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

De Swieber uit? Geef deze door aan iemand anders!

Adoptie op afstand
Betty is een van onze katten die uw 
steun kan gebruiken. Lees meer over 
adoptie op afstand en over Betty op 
pagina 31.

Wilt u een steentje bijdragen? Kijk ook 
op onze website: www.saz.amsterdam > 
Help ons  >  Sponsor een kat. 
Naast Betty ziet u daar Noxy, Mimi, 
Muppet, Taco, Obi, Loïse en Winnie, die 
u eveneens kunt adopteren op afstand.

Of gebruik voor uw keuze de antwoord-
kaart op pagina 34 van deze Swieber.              

uitgelicht

Adoptie op afstand:  Betty31
De zwarte kat...  28

 
Beste lezer,

Voor u ziet u het zomernummer van 2022 van de Swieber, het 
halfjaarlijkse magazine van de SAZ. 
Hoewel de Swieber natuurlijk te weinig ruimte geeft om u alles 
te laten zien wat we doen en hebben meegemaakt, geven we in 
dit nummer een aantal vrijwilligers de gelegenheid u te vertel-
len waarom zij zich ook in 2022 weer met zo veel voldoening 
en plezier hebben ingezet voor een organisatie als de SAZ. 
De SAZ heeft geen duur personeelsbeleid en draait voor 98 % 
inclusief het bestuur op vrijwilligers. Hun liefde voor de die-
ren in het algemeen en voor de katten in het bijzonder, en 
hun betrokkenheid bij de medemens, zorgen ervoor dat deze 
vrijwilligers genoeg voldoening tijdens hun werkzaamheden 
ervaren om dit werk blijvend te kunnen doen. Een simpel en 
glashelder concept, maar wél het geheim achter het succes van 
de SAZ. 
Zoekt u ook een uitdaging om vrijwilligerswerk te doen, bij de 
SAZ is iedereen welkom!
Veel leesplezier met deze Swieber en misschien tot ziens! In de spotlight:  Wodan6



           

Kittens zijn schattig, we willen ze zien en aaien en och 
ja, we nemen er eentje! Maar wat als ze meer verzorging 
nodig hebben dan verwacht? 
 
Ieder voorjaar is het voor ons weer een race tegen de kitten-
klok. Wij steken veel aandacht en energie in het steriel 
maken van katten, maar worden toch ieder jaar weer over-
spoeld door kittens, in het gunstigste geval met mama.

De meeste kleintjes die bij ons binnenkomen, stromen 
vlot door naar een asiel en vanuit daar naar een fijn thuis. 
Als jonge katten langer bij ons blijven hangen, betekent 
dat over het algemeen dat ze extra zorg nodig hebben. 
Zoals Puck en Iris, de schatjes. Geboren in een schade-
lijke omgeving, waar mama al lange tijd leefde, en daar 
plukken zij nu helaas de wrange vruchten van. 

Ook komen er vaak katten bij ons binnen van nog geen 
jaar oud, omdat de eigenaar de drukte en zorg had onder-
schat. Of omdat medicijnen geven wel erg onhandig is. 

En duur. Of simpelweg omdat het geen knuffelkat is, 
want dan is het toch opeens iets minder schattig. 

Wij nemen ook deze kittens - want dat zijn het nog - met 
liefde op in onze opvang, ook al voelt het in sommige 
gevallen zo onnodig. Kleine katjes worden nu eenmaal 
groot. Als het goed is. En als dat groot worden gepaard 
gaat met een aantal hobbels, hobbelen wij lekker mee!
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Mijn naam is Cooper en op dit moment ben ik twee lentes 
jong. Voordat ik bij mijn nieuwe personeel terecht kwam, 
heeft iemand mij ergens in een bos aan mijn lot overge-
laten, samen met mijn broertje Noxy en nog twee andere 
katjes. Gelukkig werden wij snel gevonden en gevangen!

Daar zit ik dan, in een reishokje. Nog maar een paar week-
jes jong, ze schatten mij op dat moment nog maar drie 
weken. Waar ga ik heen? Wie gaat er voor mij zorgen?

Ik kwam binnen bij het asiel en hoorde iets in de wandel-
gangen dat ik geen kans heb om ooit een mooie kater te 
worden. Want er zou veel mis met mij zijn. Maar wat dan? 
Later kwam er een vrouw in een witte doktersjas. Jullie 
mensen noemen dat volgens mij de dierenarts? Die ver-
telde dat ik te dun en te klein was. En nog erger, mijn oogje 
was zo erg beschadigd en stuk dat dit er met spoed uit 
moest. Euthanasie werd er gezegd, de kans dat ik de opera-
tie zou overleven was namelijk behoorlijk klein. En er was 
op dat moment geen plek om mij goede zorg te geven. 

Gelukkig waren er mensen zo lief om de SAZ te bellen. 
Die twijfelden geen moment en hebben mij en mijn broer 
Noxy meteen opgehaald. Eenmaal in Amsterdam kwam 
mijn leven in een stroomversnelling terecht. Ik werd 
geholpen aan mijn oogje, want dat moest er helaas echt 
uit. Toen ik de juiste zorg kreeg, begon ik te groeien en 
haalde ik steeds meer kattenkwaad uit. Het was zelf zo dat 
ik de andere katten in de kennel ging pesten, maar dat is 
een ander verhaal. 

Nadat ik weer tot rust was gekomen kon ik gelukkig door-
stromen naar een eigen huisje met personeel! We hebben 

een tijdje in Amsterdam gewoond en wonen inmiddels 
met z’n drietjes in Almere. In een echt mensenhuis, hoor 
ik mijn kattenmama vaak zeggen. Hier heb ik ook mijn 
eigen kamer met een klimmuur en allemaal voerpuzzels! 
Helaas mag ik niet zelfstandig naar buiten, omdat ik de 
gevaren niet kan zien. Ik krijg nu een tuigje om, dus dat 
is opgelost. Zo kunnen we nog steeds samen op avontuur. 
Dus ja, ik vermaak mij zeker!

Mijn kattenmama heeft onlangs ook een eigen Instagram-
account voor mij gemaakt (@super-cooper-the-cat), hierop 
delen wij alle avonturen die we samen beleven. Die mooie 
tekening van mij heeft mijn baasje gemaakt! Nu moet ik 
weer verder met mijn voerpuzzels! Wie weet zie ik jullie 
snel op Instagram. 
Oh, ik wil nog één ding zeggen! Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten, super bedankt voor de goede zorgen en dat 
jullie mij wel een kans hebben gegeven. Ook namens mijn 
baasjes.

Pootjes, Cooper

          

Cooper, een kater met 
maar één oog 
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door: Cooper en bo Hagen

De kitten-klok tikt door
door: Elske Lange
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Wodan bleek gelukkig niet verwilderd of agressief, maar 
gewoon enorm wantrouwend en bang voor mensen. En 
dat is natuurlijk normaal na zo’n vervelende gebeurtenis. 

Naast zijn niet geringe formaat is één van de eerste dingen 
die aan hem opvalt, zijn behoorlijk imposante haardos. We 
vermoeden dat Wodan een klein beetje Noorse Boskat en 
een beetje Maine Coon in zich heeft en die hebben beide 
een vacht die goed verzorgd moet worden, zowel door de 
verzorgers als door de kat zelf. Na het verblijf van drie jaar 
op straat had Wodan’s vacht dan ook veel aandacht nodig. 
Er zaten veel klitten en ‘vervilte’ plekken in zijn vacht en 
bij zijn billen en achterpoten zaten stukken vuil en poep 
die haast versteend leken en daardoor was het voor hem 
onmogelijk om dit zelf nog schoon te houden. Hier kon 
alleen een voorzichtige actie met een schaar een oplossing 
bieden... Met excuus voor de tijdelijk kale billen, Wodan! 

Af en toe een mepje, maar hij liet zich op de eerste dag 
toch al heel voorzichtig over zijn kopje aaien. Het was dus 
meteen duidelijk dat er een aaibare kat verstopt zat achter 
zijn argwanende blik. Vanzelfsprekend duurde het even-
tjes voordat Wodan zijn argwaan liet varen en hij lang-
zaam doorkreeg dat die mensen bij de SAZ zo verkeerd 
nog niet zijn. 

Sommige van ons praatten zachtjes tegen hem en kregen 
hem zover dat hij lief terugkneep met zijn oogjes; anderen 
speelden met hem door de deur van zijn tijdelijke verblijf. 
Soms zelfs weleens met een lekker snoepje, wat hij hele-
maal niet eng vond om van een hand te pakken. 
Toen de deur van zijn verblijf open mocht, duurde het 
nog wel even voordat hij de moed had verzameld om de 
rest van de kennel te verkennen. Hij was nu natuurlijk 
omringd door een stuk of tien andere katten en dat is 
voor de meeste katten een beetje wennen. Sommige van 
die jonge snotneuzen pikten zelfs zijn eten in zijn eigen 
verblijf onder zijn neus vandaan! Ondanks zijn reuzen-
formaat bleek Wodan gelukkig ook reuze tolerant naar 
andere katten en liet hij dat met knijpende oogjes toe. Hij 
wachtte gewoon geduldig op zijn beurt.

Nu liep dit allemaal heel goed, maar er was natuurlijk ook 
nog de kwestie om zijn haardos weer mooi en verzorgd te 
krijgen. We maakten het kammen onderdeel van zijn soci-
aliseringsproces. We lieten hem langzaam wennen aan 
gezichten, stemmen en handen van mensen en begonnen 
hem ondertussen beetje bij beetje te laten wennen om 
gekamd te worden. En dat ging gelukkig zo goed dat hij 
het na verloop van tijd soms zelfs wel een beetje lekker 
leek te vinden!

Na een tijdje was hij hier zo aan gewend, dat een goede 
kam- en knipsessie bij de dierenarts ook wat minder eng 
was en uiteindelijk was onze Wodan weer helemaal het 
verzorgde heertje. En nog belangrijker, hij vond zichzelf 
zo mooi en schoon dat hij zichzelf ook weer goed is gaan 
wassen en verzorgen. Gelukkig maar, want hij pronkt nu 
niet voor niets op de cover van deze Swieber. 

Zijn haardos vraagt een voortdurende verzorging. Dus 
wanneer het zover is dat nieuw ‘personeel’ zich voor hem 
aandient en hem in huis neemt, zal ook die verzorging 
geadopteerd moeten worden, want die enorm mooie, grote 
haardos vereist echt regelmatig onderhoud. Kammen dus 
en het verwijderen - en het liefst voorkomen - van klitten. 

Wodan
op de coVer

S w i E b E r  I N  D E  S P O T L I G H T

door: Michiel van den berg

Lieve Wodan is in augustus vorig jaar bij de SAZ terechtgekomen nadat zijn vorige 
eigenaars hem hadden achtergelaten. Ze verhuisden en hebben hem gewoon aan 
zijn lot overgelaten, terwijl ze wisten dat hij veel buiten was. De arme kater heeft 
daarna drie jaar op straat voor zichzelf moeten zorgen. We waren dus erg blij dat 
we ons met liefde over hem konden ontfermen.  

En dit alles ook op plekken waar niet elke kat het fijn vindt 
aangeraakt te worden, zoals buik en ‘billen’. Eigenaars van 
katten worden vaak, terecht, personeel genoemd en in het 
geval van Wodan is dit zeker van toepassing. 

De naam Wodan komt uit de Noorse mythologie en door 
zijn Noorse Boskat-achtige voorkomen heeft Wodan deze 

naam dubbel en dwars verdiend. De dag ‘woensdag’ komt 
zelfs van de naam Wodan, maar bij ons is het elke dag 
Wodansdag. 

We zijn allemaal erg trots op Wodan. Van een angstige en 
verwaarloosde kat is hij veranderd in een lieve mooie vent 
die meteen naar je toeloopt om lekker geaaid te worden.
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Alvi: van SAZ-kat naar YouTube-ster
Elk jaar weet de SAZ weer honderden katten te vangen in 
en om de gemeente Amsterdam. Zo’n tien jaar geleden 
was de verwilderde, roodharige Alvin één van die katten. 
Weliswaar was dit katertje angstig en vermagerd, maar 
in de kennel knapte hij snel op en kon hij na een maand 
al worden overgeplaatst naar de Poezenboot. Vanaf daar 
werd gezocht naar een gouden mandje. 

In diezelfde periode was ik, net als kater Alvin, verhuisd 
naar een andere wijk in de stad. Waar ik eerst op drie 
hoog woonde, had ik inmiddels een huis met toegang 
tot een afgesloten tuin: een prima moment om een kat 
te adopteren. Al was het alleen maar voor mijn destijds 
drie-jarige dochter, opgroeien met een huisdier is iets dat 
ik elk kind zou gunnen.

Toen ik Alvin voor het eerst zag op de Poezenboot, kwam 
hij van achteruit zijn hok naar me toe om een kopje te 
geven. Daarmee was ik meteen verkocht. En bovendien: 
wat een beauty was het! Dit was de ware, daar kon geen 
twijfel over bestaan.

Omdat hij met ons een nieuwe start ging maken, gaven 
we hem ook een nieuwe naam: Alvin werd omgedoopt tot 
Alvi. Waar ik toen nog geen weet van had, is de belang-
rijke rol die Alvi in ons leven zou gaan spelen. Want al 
gauw kwamen we erachter dat hij een bijzonder katten-
beest was: lief, slim en ongelofelijk grappig. Steeds vaker 
haalde ik mijn mobieltje erbij om alle leuke momenten 
snel op video te kunnen zetten. Dat leverde zoveel beeld-
materiaal op, dat ik zelfs besloot een YouTube-kanaal te 
beginnen dat helemaal om Alvi draaide.

Dat videokanaal trok in eerste instantie niet veel belang-
stelling, maar na ongeveer een half jaar begonnen de 
filmpjes over Alvi steeds meer kijkers te trekken. Toen 
vervolgens één van de videos ‘viraal’ ging, werd Alvi in 
een klap een populaire kat op het internet.

Beroemdheid of niet, we voelden ons vooral bevoor-
recht om Alvi in huis te hebben. Bezoekers, vrienden en 
familie: ze waren allemaal dol op hem, zelfs mensen die 
beweerden niet van katten te houden. Het was daarom 
een grote schok toen Alvi in de lente van 2021 volkomen 
onverwachts overleed. Die rampzalige dag is inmiddels 
zo’n jaar geleden, maar ik denk nog altijd elke dag aan 
dat geweldig leuke mannetje. Om het gemis een plek te 
geven, maar ook bij wijze van eerbetoon, heb ik een half 
jaar later een video-documentaire gemaakt over Alvi’s 
leven. Zowel de SAZ als de Poezenboot speelden in dat 
leven een belangrijke rol, daarom heb ik op YouTube 
een oproep gedaan om te doneren ten behoeve van deze 
twee organisaties. Daarnaast gaan alle reclame-inkom-
sten rondom deze video naar diezelfde Poezenboot en 
SAZ: hoe vaker de video bekeken wordt, hoe meer geld 
er wordt binnengehaald.

Op het moment van schrijven is met de actie zo’n 420 
euro opgehaald. Een mooi resultaat, maar dat kan 
natuurlijk altijd beter. Donaties zijn daarom altijd wel-
kom, maar u helpt de zwerfkatten ook door de video 
gewoon te bekijken. Alle kleine beetjes helpen.

YouTube - Alvi cat channel
Titel van de video: 
‘Alvi cat, the legend - full documentary’

door: roel Verhallen

  

S w i E b E r  I N  D E  O P VA N G

Voor wie het nog niet heeft gezien, de vernieuwde SAZ 
kattenopvang is voorzien van vele ramen. Hierdoor kun-
nen de katten fijn naar buiten kijken en wordt iedere 
voorbijganger uitvoerig door ze bekeken. 

De katten etaleren zich graag uitdagend achter de ramen 
en lijken zichzelf hiermee vaak te willen verkopen. Jammer 
voor hen, want zolang zij bij ons zitten zijn ze doorgaans 
nog niet geschikt voor herplaatsing. Zijn ze eenmaal 
zover, dan vindt de herplaatsing meestal plaats via het 
Amsterdamse asiel.
Het is leuk om te zien hoe de Vrije Geer hierdoor een trek-
pleister is geworden voor vele kattenliefhebbers. Vaak zien 

wij mensen die speciaal aan komen rijden om een kijkje 
te nemen bij de katten achter de ramen. Soms worden 
ze daar door de katten vriendelijk begroet en ontstaat er 
een leuk contactmoment. Toch blijven de meeste katten 
liever op een veilige afstand van het raam. Maar heeft 
de bezoeker geluk, dan kan deze soms rekenen op een 
showtje van behendigheid of een vertoning van andere 
speelse fratsen.

Lijkt het u ook leuk? Loop dan eens langs de ramen aan 
de Vrije Geer 2 in Amsterdam Sloten. U zult zien dat uw 
aanwezigheid door onze nieuwsgierige katten vaak zal 
worden gewaardeerd.

Achter de ramen 
door: Edwin van den wildenberg
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Wanneer wij de opdracht hebben gekregen om ergens 
katten weg te vangen - zoals bijvoorbeeld bij het slopen 
van een bedrijfscomplex of na het overlijden van een ver-
zorger - en hebben wij onvoldoende informatie over de 
aanwezige katten, dan beginnen wij altijd met het voeren 
en observeren. Het is voor ons namelijk van groot belang 
om te weten wat er zoal losloopt. Katten zijn sociale dieren 
en leven namelijk meestal niet alleen. 

Vangacties zijn noodzakelijk, maar voor katten zijn het 
vooral stressvolle gebeurtenissen. Toch zou het nog erger 
voor ze zijn als ze tijdens of na de vangacties als koppel 
zouden worden gescheiden. Dit proberen we daarom altijd 
te voorkomen. 

Maar wat als het er drie, vier of zelfs meer zijn. Broertjes 
en zusjes en stelletjes die samen zijn opgegroeid en die 
nooit zonder elkaar zijn geweest. Het komt vaak voor en 
daarom zijn wij, evenals de overige dierenasiels, altijd op 
zoek naar mensen die meer dan één kat een thuis kunnen 
bieden. Geef het aan, laat het weten. 

De katten van meneer de Kok 
Lastig was het toen we in Amsterdam de katten uit een 
huis moesten wegvangen van meneer de Kok. Meneer 
de Kok (niet helemaal zijn echte naam) - waar wij door 
de jaren heen al vaker contact mee hadden gehad - was 
onverwachts overleden. Meneer de Kok was een groot 
kattenliefhebber en had maar liefst 18 katten. Katten die 
allemaal vrij toegang tot de tuinen hadden, wat het inven-
tariseren voor ons niet makkelijker maakte.

Daarbij zijn ‘de Kok-katten’ ook nog eens niet allemaal 
sociaal; sommige leefden veelal in de tuinen. We zagen al 
snel in dat dit een lastige klus ging worden. We spraken de 
buren die meneer de Kok en veel van zijn katten ook goed 
kenden. Sommige katten vonden het eten bij de buren 
namelijk lekkerder en sommige buren waren bovendien 
gesteld geraakt op de aanwezigheid van Kok’s katten. 
In overleg met de buren mochten een aantal katten in 
de achtertuinen blijven wonen. De rest moest toch echt 
gevangen worden. Het was een tijdrovende klus, maar 
toen we de katten eenmaal hadden gevangen, kregen ze 
bij ons een eigen grote kennel om ze van daaruit aan de 
nieuwe situatie te laten wennen. En wij konden ondertus-
sen zoeken naar nieuwe opvangadressen in de hoop ze 
niet te veel van elkaar te hoeven scheiden. 

We moesten wel eerst uitzoeken welke katten binnen deze 
samenstelling het beste bij elkaar pasten. De stelletjes pik 
je er meestal al snel tussenuit. Extra lastig was het dat veel 
katten graag buiten leefden. Daarvoor moesten we op zoek 
gaan naar adressen. We hebben verschillende katten kun-
nen onderbrengen bij permanente opvanglocaties, waar ze 
in buitenrennen oud mogen worden. Een aantal zit echter 
nog bij ons. 

Heeft u dus nog ruimte, liefst met tuin, voor een paar 
wel leuke doch vaak niet aaibare katten, of zoekt u een 
team muizenjagers op de boerderij, neem dan contact 
met ons op!

S w i E b E r  VA N G V E R H A A L
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Zuiderakerweg 60  •  1069 MJ Amsterdam  •  T: 020 - 334 30 15  

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

www.amico-brandbeveiliging.nl
            

Verkoop en service aan:

Brandblussers, brandbluswagens,
brandslanghaspels, blusdekens,
noodverlichting, veiligheidssignalering

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

www.rucodierenvoeding.nl

Wij maken dieren beter...

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

www.dierenkliniekosdorp.nl

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

Dierenkliniek
Osdorp 

Brandbeveiliging

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

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

Bloemenkiosk Sierplein

Samen uit, samen thuis
door: Edwin van den wildenberg

liefst niet scheiden...

De Kok-katten: zoekt u een team 
muizenjagers, laat het ons weten!
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Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) is een non-
profit organisatie die zich sinds 2005 inzet voor de zwerf-
katten op Skiathos. De stichting draait volledig op giften 
en donaties. 
Sterilisatie (TNR) is één van de hoofddoelen van de stich-
ting, want alleen hiermee kan de kattenpopulatie onder 
controle gehouden worden en wordt er veel leed voorko-
men. Sinds 2005 worden er gemiddeld 500 katten per jaar 
geholpen. Dit doet SCWA samen met de lokale dierenarts, 
dierenartsen uit het buitenland en vrijwilligers uit binnen- 
en buitenland. 

Sinds 2018 heeft de stichting geen vaste locatie meer en 
werkt zij vanuit een tijdelijke locatie. De stichting is hard 
op zoek naar een vaste locatie voor de circa 200 katten die 
zij verzorgt: katten die soms als gedumpte kittens in vuil-
nisbakken worden gevonden, ziek zijn gevonden of met 
andere problemen bij de stichting terecht zijn gekomen. 
Omdat deze katten niet langer op straat kunnen overleven, 
worden ze door de SCWA verzorgd en klaargestoomd voor 

adoptie. SCWA betaalt daarnaast de dierenartskosten voor 
zwerfkatten in nood en heeft diverse voederplaatsen over 
het gehele eiland.

Samen met de lokale bevolking en vrijwilligers uit het 
buitenland wordt er hard gewerkt om de zwerfkatten op 
Skiathos een goed en humanitair leven te geven. Niet 
iedereen is een kattenliefhebber, maar door educatie en 
wederzijds begrip wordt er geprobeerd een manier te vin-
den die voor iedereen werkt. 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij 
SCWA? Dit kan door ter plaatse aan onze projecten mee te 
werken of in Nederland als gastgezin te fungeren. Of wil 
je graag een Griekse lieverd een goed thuis geven? Ook 
tijdens je vakantie ben je van harte welkom om met de 
katten te komen knuffelen!

Kijk voor meer informatie op www.skiathos-cats.org (Engels) 
of mail met Evelyne via: skiathoscatgiftshop@hotmail.com.

Hollandse hulp voor Griekse zwerfkatten 

door: Evelyne Dierikx

De Nederlandse Evelyne uit Weesp zet zich al jaren in voor de zwerfkatten op het 
Griekse eiland Skiathos. Sommige Griekse katjes logeren even bij de SAZ, als ze 
op doorreis zijn naar hun nieuwe verzorgers. 

foto’s: Neil Morgan-briggs, 
Philip bloom, Petra Schoenmaker
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De Koningsboekerij  • 06 229 92 460 • info@dekoningsboekerij.nl • www.dekoningsboekerij.nl

Poezenverjaardagskalender

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

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

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

Liefde op het eerste gezicht  
In december 2020 ging ik voer doneren aan de SAZ. Die 
dag was mijn buuf Inge daar ook aan het werk en ik kreeg 
gelijk de grote tour. Eenmaal in kennel A was het raak. 
Liefde op het eerste gezicht met Pip. Een (te) klein zwart 
witje met drie knikjes in haar staart en - aan de stand van 
haar oogjes te zien - met een kleine afwijking. Maar wat 
een schatje... Pip zat in mijn hoofd.

Pip
De volgende dag nog even terug om het restant van mijn 
donatie te brengen. Tja en daar was Pip weer. Na lang 
overleg mocht ik Pip mee naar huis nemen als ‘pleegkat’ 
en kijken of de liefde er ook is met mijn andere katten. 
Eenmaal thuis was er ook gelijk een match!

Pip had wel duidelijk een achterstand: daar waar ze 2,5 
kilo moest wegen, woog ze maar 1,3 kilo en met drie navel-
breuken en operaties, had ze al heel wat meegemaakt. Pip 
voelde zich gelukkig snel thuis, alles gaat goed en wat is 
ze ontzettend lief. En goed nieuws! Na een aantal weken 
mogen wij Pip officieel adopteren. Groot feest in huis!
Pip is dol op kusjes. Als ik fluit in huis dan komt ze aan-
rennen en wil ze overal kusjes hebben. Ons prinsesje. Het 
ging niet allemaal vlekkeloos en inmiddels zijn al haar 

scheve kiezen getrokken, maar nu eet ze weer als een 
dijker en maakt zij het heel goed.
Pip mag alleen niet naar buiten, maar helaas voor Pip ziet 
ze de andere katten wel naar buiten gaan. Pip begint zich 
wat te vervelen, want Muppet en Chip, de andere katten, 
hebben geen zin om te spelen. Wat zielig voor Pip!

Max
Inmiddels ben ik zelf sinds april 2021 vrijwilliger bij 
de SAZ en heb ik de situatie voorgelegd aan Jans. Is er 
niet nog een katje dat van ver komt en een vriendinnetje 
zoekt? Liefst een met een druk, maar ook lief karakter. 
Natuurlijk eerst als pleegkat, om zo ook de nieuwe kat te 
laten socialiseren. Die was er wel: Een wit/cyper katertje, 
een kitten met een verhaal, geboren op 26 mei van dat 
jaar en verwaarloosd gevonden. Daar was Max.

Op goed geluk ging Max mee naar huis. Dit was begin 
september 2021. Eenmaal thuis werd Max voorgesteld 
aan Pip. Wat denk je? Was er weer sprake van liefde op 
het eerste gezicht? Ik kan jullie vertellen: Ja, volmondig 
ja! Pip en Max zijn vanaf de eerste minuut dol op elkaar. 
Ze spelen de hele dag, rennen achter elkaar aan, slapen 

door: Peggy de Ligt

een sAZ-succesVerhAAl samen, wassen elkaar en zijn sindsdien onafscheidelijk. 
Ze delen ook dezelfde hobby’s, zoals voetballen met ping-
pongballen en kattenkwaad uithalen. Nu zijn wij hier de 
grote winnaars, want ook Max mochten wij officieel adop-
teren! Arme Max had wel niesziekte. De klodders vlogen 
door de lucht, wat zielig. Alle antibiotica al geprobeerd, 
maar gelukkig had de dierenarts nog een alternatief. Max 
aan de Zithromax en na een aantal maanden was zijn 
niesziekte bijna verdwenen. Helaas bleek na het stoppen 

met Zithromax, dat het snel terugkwam. Na uitgebreid 
onderzoek blijkt hij streptokokken te hebben. Inmiddels 
gaat het gelukkig heel goed met Max. Wat een mannetje 
is het geworden, super lief.

Pip en Max slopen nog steeds graag samen in een uur 
tijd het hele huis, om vervolgens gezellig samen in slaap 
te vallen. Tot op de dag vandaag zijn ze onafscheidelijk en 
dol op elkaar!

Jans geeft Pip mee als ‘pleegkat’...

Pip eet als 
een dijker...

Max: verwaarloosd gevonden...

Ook Max is er weer 
helemaal bovenop...
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Katten en planten  tekst en foto’s: Judith Dekker, 
plantenadviseur en balkonstylist

Wie ben ik dat ik mij met katten en planten bemoei? Voor 
mijn werk adviseer ik mensen over groen voor binnen 
en buiten, en één van mijn eerste vragen is dan ook: heb 
je huisdieren? Er zijn namelijk genoeg mooie en leuke 
planten voor je huis, balkon of tuin te vinden die wel 
veilig zijn!

Katten zijn zeer kieskeurige beesten, je zou denken dat 
ze van nature wel onderscheid kunnen maken tussen 
wat goed en slecht voor ze is. Uiteraard hebben ze een 
sterk instinct dat over duizenden jaren is ontwikkeld. 
Maar zoals u zult begrijpen, de huidige leefomgeving van 
een kat is totaal anders dan zijn oorspronkelijke. In een 
natuurlijke omgeving vind je geen antivries, geen choco-
lade-eitjes en geen narcisjes. En dan schiet je instinct toch 
een beetje te kort.

Helaas heb ik al te vaak verhalen gehoord over katten die 
overleden zijn aan vergiftiging of op zijn minst best ziek 
zijn geworden. Uiteraard wisten hun baasjes simpelweg 
niet van het gevaar. Kijk thuis eens om je heen en check of 
al je groen wel veilig is voor je kat en waar nodig, minder 
veilige planten buiten bereik te zetten.

Waarom voelen sommige katten de drang om aan je 
kamerplanten te knagen? Vaak zoeken ze een stukje 
groenvoer om iets onverteerbaars uit hun maag te verwij-
deren, bij wijze van natuurlijk braakmiddel. Katten likken 
bij het wassen haren op, door het eten van groen gaan ze 
braken en raken ze een prop haren kwijt. Uiteraard eten 
niet alle katten aan je planten, maar neem je niet liever 
het zekere voor het onzekere en kies je daarom voor vei-
lige opties? 

Hieronder treft u een korte lijst van een aantal veel voor-
komende planten die gevaarlijk kunnen zijn voor katten. 
Natuurlijk kunt u de verkoper vragen of de plant veilig 
is maar verstandiger is het om de website van de LICG 
te raadplegen, dat is een goed naslagwerk (www.licg.nl/
vergiftiging-bij-huisdieren). Maak bij twijfel foto’s van je 
planten en vraag vervolgens bij een speciaalzaak naar de 
namen van deze planten.

Lelie. De lelie komt veel voor in boeketten en is heel giftig. Van 
het water waar ze in staan, tot het groen, maar het grootste 
gevaar schuilt in het stuifmeel. Stel je kat loopt langs de bloe-
men of rolt even door het stuifmeel, daarna wast hij zichzelf en 
krijgt hij het stuifmeel binnen. Contact met lelies veroorzaakt 
nier falen bij een kat en de kat kan hierdoor overlijden. De 
eerste symptomen zijn braken, kwijlen, niet willen eten en 
sufheid. Onbehandelde lelie vergiftigingen leiden bij katten in 
12-36 uur tot acuut nier falen en vaak sterven katten 3 tot 5 
dagen na inname van de lelie. Het is dan ook verstandig om 
geen lelies in huis te nemen, wanneer er ook katten in huis 
zijn. 

Dieffenbachia. Het sap van deze plant is zeer giftig! In de 
cellen van de plant zitten kristallen die bij inname zwellingen 
en een brandend gevoel veroorzaken. In sommige gevallen kan 
dat zelfs leiden tot verstikking. Het sap kan ook op onze huid 
een hele vervelende irritatie veroorzaken. Symptomen voor de 
kat zijn kwijlen, schuimbekken, opgezwollen tong, sufheid en 
ademnood. Wederom een plant die je beter niet in huis kunt 
halen als je een kat hebt. 

S w i E b E r  I N F O R M AT I E F
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Narcissen en andere bloembollen. Het groen van deze 
planten lijkt zo lekker om op te kauwen, maar ze bevatten een 
giftige alkaloïde (bol, groen en bloem). De inname kan leiden 
tot spijsverteringsstoornissen. De ernst ervan hangt af van de 
plantensoort en de ingenomen hoeveelheid. Symptomen: bra-
ken, buikpijn en diarree.
 
Chrysanten. Een vergiftiging is meestal niet dodelijk voor kat-
ten, maar de mate van giftigheid hang heel erg af van het soort 
chrysant. Het eten van deze plant kan ernstige gevolgen heb-
ben, zoals blindheid of zelfs lever- en nier falen. Slaperigheid en 
irritatie van de slijmvliezen duiden daarentegen op een lichte 
vergiftiging.

Monstera. Een zeer populaire plant en helaas ook zeer giftig. 
De sappen irriteren slijmvliezen en er kunnen zelfs zwellingen 
ontstaan in mond of keel van je kat. Bij het eten van de plant 
kan er ook nierschade optreden, dit is vaak niet eens direct 
merkbaar. 
 
De giftigheid verschilt per plantensoort. De ene plant maakt 
je kat wat misselijk, de andere is dodelijk wanneer de kat 
niet met spoed een behandeling krijgt. Let dus op wanneer 
je planten op een bereikbare plek zet en geef je kat alterna-

tieven die niet schadelijk zijn, zoals kattengras of graslelie. 
Dan kunnen ze toch knagen, maar zonder gevaar.

Er is gelukkig ook goed nieuws. Er is een hele lijst met 
mooie planten en bloemen die wel kat veilig zijn en ook 
leuk zijn om in huis te hebben. En er zijn veel planten die 
katten heerlijk (kunnen) vinden: Nepeta (bekend als kat-
tenkruid), thijm (ook heerlijk zacht om in te liggen), gras-
sen als gerstegras of tarwegras (veilig om op te kauwen) en 
graslelie, leuk om mee te spelen maar ook om een hapje 
van te nemen.

Als beheerder van de Instagram pagina van de SAZ, zie ik de combinatie katten 

en planten vaak langskomen. Wanneer ik tijdens het scrollen een kat tegenkom 

die naast, onder of in een plant zit die giftig is, krimpt mijn maag altijd ineen. 

Soms stuur ik dan een privé bericht om te waarschuwen. De ene keer is het 

baasje dankbaar, de andere keer iets minder.  

in het kort

•  Check of planten en bloemen giftig zijn. En doe dit 

het liefst bij meer dan één bron, om zeker van je 

zaak te zijn. 

•  Vertoont je kat enige symptomen van vergiftiging, 

neem dan onmiddellijk contact op met je dieren-

arts!

•  Geef je kat een alternatief om aan te knabbelen, want 

zelfs al zijn je planten veilig, het is zonde als ze die 

vernielen.
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Staarten die in elkaar kronkelen en dan ook nog in de vorm 
van een hartje, katten die hun zoveelste siësta van die dag 
gezellig samen in één mandje doorbrengen; katten die 
elkaar bij het passeren even een kopje geven of katten die 
elkaar wassen: bij de SAZ smeden sommige katten heuse 
vriendschappen met elkaar. Óók als ze niet uit hetzelfde 
nest komen! 

Het bekendste vriendschapsduo op de SAZ wordt gevormd 
door Nala & Klompie: twee cyperse katten die dag in, dag 
uit laten zien dat katten echt niet per definitie solitaire 
einzelgängers zijn die gezelschap van andere katten uit de 
weg gaan. Nala & Klompie zoeken elkaar juist op en vinden 
elkaars gezelschap heerlijk. 

Andere bekende SAZ-koppels zijn Luna (schildpadje) & 
Koos (met de vacht van een Fries-Hollandse koe) en Delia 
(een cyper) & Ronkel (zwart). Het toeval wil dat ook deze 
twee koppels in dezelfde kennel vertoeven, daar zal wel iets 
bijzonders in de lucht hangen...

Maar ook in andere kennels zitten ‘vrienden voor het leven, 
kameraden tot de laatste dag’, zoals Betty & Bas (twee rooie 
rakkers in A) en Iris & Pablo (ook een rooie rakker) in E. 
Het is net als in de mensenwereld: je verwacht het soms 
niet, maar toch passen ze bij elkaar! 
 
Toegegeven: sommige katten kunnen best wel eens kattig 
op elkaar reageren, maar de meeste SAZ-katten hebben 
een goede verstandhouding met elkaar of leven gewoon 
lekker onverstoorbaar langs elkaar heen. Maar af en toe 
zijn wij dus getuige van zo’n mooi vriendschapsgebaar van 
de ene naar de andere kat en daarmee worden wij als vol-
wassenen heerlijk getrakteerd op een shotje geluksstofjes! 
Keep them coming!

Love is in the air: 
vriendschappen bij de SAZ 

door: Marjan Loos

Pablo & Blanche Bas & Moortje

Klompie & Nala

Ronkeltje & Delia Salvador & Nada

Iris & Pablo

Bas & Betty



De hereniging met de eigenaren was mooi. 
De verwondingen waren dusdanig ernstig dat Pedro zijn 
pootje moest afstaan. Het blijft een wonder hoe katten zoals 
Pedro een dag na de amputatie zich voortbewegen alsof ze 

nooit anders gedaan hebben. Pedro was het knuffelen ook 
niet verleerd. Uiteraard moest hij nog even blijven logeren 
voor de nodige nazorg en na tien dagen mocht hij weer 
naar huis.

                          

Met haastige spoed ging de dierenambulance op weg naar 
de plek. Maar ja, al was de omschrijving goed, als er geen 
kat te zien is, is het Amsterdamse Bos best groot. Wachten 
tot er een kat in beeld komt is natuurlijk geen optie voor 
de dierenambulance en dat is dan het moment waarop wij 
worden ingeschakeld. 
 
Uiteindelijk hebben onze mensen de kat gevonden in een 
gat tussen een bouwwerk van spoorbielsen en oude hek-
ken die waren begroeid met bramenstruiken. Zéér veel 
bramenstruiken! 

Veilig, maar nu toch even niet handig. Het bouwwerk leek 
in eerste instantie een onneembare vesting voor onze mede-
werkers, maar uiteindelijk lukte het toch de kat te pakken. 
Met veel geduld en liefde wist een van onze medewerkers 
de kat in een tijdsbestek van drie dagen steeds dichterbij te 
krijgen. Het lokken met snoepjes en als het lukte met een 
voorzichtige aanraking, deden het vertrouwen toenemen en 
de afstand tussen kat en vanger verkleinen. Een mislukking 
kunnen we ons dan niet meer veroorloven, de kat zou dan 
mogelijk voor altijd uit het zicht verdwijnen. 

Maar dan toch, als het vertrouwen er is, een graai tussen de 
gemene bramenstruiken en hebbes! 
De kat vocht voor wat hij waard was en voelde zich waar-
schijnlijk behoorlijk bedrogen, maar onze senior kattenvan-
ger - die haar handen opofferde aan de teleurgestelde kat en 
de scherpe bramenstruiken - liet zich niet kennen en voor 
de kat echt begreep wat er gebeurde, zat hij veilig en wel 
achter in onze kattenambulance. 
 
Eenmaal aangekomen op de opvang werd de schade opge-
maakt. De hand van de kattenvanger was gehavend, maar 
dat viel in het niets bij de verwondingen van de kat. De kat 
had meerdere verwondingen, waaronder schroeiplekken, 
diverse sneeën en inderdaad een gebroken poot waarbij het 
bot ver naar buiten stak. 

Pijnbestrijding was voor ons dan ook het eerste aandachts-
punt. De kat kwam al snel tot rust en leek te beseffen dat hij 
in goede handen was gevallen.
 
De kat bleek gelukkig gechipt waardoor we de eigenaar 
direct konden benaderen. Het was al laat, maar we wisten 
dat een bezorgde eigenaar een telefoontje als dit vast kon 
waarderen. 

Een meneer nam de telefoon op en er klonk ongeloof, maar 
vooral blijdschap. Ondanks het late tijdstip sprongen de 
man en zijn vrouw in de auto om de kat Pedro te zien. Ze 
vertelden dat Pedro al weken zoek was en dat zij ontzettend 
veel hadden gezocht en daarna nog maar weinig hadden 
kunnen slapen. Pedro was bijzonder ver van huis gevonden 
en we vermoeden dat hij ergens onder de motorkap van een 
auto is meegereisd... wat dan ook direct de verwondingen 
verklaart. 
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Pedro’s verwonding was dusdanig ernstig 
dat hij helaas zijn pootje moest afstaan.

Bij de Dierenambulance De Ronde Venen 

kwam een melding binnen over een 

gewonde kat. De kat was gesignaleerd in 

het Amsterdamse Bos en zou daar rond-

lopen met een zichtbaar open breuk. De 

melder had een foto van de kat gemaakt 

waarop de breuk én het bot duidelijk 

zichtbaar waren.   

Pedro     door: Edwin van den wildenberg

Gratis chippen      
Ondanks het verlies van een pootje mogen wij in het geval 
van Pedro nog steeds spreken van een succesverhaal. Hij 
heeft immers de zorg gekregen die hij nodig had en ligt 
elke avond weer tevreden op schoot bij zijn liefhebbende 
verzorger. 
 
Toch had dit alles heel anders kunnen aflopen. 
Want slechts door de informatie die wij van de chip konden 
aflezen, wisten wij de eigenaar te achterhalen. En al zou 
het bij ons nooit gebeuren, het zou elders zo kunnen zijn 
dat een kat zonder chip niet de medische hulp krijgt die hij 
nodig heeft omdat er geen (betalende) eigenaar te achter-
halen is. 
 
We kunnen het belang van chipregistratie niet genoeg bena-
drukken. Want ook als uw kat gezond is, loopt hij dagelijks 
het risico van straat te worden meegenomen en in een asiel 

te belanden. Veel eigenaren zijn te afwachtend en beseffen 
niet dat de katten in de asiels al na 14 dagen mogen worden 
herplaatst, waarna een hereniging met de oorspronkelijke 
eigenaar niet meer mogelijk is. 
 
Bij 25 % van de bij de asiels binnengebrachte katten wordt 
de eigenaar niet of niet op tijd gevonden. Grote kans dus 
dat uw vermiste kat daar bij zit. Wij vinden dit een vorm 
van onnodig dierenleed, zeker nu de gemeente Amsterdam 
de mogelijkheid biedt om uw katten gratis door ons te laten 
chippen.
 
Bel voor het maken van een afspraak 020 - 619 03 57 of kijk 
op www.saz.amsterdam/chipregistratie
 
Maar let op: de actie is tijdelijk en geldt zolang de voorraad 
strekt.



Wist jij dat er bij ons alleen op de opvang al ongeveer 90 vrijwilligers werken? 

We beschikken over vrijwilligers voor allerlei soorten werkzaamheden en stellen 

er graag een aantal aan jullie voor!   

A P N E u M A G A Z i N E  R U B R I E K
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Vrijwilligers in het zonnetje     

Michiel 
Kwestie van geduld

Michiel werkt sinds november 2020 als vrijwilliger bij de 
SAZ als socialiseerder. Bij het socialiseren heeft hij een 
zwak voor de zeer schuwe katten. Hij gebruikt verschil-
lende manieren om juist deze katten te laten wennen 
aan mensen, aan handen, aan stemmen en aan aan-
wezigheid. Er zijn katten bij de SAZ die eigenlijk altijd 
‘verstopt’ zitten en juist aan die katten besteedt Michiel 
vooral zijn tijd. Op de foto zie je Conan, een schuwe kat 
die in het begin alleen enigszins geaaid kon worden door 
Michiel. Met kleine stapjes gaat ook deze kanjer vooruit 
en Conan is inmiddels goed aaibaar! Knap resultaat!

Sharina
Spik & span tussen de katten

Sharina werkt ruim anderhalf jaar als kennelverzorger 
bij de SAZ. ‘Ik was op de open dag van de SAZ en hoorde 
dat ze nog vrijwilligers nodig hadden, dus ik heb me met-
een aangemeld’. Sharina vindt het werken en het contact 
met onze katten zo leuk, dat ze besloten heeft om in sep-
tember weer terug naar school te gaan om een opleiding 

Dierenverzorging te volgen. Het leukst aan werken bij 
de SAZ, vindt ze het bijzondere contact met de katten. 
‘De meeste katten ken ik nu vrij goed en het is fijn om te 
merken dat de aandacht hen goed doet. Je krijgt een hoop 
terug voor het werken bij de SAZ’, aldus Sharina.  

Henk 
Op de ambulance

‘Meestal maak ik tussen de acht en tien ritten op een 
dag’, aldus Henk. Sinds twee jaar rijdt Henk op een van 
de SAZ-ambulances. Het grootste gedeelte van het werk 
is het vervoeren van katten; gevangen katten ophalen 
waarvoor er een vangkooi was geplaatst; katten heen en 
weer rijden naar de dierenarts; of het ophalen van katten 
bij mensen thuis vanwege onze hulp aan minima. Het 
leukst vindt Henk dat hij iets goed doet voor dieren, maar 
daarbij ook het contact met de vele Amsterdammers 
heeft! 

Lea 
Voedertijd! 

Lea is één van onze vaste vrijwilligers die in de namid-
dag alle katten te eten geeft. Met haar kar vol lekkernijen, 
kijken de katten naar haar uit. Het is onnodig te vertellen 
dat er elke avond vele blikjes en zakjes doorheen gaan. 
Een dankbare taak, dat voederen! En ook niet onbelang-
rijk, veel schuwe katten laten met het voeren soms net 
wel dat ene aaitje toe. Onder het mom van socialiseren 
is het dus ook heel belangrijk wat vrijwilligers zoals Lea 
doen! Schuwe Conan laat zich nu 

lekker aaien door Michiel...

door: inger Ping

Sharina: ‘Het is fijn om te merken 
dat de aandacht hen goed doet...’

wil jij ons SAZ-team versterken en bij ons zinvol en waardevol vrijwilligerswerk doen? 

Stuur dan een mail naar info@amsterdamsezwerfkatten.nl

Henk: ‘Leuk is 
dat je iets goed 

doet voor dieren,
 maar daarbij ook 

contact met veel 
Amsterdammers 

hebt.’

Alle katten kijken 
uit naar Lea 
met haar kar vol 
lekkernijen!
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Wat een verschil:

van schuwe 

verlamde 

blazer, naar 

lieve knuffelige 

huistijger. 

Onze mascotte ‘Nelis’ ging viraal op sociale media en 
schitterde op de cover van de vorige Swieber. Voorheen 
Nelis, want onze lieve knuffelkont is geadopteerd en 
heet nu Olie(bol)! 

Olie is volgens zijn nieuwe personeel de liefste jongen 
van de wereld en heeft niets te klagen. Hij is zelfverze-
kerd, ontspannen en wordt flink verwend. Olie heeft ook 
een zus, Diva, die zelfs haar favoriete plekje bij het raam 
met hem deelt. En elke ochtend na zijn ontbijt, komt 
Olie lekker kroelen bij zijn personeel in bed. 

Olie is dol op spelen met propjes papier en is soms zelfs 
te porren voor een potje apporteren. Nu het weer beter 
wordt, bekijken Olie en Diva de wereld graag samen 
vanaf hun balkon. En de wereld is ook bekend met 
Olie: hij heeft veel fans en hij is een graag geziene gast 
bij meetings van zijn personeel. Olie is nog steeds een 
flinke bol, maar hij neemt zijn dieet voor lief. Hij is al 
wat afgevallen en heeft daardoor meer energie én een 
stralende vacht. 

Van schuwe verlamde blazer, naar lieve knuffelige huis-
tijger. Wat een verschil hé?!
Wij zijn ontzettend  blij dat ‘Nelis’ zijn perfecte thuis 
heeft gevonden en gunnen hem, Diva en zijn personeel 
het allerbeste! 

Hoe is het nu met Nelis ? 
door: Ashley Prather & Elske Lange
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De kattentong 
Een kattentong lijkt wel schuurpapier, zeker als poes liefde-
vol in jouw gezicht likt. Dat ruwe komt omdat de kattentong 
bedekt is met kleine papillen, die naar achteren wijzen. Deze 
papillen helpen de kat om stof en ongerechtigheden uit de 
vacht te halen en losse haren te verwijderen. Daardoor is een 
kat altijd mooi schoon en ziet haar vacht er piekfijn uit.

Het nadeel van de ruwe tong is dat er flink wat haar mee 
naar binnen gaat, dat er in de vorm van een haarbal weer 
uitkomt.

Op warme dagen zorgt het likken van de vacht voor extra 
verdamping, waardoor de kat zichzelf koel kan houden. 

Na een likbeurt is de huid tot wel 17 graden koeler dan de 
toplaag van de vacht.

Katten die stress ervaren, kunnen zich gaan kaal likken. Dat 
kan tot kale plekken leiden en, als de stress erg groot is, uit-
eindelijk tot open wonden. 

Als de kat drinkt raakt ze alleen met het topje van haar tong 
het water aan en trekt vervolgens snel haar tong in. Ze sluit 
meteen haar bek en houdt zo een deel van de vloeistof bin-
nen. Haar kin blijft hier mooi droog bij.

Iris Vinnie Kizu

Wodan Tico Miles

Sara Jacky Gil

foto’s: Michiel van den berg
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Of je nu als fulltime professional werkt, of een paar uur 
per week als toegewijde vrijwilliger, iedereen die met 
dieren werkt, zal dit herkennen: je raakt enorm gehecht 
aan de beestjes. En ook al weten we allemaal dat elk katje 
lief is, af en toe heb je voor sommige katjes simpelweg 
een zwak. Ik heb er hier tijdens mijn relatief korte tijd bij 
de SAZ al meerdere van ‘verzameld’. Sommige van deze 
katten zie ik nog wekelijks met veel plezier en andere heb-
ben inmiddels hun gouden mandje gevonden, wat je ze 
allemaal gunt.

Één van deze lieve beestjes was Klaartje. Toen ik Klaartje 
voor het eerst ontmoette, was ik in één klap verliefd. 
Normaal houd ik van grote verlegen dikkerds, maar 
Klaartje daarentegen leek wel een muisje zo klein en grijs. 
Naast haar uiterlijk, was het vooral haar onbedwingbare 
enthousiaste drang om te spelen die zo hartverwarmend 
was om te zien. Bij de eerste kennismaking, was ze nog 
erg voorzichtig met aaitjes. Maar wanneer je eenmaal je 
hand op haar ruggetje had, veerde ze omhoog en werd ze 
graag geknuffeld. Maar niet te lang natuurlijk, want het 
spelen met haar favoriete speeltjes had toch echt prioriteit! 
Door haar pure drang naar spelen en affectie heeft Klaartje 
bij de SAZ vele harten gestolen. Helaas schrijf ik nu over 
Klaartje in de verleden tijd, want tot ons grote verdriet is 
ze vorige maand overleden. Klaartje was ziek en haar arme 
lichaampje kon het gewoon niet meer bijbenen. Op haar 
allerlaatste avond wilde ze nog steeds kroelen en spelen, 
zo zal ik altijd aan haar blijven denken.
De zorg en verantwoordelijkheid die je voor een kat draagt, 
is als vrijwilliger natuurlijk minder veelomvattend dan 

wanneer je een diertje jaren in huis hebt. Toch maakt het 
katje deel uit van je wekelijkse belevingswereld en kan de 
band die je hebt en de liefde die je voelt zeer sterk zijn. Het 
bijbehorende verdriet bij verlies kan dan ook enorm hard 
aankomen. Gelukkig gebeurt het niet te regelmatig, maar 
helaas overlijden er naast Klaartje ook wel eens andere, 
heel erg lieve katjes en ik heb voor mezelf een manier 
moeten vinden om dit een plekje te kunnen geven. Ik vind 
het vaak wrang en pijnlijk wanneer sommige katjes in hun 
laatste jaren of momenten niet de geborgenheid van een 
eigen huisje, mandje en liefhebbend personeel gehad heb-
ben. Ondanks dat gegeven, wil ik ze na het afscheid bij ons 
wel die speciale plek in harten en herinneringen geven, 
die katjes met personeel ook zouden hebben. Daarom 
probeer ik onze katjes dezelfde waardering, genegenheid 
en ‘nazorg’ te geven. 

Klaartje heeft op mij en vele anderen een onuitwisbare 
indruk gemaakt. Als beeldmaker had ik de gelegenheid 
om als soort van rouwproces een tekening van haar te 
maken en tijdens het maken daarvan terug te denken aan 
de fijne momenten die ik met haar heb beleefd. Rust zacht 
Klaartje, je zult voor altijd doorleven in de herinneringen 
van de vele mensen die je hebben liefgehad.

Ode aan en afscheid van Klaartje   
door: Michiel van den berg

‘Ik was in één klap verliefd 
op Klaartje...’
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Wat hebben de zangers Eros Ramazzotti, Elvis Presley 
en Elton John nog meer met elkaar gemeen, behalve de 
eerste letter van hun voornaam? Inderdaad, een zwarte 
kat bij de SAZ is naar hen vernoemd! En niet alleen deze 
drie wereldberoemde zangers delen hun voornaam met 
een zwarte SAZ-kat; ook actrice Whoopi Goldberg, Hare 
Koninklijke Hoogheid prinses Margriet en het bankrovers 
duo Bonnie & Clyde hebben hun naam aan een zwarte 
SAZ-viervoeter geschonken. Zelfs fictieve karakters, zoals 
het beertje Winnie de Poeh en de Gremlin Gizmo, hebben 
als inspiratiebron gediend voor de naamgeving van twee 
zwartharige SAZ-ers. Kortom: je komt menig BN’er of 
buitenlandse VIP ook met zwarte haren, een staart, vier 
pootjes en miauwend bij de SAZ tegen. 

De zwarte kat heeft helaas lange tijd een slechte repu-
tatie gehad. Een zwarte kat zou ongeluk brengen en de 
handlanger zijn van heksen of de duivel. Gelukkig is dit 
bijgeloof zo goed als verdwenen. Alleen tijdens Halloween 
worden we altijd weer even herinnerd aan de vooroorde-
len die er aan zwarte katten zijn blijven kleven: op talloze 
Halloween artikelen duikt de zwarte kat (vaak blazend en 
met een hoge rug en dikke staart) dan toch weer als grie-
zelfiguur op.

En dat terwijl een zwarte kat helemaal niet griezelig, maar 
juist zo leuk is! Als je een zwarte kat hebt, dan heb je 
namelijk een miniatuur zwarte panter bij je op de bank 
liggen spinnen. Hoe cool is dat! Daarnaast is er niks zo 

De zwarte kat  door: Marjan Loos

Noxy Miles

lekker warm, knuffelig en zacht als een zwarte kat die net 
een tijdje op de vensterbank in de zon heeft gelegen. Die 
zwarte vacht absorbeert de warmte nou eenmaal beter dan 
een witte, rode, gevlekte of gestreepte vacht. Het leuke van 
een zwarte kat is ook dat je automatisch teruggaat naar je 
kindertijd en weer volop een soort van verstoppertje aan 
het spelen bent: is dat zwarte bolletje op bed nou mijn 
zwarte trui of toch …? Zijn die lichtjes in het schemerdon-
ker nou de lichtgevende cijfers van mijn wekker of toch de 
ogen van …? Mocht je meerdere zwarte katten in huis heb-
ben, dat heb je bovendien elke dag een leuke breinbreker 
om op te lossen: is dit nu Blacky of Zwartje die bij me op 
schoot ligt? 

Dat je als baasje of vrouwtje het verschil tussen Blacky of 
Zwartje niet zou kunnen zien, is natuurlijk grotendeels 
onzin. Oké, in het donker is het soms lastig om de één 
van de ander te onderscheiden en ook als er één gekruld 
op de bank ligt, zul je het misschien niet één, twee, drie 

zien. Maar de ene zwarte kat is de andere niet. Denk maar 
aan verschil in lichaamsbouw, het gewicht, de vorm van 
het gezicht, de conditie van de vacht of de kleur van de 
ogen. Vaak is het trouwens juist dat stukje van de vacht dat 
niet zwart maar van een andere kleur is, waaraan je de kat 
makkelijk herkent: ‘Even kijken, die vier witte haren onder 
de kin, dat witte stipje op de staart, dat grijze plukje op de 
rug, ja, nu weet ik het zeker, dit is …!’ Interessante vraag 
trouwens: wanneer houdt een zwarte kat op, zwart te zijn? 
Bij vier witte, grijze, bruine of rode haren, bij veertien of 
bij veertig?

Bij de SAZ hebben we bijna twintig prachtige zwarte kat-
ten en we zijn dol op ze! Leuk als u ze weer eens via onze 
vijf ‘etalages’ komt bewonderen!
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Noxy
Tylor

Margrietje

Noxy, Margriet en Prinses

Eros

Miles

Pizza

Elton
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Wilt u ook na uw leven ons belangrijke werk voor de 
zwerfkatten (blijven) steunen? Overweeg dan om de 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten op te nemen in 
uw testament. We hebben gedurende 25 jaar enorm 
veel bereikt. We beschikken daarbij sinds 2015 over de 
CBF-certificatie, wat voor u de beste garantie is dat uw 
geld daadwerkelijk op de juiste wijze wordt besteed.  De 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten hoeft geen erfbelas-
ting te betalen, dus uw gehele donatie komt ten goede 
aan de katten.
 
Denkt u erover om een legaat aan ons na te laten? Of wilt 
u Stichting Amsterdamse Zwerfkatten als erfgenaam? 
U kunt uw persoonlijke wensen laten vastleggen bij uw 
eigen notaris. Regelt u het liever eenvoudig online, dan 
kunt u voor een vast laag bedrag, en in uw eigen tempo 
een testament opstellen op www.nutestament.nl.

 Wij kunnen ons goed voorstellen dat u allerlei vragen 
heeft hoe u dit het beste kunt regelen. En dat u vragen 
heeft over wat de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten 
daarbij voor u kan betekenen. Daarom bieden wij u de 
mogelijkheid voor een kosteloos oriënterend gesprek: de 
medewerkers van bureau Confidente, gespecialiseerd in 
vraagstukken rondom (de afwikkeling van) een erfenis, 
staan u graag te woord.
Confidente kan u vervolgens verder helpen met:
•  persoonlijke en laagdrempelige begeleiding richting een 

notaris;

•  de verdere praktische en financiële afwikkeling van een 
erfenis (executeurschap);

•  administratieve ondersteuning en de zorg dat uw zaken 
nu en in de toekomst goed geregeld zijn en blijven.

 
Wilt u na het eerste gratis gesprek gebruik blijven 
maken van de diensten van Confidente? Via Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten krijgt u een korting van 10 % 
op vervolgafspraken.
Wilt u de SAZ spreken over de afwikkeling van een nala-
tenschap? Stuurt u dan een e-mail naar:
edwin@amsterdamsezwerfkatten.nl. 
Of wilt u meteen een afspraak maken met Confidente: 
e-mail dan naar info@confidente.nl of bel 020  -  675 67 11. 

Nalatenschap

Kapsalon Diva’s Hairdesign 
voor hem en haar 

J.M. den Uylstraat 67

1067 WB Amsterdam

T: (020)  614 7508 

DIVA’S
HAIRDESIGN

Studiecentrum de Franse les
020 - 679 52 90  •  www.defranseles.nl

Kittens en sociale katten hoeven nooit lang op een gouden 
mandje te wachten, maar dat geldt helaas niet voor alle 
katten. Extreem schuwe, verwaarloosde of verwilderde 
katten hebben logischerwijs meer tijd nodig om te socia-
liseren. Als dat überhaupt al mogelijk is.

Katten als Taco, Obi en Betty zijn (nog) niet klaar voor de 
doorstroom naar het asiel, maar hebben natuurlijk wel 
verzorging nodig. Eten, drinken, mandjes, speeltjes en 
vergeet ook de medische kosten niet. Voor niets gaat de 
zon op!
Voor deze katten is ‘Adoptie op afstand’ in het leven 
geroepen: door middel van een maandelijkse donatie kun 
jij bijdragen aan de zorg voor één van onze ‘long stay’ kat-
ten. Natuurlijk ontvang je een paar keer per jaar een up-
date over je adoptiekat én veel liefde van de kat in kwestie, 
zij het op afstand.
We weten niet of deze katten ooit sociaal genoeg zullen 
zijn voor de overstap naar een echt thuis, maar onze 
vrijwilligers doen er alles aan om de kans hierop zo groot 
mogelijk te maken.

Nieuw te adopteren op afstand: 

betty
Maak kennis met mooie rooie Betty, onze nieuwste 
Adoptie op afstand-poes! 
Betty is een ‘zusje’ van Taco, één van onze andere Adoptie 
op afstand-katten. Betty is begin 2021 bij ons binnengeko-
men, tegelijk met een boel soortgenootjes. We hadden al 
een aantal jaar contact met haar eigenaar en hielpen waar 
we konden. Toen de eigenaar overleed, kwam de gehele 
familie K., zoals we ze noemen, bij ons terecht.

Betty was, net als de rest van de familie, bij binnenkomst 
ontzettend schuw en was absoluut geen contact met men-
sen gewend. Betty is een lieverd, maar ze trekt zich nog 
altijd erg terug. Knuffelen met haar ‘familieleden’ doet ze 
gelukkig wel en dat mag ze bij ons blijven doen totdat ze 
klaar is voor een eigen huis!

Wil jij Betty - of één van onze andere katten - adopteren op 
afstand en op die manier de SAZ steunen? Vul dan het for-
mulier in op pagina 34 of neem een kijkje op onze website!          

A P N E u M A G A Z i N E  R U B R I E K
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Adoptie op afstand
Een kat steunen zonder er eentje in huis te nemen? 

Dat kan nog steeds via ons zogenoemde Adoptie op afstand-programma!     

Taco

Bettyy

Obi

door: Elske Lange
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DierenLot geeft ons energie
Katten vangen, katten ophalen, ritjes naar de dierenarts, 
zwerfkatten voeren, voer halen voor de katten of voor onze 
voedselbank. 

Dagelijks rijden onze vrijwilligers met drie ambulances in 
en rond Amsterdam. Maar in de tussentijd lijkt er geen 
einde te komen aan de stijging van de brandstofprijzen 
aan de pomp. Voor het opvangen van de gestegen diesel-
prijzen, kregen wij van Stichting DierenLot een tegemoet-
koming voor de diesel van 2000 euro, wat goed is voor dik 
10.000 gratis kilometers of anders wel 30.000 kilometers 
tegen het normale tarief.

Naast het vervoeren van de dieren bieden wij ze ook de 
benodigde huisvesting. Wij bieden onderdak aan meer 
dan honderd katten verdeeld over acht grote ruimtes in 
een pand van bijna 600 m2 wat wij graag behaaglijk warm 
stoken op de koudere dagen. Het dagelijkse werk bestaat 
voor een groot gedeelte uit schoonmaken. Daarvoor wor-
den jaarlijks ook nog eens duizenden liters warm water 
gebruikt. Dit maakt ons een grootafnemer wat het aardgas 
betreft. Het verhaal van de stijgende prijzen zal u bekend 
zijn. Dankzij een extra bijdrage voor de aardgasrekening 
van bijna 2500 euro van Stichting DierenLot betalen wij 
gelukkig voorlopig nog vooroorlogse prijzen.

Buiten de ondersteuning in de maandelijkse energie 
investeert Stichting DierenLot ook in duurzaamheid. 

Sinds februari is het dak van de SAZ namelijk bedekt met 
topkwaliteit zonnepanelen geheel betaald door Stichting 
DierenLot. 

Met een installatie met een nominale opbrengst van 
10.000 Watt op de zonnige dagen, is ons dak omgebouwd 
tot zoals de installateur het omschreef, een echte zonne-
fabriek.
Prijskaartje 13.000 euro (speciaal tarief met dank aan 
Zonnefabriek.nl). 

Zonder de hulp van Stichting DierenLot hadden de SAZ 
en veel andere kleine dierenorganisaties in het land het 
een heel stuk zwaarder gehad. Mogelijk zouden veel orga-
nisaties het zelfs niet eens hebben gered.

Uw steun aan Stichting DierenLot is belangrijk. Want 
steunt u Stichting DierenLot, dan steunt u de SAZ en veel 
andere kleine maar toch zeker net zo belangrijke dieren-
organisaties.
Maar nog belangrijker is dat de dieren de hulp blijven 
krijgen die ze hard nodig hebben.

Dankzij DierenLot 

duurzame energie 

door zonnepanelen op 

het dak van de SAZ.

door: Edwin van den wildenberg
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Zonder onze donateurs zijn we nergens!
Ook de afgelopen periode hebben wij weer veel hulp ont-
vangen van donateurs, zodat wij onze werkzaamheden 
kunnen blijven voortzetten. Hieronder een greep uit onze 
geweldige achterban!

1.   De katten bij de SAZ zijn dol op Smilla kattenkussens 
en verslijten die bij bosjes. Deze kussentjes zijn bij 
Zooplus te verkrijgen (met gespaarde bonuspunten) 
en onze volgers op social media hebben deze kussens 
na een oproep massaal naar ons laten versturen. Echt 
super, want met zoveel katten (en ongelukjes) verslij-
ten ze erg snel. Bedenk dus goed wat je met je (laatste) 
ZooPoints doet!

2.   Eind december hebben we meegedaan met The 
Christmas Challenge van Stichting DierenLot. Het idee 
is om een ludieke actie op te zetten, waarmee je geld 
inzamelt voor je organisatie en DierenLot verdubbelt 
vervolgens het opgehaalde bedrag. Wij hebben dit jaar 
een katten Kerstdiner georganiseerd en er was een 
heuse kerstmarkt in onze entree. Gezellige tijden, waar-
mee we - mede dankzij de verdubbelaar én jullie - een 
mooi bedrag hebben opgehaald voor onze katten!

3.   Alle donateurs uit ons Adoptie op afstand-programma 
hebben de afgelopen periode een leuk kaartje ontvangen 
en natuurlijk een update gekregen over hoe het gaat met 
‘hun kat’. We krijgen hier leuke reacties op. Zo schreef 

een adoptant: ‘Zo leuk om deze updates te krijgen!’. 
Inmiddels heeft de SAZ ongeveer 20 vaste donateurs op 
afstand! Super, want ook zij zijn erg belangrijk voor het 
voortzetten van onze werkzaamheden.

4.   Daarnaast zijn er zoveel leuke mensen die ons komen 
verrassen met ingezameld geld of donaties in natura 
voor onze katten. Deze donaties worden allemaal 
dankbaar ontvangen en wanneer de situatie en maat-
regelen het toelieten, gaven we natuurlijk een rond-
leiding. Zoals bij Moos, die erg haar best had gedaan 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen door het lakken 
van nagels. Moos is zomaar een voorbeeld van alle 
donateurs die we mochten ontvangen. Zo fijn en leuk; 
nogmaals dank!

 5.   Tenslotte hebben we, naast de inzet voor onze eigen 
katten, ook actief meegedaan aan een inzamelings-
actie voor Oekraïne. Alle heftige beelden en berichten 
uit oorlogsgebied hebben ook op ons diepe indruk 
gemaakt, dus hebben we met DOA de handen ineen 
geslagen. Wat een topprestatie en wat fijn dat we door 
samen te werken alle donaties op de juiste plek heb-
ben weten te krijgen. 

Nogmaals dank voor al jullie steun! Samen sterker voor 
dieren!          
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1. Dol op Smilla kattenkussens...

4. Moos zamelde geld in 

met het lakken van nagels...

2. Kerstdiner voor de katten...

3. Update voor de adoptanten...

5. Inzamelen voor Oekraîne...
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Ja,
ik word donateur / sponsor 

Naam                                                                            Voorletters                                                  m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

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

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

De periode is:           O  maandelijks   O  jaarlijks               O  eenmalig          
 
Ja, ik wordt sponsor van    O Betty    O Noxy     O Mimi    O Muppet     O Taco     O Obi     O Loïse     O Winnie

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

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

Handtekening                         Datum 

U kunt de QR-code scannen of u kunt deze bon uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
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Een hond heeft een baasje, een kat heeft personeel...
- Oud-Hollands gezegde

 cAt-quote
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Beelden zeggen meer dan 
duizend woorden...
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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 het asiel.
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, 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 door eigenaren die niet goed voor hun huiskatten (kunnen) 
zorgen. Zo hebben minima, verslaafden en ouderen niet altijd de mogelijkheid of financiële middelen voor de 
juiste zorg 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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