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Het afgelopen jaar was een jaar waarin de zorg voor de 
huisdieren van eigenaren met een minimum-inkomen 
centraal stond. Zo hebben we in 2017 het startsein gege-
ven voor een voedselbank voor dieren. Ook konden veel 
mensen gebruik maken van de ADAM-regeling waarbij 
de gemeente Amster dam bijdraagt in de kosten van de 
dierenarts. De gemeente wist bovendien een budget vrij 
te maken waar door wij veel katten van minima-eigenaren 
kosteloos konden laten steriliseren.

Desondanks kregen wij toch ook in 2017 weer een flink 
aantal hulpaanvragen te verwerken van eigenaren die de 
rekeningen zelf even niet konden betalen. Dat klinkt mis-
schien zorgwekkend, maar dat kwam mogelijk ook deels 
door onze vernieuwde website: informatief èn beter vind-
baar, waardoor ons bezoekersaantal verveelvoudigd is.

Buiten de vele hulpaanvragen heeft de nieuwe website 
ons ook extra donateurs en donaties opgeleverd, waardoor 
we in 2017 de hard nodige versterking van het SAZ-
team konden verwezenlijken. Wij gaan zorgen dat onze 
werkzaamheden niet onopgemerkt blijven en verwachten 
daarom een goed 2018 waarin we nog meer zwerfkatten 
en mensen met hun dieren kunnen helpen.

De extra steun die we kregen, was mede hard nodig omdat 
2017 voor ons ook een jaar was van overvolle opvang -

ruimtes en extra werkdruk. Dat kwam vooral door het 
gebrek aan doorstroommogelijkheden, gecombineerd met 
verscheidene ziekte-uitbraken bij de Amsterdamse asiels. 
Daardoor moesten wij tijdelijk meer dieren opvangen. 
Onze opvang, onze werkwijze en onze medewer kers zijn 
hierbij flink op de proef gesteld. We kunnen echter trots 
terugkijken op die drukke periode waarin onze inzet het 
hardst nodig was.

En net als de voorgaande jaren, was ook 2017 weer hét 
jaar van de vrijwilligers, zonder wie al het werk met de 
positieve resultaten onmogelijk was geweest.

En als klap op de vuurpijl werd in de staart van 2017 
eindelijk de lang verwachte bouwvergunning voor ons 
nieuwe pand verleend. Hierdoor durven we ervan uit te 
gaan dat we in 2018 over een volwaardige opvang zullen 
beschikken! We kunnen de gemeente Amsterdam dan 
grotere capaciteit bieden als er meer zwerfkatten onder-
dak nodig hebben. Ook kunnen we dan nog makkelijker 
bijspringen bij calamiteiten zoals die van 2017.

We zien 2018 dus vol vertrouwen tegemoet!

Namens de SAZ, 
Edwin van den Wildenberg, voorzitter.
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s w i E b E r  V o o r W o o r D

2017: het jaar van de vrijwilligers
voorwoord



a p n E u m a g a Z i n E  r U B r i e K
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s w i E b E r  V e r Z o r G i n G
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s w i E b E r  V r i J W i L L e G e r S

Zij kwam op een dag thuis met een groot gat in haar 
borst. Haar eigenaar had zelf geen geld voor een die-
renarts en kwam helaas ook niet in aanmerking voor 
de ADAM-regeling (waarbij de gemeente Amsterdam 
bijdraagt in de kosten). 
Gelukkig wisten wij nog wel een potje te breken voor de 
onfortuinlijke poes.

De poes heeft ruim twee weken bij ons in de ziekenboeg 
gezeten. Dat was echt nodig; het gat was te groot om zo 
te dichten, dus er moest een week een drain in om het 
vuil eruit te laten. De poes moest een kap op en de wond 
moest iedere dag goed gewassen worden om een infec-
tie te voorkomen. Toen de wond helemaal genezen was 
mocht ze weer terug naar haar baasje.

Wat deze knappe dame is overkomen zal altijd een raadsel blijven. 

Groot gat in borst
bij ons in de ziekenboeg

tekst: Eva meijer

De wond moest iedere dag goed gewassen 
worden om infectie te voorkomen...

 Cat-quote

Een echte vriend? iemand die je kat in huis neemt als je er niet meer bent... 

- William S. Burroughs, Amerikaans schrijver

Het schoonmaken
Elke dag worden alle hokken en kattenbakken schoon-
gemaakt, maar ook alle mandjes, krabpalen, speeltjes, 
drink- en etensbakjes, de vloer en de buiten- en ach-
terkant van alle hokken. Bovendien worden er hokken 
ontsmet nadat een kat in een ander hok wordt gezet, los 
rond mag lopen of weggaat bij de SAZ. Ook worden elke 
dag de gebruikte vangkooien en ‘opduwers’ (een soort 
reismandjes) ontsmet. Gelukkig is er tijdens het schoon-
maken van de hokken ook wat tijd om de katten aandacht 
te geven en de meeste dagen ben ik ’s middags na het 
schoonmaken langer gebleven, want aandacht voor de 
katten is natuurlijk het belangrijkst. In de middag komen 
ook de socialiseerders, die agressieve of bange katten aan 
mensen proberen te laten wennen. 

Het regelwerk
Een kat opvangen houdt veel meer in dan hem vangen, 
verzorgen en overbrengen naar een huis of asiel. Zo 
wordt er per kat een administratie bijgehouden, moeten 
er planningen worden gemaakt voor de taken van alle 
vrijwilligers, is er contact met de dierenarts, de eigenaren 
van katten, dierenasiels, mensen die een zwerfkat voeren 
of hebben gezien, leveranciers van kattenbrokken en 
medicijnen en ga zo maar door. Het is eigenlijk een com-
pleet bedrijf dat draait op vrijwilligers en een paar vaste 
krachten met een minimum inkomen.

De ambulance
Ik mocht ook een dagje meerijden ‘op de auto’. Eerst 
gingen we langs verschillende adressen om katten op te 
halen en die voor chippen en steriliseren naar de dieren-
arts te brengen. Om de populatie zwerfkatten terug te 
dringen is dit erg belangrijk en mensen met een mini-
mum inkomen kunnen dit via de SAZ gratis laten doen. 
Daarna hebben we geflyerd in een buurt waar een (ver-
moedelijke) zwerfkat werd gevoerd, dit doen we altijd na 
een melding. De eigenaar heeft dan veertien dagen de tijd 
om zich te melden. Vervolgens zijn we langs een kinder-

boerderij gereden, waar drie katten van de SAZ geplaatst 
zijn, om oude dekens op te halen. Ondertussen kwamen 
er verschillende telefoontjes binnen met vragen vanaf het 
kantoor. Ten slotte hebben we de katten weer opgehaald 
bij de dierenarts en ze naar hun huis teruggebracht. Ook 
de auto wordt aan het eind van elke dag helemaal schoon 
gemaakt. Dit was een ‘rustige’ dag; we hebben geen 
nieuwe katten gevangen.

Leerzaam
Terugkijkend op deze korte periode kan ik alleen maar 
veel bewondering hebben voor de vrijwilligers die dit werk 
al jarenlang doen. Ik vond het heel leuk en leerzaam om 
dit een maand mee te kunnen maken. Sommige katten in 
de opvang zag ik in deze maand steeds meer vertrouwen 
krijgen. Daar draait het uiteindelijk om.
 

in augustus heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij de SAZ. Voor veel men-
sen is augustus een rustige maand, maar voor de SAZ is dit zeker geen 
vakantieperiode. Het is juist een van de drukste maanden, met veel 
nestjes. er komt veel meer kijken bij het opvangen van katten dan ik 
- net als de meeste andere mensen waarschijnlijk - in eerste instantie 
had verwacht. 

Meer werk dan verwacht
vrijwilliger vera vertelt...

tekst: Vera van santvoort

Het gat was te groot om 
te dichten, dus er moest 
een drain in om het vuil 
eruit te laten...



niet. Ze zou toch niet de gang op zijn gegaan, toch niet 
de straat op? We aten onze maaltijd in stilte. Arme Janus, 
een drukke vreemde straat. Wat een domper. En hoe vertel 
ik het mijn moeder? Na de laatste hap zijn we direct naar 
beneden gegaan. Het was donker, we zochten en riepen, 
keken onder auto’s, struinden door de geveltuinen en 
zochten in de bomen. Er was geen kat te bekennen.

In mineur hebben we opgeruimd, de afwas gedaan. Toen 
de kinderen naar bed waren, ging ik zitten met een kopje 

thee en wat zag ik in mijn ooghoek: een zwarte vlek, Janus! 
Het was haar te druk geweest en ze had onder de keuken-
kachel gezeten. Nu was het tijd voor een kattenkerstdiner.

Tja, nu ik dit opschrijf worden alle herinneringen en 
het plezier dat ik met haar heb beleefd weer levendig, de 
warmte die ik heb ervaren komt weer terug, het gemis 
omdat ze er niet meer is ook.
Dierbaar! Janus was een lief en heel gevoelig pienter pik-
zwart poesje.
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Janus is in de tuin van mijn moeder geboren, achter 
het tuinhuis, uit een nestje met vier pikzwarte kittens. 
Moederpoes verhuisde haar nest van de Hasebroekstraat 
nummer 8 naar nummer 34. Daar liet zij haar kinderen 
over aan de zorg van de huiseigenaresse en was erg duide-
lijk met haar verzoek: zo deponeerde zij ze een voor een 
op de koelkast en bleef er rustig naast zitten: zorg jij er nu 
maar voor! Ze waren ongeveer vijf weken oud.

De SAZ kwam op kraamvisite en nam de hele familie 
mee. Moeder kreeg een nieuw huis maar de kleintjes 
waren te wild. Alle vier werden ze gesteriliseerd en als 
bewijs daarvan (de chip bestond nog niet) werd er een 
hoekje van hun oor geknipt. Rechter oor kater, linker oor 
poes of zoiets?

De ‘dropjes’ groeiden op in de tuinen, maar één zwart 
katje keerde terug naar de tuin van mijn moeder. Het zat 
daar veel en zowel mijn moeder als de kat des huizes had-
den het jonge dier al vaak gezien. Na ongeveer een jaar 
werd het katje in de keuken betrapt: etend uit het bakje 
van Siamees Boemibol.

Deze laatste vond het best en zo werd ‘Janus’ - hij kreeg 
dus ook een naam - kind aan huis en at hij regelmatig 
mee. Hij bleef echter schichtig en schoot bij het minste 
geringste weg, de gang op, de keuken door, het kattenluik 
en naar een onzichtbare plek in de tuin. 

Janus bleef welkom, maar het duurde toch nog drie jaar 
voordat hij lekker bij de kachel of naast mijn moeder wilde 

blijven zitten. Door met brokjes te paaien is het haar uit-
eindelijk gelukt om Janus te aaien. O nee, je hoefde niet te 
proberen je hand uit te steken, maar wanneer je ontspan-
nen zat en je hand liet hangen, liep Janus er onderdoor: 
heen en weer om een knuffel halen. Mijn moeder ontdek-
te toen ook dat Janus eigenlijk een ‘zij’ was, alhoewel de 
knip in het rechteroor op een kater wees. Maar voor mijn 
moeder bleef ze gewoon Janus heten... 

Een jaar geleden kreeg mijn moeder een hersenbloeding. 
Ze moest worden opgenomen in een verpleeghuis en kon 
niet meer terug naar huis. Ik nam Janus in huis: zou dat 
wel goed gaan? Geen tuin, maar driehoog in Amsterdam. 
Ik werd goed geïnstrueerd: ‘Let u erop: zij zal weg willen, 
u moet deuren en ramen goed sluiten... Weet u het zeker? 
Is er geen buurman of buurvrouw die voor de kat kan 
zorgen?’ Wel, dat had buurvrouw Mirjam van nummer 34 
al zes weken gedaan: iedere avond langs gaan, eten geven, 
aaien en een krantje lezen samen met Janus. Nee, ik wil 
het toch maar proberen. 

Ze werd gevangen door de SAZ, ging langs de dokter voor 
een check-up, kreeg een kuur en een chip. Ik kon haar 
ophalen bij SAZ.

Eenmaal thuis heeft ze 24 uur haar kop in de gordijnen 
verstopt: geen mauw, niets gegeten, niets gedronken, geen 
piesje of poep op de bak; zou dat wel lukken deze kat op 
de bak laten gaan? Na een paar avonden kletsen kreeg ik 
antwoord; ze wilde wel een hapje, ze dronk een slokje en...
ze plaste op de bak! 

Ze verkende het huis, verstopte zich dagen onder de bank, 
maar kwam steeds vaker te voorschijn. We kregen nieuwe 
gewoontes en rituelen; ze kreeg praatjes, kwam ook bij mij 
zitten als ik op de bank zat en liep onder mijn hand door. 

Toch was zij op een dag weg. En waar zat ze? Onder de 
vloer! Ze had een gat ontdekt... Ik was vergeten de deur 
van de meterkast dicht te doen en ze was daar ingekropen. 
Ze gaf geen sjoege op mijn roepen en heeft daar 36 uur 
gezeten. Ik was bang dat ze daar klem zat, maar ze vond 
gelukkig de weg terug op de geur van een vette makreel. 
Ze heeft er geen hap van gegeten, maar was weer boven 
water! Wat was ik blij en opgelucht.

Zo wist zij ons nog een keer bezig te houden. Op eerste 
Kerstdag was het druk - met koken, familie die in- en 
uitliep. Toen we aan tafel zaten misten we Janus. Een 
zoektocht in het appartement is gauw gedaan: ze was er 

Ach die Janus... zo’n schatje
gevoelig, pienter, pikzwart

s w i E b E r  M e n S  e n  D i e r
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s w i E b E r  M e n S  e n  D i e r

tekst: annebine statius muller

O nee, je hoefde niet te 

proberen je hand uit te 

steken, maar wanneer je 

ontspannen zat en je hand 

liet hangen, liep Janus er 

onderdoor: heen en weer 

om een knuffel halen. 

Op 13 maart 2013 zijn wij bij jullie langsgekomen om 
Loekie te adopteren. Een poes die een flinke operatie had 
gehad; een stuk van haar darmen was weggehaald. Ze 
heeft van ons wel een nieuwe naam gekregen: Lilo. 
We willen graag even laten weten hoe het met haar gaat.

We zijn nu ruim vier jaar verder. Lilo is de beste kat van de 
wereld. Iedereen is gek op haar en ze is hier heel tevreden. 
Muizen hebben we nog nooit gehad. Nog heel erg bedankt 
jullie allemaal! 

Groeten van ons en van Lilo. We hebben een donatie 
gedaan zodat jullie je goede werk kunnen voortzetten en 
katten als Lilo verder kunnen helpen.

Gijs, Rink & Ziva Hoek

4 jaar later  ingezonden brief

2013

2017
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s w i E b E r  A C t i e
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s w i E b E r  VA n G V e r H A A L

Op zondag 2 juni organiseerden Ad en Egbertine Coerse 
de Boer het evenement ‘Respect voor Dieren’ in Stadspark 
Osdorp. Ze hebben zich wekenlang ingezet om deze dag 
tot een succes te maken. Er werd op allerlei manieren ver-
teld en uitgebeeld hoe we met dieren dienen om te gaan 
en wat ze voor mensen kunnen betekenen. 

De opbrengst kwam geheel ten goede aan de Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten. Langs deze weg willen wij 
alle vrijwilligers nog even bedanken voor hun geweldige 
inzet. De totale opbrengst - 750 euro - werd 7 september 
aan onsuitgereikt in het ‘Huis van de Wijk’ te Osdorp.

‘Respect voor Dieren’ 
braderie in osdorp

tekst: Jans stroeve

Deze keer vingen we een kater als bijvangst. Omdat 
de chip geregistreerd stond op een adres in Den Haag 
namen we hem mee. De kater stond inderdaad als ver-
mist opgegeven en bleek al drie jaar weg te zijn.

Zoals altijd plaatsten we zijn foto bij de gevangen katten 
op onze pagina en een dag later kwam er een bericht 
uit Amsterdam binnen van iemand die dolgelukkig 
was dat we haar Mickey hadden gevonden. Hij was niet 
thuis gekomen en ze was ongerust. Ze kon hem en zijn 
sabeltanden goed beschrijven. De foto’s waren duidelijk, 
maar toch gaf ze een verkeerd chipnummer. 
We hadden toch echt een andere chipnummer afgele-
zen: van een kat uit Den Haag... Hoe kon dit?

Het zat zo: drie jaar geleden zwierf deze ondernemende 
kater rond in haar oude buurt in Den Haag en de belster 
besloot zich over hem te ontfermen. Ze verhuisde naar 
Amsterdam, nam hem hier mee naar de dierenarts en 
liet hem chippen omdat hij bij iedereen naar binnen 
liep. De dierenarts had de oude chip echter niet opge-
merkt en nu zaten wij met een kat die maar liefst twee 
huizen had...

Inmiddels hoorden we van de eerste eigenaar dat hij 
Mickey maar een paar weken in huis had gehad voor-
dat die de benen had genomen Er waren ondertussen 
andere katten bij hem komen wonen, maar hij wilde het 
echter wel graag proberen. 

De tweede eigenaar stond echter te popelen om haar 
Mickey weer op te halen. In goed overleg hebben we 
met de eigenaren afgesproken om deze ondernemende 
heer in Amsterdam te laten wonen. Eind goed al goed. 
Mickey bleef in het mooie Amsterdam...

Twee eigenaren ?
kater miCkey

We zijn altijd blij als we een kat vinden met een geregistreerde chip, 

maar soms gebeuren er mysterieuze dingen. tekst: Estera waas

 Cat-quotes

Een echte vriend? iemand die je kat in huis neemt als je er niet meer bent... 

- William S. Burroughs, Amerikaans schrijver

Er zijn twee manieren om te ontsnappen aan de ellende van het leven - muziek en katten.

- Albert Schweitzer

Hoe we ons gedragen tegenover katten hier beneden, bepaalt onze status in de hemel.

- Robert A. Heinlein, Amerikaans science fiction schrijver



Mijn moeder geeft ook veel om dieren. Zij speelt een 
belangrijke rol in Turkse vrouwengroepen en is vaak 
betrokken bij activiteiten en lezingen over de islam. 
Daarin spreekt ze vaak over de dierenrechten in de islam. 
Ze is ook actief via social media en verwijst mensen die 
een huisdier willen door naar mij. Ik help ze dan met de 
praktische zaken en geef informatie.

Kinderen zijn ook een belangrijke doelgroep. Zij willen 
vaak graag contact maken met dieren, maar ouders die 
bang zijn houden ze daarvan weg. Door informatie te 
geven over dieren en de islam en de kinderen aan te moe-
digen, probeer ik ouder en kind goed op te voeden. Ik geef 
hierover bijvoorbeeld gastlessen via moskeeën.

Het is nu inmiddels vijf jaar geleden dat ik bij de SAZ 
binnenstapte. Ik word elke week wel benaderd door 
iemand die hulp nodig heeft. Ik weet ondertussen 
behoorlijk veel over de zorg voor katten en merk dat 
de mensen die ik help me heel dankbaar zijn. Op deze 
manier hoop ik dat ik een steentje kan blijven bijdra-
gen bij het voorkomen van dierenleed. Natuurlijk met 
behulp van de geweldige vrijwilligers van de Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten. 

 

Het is een goed idee om uw kat te laten chippen en regi-
streren. Als deze vermist is vindt u hem veel sneller terug. 
Het is een bijzonder kleine ingreep die u weinig tijd en 
geld kost.
Voor het chippen en registreren van uw kat kunt u bij 
uw eigen dierenarts terecht. Indien gewenst kunnen wij 
de kat ook voor u chippen. Wij kunnen tevens bij u thuis 
chippen, bijvoorbeeld om het voor het dier minder eng 
te maken, of omdat u meerdere huisdieren tegelijk wilt 
laten chippen.
Na het inbrengen van de chip controleren wij of die lees-
baar is en zullen vervolgens het chipnummer registreren 
bij de daarvoor bestemde databank. 
Wilt u uw kat door ons laten chippen en registreren? 
Bel ons dan op 020 - 619 03 57 voor het maken van een 
afspraak. 

Als u uw kat kwijt bent, kunt u de vermissing opgeven 
bij het plaatselijke dierenasiel en de dierenambulance. 
Die vragen dan meestal of de kat gechipt is. Alleen een 
chipnummer is echter niet genoeg. De eigenaar heeft het 
chipnummer van zijn kat, samen met zijn eigen naam en 
adres, in een database geregistreerd. Zo kan met behulp 
van het chipnummer worden opgespoord waar de kat 
woont en kan hij terug naar huis. 
Denk er ook aan dat als u verhuist u de nieuwe adres-
gegevens in moet voeren in de database. Door het chip-
nummer in te voeren op www.chipnummer.nl kunt u zien 
in welke database uw kat geregisteerd is. 

Registreer uw kat!

s w i E b E r  V r i J W i L L i G e r
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Mijn poes Huzur was op dat moment zwanger en Jans 
vroeg mij natuurlijk meteen wat ik met de kittens van 
plan was. Ik besloot ze te houden en in de loop der tijd 
werden mijn katten met hulp van de SAZ een voor een 
geholpen en ingeënt. Ik leerde veel van de stichting en 
deel mijn kennis zoveel mogelijk met anderen. Omdat ik 
moslim ben, kan ik mensen met mijn geloofsovertuiging 
goed aanspreken en informatie geven. Er is veel onwe-
tendheid over dieren en de islam. Ik doe verschillende 
dingen om de houding naar dieren te veranderen.

Mijn neef heeft een groothandel. Zijn klanten zijn vaak 
winkeleigenaren. Via mijn neef geef ik hen informatie. 
Er liggen bijvoorbeeld folders van de SAZ bij de kassa, en 
er staat een collectebus voor zwerfdieren in Turkije. Veel 
winkeleigenaren hebben een kat tegen de muizen, maar 
weten weinig over hun welzijn. Ik laat ze chippen en steri-
liseren en zorg er met de eigenaren voor dat ze ontwormd 
en onvlooid worden. Ook roepen mensen mijn hulp in als 
er problemen zijn.

Het begon allemaal in 2012. ik reed langs het kantoor van de SAZ en besloot 
een kijkje te gaan nemen.

Het verhaal van Feyza Sener
dieren en de islam

tekst: Feyza sener
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s w i E b E r  V r i J W i L L i G e r



Meneer H. is zijn hele leven een kattenvriend geweest. op de begraaf-

plaats waar hij jarenlang werkzaam was, zorgde hij trouw voor de vele 

zwerfkatjes die zich ophielden tussen de graven. thuis hield hij er 

ondanks zijn hoge leeftijd ook een flink aantal katten op na. 
Noesje was vanwege haar schuwheid in een kleine per-
manente opvang geplaatst. Na een halfjaar kregen we 
een telefoontje: het ging niet. Ze had al die tijd onder 
de kast zitten blazen en werd gepest door andere katten. 
Omdat ze zo ongelukkig was, kwam ze terug naar de 
SAZ, waar ze weer in een hoekje onder de hokken bleef 
zitten. Ik kwam niet lang daarna een kat ophalen om te 
socialiseren en die geef ik altijd het liefst een maatje. Ik 
vroeg of ze me de meest bange van de zwartjes wilden 
meegeven. Er waren vier schuwe zwarte jonge katten op 
dat moment, maar Noesje was duidelijk de schuwste. 

Toen ze bij me was heb ik haar nooit kunnen aaien; als 
ik in de buurt kwam was ze weg. In het begin raakte ze 
totaal in paniek en sprong ze via het stapelbed op de kast 
om zover mogelijk te vluchten. Later pikte ze af en toe 
heel voorzichtig wat lekkers uit mijn hand. Na een tijdje 
mocht ze door het huis lopen en toen zag ik af en toe dat 
ze ook nieuwsgierig kon zijn. Ze stond dan bijvoorbeeld 
ineens in de badkamer naar me te gluren.
Het was zomer en een paar van mijn pleegkatten lieten 
zich niet ontvlooien. Ze krabden allemaal flink, dus ik 
bracht ze terug naar de SAZ om mijn huis goed onder 
handen te kunnen nemen. Noesje kwam samen met 
Zoë, haar maatje, in de rustigste kennel. Zoë keek de 
kat uit de boom, maar bloeide uiteindelijk helemaal op. 
Noesje verdween weer steeds meer, ze was soms zelfs 
onvindbaar. Al het lekkere eten ging aan haar voorbij. 

Normaal zou een dergelijke kat naar een permanente 
opvang gaan, maar we wisten dat dat geen optie was. 
Wat nu?

Van alle plekken waar ze had gewoond, was ze bij mij 
het meest uit haar schulp gekropen. Ik wist alleen niet 
of het verstandig was om de tweejarige Noesje bij mijn 
twee oudere katten te laten wonen - misschien zouden 
zij haar ook niet accepteren. Toch probeerde ik het; en 
het wonder geschiedde. Joey was vriendelijk tegen haar 
en Noesje was meteen gek op mijn twee katten. Ze was 
af en toe zelfs opdringerig omdat ze niet wist hoe ze zich 
moest gedragen, maar dat tolereerden de anderen braaf. 
Na een week sprong Noesje op bed. Ze kroop tot vlak bij 
Joey en daar kon ik haar aaien. Voor het eerst hoorde ik 
haar spinnen. 

We zijn ondertussen drie maanden verder. Soms ligt ze 
zonder de anderen op bed en ik kan haar dan makkelijk 
aanhalen. Sinds afgelopen weekend mag ze naar buiten. 
Als er bezoek komt kijkt ze af en toe om het hoekje of 
rent ze even langs. Mijn senioren lijken ineens een stuk 
jonger geworden. Om de beurt rennen ze achter Noesje 
aan of worden ze door haar achterna gezeten. Noesje is 
ondertussen behoorlijk wat aangekomen en het eten is 
altijd op. Ik heb een geval apart in huis gehaald, maar 
wel een heel lief geval, dat nu echt gelukkig lijkt. 

We kregen een melding over mogelijke verwaarlozing en 
besloten een kijkje te gaan nemen. Meneer H. was daar 
niet van gediend. Katten? Verwaarloosd? Willen jullie heel 
gauw wegwezen! 

Omdat we de oude heer geen hartaanval wilden bezorgen, 
dropen we af. We hadden wel kittens gezien die zorg 
nodig hadden en schakelden professionele hulp in om 
te bemiddelen. We mochten de katten van meneer - zij 

het op onze eigen rekening - laten helpen en een aantal 
konden we met zijn instemming herplaatsen. Het waren 
er gewoon te veel geworden, dat zag hij nu in. 

We hebben nu een goede band met meneer H. en zijn 
meer dan welkom. Als we langskomen kan hij trots 
urenlang vertellen over hoe het vroeger was en over al de 
katten die hij verzorgd heeft. 

Als pleegmoeder heb ik een hoop bange katten opgevangen, de meeste 

om te socialiseren. noesje was daarop een uitzondering. 

Noesje: een geval apart
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Kattenman
bemiddeling ging goed

tekst: Jans stroeve

tekst: Estera waas

 Cat-quote

als je de beste plaats in huis wilt, zul je de kat moeten verplaatsen.
- Jean Cocteau, Frans schrijver

toCh uit haar sChulp
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je aandachtig kijkt, kun je zien dat ze verschillende 
gezichtsuitdrukkingen hebben die laten zien hoe ze 
zich voelen, of ze gespannen zijn of blij. De meeste 
mensen kennen wel het lang toeknijpen van de ogen, 
dat katten doen wanneer ze zich bij je op hun gemak 
voelen. Als je dat nadoet, zeg je tegen je kat dat jij je ook 
prettig voelt. Behalve gezichtsuitdrukkingen communi-
ceren katten natuurlijk ook met hun lichaamshouding, 
vacht, bewegingen, en ga zo maar door.

miauw!
Katten miauwen vooral tegen mensen, tegen elkaar 
doen ze het maar zeer zelden. Onderling communi-
ceren ze weer op andere manieren, bijvoorbeeld door 
geursignalen die wij niet goed snappen. Miauwen is iets 

dat katten zichzelf geleerd hebben om de aandacht van 
mensen te trekken. Er zijn allerlei verschillende manie-
ren van miauwen, die ontstaan tussen een specifieke kat 
en mens. Onderzoek laat zien dat mensen hun eigen 
kat het beste verstaan, en andersom ook.

meer lezen over kattentaal?
John Bradshaw - Het geheim van de kat
Vicky Halls - Kattengeheimen
Janet en Steven Alger - Cat Culture: The Social World of 
a Cat Shelter

a p n E u m a g a Z i n E  r U B r i e K
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Over katten bestaan veel vooroordelen: dat ze solitair 
zijn, dat ze hooghartig zijn en hun mensen alleen 
gebruiken, dat ze mysterieuze wezens zijn die we eigen-
lijk niet echt kunnen leren kennen. Uit recent onder-
zoek blijkt echter dat we katten zeker kunnen leren 
kennen. En dat ze ons meer vertellen dan we dachten.

spinnen
Veel mensen denken dat hun kat spint omdat hij of zij 
gelukkig is. Vaak is dat zo, maar katten die gewond of 
ziek zijn spinnen ook. Het is vaak een roep om aan-
dacht of zorg: blijf hier bij me. Katten hebben weinig 
manieren om om hulp te vragen en dus zetten ze het 
spinnen in.

blijdschap
Als je thuiskomt en je kat wikkelt zichzelf al kopjes 
gevend om je benen, denk je misschien dat hij of zij 
honger heeft. Dat kan, maar het kan ook een uiting 
van blijdschap zijn. Katten die in groepen leven zeg-
gen elkaar vaak zo gedag. Groepskatten hebben vaak 
complexe relaties met elkaar en die relaties kunnen ze 
ook hebben met de mensen in hun leven - net als met 
honden en andere huisgenoten. De staart om je been 
wikkelen is dus een vriendelijke groet, een kattenknuf-
fel - je bent er weer!

gezichtsuitdrukkingen
Misschien vind je alle kattengezichten op elkaar lijken 
of het gezicht van je eigen kat altijd hetzelfde. Als 

tegen onze katten praten doen we allemaal wel eens. De meeste men-
sen weten echter niet dat ze ook terugpraten - tegen elkaar, en tegen 
hun mensen. 

Praten met katten
tekst: Eva meijer

ze vertellen ons meer dan we denken

s w i E b E r  i n f o r M At i e f
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Deze vijf jonge hanen zouden wegens geluidsoverlast 
onthoofd worden door de eigenaar. Gelukkig kwamen 
we net op tijd. Alleen, waar laat je zo snel vijf hanen? Na 
contact met allerlei verschillende instanties bood Sandra 
van ‘Stichting Red een Legkip’ de helpende hand. Zij 
wist een pleegadres voor deze blije rakkers en hopelijk 
worden ze snel geadopteerd.

Op de Marnixstraat woonde een konijn al twee jaar 
eenzaam onder een bloemenstal. Geen ideale plek voor 
een konijn, maar Stampertje liet zich niet een-twee-drie 
vangen. Vangkooien, vervoersmanden, een schepnet en 
bergen wortels werden ingezet, maar hij was ons steeds 
te snel af. De bloemist heeft zich voor het diertje ingezet 
en zijn best gedaan een band met hem op te bouwen. Zo 
heeft hij hem uiteindelijk toch kunnen vangen, waarna 
we hem naar de opvang van ‘De toevlucht’ hebben 
gebracht.

We vangen trouwens ook regelmatig vogels die hulp 
nodig hebben. Zo ook deze duif die we gelukkig konden 
bevrijden van een paar nare draden om zijn pootjes.

We heten dan wel de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, maar regel-

matig komen er ook andere dieren in nood op ons pad.  

Alle diertjes tellen mee 
tekst: Estera waas
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Toen wij daar aan kwamen had men de moederpoes, met 
drie kleintjes van een week of vier, al in een trolley opge-
sloten en de boel stevig verpakt met doorzichtig folie. Dat 
was een makkie dachten we.

Maar het echte werk zat ondertussen achter ons te kij-
ken wat wij daar met hun soortgenootjes aan het doen 
waren... We draaiden ons om: drie poesjes uit een eerder 
nest van deze moederpoes keken ons met bange ogen 

aan. We zagen meteen dat we ze snel moesten vangen 
voor zij ook zwanger zouden worden. Een stukje verderop 
zat namelijk een ongecastreerde kater te kijken wat we 
met zijn harem aan het doen waren. Gelukkig verliep 
alles voorspoedig en konden we in totaal vier poezen, 
drie kittens en een grote kater van de straat halen. Ze 
zijn ondertussen allemaal via het asiel gesocialiseerd en 
begonnen aan hun nieuwe leven

Een kleine harem
meerdere nestjes

op een mooie dag in maart kregen we een melding van een mede-

werker van een groothandel op de Gyroscoopweg: er liepen kittens 

rond. 
tekst: Jans stroeve

vijf hanen, een konijn en een duif
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Dit zijn de eisen om gebruik te maken van de regeling:
• u hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
• u hebt een stadspas met een groene stip;
• u bent 18 jaar of ouder;
• u woont in Amsterdam;
• u bent de eigenaar van het zieke huisdier;
•  uw huisdier is gechipt of u staat toe deze gratis te laten 

chippen;
•  u maakt gebruik van een dierenarts die aan de ADAM-

regeling meewerkt. 

De Dierenambulance Amsterdam voert de ADAM-
regeling uit voor de gemeente. Om van de regeling 
gebruik te kunnen maken moet daarom een voucher wor-
den aangevraagd bij de Dierenambulance Amsterdam. 
Kijk op de website www.dierenambulance-amsterdam.nl hoe 
dit moet, aan welke voorwaarden u precies moet voldoen 
en welke dierenartsen aan de regeling meewerken.

ADAM-regeling
Gratis medische zorg voor huisdieren 
van Amsterdamse minima...

1 jaar: 12

6 jaar: 66.088

2 jaar: 67

3 jaar: 376

4 jaar: 2.107

5 jaar: 11.801

7 jaar: 370.092

8 jaar: 2.072.514!

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

Sterilisatieactie als aanvulling 
op de ADAM-regeling...
In sommige gevallen kan het voorkomen dat iemand met 
een minimum inkomen toch geen aanspraak kan maken 
op de ADAM-regeling. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat 
de eigenaar van het dier in het bezit moet zijn van een 
stadspas met een groene stip. Bovendien kan de eigenaar 
- met oog op het beschikbaar gestelde budget - via de 
ADAM-regeling slechts één kat laten steriliseren. 

Onhandig vonden wij, omdat juist bij huishoudens met 
meerdere katten natuurlijk sneller ongewenste zwanger-
schappen kunnen ontstaan. 

Overleg hierover met de gemeente bracht ons tot de vol-
gende oplossing: 
U kunt contact opnemen met de SAZ om uw kat of kat-
ten alsnog te laten steriliseren:
•  als u niét beschikt over een stadspas of geen stadspas 

heeft met een groene stip;
•  als u meerdere katten heeft die u wilt laten sterilise-

ren;
•  als u uw budget voor de ADAM-regeling reeds heeft 

verbruikt;
•  als u om andere redenen niét in aanmerking komt voor 

de ADAM-regeling.

U dient dan wel te kunnen aantonen dat uw inkomen 
onder de grens van het minimum inkomen ligt en 
dat het katten betreft die op uw eigen naam en adres 
geregistreerd staan. Zijn de katten nog niet voorzien 
van chipregistratie, dan worden zij daar gratis van voor-

zien. De katten worden in samenwerking met andere 
Amsterdamse organisaties met eigen dierenambulances 
thuis opgehaald en weer teruggebracht. Ook als u niet 
beschikt over een vast woonadres kunnen wij u wellicht 
helpen. 
Neem voor meer informatie over de aanvullende sterili-
satieactie contact op met de SAZ: 020 - 619 03 57 of via 
info@amsterdamsezwerfkatten.nl

Voortgang aanvullende sterilisatieactie
Inmiddels hebben wij via de aanvullende regeling, die in 
mei 2017 van start is gegaan, al ### katten kunnen laten 
helpen. Bij onze huisbezoeken troffen we veel onge-
wenste nestjes aan die wij via de Amsterdamse asiels 
en andere opvangadressen gesteriliseerd aan een thuis 
hebben kunnen helpen. In veel gevallen bleken eerdere 
nestjes al door de eigenaren te zijn verdeeld.

Helaas troffen we door inteelt veel katten met afwijkin-
gen aan. Ook bleken veel van de meestal jonge katten 
vaak niesziekte, schimmelinfecties, vlooien en wormen 
te hebben. 

Het belang van deze actie blijkt weer enorm, maar vol-
gens onze huidige informatie lijkt de actie rond mei 2018 
te worden beëindigd. Over een eventueel vervolg kunnen 
nog geen mededelingen worden gedaan. 
Wilt u dus nog gebruik maken van deze actie, dan is het 
raadzaam daarvoor tijdig een afspraak te maken.
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  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Met de ADAM-regeling (Amsterdamse Dierenhulp Aan Mini ma) kunt u 
een voucher aanvragen waarmee u één keer per jaar op kosten van de 
gemeente met uw zieke huisdier voor consult naar een dierenarts kunt. 
Heeft uw huisdier na het bezoek een behandeling nodig? Dan vergoedt 
de gemeente een deel van de kosten.
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niesziekte is de meest voorkomende infectieziekte bij de kat. Het is een 
uiterst besmettelijke aandoening die alle slijmvliezen van het lichaam 
aantast en waar katten flink ziek van kunnen zijn.

Tranende oog jes
niesziekte

De kenmerken van niesziekte zijn o.a.: koorts, tranende 
ogen, benauwdheid, loopneus, het laten staan van eten 
en drinken. Vaak heeft de kat ook dunne ontlasting en 
alles gaat in de meeste gevallen gepaard met niezen.

Vooral jonge en niet gevaccineerde katten kunnen erg 
ziek worden van niesziekte. Indien er te laat een behan-
deling ingesteld wordt, kunnen blijvende of steeds 
terugkerende problemen ontstaan: chronische nies-
ziekte.

Dit jaar kwamen er buitengewoon veel kittens met nies-
ziekte binnen. Veel van hen hadden beschadigingen en 
ontstekingen aan een of beide ogen. Er is behoorlijk 
wat oogzalf doorheen gegaan en gelukkig is het bij de 
meeste kleintjes helemaal of bijna goed gekomen. 

tekst: Estera waas

De handige ‘do it yourselver’ kan zijn/haar kat nu verblij-
den met een ‘zelf-aai-station’. Niet alle katten vinden dit 
fijn, maar sommigen vinden het echt heerlijk. 

wat heb je in ieder geval nodig?
• een stuk hout of een plank
• raggers  
• lijm
• een stuk stevige stof of tapijt voor op het hout

De raggers vond ik bij de Wibra. Een stevige plank had ik 
nog liggen en via via kreeg ik een stuk tapijt. Ik heb zelf 
gaten in de plak geboord en daar de uiteinden in gestoken 
en ze vastgekit, maar er zijn verschillende manieren om 
dit te doen. Instructies vind je in dit youtube-filmpje: 
www.youtube.com/watch?v=HORQ9gIl25U

Ben je niet handig? Niet getreurd, je kunt natuurlijk altijd 
een nagelborstel aan de tafelpoot plakken of zelf je kat 
verwennen met een prikkelende aaibeurt.

De meeste katten vinden het heerlijk om af 
en toe eens flink geprikkeld te worden. niet 
het zachte aaien, maar een diepe massage 
met bijvoorbeeld een mensenborstel kan 
een kat echt doen genieten. 

in de rubriek Do It Yourself besteden we aandaCht 
aan katten-gerelateerde dingen en hoe deze zelf te maken. 

Do it yourself:
Petting station 
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Dit buitengebied is de ideale plek voor katten om zich 
te vestigen, met enorm veel schuilplekken en voldoende 
voedsel. Bij een aantal boerderijen liepen inmiddels zo 
veel katten dat ze er last van kregen. Ze dachten dat het 
een stuk of twintig volwassen katten waren. De katten 
liepen tussen twee bedrijven in en in verschillende stal-
len waren moederpoezen bevallen. 

Het was een ingewikkelde klus. We moesten voorkomen 
dat we geen moeders vingen zolang hun kittens er zaten, 
maar niemand wist hoeveel kittens er precies waren en 
welke poezen de eventuele moeders waren. Bij vangen op 
een groot terrein moet je bovendien constant alert zijn. 

De vangkooi mag niet dichtvallen als er meerdere katten 
bij lopen; je wilt bijvoorbeeld niet het risico lopen dat er 
een moederpoes in loopt met een kleintje er achteraan en 
dat hij dichtslaat op de kleine.

We zijn een aantal weken bezig geweest en kregen na 
iedere vangsessie vers geplukte pruimen mee van de 
boer. In totaal vingen we negenentwintig katten, waarvan 
het merendeel kittens van verschillende leeftijden. Alle 
katten gingen meteen door naar het asiel, klaar voor de 
volgende fase in hun leven.
  

29 katten in totaal.. .
ingewikkelde vangklus

eens in de zoveel jaar worden we gebeld door mensen die in het 

buitengebied bij ouderkerk aan de Amstel wonen. Het is niet ons 

werkgebied, maar als mensen wanhopig zijn dan kunnen wij meestal 

geen nee zeggen. tekst: Estera waas

Een klein kopje steekt 
er tussenuit...

Enorm veel schuilplekken 
op een groot terrein.
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ook dit jaar brachten we weer een aan-

tal van onze vaste onplaatsbare bewo-

ners naar een nieuwe plek. eén naar 

Uithoorn, twee in Amsterdam, drie naar 

Drachten en zes naar Harfsen.

Naar permanente opvang
een nieuw vast thuis

tekst: Estera waas

Stichting Kat in nood, Drachten
Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet 
voor het welzijn van katten. Met de juiste begeleiding, liefdevolle verzorging 
en vooral door ze in hun waarde te laten, komen de meeste er weer bovenop. 
Bij sommige katten lukt het echter niet om ‘de knop’ om te krijgen. Hiervoor 
zijn speciale groepsverblijven waar deze dieren oud mogen worden.
Er zijn drie medewerkers in dienst bij Kat in Nood. De dagelijks leiding is 
in handen van de beheerder Rixt Jellesma en de waarnemend beheerder 
Jolanda Prins. Zij worden op de werkvloer ondersteund door dierverzorger 
Ingrid Hoekstra. Meer info: www.katinnood.nl

Drie van onze katten gingen naar het hoge Noorden.

Jinx
Onze Jinx heeft veel meegemaakt. Hij was bang, en ging van het ene naar het andere 
huis, tot hij uiteindelijk ergens na een week al uit huis vluchtte. Wij vingen hem drie 
jaar later; zwaar verwilderd en met een kapotte voet. Zijn eerste weken bij de SAZ 
heeft hij blazend achter de kattenbak doorgebracht. Hij werd steeds knuffeliger maar 
bleef helaas onvoorspelbaar.

Joekel 
Wie kent hem niet! De grote boze kater met de brede wangen, onze eerste vangst in 
IJburg. Blazend probeerde hij ons uit de buurt te houden. Ook al is hij echt een lieve 
vent geworden, hij is nog steeds niet betrouwbaar. Hij mag straks weer lekker naar 
buiten, waar hij het liefste is.

Kenzo 
Deze kater heeft een heel ander verhaal. Hij kwam na een aanrijding bij ons, zijn 
staart moest er af. Na een periode van revalidatie bleken helaas zijn controle over zijn 
darmen en blaas verminderd. Voor hem is er een plekje gevonden op een speciale 
afdeling, bij onze oude vriend Hummer.

Stichting Help de Zwerfkat, Uithoorn

Met haar stichting ontfermt Els Verkerk zich over thuisloze, 
kansarme en kansloze katten. In de praktijk gaat dat voorna-
melijk om oude, gehandicapte, erg schuwe en onzindelijke 
zwerfkatten. Zie voor meer info: www.helpdezwerfkat.nl

Onze pim ging naar Uithoorn. Pim woonde bij een oudere 
man. Toen zijn kameraad overleed kon Pim nergens heen. Hij 
was namelijk ontzettend gesteld op deze meneer, maar alleen 
op hem. Niemand anders mocht hem benaderen, ook de fami-
lie van zijn baasje niet. 

Stichting Sterilisatie thuisloze 
Katten, Amsterdam

Wat begon als een hobby, groeide uit tot een volledige dag-
taak voor Carla van Veenendaal. In haar Kattenopvanghuis 
mogen niet plaatsbare katten de rest van hun dagen slijten. 
Uiteraard wordt iedere poes of kater die hier binnenkomt 
meteen gesteriliseerd of gecastreerd, als dit al niet gedaan 
is. Carla: ‘Als iedere eigenaar nu eens de verantwoording 
nam om hun kat te laten ‘helpen’, was er niet zo veel die-
renleed en was het kattenoverschot ook wat minder. De 
nestjes liggen nu vaak op straat.’

Zowel Hans als zijn zusje grietje hadden een voetafwij-
king. In plaats van een voet met vijf nageltjes aan de voor-
kant hadden zij er maar één. Hetzelfde gold voor hun voet-
kussentjes. Het gevolg was dat deze schuwe katjes toen ze 
een jaar oud waren al voetproblemen hadden. Ze zullen de 
rest van hun leven extra zorg nodig hebben en daarom is 
deze kleinschalige opvang de perfecte plek voor ze.
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Dolly
We vingen Dolly op een camping in Voorthuizen. Samen met haar broertjes heeft ze een tijd 
bij ons doorgebracht om gesocialiseerd te worden. Zij bleef echter te schuw voor plaatsing 
in een huis. Nu krijgt ze een thuis dat voor haar wel geschikt is, in de Gelderse bossen.

pepper en roxy hadden een tamme moeder en een wilde vader. Ze 
groeiden op in de bosjes bij een sauna in Amsterdam Oost. Een van 
hen is aaibaar geworden, helaas bleef de ander schuw. Ze mogen nu 
samen weer struinen in de buitenlucht.

En ook onze Herwijkje en nozy & nico zullen in Harfsen natuurlijk 
liefdevol verzorgd worden.

Stichting Kattendorp, Harfsen
Stichting Kattendorp is een permanent opvangtehuis voor zwerfkatten en 
onplaatsbare asielkatten. De stichting is opgericht in 1966. Doelstelling 
van de stichting is om een gedeelte van de Nederlandse zwerfkatten en 
onplaatsbare asielkatten een goed tehuis te bieden en zo een bijdrage te 
leveren aan de oplossing van het zwerfkattenprobleem.

Zes van onze katten gingen naar de bossen in Harfsen.

Zie voor meer info: www.kattendorp.nl

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

Beveiligingstechniek

IBEO
  

Condensatorweg 54  •  1014 AX Amsterdam   

Telefoon: 020 754 23 99  •  WWW.IBEO.NL

Verbeter de wereld,

begin bij je
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W W W . G O O D L I V I N G 4 A L L . N L

Studiecentrum de Franse les
020 - 6795290  www.defranseles.nl
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Elk jaar staan we op diverse rommelmarkten om geld op 
te halen voor de zwerfkatten. Inmiddels hebben we een 
aantal vaste klanten die regelmatig iets komen kopen 
voor het goede doel. Ook worden er dagelijks spullen 
naar ons kantoor gebracht voor de verkoop. 
Langs deze weg willen we iedereen die meehelpt nog-
maals bedanken. In het bijzonder willen we de volgende 

mensen noemen: de mensen van bejaardentehuis De 
Boeg, Louise Zwart voor de marktkramen, Marion die 
altijd alles regelt en al voor vele zakken kleding heeft 
gezorgd en Yvonne en Esmeralda die trouw de kramen 
bemensen. Samen met de andere vrijwilligers maken zij 
er altijd weer een feestje van.

De markt op... 
zij maken er een feestje van !

tekst: Jans stroeve



a p n E u m a g a Z i n E  VA n G V e r H A A L
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Katten zitten niet altijd op goede plekjes. Marion, onze 
trouwe kattenassistent in Bos en Lommer, was ruim 
een jaar bezig met een verwilderde kater. Meneer kwam 
dan weer wel en dan weer niet eten op de plek waar ze 
hem had gezien. Dat stekje was niet bepaald veilig: hij 
verschool zich namelijk onder een afdak bij de oprit naar 
de A10. Marion gaf de moed niet op en bleef trouw elke 
avond eten en water neerzetten. 

De kater begon daar het voordeel van in te zien en zat na 
verloop van tijd elke avond om klokslag halftien op haar 
te wachten. Twee keer bracht hij zelfs een cadeau voor 
haar mee in de vorm van een dode rat. Dankzij Marions 
doorzettingsvermogen is het uiteindelijk gelukt om hem 
te vangen, iets waarvoor de ratten haar waarschijnlijk ook 
dankbaar zijn.

De aanhouder wint
Maar wat als dat niet gaat, omdat je om wat voor reden 
dan ook in de (financiële) problemen bent geraakt? Moet 
je dan je kat afstaan? Ook al is hij je beste maatje? 

Soms lijkt afstand doen van je gewond dier in zo’n situatie 
de beste of zelfs enige mogelijkheid om je dier de beno-
digde zorg te geven. Maar zal je afgestane maatje beter af 
zijn bij iemand die hij helemaal niet kent? 
Wij denken van niet. Dankzij onze donateurs kunnen wij 
in een dergelijke situatie de eigenaar gelukkig vaak de 
hulp bieden die nodig is. 

Zo ook in het geval van deze eigenaar. De verwondingen 
van zijn binnengebrachte kat vielen tegen, zodanig zelfs 
dat zijn voorpoot niet meer kon worden gered en geam-
puteerd moest worden. Rust en verzorging zijn daarna 
van groot belang en daarom verbleef de kat bij de SAZ tot 
hij helemaal genezen was. Na ongeveer een maand kon 
hij weer naar huis. Hij loopt nu vrolijk en snel op drie 
poten alsof hij nooit anders gedaan heeft.

Stel, je kat komt thuis met een kapot voorpootje. Wat doe je dan? 
naar de dierenarts natuurlijk, en snel.  

Ook al is hij je beste maatje?
moet je afstand doen...verwilderde meneer

tekst: Jans stroeve

tekst: Jans stroeve

Twee keer per jaar bezoeken we de Landelijke Bijeenkomst 
Dierenhulpverlening van Stichting Dierenlot. Er worden 
daar altijd interessante lezingen gegeven over allerlei 
onderwerpen - die wel natuurlijk allemaal met dieren te 
maken hebben. Voor ons zijn vooral de kattenlezingen 
interessant. 

Dit voorjaar hebben we onder andere bijgeleerd over nies-
ziekte bij katten, stress in quarantaine en een presentatie 
van het TNR-handboek bijgewoond. Naast het informa-
tieve deel is er altijd ruimte om te praten met mensen 
van andere stichtingen, ervaringen uit te wisselen en zo 
bijvoorbeeld meer informatie te krijgen over het werven 
van vrijwilligers of sponsors. 

Een lange dag die ook deze keer weer zeer de moeite 
waard was!

Dierenlotdag
 bijeenkomst

tekst: Estera waas
Niet bepaald een veilig stekje...

Uieindelijk toch gevangen...

Veilig bij de SAZ
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De laatste jaren bieden we steeds vaker hulp aan oude-
ren die hun dier om wat voor reden dan ook niet meer 
zo heel goed zelf kunnen verzorgen. Dat kan gaan om 
een bezoek met hun dier aan de dierenarts, maar ook het 
knippen van de nageltjes van hun parkietje.
Weet u iemand in uw omgeving die ook een beetje onder-
steuning kan gebruiken? Bezoek dan onze website voor 
meer informatie: www.saz.amsterdam/hulp-bij-verzorging-kat 
Bellen mag natuurlijk ook!

Ouderen

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

Winterhuisjes

hulp en ondersteuning

tekst: Jans stroeve

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224ADMIKU Administratiekantoor
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ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek
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Op zoek naar verzorging voor uw kater
� po� wanneer u afwezig bent?

Als alternatief voor een kattenpension verzorgt
KittyCare huisdieren in hun eigen woning.

KittyCare verzorgt het eten, verschoont de bak
en geeft een knu�el. Kortom: roomservice!

06-51787859  •  KittyCare@xs4all.nl

www.kittycare.nl

www.kika.nl
Giro 8118
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Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

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

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

De periode is:            O  maandelijks   O  jaarlijks          O  eenmalig          

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

Handtekening                         Datum 

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

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten   |   Keurenplein 29   |   1069 CD Amsterdam

Help de stichting amsterdamse Zwerfkatten en word donateur!

Kijk ook op www.amsterdamsezwerfkatten.nl

bij Help ons ...

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

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 bijna 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 erf-
belasting te betalen, dus uw gehele donatie komt ten 
goede van de dieren.
 
Denkt u erover om een legaat aan ons na te laten? Of wilt 
u Stichting Amsterdamse Zwerfkatten als erfgenaam? U 
kunt uw persoonlijk 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 testa-
ment opstellen op www.nutestament.nl.

 Wij kunnen ons goed voorstellen dat u allerlei vragen 
heeft over hoe u dit het beste kunt regelen. En dat 
u vragen heeft over wat De Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten daarbij voor u kan betekenen. Daarom bie-
den wij u de mogelijkheid voor een kosteloos oriënterend 
gesprek: medewerkers van bureau Confidente, gespecia-
liseerd 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 zorgen 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 bericht naar:
 edwin@amsterdamsezwerfkatten.nl.

Of wilt u meteen een afspraak maken met Confidente: 
stuur dan een e-mail naar info@confidente.nl of bel met 
020 - 675 67 11.

www.saz.amsterdam/nalaten

Uw nalatenschap steunt u ons?
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Het is weer december en het nieuwe jaar komt er aan. Tijd 
om stil te staan bij vuurwerkangst… We kennen het alle-
maal bij honden, maar ook katten kunnen bang zijn voor 
vuurwerk! Natuurlijk is tijdens de Oud- en Nieuwnacht het 
lawaai het ergst, maar ook dagen van te voren wordt er al 
veel afgeschoten. 

allereerst… stress bij katten
Katten kunnen veel stress hebben zonder dat ze dat zo dui-
delijk laten zien als honden. Vaak trekken ze zich terug en 
bij langdurigere stress zien we ook bijvoorbeeld blaasproble-
men, onzindelijkheid of zich kaal likken.
Stressfactoren kunnen heel verschillend zijn. Een andere 
kat die in de buurt is komen wonen, een verhuizing of ver-
bouwing, de geboorte van een baby, maar ook spanningen 
in het gezin kunnen zijn weerslag hebben op de kat. Het 
is niet altijd goed te herkennen, maar als u goed op uw kat 
let, kunt u signalen onderkennen. Tekenen kunnen zijn dat 
de kat veel slaapt, zich terugtrekt in hoekjes, juist meer of 
minder thuis is dan voorheen of zich overdreven veel wast. 
Ook blaasontstekingen en onzindelijkheid kunnen wijzen 
op stress. 
Voor katten, helemaal in een huishouden met meerdere 
katten, is het belangrijk dat er meerdere plekken zijn, waar 
de kat ongestoord kan slapen. Bij meerdere katten, ze niet 
naast elkaar voeren en per kat een eigen kattenbak, plus één 
extra. 

Terug bij het vuurwerk
Ook katten die veel buiten zijn en veel verschillende geluiden 
gewend zijn, kunnen bang zijn voor vuurwerk. Binnenkatten, 
die meestal minder gewend zijn, kunnen bang zijn voor 
harde, onbekende geluiden. Vuurwerkknallen komen altijd 
onverwacht. Wij, als mensen zien nog wel dat er vuurwerk 
afgestoken wordt en kunnen ons op de knal voorbereiden, 
dieren kunnen dat niet. Daarnaast zijn er helaas jongens die 
het als ‘grapje’ naar mensen en dieren toegooien….

adviezen en mogelijkheden
Om je kat december door te helpen, zijn er diverse adviezen 
en mogelijkheden.
•  Houdt uw kat de laatste week van het jaar binnen.

•  Zorg voor een ruimte waarin de kat zich kan terug trekken. 
Geef een fijne mand of doos met kleedje in de rustigste 
kamer van het huis. Zorg dat daar ook de kattenbak staat. 

•  Laat uw dier niet alleen met Oud en Nieuw. Heeft u een 
schootkat, neem hem of haar dan ook lekker op schoot. 

•  Zorg dat om 12 uur de tv niet mee knalt met buitenRustige 
muziek kan afleiden cq overstemmen.

•  Wil de kat niet bij u zijn, doe de kat dan in de genoemde 
ruimte met de deur dicht. Doe de gordijnen dicht, dan zien 
ze alle lichtflitsen ook niet. De lamp en de muziek kunt u 
aan doen.

•  Zorg dat de kat niet kan ontsnappen!

Er zijn diverse hulpmiddelen op de markt
•  De feromonenverdamper (bv feliway) kan je 2 tot 3 weken 

van te voren al in de bewuste ruimte plaatsen.
•  Voedingssuplementen, zoals de Telizen, Zylkene of het 

Calmdieet (Royal Canin) ook begin december starten, dan 
werken ze eind december het beste. Deze stofjes werken 
rustgevend op de kat.

•  Daarnaast zijn er diverse homeopatische middelen op de 
markt, meestal alleen geschikt bij een beetje stress.

•  De vuurwerk-cd, die veel voor honden wordt gebruikt, kan 
ook worden gebruikt bij katten. Echter, het is lastig in te 
schatten of je het goed doet, dus wordt geadviseerd om 
deze te gebruiken onder begeleiding van een kattenge-
dragstherapeut.

Er is ook zwaardere medicatie mogelijk
•  De clomicalm is een medicijn voor honden, maar wordt ook 

veel gebruikt bij katten. Het is een soort antidepressivum, 
welke angstverlagend werkt.

•  Alprazolam (of diazepam = valium) wordt ook gebruikt bij 
katten. Alprazolam is een sterke angstremmer en wordt op 
de dag zelf ingezet. Het werkt het best als de stress of angst 
nog niet zo sterk is, bijvoorbeeld al begin middag 

Houdt er rekening mee, dat katten wisselend op medicatie 
kunnen reageren. Soms werkt het nog niet voldoende of 
worden ze er juist erg suf en wankel van. Het is verstandig 
om het begin december al eens te geven om te kijken hoe de 
kat er op reageert. Zorg dat uw kat niet naar buiten kan, om 
ongelukken te voorkomen!
Medicatie is te verkrijgen via uw dierenarts, overleg wat het 
meest geschikt is voor uw kat.

Alvast een gelukkig Nieuwjaar voor u en uw kat...

Vuurwerkangst…
van de dierenarts

tekst: Lucia bakker, 
dierenarts Dierenkliniek Osdorp



 

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

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 wel afnemen.
er word altijd direct gekeken of er een chip aangebracht is en of we een eigenaar kunnen vinden. Hiervoor 
nemen we contact op met Amivedi en met mijndieriszoek.nl (een initiatief van de Dierenbescherming).

Hulpaanvragen
Het zwerfkattenprobleem wordt mede veroorzaakt doordat sommige eigenaren niet goed voor hun huiskatten 
(kunnen) zorgen. Zo hebben minima, verslaafden en ouderen niet altijd de mogelijkheid of financiële middelen 
daarvoor en zo’n huiskat belandt dan uiteindelijk vaak op straat. De SAZ besteedt dan ook speciale aandacht 
aan deze doelgroep door hen te helpen bij de verzorging of sterilisatie van hun katten.
Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.saz.amsterdam/hulp-bij-verzorging-kat

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten


