaas gestorven aan kanker.’

En als laatste Gatze’s toptip voor katteneigenaren: 
‘Wees lief voor katten en geef ze veel aandacht.’

Gatze Plantinga, 12,5 jaar 
SAZ-vrijwilliger

jubileum

door: Martine winiecki

 cat-quote

Een kat komt als je ze roept, tenzij ze wat beters te doen heeft.
- Bill Alder, Amerikaans schrijver

Soms kunt u uw kat nog wel pakken, maar wordt het 
vervolgens een strijd waarbij de kat vier poten spreidt en 
u hem op alle mogelijke manieren toch probeert in de 
mand te krijgen. In het ergste geval is de kat er na een 
paar minuten vandoor en zit u op de eerste hulp. Dat kan 
anders! 

Het mandje 
Om te beginnen kunt u zorgen voor een veilige en fijne 
reismand. Een grotere kat heeft een grotere mand nodig.
De mand moet stevig zijn, het deurtje moet onmogelijk 
open kunnen gaan nadat u deze goed heeft afgesloten 
(plastic deurtjes buigen bijvoorbeeld mee als er druk op 
komt). En een grote opening maakt het makkelijker uw 
kat erin te tillen (zoals een bovenlader). Als u de klemmen 
die boven- en onderkant bij elkaar houden niet vertrouwt, 
koop dan een kofferband die eromheen kan, zodat u zeker 
weet dat er onderweg niets mis kan gaan.  
 
Laten wennen 
Een paar dagen van tevoren het reismandje neer zetten 
om zo uw kat te laten wennen, is voor de meeste katten 

niet voldoende. De kans dat u uw kat kunt overvallen en 
hem erin krijgt, is wel groter dan als u de mand pas pakt 
vlak voordat u weggaat. Maar het kan makkelijker en kat-
vriendelijker.  

•  U kunt uw kat gaan trainen zodat hij vertrouwd raakt 
met de reismand en het een positieve plek wordt. 

•  Als u uw reismand pas heeft gebruikt, poets hem dan 
goed, zodat eventuele angstgeur verdwenen is.

•  Geef de reismand een fijne plek in huis. Neem een plek 
waar uw kat graag ligt, of creëer een nieuwe fijne plek 
als het eerste niet lukt.

•  Begin met de kap eraf te halen.
•  Leg er een vertrouwde deken in (als de kat heel bang 

is, kunt u beginnen met de deken voor de mand neer 
te leggen).

•  Bied een snoepje aan in de buurt van de mand; als de kat 
wat meer ontspannen is, legt u een snoepje dichterbij de 
mand. Neem er de tijd voor, stapje voor stapje, tot u het 
in de mand legt en de kat het eruit durft te eten.

•  Doe de kap erop en blijf trainen.

•  Beloon hem ook voor tussendoor in de mand liggen, 
bijvoorbeeld met wat lekkers.

•  Als uw kat relaxt uit de mand eet, en erin ligt, doe het 
deurtje dan eens dicht. Heel kort, zodat uw kat ziet dat 
er niets gebeurt. U kunt dit steeds iets langer doen.

•  Als dit allemaal goed gaat, kunt u het mandje met uw kat 
erin even optillen, neerzetten en weer opendoen. Ook 
dit bouwt u op. 

•  Als uw kat ervan houdt, kunt u ook nog wat Catnip of 
valeriaan in de mand doen, of sprayen met Feliway. Dit 
zijn natuurlijke middelen waar veel katten rustig van wor-
den, ze zijn verkrijgbaar bij de meeste dierenwinkels. 
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De meeste kattenbaasjes kennen het fenomeen: de kat moet naar de 
dierenarts, je pakt je reismand uit de kast en de kat is verdwenen. 

Wennen aan de reismand 
tips

tekst: Estera waas



En dan beland je in een zeecontainer, Florida, West Palm 
Beach, om na drie weken aan te komen in Amsterdam… 
je broertje / zusje heeft het niet overleefd, jij samen met je 
zusje uitgemergeld, uitgedroogd, apathisch.

Eindelijk gevonden… door havenmedewerkers, die direct 
dierenambulance Amsterdam bellen, om vervolgens die 
maandagavond 30 augustus bij ons in de opvang binnen 
te komen, in de Special Care om vandaaruit te kunnen 
aansterken met zogenaamd astronautenvoer voor katten, 
beetje-voor-beetje.

De schrik zat erin, vanaf die avond was het tijd om te 
ontdooien. En dat is gelukt bikkels! 

Hoeveel commotie jullie hebben veroorzaakt in de (social) 
media ging gelukkig compleet aan jullie voorbij. Want 
ondertussen stonden deze kanjers in Het Parool, De 
Telegraaf, het AD, Hart van Nederland etc, vanwege dit 
bijzondere verhaal. Maar ook op social media werd de 
voortgang van Jack & Sparrow gevolgd. 

En deze voortgang ging gelukkig goed. Geleidelijk, 
gestaag en dus voorspoedig. Meer-en-meer sterkten zij 
aan en ontdooiden zij vanuit hun apathische gedrag. Om 
zo vanuit de Special Care na twee weken overgeplaatst te 
kunnen worden naar de quarantaine en vervolgens de kit-
tenkennel te kunnen betreden. 
En kijk hoe het nu gaat… 

Met een persoonlijke noot: 
‘Pssst, Hi there... hier een berichtje uit de kittenkennel van 
ons, ‘de zeecontainerkittens’, Jack & Sparrow, althans zo wor-
den we door jullie genoemd, maar wij weten beter hé Sparrow, 
want we zijn poesjes!, dus Jacky & Miss Sparrow. We raken 
al behoorlijk gewend in de kittenkennel en zijn inmiddels 
al ‘geholpen’, zoals ze hier zeggen. Ook gechipt uiteraard.  
Kunnen we noooooit meer verdwalen, goed hé!’ 
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Wat betekent de Dierenvoedselbank van de SAZ voor jou? 
‘Het is heel fijn dat ik hierdoor mijn katten kan behouden 
en elke dag plezier van ze kan hebben.’ 
 
Hoe is het zo gekomen dat je ondersteuning kunt gebruiken? 
‘Na een depressie en burn-out, door op zakelijk vlak foute 
beslissingen gemaakt te hebben, was ik tot op de bodem 
afgebrand. Daarbij was ik ook nog ziek, borstkanker. Mijn 
katten brachten mij vreugde, de kracht en moed om door 
te gaan.’ 
 
Wat wens je huisdiereneigenaren met een krappe (financiële) 
positie toe? 
‘Ga niet in zak en as zitten, zet je schaamte opzij, er zijn 
oplossingen. Durf hulp te vragen en te aanvaarden, anders 
gaat het bergafwaarts. Weet dat er instanties zijn als de 
SAZ die ondersteuning kunnen bieden.’  
 

Shirley over haar katten 
 
Lotje is zo genoemd omdat ik haar al meteen zo’n echt 
meisje vond. Ze is nu vier jaar. Zij is lief, aanhankelijk en 
een goede jaagster! 
Ondanks dat ik mijn balkon afgebakend heb, krijgt ze het 
voor elkaar om ratten en muizen te vangen die dichtbij het 
huis komen (we wonen op de begane grond). ‘s Avonds 
als ik op de bank kruip, komt ze mijn schoot opeisen en 
houdt ze mij stevig vast, dat geeft zo’n teder en warm 
gevoel. Elke dag word ik weer verliefd. 
 

Gizzmo is een stoere kater met een klein hartje. Gizzmo is 
ook vier jaar oud. Het is een kieskeurige kater wat blikvoer 
betreft, het liefst eet hij dan ook brokken! Als ik naar bed 
ga wil hij het liefst mee en als hij mee mag dan ligt hij 
prinsheerlijk op zijn rug zodat ik lekker over zijn buik kan 
aaien. Zo vallen wij dan in slaap. 
 
Gringo is nummer drie. Toen hij geboren werd zag ik 
in mijn verbeelding meteen een cowboyhoedje op zijn 
hoofd. Hij was anders dan de anderen. Het is ook net een 
acrobaat, hij maakt onder andere koprollen en als hij zich 
onzichtbaar wil maken kruipt hij onder een dekentje. In 
het begin was ik altijd naar hem op zoek, maar nu ken ik 
gelukkig zijn verstopplekjes! Hij is bijna drie jaar, hij had 
ook een zusje Diva (een echte Diva) waar hij altijd mee 
in de weer was, zij heeft jammer genoeg complicaties 
gekregen na de narcose voor sterilisatie en heeft het niet 
overleefd. Wij zijn daar heel verdrietig om, maar Gringo 
heeft er het meest last van, dat merk ik omdat hij anders 
aandacht vraagt dan daarvoor. 
 
Ik ben ontzettend blij met mijn katten en ontzettend blij 
dat ik ze kan behouden, ondanks mijn financiële situatie.  
Dank jullie wel dierenvrienden van de SAZ, ik ben jullie 
heel erg dankbaar! 

Shirley over haar hulpvraag 
bij onze Dierenvoedselbank
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Jack & Sparrow
commotie in de media

tekst: Marjolein Pennekamp

Na drie weken in een zeecontainer in de opvang bij ons, Jack & Sparrow, 

die uiteindelijk Jacky & Miss Sparrow bleken te zijn. door: Martine winiecki

interView

Lotje houdt zich stevig 
vast op mijn schoot

Gringo was anders 
dan de anderen

Gizzmo is stoer 
met een klein hartje



wat is Amivedi? 
Stichting Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich 
sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren 
in Nederland. Amivedi faciliteert de registratie van 
vermiste en gevonden huisdieren en is daarmee het lan-
delijk meldpunt voor huisdiereigenaren. Wat stichting 
Amivedi kenmerkt is dat, hoewel we een organisatie zijn 
die landelijk actief is, alle medewerkers - van steunpunt 
tot bestuur - geheel belangeloos meewerken aan onze 
stichting. Amivedi heeft dan ook geen kantoor; alle vrij-
willigers werken vanuit huis. 
Een van die vrijwilligers is Ann Tempelaars, het ‘gezicht’ 
achter Amivedi Amsterdam. Voor deze Swieber kwam 
Ann bij ons op bezoek voor een gesprek. 

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Hallo, ik ben Ann Tempelaars. Oorspronkelijk kom 
ik uit Oosterhout in Noord-Brabant. Dat is een stadje 
onder de rook van Breda. Ik ben in Amsterdam terecht 
gekomen omdat ik bij de kunstacademie in Tilburg de 
opleiding theatervormgeving heb gevolgd.  
De opleiding hield het ontwerpen in van kostuums en 
decors. Omdat daar in Breda niet echt veel mogelijk-
heden voor waren (de meeste optredens / uitvoerin-
gen brachten hun spullen kant en klaar mee naar de 
schouwburg) wist ik dat ik het meer richting de grote 
stad moest gaan proberen. En mijn keuze daarvoor werd 
Amsterdam. 
Ik kreeg hier een kleine woning op een hofje dus de 
overstap was snel gemaakt. Hoewel dat niet altijd even 
gemakkelijk is geweest omdat ik hier geen tot weinig 
mensen kende en ik in het begin best veel heimwee had. 
Maar het is me goed gelukt om mijn leven hier op te 
bouwen met nieuwe vrienden en kennissen.  
In verband met een ernstige breuk in mijn arm door 
een val heb ik uiteindelijk geen werk meer gedaan in 
het toneelwezen en ben ik andere dingen gaan zoeken 
en gaan doen.  
Daardoor ben ik als vrijwilligster bij Amivedi terecht 
gekomen. Ik houd heel erg van dieren, dus ik wist dat 
dat wel een richting was die mij zou liggen. En dat 
klopt ook, want inmiddels werk ik al vijftien jaar voor 
Amivedi. En ik vind het iedere dag nog steeds leuk. 

Heb je altijd iets met dieren gehad? 
Ik heb altijd iets met alle dieren gehad, zowel katten als 
honden, maar ik mocht ze vroeger thuis nooit houden. 
Ja, een goudvis die uiteindelijk van ellende uit zijn niet 
al te grote kom is gesprongen en dood is gegaan op het 
wollige tapijt. Ontroostbaar was ik.  

Maar ik wist ook dat wanneer ik op mezelf zou wonen 
ik zeker dieren zou nemen. Ik heb een kat gehad, 
Bommel, een cyperse knapperd. Maar daar zat duidelijk 
iets wilds in, hij hing nogal eens in het jutebehang. Of 
hij wilde me aanvallen als ik rustig in de kamer zat. Die 
moest helaas al vrij jong ingeslapen worden door ziekte. 
Daarna had ik hondjes Edith en Katja die zijn allebei 15 
geworden, en op het moment heb ik twee hondjes Teun 
en Bennie, de knapste mannen van de wereld, al zeg ik 
het zelf...  
Het lijkt ook alsof ik altijd overal alle zielige dieren vind, 
dode vogeltjes enzo.  
 
Wat houden je werkzaamheden precies in? 
Ik begon bij Amivedi Beemsterhoek en heb toen geruild 
met iemand die Amsterdam deed. We deden het eerst 
met zijn tweeën, inmiddels doe ik het nu drie jaar alleen. 
Ik doe zowel Amivedi Amsterdam katten en Amivedi 
Amsterdam honden en overige dieren. Ik krijg vermist- 
en gevonden-meldingen binnen via de telefoon, via de 
website en zet alles op de website (landelijke Amivedi-
site). Ook heb ik regelmatig contact met de dierenam-
bulance, de twee asiels hier in Amsterdam en Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten.  
Mijn computer staat zeker twaalf uur per dag aan en met 
name in de zomer is het heel erg druk. Veel vermiste 
vogels en katten die op hun oppasadressen de benen 
nemen. 
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Het ‘gezicht’ achter Amivedi Amsterdam 
door: Martine winiecki

Ik probeer ook matches te maken tussen vermissingen 
en gevonden dieren. En soms krijg ik ook hulp, zoals 
tips van buitenstaanders. Dat is fijn als mensen met me 
meedenken en zoeken.  
Wat ik nog extra doe is langsgaan met mijn chipreader 
om gevonden katten te controleren op chip. Heel soms 
kan iemand zelf geen foto sturen van zijn vermiste kat, 
dan bied ik aan om een scan van een foto te maken, die 
ze me toesturen of langsbrengen. Zo kunnen we toch 
een foto op de website zetten, omdat dat veel duidelijker 
is dan zonder.
 

Wat zijn dingen in je werk die je echt opvallen, die typisch 
zijn? 
Ik vind dat veel mensen dieren nemen waar ze eigen-
lijk niet goed voor (kunnen) zorgen. Of gewoon om te 
hebben alsof het een ding is, en daardoor vaak ook heel 
onzorgvuldig met hun dieren omgaan. Nog steeds niet 
laten chippen, niet laten castreren of steriliseren. En wat 
erg opvalt is dat bij veel mensen, die zich niet zo druk 
maken wanneer hun dier vermist is, het beestje weer 
even zo vrolijk komt binnenwandelen. Des te sneuer 
vind ik het dan ook dat mensen die zich een slag in de 
rondte zoeken, uiteindelijk nooit meer iets van of over 
hun dier vernemen.  
 
Wat zijn andere moeilijke dingen waar je mee te maken 
krijgt? 
Dat ik iemand het treurige bericht moet brengen dat 
zijn / haar vermiste dier overleden is teruggevonden. 
Buiten dat zijn er mensen die een te hoge verwachting 
hebben van het dier dat ze aanschaffen. Een beeld hoe 
het dier is of moet zijn in hun ogen. En als dat niet klopt 
het dier zonder pardon dumpen, wat nog steeds gebeurt 
helaas.  

Wat is iets wat je altijd bij is gebleven?  
Dat zijn best wel veel dingen maar bijvoorbeeld dit: Ik 
kreeg een melding van een gevonden kat en die verbleef 
al een dag of vijf bij de vinder. Uiteindelijk werd dat een 
week omdat de eigenaar zich nog niet had gemeld. Die 
bleek een week op vakantie te zijn geweest. De oppas 
had haar niet verteld dat de kat al een week weg was. 
Toen ze thuiskwam werd het duidelijk, ze belde mij. Dat 
werd meteen een match.  
Ik heb toen die mensen gebeld en gezegd dat de eigena-
resse zich had gemeld. Ik kreeg de man des huizes aan 
de telefoon en die vond dat ik dan maar moest bewijzen 
dat die kat een baasje had. De eigenaresse had een pas-
poort, maar ik was niet degene die iets te bewijzen had, 
zei ik tegen die man. En die werd boos. Niet een beetje, 
ik werd voor rotte vis uitgescholden. Ik zei tegen die man 
dat die kat beslist terug naar zijn baasje moest en daar 

wilde ik het even op houden. De eigenaresse gaf ik het 
telefoonnummer door. In de tussentijd belde die man 
mij nog een keer op en hij bleef maar schelden. En dat 
hij die kat niet weg wilde doen, want dat zou zijn vrouw 
vreselijk verdrietig maken omdat zij zo gek op die kat 
was geworden in de week dat hij bij hun was. Duh...  
De eigenaresse van de kat had ook gebeld en werd op 
dezelfde manier aangesproken. Zij is naar het adres 
gegaan, heeft geprobeerd met die man te praten, maar 
dat lukte niet. Ze heeft toen de kat opgepakt en is weer 
in de auto gestapt.  
Ik kreeg het restje van zijn onvrede en hij vond het alle-
maal heel oneerlijk. Ik zei dat ik er wel klaar mee was en 
heb de telefoon neergelegd. Wat schetst mijn verbazing: 
de volgende dag kreeg ik een mail van de vrouw des hui-
zes die ook wilde zeggen hoe oneerlijk ze het vond en 
dat ze het heel erg vond dat ik zo lelijk tegen haar man 
had gedaan... 
Tja wat moet je daar nog op zeggen? Ik heb haar in ieder 
geval aangeraden om naar het asiel te gaan, als ze zo 
graag een kat wilde hebben.  

Wat vind je het leukste van dit werk?  
De verscheidenheid wat betreft dieren en mensen. Een 
verdrietig baasje aan de telefoon die ik een luisterend 
oor kan bieden en proberen te helpen, iemand die dolblij 
opbelt om te zeggen dat zijn of haar dier veilig en wel 
terug is gekomen, en iemand heel goed nieuws brengen 
natuurlijk!  

Wat is je wens voor de toekomst?  
Dat mensen veel beter gaan nadenken voordat zij een 
dier nemen. Dat ze goed nadenken over wat de zorg 
inhoudt, wat ze er misschien voor moeten opgeven (tijd, 
geld enzovoort). Kijk, een dier is geen mens maar een 
dier moet ook verzorgd worden in de dingen die het 
nodig heeft. En dat wordt naar mijn mening veel te vaak 
vergeten.  

Als je een wijze raad hebt naar katteneigenaren, wat is deze 
dan? 
Laat je kat castreren / steriliseren en chippen! Er zijn nog 
zoveel katten niet gechipt en een chip scheelt een hoop 
ellende en zoektochten, en je kunt met het paspoortje en 
de chipstickers bewijzen dat je de eigenaar bent. 

Bent u uw dier kwijt of heeft u een dier gevonden, kijk op 
www.amivedi.nl/vermist/zoeken of neem contact op met het 
centraal informatienummer van Amivedi: 0900 - 264 83 34. 
Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9 
tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.

interView met ann tempelaars

Veel mensen nemen dieren waar ze 
eigenlijk niet goed voor (kunnen) zorgen

Een chip scheelt een hoop ellende en 
zoektochten



schimmels zorgen en walnoten en dennennaalden zijn 
giftig voor katten. (2) Houdt u er wel rekening mee dat 
katten die ook buiten kunnen, er misschien in plassen 
omdat ze dit in de natuur ook doen.

• Een kat eet bij koud weer meer. Niet zozeer uit gezel-
ligheid, soms uit verveling, maar voornamelijk omdat 
ze meer energie nodig heeft om zichzelf warm te hou-
den tijdens de koude dagen. 

• Antivries is dodelijk. Huisdieren voelen zich er helaas 
toe aangetrokken. Als een kat er slechts een kleine 
hoeveelheid van binnenkrijgt, kan dit al ernstige nier-
schade veroorzaken en zelfs fatale gevolgen hebben. 
Antivries, gelekt op de grond, kan opgedronken worden 
of ze kunnen er doorheen lopen en nadien hun poten 
aflikken. De eerste symptomen zijn meestal braken, 
kwijlen, niet gecoördineerd lopen etc. Al snel wordt dit 
opgevolgd door symptomen die gerelateerd zijn aan 
nierfalen. Verlies aan eetlust, overmatig of net helemaal 
niet urineren zijn alarmsignalen. Hoe sneller u na een 
antivriesvergiftiging uw dier kan laten behandelen, hoe 
meer kans op een goede prognose.

• Elk seizoen heeft planten die giftig zijn voor katten. 
In de herfst staan chrysanten, herfstkrokus en clematis 
op de zwarte lijst. Let bij contact met deze planten altijd 
goed op een verhoogd speekselgehalte, evenwichtsver-
lies, braken en diarree. In de winter zijn hulst, kerst-
roos en maretak dé giftige planten voor uw kat. Als u 
vermoedt dat uw kat hiervan gegeten heeft, neem dan 
contact op met uw dierenarts.  

‘Last but not least’: denk niet alleen aan uw eigen katten 
wanneer het buiten kouder en natter wordt, maar ook 
aan de zwerfkatten. Zorg voor een beschutte vocht- en 
tochtvrije slaap- en schuilplaats. Of bel ons voor advies! 
Telefoon 020 - 619 03 57.

De herfst is volop in gang en de winter staat voor de 

deur, de bladeren van de bomen nemen allerlei mooie 

kleuren aan, tegelijkertijd treedt de kou en nattigheid in. 

Hierbij een aantal kattenweetjes voor deze jaargetijden.

A P N E U M A G A z i N E  R U B R I E K
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Wintertips voor uw kat!
kattenweetjes

• Bij kou zoeken buitenkatten warmte op. En dat is niet 
altijd op de veiligste plekjes. Een stilstaande auto met 
warme motor nodigt katten vaak uit om er een dutje te 
doen. Tot die wagen plots vertrekt. Katten die onder de 
wielkap of in het motorblok liggen, komen zo in een erg 
gevaarlijke situatie. 
Geef bijvoorbeeld een tik op de motorkap voor u ver-
trekt, of zet de motor aan en vertrek niet direct zodat 
de kat voldoende tijd heeft om zich in veiligheid te 
brengen.

• Ook in huis zoeken katten de warmte op. Bijvoorbeeld 
een plekje op de radiator. Een hangmatje aan uw radi-
ator, waar uw kat heerlijk in kan liggen, is misschien 
een leuk idee? 

• Artritis. Net als bij mensen voelen ook oudere katten 
het in hun gewrichten als het buiten kouder wordt. Pijn 
en stijfheid in de gewrichten zorgen voor ongemak. U 
zou voor uw katten hierop kunnen anticiperen door 
middel van hulpmiddelen in huis: opstapjes om naar 
hun ligplaats te kunnen lopen, verhoogde drink- en eet-
bakjes, slaapplekken met zacht beddengoed of een extra 
dekentje in het mandje.

• Kunnen uw katten niet direct naar binnen als ze dat 
willen? Voorzie zeker dan een beschutte vocht- en tocht-
vrije plek buiten. Een kat kan beter tegen kou (gedu-
rende korte periodes) dan tegen vocht en tocht.

• Muizen en ratten gaan eveneens op zoek naar warme 
plekken, vaak waar je dat niet wenst. Beseft u echter dat 
u met het strooien van gif ook uw eigen huisdieren in 
gevaar brengt. Zodra uw kat suf wordt, bleek tandvlees 
heeft of bloed in de ontlasting, ga direct met uw kat 
naar de dierenarts en neem de verpakking mee van het 
product dat u heeft gebruikt.

• In de herfst wordt de vacht dikker. Niet enkel buitenkat-
ten krijgen een wintervacht, ook binnenhuiskatten krij-
gen deze. De ondervacht vormt samen met het dekhaar 
de isolatie voor het lichaam. De wintervacht beschermt 
hen zo iets beter tegen de kou buiten, maar maakt het 
hen wel wat lastiger in een warme omgeving.

• Ruzie in huis. Katten die het in de zomer prima met 
elkaar kunnen vinden, kunnen elkaar tijdens de herfst 
of winter soms op de zenuwen werken. Door het slech-
tere weer is de bewegingsvrijheid van katten in de win-
ter beperkter, zij zijn vaak meer binnenshuis, zoeken de 
warme plekken op en leven daarom soms noodgedwon-
gen dichter op elkaar. 

• Voorzie in voldoende verborgen plekjes. Op momen-
ten van onrust hebben ieder van uw katten behoefte 
aan een plekje waar niemand hen ziet. Iglomandjes of 
mandjes waar ze volledig in kunnen wegkruipen kun-
nen helpen, maar ook kartonnen dozen op de zijkant 
gezet met een zacht dekentje erin zullen ze waarderen. 
Verschuilen is belangrijk maar houd ook rekening met 
voldoende vluchtroutes in hun binnenhuisterritorium.

• Omgevingsverrijking. Naast bovenstaand helpt het 
hun leefruimte te verrijken door: voldoende lig- en 
looproutes, ook in de hoogte, voldoende krabplekken, 
voldoende bronnen waar ze kunnen eten en drinken.

• Haal de herfst in huis. Vul een doos met droge bla-
deren. De meeste katten vinden dit superleuk om in 
te spelen. Let wel: (1) vochtige bladeren kunnen voor 

tekst: Marjolein Pennekamp

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!
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Het is winter, dat is een lastige periode voor de buiten 
levende zwerfkatten. Ze hebben het extra zwaar in deze 
koude tijden.  
 
Wanneer u een zwerfkat in uw omgeving heeft, waarvan 
u vermoedt dat hij geen geschikte schuilplaats heeft, kunt 
u hem helpen. U kunt voor hem bij ons kosteloos een 
winterhuisje, oftewel een isobox, ophalen. 
We stellen wel de voorwaarde dat de kat gecastreerd dan 
wel gesteriliseerd is, en dat er geprobeerd is te achterha-
len of het echt een zwerfkat is. Hierbij kunnen wij ook 
helpen.  

Bent u niet in de gelegenheid een winterhuisje op te 
halen? U kunt deze ook heel eenvoudig zelf maken.
Hoe dat moet?
1. Neem twee piepschuim dozen.
2. Leg deze op elkaar met de openingen naar elkaar toe.
3. Tape de twee dozen aan elkaar.
4.  Snijd met een scherp kartelmes een ingang (18 cm x 18 

cm) aan de smalle zijde. 
5. Tape vervolgens de naden dicht.
6.  Vul het huisje met zaagsel en hooi (af en toe vervan-

gen).
7.  Leg op het huisje een stevige steen, vanwege het lichte 

materiaal waarvan het gemaakt is. Zo voorkomt u dat 
het huisje kan omvallen of door een windvlaag kan 
verschuiven. 

En klaar-is-kees, een warme, veilige plek voor uw zwerfkat!

N.B. ook met deksels of ander piepschuim-materiaal is al 
iets lekker warms te maken. Dit materiaal isoleert name-
lijk erg goed en houdt de kou buiten. 
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In juni 2016 werd ik na meerdere pogingen samen met 
mijn familie gevangen en kwam ik op een plek terecht met 
allemaal andere katten, én mensen. Mensen vond ik vre-
selijk eng! Ik blies dan ook hard om de mensen op afstand 
te houden. Maar de professionele kattenknuffelaars lieten 
zich niet afschrikken. Ze vonden dat wel schattig: een 
blazend kitten, snap jij het? Maar okay, na verloop van tijd 
gaf ik dan toch maar langzaam toe. En omdat de mensen 
zo hun best deden, dacht ik op een dag: nou toe maar, aai 
me dan als je kan.  
  
Op die plek met al die katten ben ik uitgegroeid tot 
een allemansvriendje. Zo heb ik een hele poos in een grote 
kattenfamilie geleefd. Dat was vaak gezellig; ik had best 
veel vriendjes en de mensen waren stuk voor stuk gek op 
mij. Ik was een beetje de prinses op de erwt. 
  
Op 5 december 2018 kreeg ik dan toch een huisje, bij een 
jongen die mij al vanaf het begin kende. Het duurde wel 
lang, want eerst dacht hij: zo’n lief poesje krijgt heus wel 
een huisje. Maar dat gebeurde maar niet. Dus ik ondernam 
actie. Elke keer als hij er was, dan deed ik extra lief. 

Eerst begon ik met gewoon veel knuffelsessies en extra 
kopjes. Toen dat aansloeg, schroefde ik mijn tactiek op. 
Wanneer hij een andere kat aan het aaien was (hoe durfde 
‘ie!) dan sprong ik zo ‘hup!’ uit mijn hangmatje en ging 
om hem heen cirkelen. Insluiten met liefde noem ik het. 
Als hij niet meteen reageerde, vanwege de andere kat, dan 
miauwde ik met mijn zoetste stemmetje. En wat denk je? 
De jongen gaf aandacht; hij moest lachen om mij. Stap drie 
was dat als hij binnen kwam, ik direct om de hoek op de 
krabpaal zat. Dan keek ik hem meteen aan met mijn ronde, 
groene oogjes. En als we elkaar goed aankeken dan trok ik 
mijn bekkie tot een tuitje. Dat is van zichzelf al zo maar als 
ik blij ben, dan tuit het nog meer. Dus uiteindelijk dacht 
hij: ‘Vooruit, een derde (kat) kan er ook nog wel bij!’ 

Eenmaal in het huis van deze jongen was het best even 
wennen. Mijn kamer was heel groot. Na een paar dagen 
bleek er méér te zijn dan alleen die kamer; er was een 
gang, die uitliep op nóg meer. Het was spannend, maar 
mijn ontdekkingsdrang was sterker dan het spannende, 
en dit liep uiteindelijk allemaal goed af.
  
In de opvang heb ik tientallen katten zien komen en gaan, 
misschien zelfs honderden. In het huis waar ik nu woon is 
dat heel anders. Hier is het rustig, met drie katten en één 
mens. Na de eerste gewenningsfase en de geurtjes uitwis-
selingen, ontmoette ik ze. Voor mij was dat niet moeilijk, 
ik stond te popelen om vriendjes te maken.   
  
Er waren één poes en één kater. Jajim, de poes, was ook 
direct nieuwsgierig naar mij. Willem daarentegen was 
bang, ondanks mijn kleine formaat. Hij is de George 
Clooney onder de katers, vanaf dag één was ik onder de 
indruk van zijn krachtige poten, gespierde lijf en tijgerstre-
pen. Indrukwekkend!, tegelijkertijd spannend. Maar ook 
dit liep allemaal goed af.
Er zijn nog wel spannende momenten hoor. Maar dan 
zegt de jongen mijn naam met die bekende stem. En dan 
komt zijn hand naar me toe en is de verleiding moeilijk 
te weerstaan. Dan druk ik mijn wangetje tegen zijn hand 
en dan voelt het veilig.  
  
Om mijn verhaal af te sluiten, wil ik iedereen vertellen dat 
het thuisleven als huiskattin mij heel goed af gaat. Het is 
knap hoe goed ik gewend ben geraakt aan een thuis, al zeg 
ik het zelf. Het komt omdat ik een allemansvriendje ben, 
maar ook omdat de mensen in de kennel mij vertrouwen 
hebben gegeven.   
En, even onder ons, mijn versierpogingen met Willem 
beginnen hun vruchten af te werpen. Voor mij is dit, na 
mijn goede kennelleven, een super happy nog-lang-niet-
end. Doei mensenvriendjes!   

Liefs, Frou Frou 

Frou Frou   
tekst: robin Lit

Heeft u een zwerfkat in de tuin? 
Dan kunt u hem een warme slaapplaats bieden!  

Het prepareren van de winterhuisjes door Dunja en Anita.



Wij worden vaak gebeld over magere katten. Zo werd een 
arme scharminkel met kale plekken gesignaleerd in Gein. 
De melders konden haar niet benaderen en ze kwam ook 
niet elke dag in hun tuin. Zij zouden haar gaan voeren. En 
wij maakten een flyer om buurtbewoners te vragen of de 
kat een baasje had. Naast het flyeren werd de kat door de 
melders ook in een buurt-app vermeld en daar reageerden 
mensen op, die hoopten dat het hun lang vermiste katje 
was. We brachten melder en beller met elkaar in contact 
zodat ze elkaar konden bellen als het katje zich weer liet 
zien. Helaas was het niet hun kat, maar het lukte hen wel 
haar direct te vangen. Ze had het duidelijk moeilijk gehad. 
Jammer genoeg was ze niet gechipt en via Amivedi en 
Facebook konden we haar baasje niet vinden. Ze is vervol-
gens naar het asiel gebracht.

Een schildpaddame in het Westerpark zat een beetje in 
hetzelfde schuitje. Ze had een kale plek op haar rug en 
was hongerig. De eerste melder gaf aan dat het leek alsof 
ze niet onder het viaduct door durfde naar de woonwijk 
toe. Ze was nu al een paar avonden steeds op dezelfde 
plek en er belden meer bezorgde mensen over haar. Toen 
wij na de eerste melding kwamen, zaten er drie mensen 
bij haar met eten. Eén daarvan had haar zelfs op kunnen 
tillen. Helaas liet ze zich niet meer zo gemakkelijk in een 
vervoersmand tillen. En van het eten had ze inmiddels 
ook al wat op, dus lokken met eten en zo vangen was op 
dat moment geen optie. Na anderhalf uur overwon haar 
behoefte aan contact haar angst en konden wij haar optil-
len. Haar rug zat onder de korsten. Een chip had ze niet. 
Ook deze poes is naar het asiel gebracht.

In deze beide gevallen waren de poezen de weg kwijt. 
Toch is het raadzaam niet meteen te gaan voeren als een 
kat hongerig lijkt: het kan ook een buurtkat zijn met bij-
voorbeeld een nier- of schildklierprobleem. Of een kat met 
speciaal dieetvoer of medicatie die ’s avonds in het voer 
wordt verstopt. 
Bij twijfel: bel ons op 020 - 619 03 57, dan denken wij 
mee. En als het nodig is komen we een kijkje nemen.

Ten slotte, niet elke ‘hongerige’ kat heeft echt honger: er 
zijn nu eenmaal altijd katten die nooit genoeg hebben, óf 
het eten bij de buren gewoon altijd lekkerder vinden.

Wat moet je nu doen als je een magere kat ziet? Zou het een zwerver 

zijn? of is het een heel oude kat, of misschien een kat met een nier- of 

schildklierprobleem?

S w i E b E r  I N F o R M AT I E F
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Niet elke hongerige kat is een zwerver
tekst: Estera waas

S w i E b E r  I N F o R M AT I E F

Lopende op de daken, al zeker een maand of drie, vier, 
deze mooie dame, niet voor haar plezier.
Een man vroeg zich dan ook af,
waarom zij zich daar begaf.

De SAZ werd vervolgens gebeld.
De kat zwerft hier, werd verteld.
Voor madam was gewoon voer te min.
Daarmee paaien had dus geen zin.

Meer in de smaak lag makreel,
^x^: heeeeerlijk, lekker veel,
... om haar de vangkooi in te lokken,
en jawel, prompt gevangen, zonder brokken.

De mooie dame bleek gezond.
En gechipt, dan is het snel rond.
Zou je denken voordat de eigenaar wordt gebeld. 
Helaas was dat te vroeg voorspeld.
Aangeschaft was reeds een andere kat.
Geen plaats meer voor deze schat... 

Madam, dan gaan wij voor een nieuw vast stekkie! 
Een voor jou beter en veilig plekkie.

Een gedicht voor een mooie dame… 

Dat roken slecht is weten we inmiddels allemaal, maar de 
invloed op onze huisdieren is iets wat minder bekend is.

Rook is op twee manieren schadelijk voor de kat.
De eerste manier is als ‘passieve roker’, de kat ademt de 
vrij gekomen rook in. Dit kan ook bij een kat leiden tot 
problemen met de longen.  
De tweede manier is via de vacht. Katten wassen zich 
vaak, maar rollen ook over de grond en liggen op allerlei 
plekken waar kankerverwekkende stoffen neerdwarrelen. 
Zo krijgen ze deze stoffen via hun bek binnen. 

Er is een onderzoek gedaan bij katten met een tumor 
in de bek. Hieruit kwam naar voren dat katten twee 
keer zoveel kans hebben op een bektumor als er in huis 
gerookt wordt. Bij dit onderzoek kwam niet duidelijk naar 
voren wat het precieze aandeel van likken of van inade-
men van de rook is.

Het advies voor rokende katteneigenaren naar aanlei-
ding van dit onderzoek is onomstotelijk: rook buiten, 
voor uw kat.

Roken en katten
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door: Marjolein Pennekamp

In het zonnetje.. .
Veel dank voor jullie inzet voor ons, de Amsterdamse zwerf-
katten: AMICO Brandbeveiliging, Bloemenkiosk Sierplein, 
RUCO Dierenvoeding Speciaalzaak, Dierenkliniek Osdorp.
Wij en ons personeel zijn daar enorm blij mee!  

Daarnaast een speciale dank voor de gift van € 40.000,-
van mevrouw Banen aan onze Stichting. 
Wij citeren haar: ‘Mijn halve leven bestond uit het werken 

met zwerfkatten, wij hadden geen opvolger, dus vonden we 
dat onder andere de SAZ die zoveel goed werk verricht in 
Amsterdam en omstreken via onze Stichting wel een flink 
bedrag verdiende, toen we het huis verkochten.’

Wij zijn er stil van. Nogmaals veel dank mevrouw Banen, 
ook voor deze mooie woorden. 



Ieder jaar komen er zo’n duizend katten bij ons terecht.

Katten die maar even kwijt zijn en weer snel terug kun-
nen naar hun baasje, dat zijn er helaas maar weinig. Alle 
andere katten blijven bij onze stichting. Soms zwanger, 
soms met een nestje. Vaak erg verwilderd. Of ziek. Onze 
stichting helpt deze katten weer gezond te worden en, als 
het kan, geschikt te maken voor het leven in een huisje 
bij een baasje. 

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

Onze vrijwilligers geven die zorg en aandacht iedere dag 
weer. Gratis en voor niks. Maar er is ook de kostenkant. 
Katten blijven gemiddeld een paar weken tot een paar 
maanden en zelfs langer bij ons. Dat kost geld. Een 
gezonde huiskat kost minder dan een paar euro per dag. 
Een kat die bij ons terecht komt, vaak veel meer. 
U kunt ons helpen. Ga naar onze website en kies uw 
sponsorkat voor € 12,50 per maand!

U kunt vanzelfsprekend ook donateur worden door 
onderstaande bon in te vullen en naar ons op te sturen, of 
door aanmelden via onze website: 
www.saz.amsterdam/help-ons 

A P N E U M A G A z i N E  R U B R I E K
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Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

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

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

De periode is:            O  maandelijks   O  jaarlijks          O  eenmalig          

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

Handtekening                         Datum 

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

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten   |   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
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Sponsor een kat...
Help ons helpen en sponsor één van 

onze Amsterdamse zwerfkatten! 

Geef ze weer een toekomst…

Nala winnie

Saar zusje

Beelden zeggen meer dan 
duizend woorden...

uit onze kennels



 

SAZ          Vrije Geer 2          1066 EG Amsterdam          t: 020 - 619 03 57          e: info@saz.amsterdam

www.saz.amsterdam

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


