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Voorwoord
Net als in het voorgaande jaar, hebben we ook in 2015 weer 
een flinke afname gezien van het aantal meldingen van 
zwerfkatten. Er werden beduidend minder nestjes aan-
getroffen en ook de dierenasiels leken minder vol te zitten 
dan in voorgaande jaren. De investeringen in sterilisatie 
en castratie van de katten van de Amsterdamse minima, 
waarbij de ingreep met fikse korting (en bij acties soms 
zelfs gratis) wordt uitgevoerd, lijken nu hun vruchten af 
te werpen. 

Steeds vaker lijkt het erop dat we in Amsterdam, waar die-
renwelzijn zo hoog op de agenda staat, iets moois hebben 
bereikt. En dat mede dankzij de inzet van de verschillende 
samenwerkende organisaties. 
We zijn ook onze trouwe sponsors, waaronder de gemeen-
te Amsterdam, bijzonder dankbaar. Zij hebben het moge-
lijk gemaakt dat we al 21 jaar ons werk dagelijks kunnen 
verrichten in deze gemeente.
Elk dier in Amsterdam is uniek. Dankzij de financiële 
ondersteuning, maar ook dankzij uw individuele giften, 
kunnen wij, samen met de andere dierenorganisaties, al 
die unieke dieren de zorg blijven bieden die nodig is. 

Uitgebreidere taak
De afname van het aantal zwerfkatten betekende overi-
gens niet dat we nu achterover konden gaan leunen! In 
tegendeel zelfs... Het vertrouwen in de SAZ is door de 
jaren heen gegroeid en steeds meer mensen weten ons 
ook te vinden als er behoefte is aan ondersteuning in de 
zorg voor hun eigen katten. 
Naast de zorg voor de zwerfkatten is onze taak daardoor 
alleen maar uitgebreider geworden. Het komt dus heel 
regelmatig voor dat we ook tijdelijke opvang bieden aan 
katten die wél een eigenaar hebben. Maar door de moge-
lijkheid te bieden voor deze crisisopvang, zaten onze ken-
nels regelmatig aardig vol. En hoewel onze grootste wens 
was dat we voor de zomer van 2015 onze nieuwe ruimere 
locatie konden betrekken, zitten we in afwachting van de 
benodigde vergunningen nog steeds op de oude en vaak te 
krappe locatie op het Keurenplein. 
Er zijn helaas dus nog wat obstakels die de verbouwing 
en het in gebruik nemen van onze nieuwe opvang in de 
weg staan. We hopen dat die laatste obstakels nu spoedig 
zullen verdwijnen. 

CBF-certificaat
Trots mogen wij u melden dat op 15 oktober 2015 aan de 
SAZ het CBF-certificaat is uitgereikt. Het CBF (Centraal 
Bureau Fondsenwerving) beoordeelt de betrouwbaarheid 
van goede doelen. Het is een belangrijke en objectieve 
bevestiging dat we onze basisorganisatie goed op orde 
hebben. Er ging bijna een jaar aan deze uitreiking vooraf, 
waarin veel aanpassingen en verbeteringen zijn doorge-
voerd. Daardoor voldoet nu zowel onze wijze van verslag-
geving alsook onze financiële administratie aan de strenge 
normen van het CBF. Dat we dit bereikt hebben met de 
inzet van voornamelijk vrijwilligers, maakt het tot een bij-
zondere prestatie waar we enorm trots op zijn.

Samenwerking
Regelmatig van gedachten wisselen met andere dieren-
organisaties haalt de onderlinge banden aan. Bij het 
verstrekken van noodhulp heeft de zorg voor de dieren 
natuurlijk altijd onze prioriteit, maar daarnaast vroeg ook 
de zorg om onze eigen organisatie draaiende te kunnen 
houden, veel aandacht. Dit leidde er vaak toe dat we nog 
maar weinig tijd over hadden om ideeën uit te wisselen 
met de andere samenwerkende dierenorganisaties. 
Omdat we daar niet aan toe kwamen, maar soms ook door 
onbegrip voor elkaars werkwijze, zijn er door de jaren 
heen - juist daar waar samenwerking zou mogen worden 
verwacht - lacunes en irritaties en onbegrip ontstaan. 
Tijdens de eerste Amsterdamse conferentie Dierenwelzijn 
afgelopen november, werd daar dan ook terecht aandacht 
aan besteed. Ondanks de vele positieve signalen, die ons 
het idee geven dat de samenwerking tussen de diverse 
organisaties al goed verloopt, zullen we - met de gedachte 
dat het altijd nog beter kan - ons in 2016 nog meer inzet-
ten voor de samenwerking van de dierenorganisaties in en 
rondom Amsterdam.

We danken iedereen voor de bijdrage, in welke vorm dan 
ook, waardoor we ook het jaar 2016 weer vol vertrouwen 
tegemoet gaan. Wij wensen u tenslotte veel plezier bij het 
lezen van ons blad en bedanken een ieder die dit op zijn 
of haar manier tot stand heeft gebracht. 

Namens het bestuur van de SAZ, 
Edwin van den Wildenberg, voorzitter
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S w i e B e r  VA n  H e t  B e S t U U r

De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen 
en behandelen.
- Berthold Auerbach, schrijver en dichter [1812 - 1882]
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We krijgen een medewerker van PostNL aan de lijn en hij 
vertelt ons dat hij bij de ingang van het filiaal een kat heeft 
gevonden. De man zegt dit erg vreemd te vinden, want 
er bevinden zich in de wijde omtrek geen huizen en de 
ligging van het gebouw tussen twee drukke wegen maakt 
het erg onaannemelijk dat hier tamme katten komen aan-
lopen. Als we zo’n verhaal horen, is het eerste waaraan wij 
dan denken dat het om een dumpkat gaat. Of zou het mis-
schien een avonturier kunnen zijn die met een postwagen 
is meegereisd? 

De postmedewerker heeft de kat al voor ons in een karton-
nen doos gedaan. Hij heeft slechts een fiets ter beschik-
king en de asiels zijn vanwege het late tijdstip al geruime 
tijd gesloten. Jammer dus voor ons, maar we zullen de kat, 
ondanks onze andere plannen voor die avond, toch zelf 
moeten ophalen. 
Bij de ingang treffen we de jongeman aan met een karton-
nen doos. We werpen er een blik in en zien een miauwen-
de kat die verder heel rustig om zich heen ligt te kijken. 
Het lijkt ons een tamme huiskat. We stellen de bezorgde 
jongeman gerust en verzekeren hem dat we goed voor de 
kat zullen zorgen en dat hij ons de volgende dag maar 
even moet bellen hoe het met de kat gaat.

Eenmaal terug bij de SAZ controleren we de kat op de 
aanwezigheid van een chip. En jawel hoor! De reader geeft 
een piep en de aanwezigheid van een chip wordt beves-
tigd. Een bijbehorend nummer verschijnt in het venster. 
We zetten de computer aan om te kijken of de chip ook 
daadwerkelijk goed geregistreerd staat. Tot onze grote 
opluchting blijkt dit het geval en we zien de informatie van 
kater Elmer uit Den Haag. 
‘Den Haag?’, denken wij...

Lang leve de chip
We beseffen dat goed nieuws altijd welkom is. Hoewel het 
al tegen middernacht loopt, bellen we daarom toch het 
telefoonnummer dat bij de registratie vermeld staat en 
krijgen de eigenaar te pakken. Elmer wordt al ruim twee 
maanden vermist en is dus waarschijnlijk toch met een 
postauto meegelift naar Amsterdam. Zoals nu blijkt, is dat 
een zeer verstandige keuze van Elmer geweest. De Haagse 
eigenaar kan uiteraard zijn geluk niet op en komt Elmer 
de volgende dag dolblij in Amsterdam ophalen. Lang leve 
Elmer en lang leve de goed geregistreerde chip...

Controleer de gegevens!  
Staat de chip van uw kat goed geregistreerd?
Juiste telefoonnummer?
Juiste adres?

Wij kunnen u helpen om de chip goed te registreren. 
Bel de SAZ voor meer informatie: 020 - 619 03 57

Bezorgd door PostNL
hagenese avonturier elmer

Het is maandagavond en de telefoon gaat. We staan op het punt 
om naar huis te gaan, maar we kunnen onze nieuwsgierigheid
niet bedwingen en dus nemen we de telefoon toch maar op... 

tekst: Jans Stroeve

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 moet 
het chipnummer van zijn kat, samen met zijn eigen 
naam en adres, in een database registreren. 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 adresgegevens in 
moet voeren in de database. Door het chipnummer in 
te voeren op www.chipnummer.nl kunt u zien in welke 
database uw kat geregisteerd is. Vervolgens kunt u met 
uw inloggegevens de nieuwe adresgegevens invoeren in 
de database.
Op www.licg.nl vindt u meer informatie over chippen 
(zoek op  ‘chippen en registreren’).

Registreer uw kat na het chippen!

Café
‘t MONUMENTJE

Café
‘t MONUMENTJE

Westerstraat 120
Amsterdam • Tel. 020 - 624 3541

www.monumentje.nl

Innovatieve strategie, productinnovatie en designmanagement
Voor maatschappelijke dienstverleners in zorg, welzijn, wonen, onderwijs, maatschappelijk vastgoed.

www.changingvalues.nl    
telefoon: 020 612 22 75 www.klusmetverbogt.nl

Beukenplein 12, Amsterdam
(nabij Oosterpark/OLVG)

020 614 9995
www.artiplus.nl

Verreweg ’t goedkoopst 
van Amsterdam!

afbouw
emmens

Renovatiewerken, schilderwerken
Graftermeerstraat 47-b, 2131 AA Hoofddorp

0629547006    info@lemmensafbouw.nl

emailadres: taalopmaat@gmail.com
website: www.taalopmaat.nl
telnr: 020-4638745

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224
ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
F: 023 - 584 11 29

M: 06 - 420 39 224

www.technical-international.com

Rijnstraat 10
1087 RA Amsterdam
020 - 676 1333

Voordam 8
1811 MA Alkmaar
072 - 515 9897

www.janeandbarnie.nl



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  i n f o r M At i e f

Met zeven medewerkers gingen we op 7 november naar 
het Landelijk Congres Dierenhulverlening van Stichting 
Dierenlot. De stichting bestaat 10 jaar, en er werd groots 
uitgepakt. We moesten vroeg vertrekken om op tijd in 
Gorkum te zijn. Daar zou onze ambulance, samen met 
alle andere Dierenlot-ambulances, worden nagekeken om 
eventuele gebreken te verhelpen. Wat een klus, want het 
gaat hier om ongeveer 100 ambulances! 

Het programma was uitgebreid. We konden kiezen uit 
een hoop lezingen, workshops, informatiebijeenkomsten 
en een debat. In een andere algemene ruimte stonden 
organisaties met informatie. 

Uiteraard waren we allemaal aanwezig bij de presentatie 
‘Nederland zwerfkattenarm 2025’ van Stray AFP. Namens 
de SAZ zit Joke van ‘Loes voor Dieren’ (een van de oprich-
ters van de SAZ) in de werkgroep. Dit onderwerp wordt 
vervolgd tijdens het Zwerfdierensymposium. 
Het eten was goed verzorgd met keuze uit broodjes met 
vegetarisch en (dit jaar voor het eerst) veganistisch beleg.

Aan het eind van de dag werden drie dierenhulpverleners 
in het zonnetje gezet voor hun werk.
En er werd 100.000 euro verdeeld tussen alle aanwezige 
beneficianten. Hoeveel dit voor de SAZ is krijgen wij bin-
nenkort te horen, maar blij zijn we er zeker mee...

Uitgebreid programma
 congres

Uw oude kleding is geld 
waard voor dieren in nood
Stichting Dierenlot heeft een grote actie opgestart waarbij 
landelijk op grote schaal kleding wordt ingezameld door 
de asielen, opvangcentra en andere dierenhulporgani-
saties. De aangesloten organisaties ontvangen een mooi 
bedrag op hun rekening naar gelang het gewicht in kilo’s 
van de ingezamelde hoeveelheid kleding.

Ook voor ons was een inzamelcontainer beschikbaar 
gesteld en dat blijkt een groot succes te zijn want de con-
tainer is dagelijks vol. 
Daar wij nog steeds op een ‘in omvang’ kleine noodlocatie 
huizen, wordt de kleding in de garage van een vrijwillig-
ster verzameld en zal de auto even buiten moeten blijven 
staan. Maar met veel plezier overigens, want dankzij jullie 
hulp hebben we bij de eerste lichting al liefst 1395 kilo 
kleding ingezameld. 
Van de totale opbrengst die geheel ten goede zal komen 
voor dieren in nood zal Stichting Dierenlot ons een flinke 
bonus uitkeren ter waarde van € 446,40 en met dit bedrag 
kunnen we weer een hoop zwerfkatten helpen. 
Iedereen die dus kleding heeft gebracht voor de kleding-
actie, ontzettend bedankt!
Hebt u nog oude kleding, dan bent u van harte welkom 
om die in te leveren op ons adres Keurenplein 29 en wel 
van maandag t/m vrijdag tussen 10 en 19 uur. 

De gebruikte kleding, textiel en schoenen mogen kapot 
zijn, maar wel graag schoon en in dichtgebonden zakken. 
Dekbedden, kussens, matrassen enz. kunnen we helaas 
niet gebruiken. Alle kleding, textiel en schoenen worden 
vervolgens door ons verzameld en gesorteerd en daarna 
verkocht. Deels als tweedehands kleding en anders voor 
recycling. Handdoeken en badlakens zijn natuurlijk altijd 
zeer nuttig voor ieder dierenhulpcentrum en omdat we er 
daar nooit genoeg van hebben, ontvangen we die graag,  
maar dan wel apart aangeboden. Wat er er wel en niet voor 
de kledingactie gedoneerd mag worden, kunt u zien op:
www.amsterdamsezwerfkatten.nl/kledingactie

De brandweermannen hadden de kleine kittens in een 
krat buiten de tuin gelegd. Ze hadden een handdoek en 
een ochtendjas uit het huis gepakt en de diertjes daarin 
gewikkeld. 

De uitgerukte mensenambulance heeft ze vervolgens 
naar de dierenspoedkliniek gebracht. Daar werd de die-
renambulance gebeld die de kittens uiteindelijk bij de 
SAZ afleverde. 
De kleintjes van nog geen tien dagen oud, waren bij de 
dierenspoedkliniek al drie keer gevoed. 
Dierenorganisatie ‘Loes voor Dieren’ haalde de kittens op 
en zou voorlopig zorgdragen voor opvang en verzorging. 

Wij zijn onmiddelijk naar het adres gegaan waar ze ge-
vonden waren. Helaas was daar niemand thuis, ook niet 
bij de buren. Een stukje verderop zat een massagesalon. 
Het eerste wat we daar zagen was de flinke kater die 
heerlijk op de massagetafel lag alsof hij lag te wachten 
op een behandeling. De kater was nog ongeholpen en 
de vele littekens en verwondingen in zijn gezicht lieten 
zien dat hij hier dagelijks zijn territorium moest verdedi-
gen. Van de eigenaresse mochten we de binnentuin niet 
in, maar we kregen haar wel zo ver dat ze de kater mee 
liet nemen voor castratie. De vermoedelijke vader van 
de gevonden kittens was nu dus opgepakt en we gingen 
verder op zoek naar de moeder.
Terug in de straat vonden we iemand via wiens tuin 
we de binnentuin wel in mochten. We kropen door de 
bosjes en kwamen in de juiste tuin, wat bleek uit de 
nageboorte die we daar aantroffen.

Op de SAZ hebben we meteen een flyer gemaakt voor 
het hele blok, niet alleen om de moederpoes alsnog zo 
snel mogelijk te pakken te krijgen, maar ook om contact 
te krijgen met mensen die nog andere ongeholpen kat-
ten in de binnentuin hadden rondlopen.
We hebben meer dan 200 folders verspreid en kregen 
één telefoontje en wel van de man in wiens tuin de kit-
tens gevonden waren. Hij vertelde een poes te hebben 
zien lopen die waarschijnlijk pas was bevallen. Helaas 
troffen wij haar niet aan.

Een paar weken later werden we naar aanleiding van 
de folder toch nog gebeld door een mevrouw die een 
mogelijke zwerfkat in haar tuin had; deze poes was over-
duidelijk zwanger. Niemand had verder op onze folder 
gereageerd, dus we hebben de poes gevangen en naar 
het asiel gebracht. 
De kittens zijn overigens alemaal goed gezond en heb-
ben ondertussen een liefdevol thuis gevonden.

Bij een brand in Amsterdam-West vonden de uitgerukte hulpverleners 

vier kittens in een binnentuin. Ze lagen op een plastic zak zonder de 

moeder. 

Zonder moeder
ongeholpen katten in binnentuin in West  actie

tekst: estera waas
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Ze is energiek, loyaal, op tijd en altijd inzetbaar als we 
haar nodig hebben. Vrijwilligster Diny kwam twee jaar 
geleden, direct na haar pensioen, ons team versterken. Ze 
hielp aanvankelijk met het schoonmaken van de kennels, 
maar reed al snel mee op de ambulance, waar ze altijd 
met verhalen van terug komt. Dat ze al 67 is zou je niet 
zeggen, als het moet klimt ze over hekken, kruipt ze in de 
bosjes of staat ze uren te kleumen in de kou.
Voordat Diny hier kwam werken had ze al jaren contact 
met de SAZ gehad. In haar binnentuin heeft ze 39 wilde 
en verwilderde ongeholpen katten gevangen. Zes daarvan 
kwamen er terug en daarvan zijn er nog vier over. Ze krij-
gen al jaren eten en liefde op afstand van haar. 
Het mag duidelijk zijn: wij zijn heel blij met Diny. Maar 
hoe bevalt het haar, om te werken bij ons? We vroegen 
het haar. 

Wat vind je leuk aan het werken bij SAZ? 
‘De afwisseling, het is nooit saai. Er gebeuren mooie 
dingen, zoals katten die we bij de eigenaar terug kunnen 
brengen, een kat die erg ziek wordt gevonden en toch 
opknapt. Ik ben altijd heel blij als we een kat vangen na 

weken bezig te zijn geweest, dan word je toch beloond 
voor je inzet. Ik word blij van een goede afloop.’

Wat vind je moeilijk?  
‘Dat het niet altijd goed afloopt.’

Wat is je wens? 
‘Minder zwerfkatten. En dat mensen hun katten niet zo 
makkelijk dumpen.’

Wij kunnen níets zonder onze schare trouwe vrijwilligers. Zoals Diny, die 

twee jaar geleden ons team kwam versterken. 

Diny met het grote kattenhart
saZ-vrijWilliger in het Zonnetje

S w i e B e r  i n f o r M At i e f
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Een kat vind het maar niets, het verhuizen zelf, zijn 
baasje dat in de stress schiet, een huis dat te snel in dozen 
verdwijnt. Hij is zijn routine kwijt, zijn territorium wordt 
overhoop gehaald en als het even tegenzit krijgt hij ook 
nog eens minder aandacht.

Helaas gaat het daardoor weleens mis. Af en toe krijgen 
we telefoontjes van mensen die verhuisd zijn zonder 
kat, want die was niet meer thuisgekomen. Ze hadden 
de sleutel moeten inleveren en de kat kon dus ook niet 
meer naar binnen. Of kon wel nog naar binnen, maar was 
ergens weggeschoten en was niet meer te vangen. Voor 
een kat die veel buitenkomt, kan zo’n stressvolle veran-
dering zelfs reden zijn om maar buiten te blijven, en op 
zoek te gaan naar een ander huis.

Om de overgang van de verhuizing zo makkelijk mogelijk 
te laten verlopen voor je kat, moet je ervoor zorgen dat hij 
zich zo veilig mogelijk blijft voelen. Pak rustig je spullen 
in. Gooi niet je huis meteen vol met allemaal uitgevou-
wen dozen als je dit kunt vermijden. Breng eerst een doos 
naar binnen, laat je kat er even in spelen, pak vervolgens 
de doos in, zet hem weg en pak dan de volgende doos in.  

Als op de verhuisdag mensen af en aan gaan lopen en je 
kunt je kat niet opsluiten in een aparte kamer, kijk dan 
of het niet beter is je kat ergens te laten logeren, zo kun 
je ook rustig inpakken. Zorg in je nieuwe huis voor een 
kamer die al enigszins is ingericht, het liefst met veel van 
zijn oude vertrouwde spulletjes en geuren. 

Op het internet zijn veel tips te vinden om het voor je kat 
zo stressvrij mogelijk te laten verlopen. 
Vergeet ook niet dat het belangrijk is je kat een tijdje bin-
nen te houden op zijn nieuwe adres, om hem aan zijn 
nieuwe territorium te laten wennen.

En vergeet vooral niet de adresgegevens van de chip-
registratie aan te passen aan het nieuwe adres.

Ga je verhuizen? Dat is voor jezelf al een heel gedoe, maar je kat kan er 
behoorlijk van de leg door raken. Met een beetje planning en organisatie ver-
loopt het een stuk soepeler voor jullie allebei.

Zonder stress verhuizen
Zorg dat de kat Zich veilig voelt

S w i e B e r  V r i J W i L L i G e r S

Breng een doos naar binnen, 
laat je kat er even in spelen; pak 

vervolgens rustig je spullen in



Ik kan me de begraafplaats nog erg goed herinneren. Het 
‘Jodenmanussie’ werd deze dodenakker vroeger altijd 
genoemd. De meestal wild begroeide grafzerken stonden 
daar schots en scheef en ik kreeg er al de rillingen van als 
ik er naar keek. 

Nu vele jaren later wordt de SAZ gebeld. Een vrouw die 
zelf op een andere plaats in de buurt dagelijks zwerfkatten 
voert, vertelt ons dat er kleine jonge katjes op de begraaf-
plaats lopen die zich vooral pas ’s avonds laten zien. 
Daarbij vertelt ze dat de katten van deze begraafplaats 
dagelijks worden gevoerd door een man uit de buurt. 

Het kwam er in het lange verhaal van de vrouw in het 
kort op neer dat wij ons ’s avonds als het donker werd 
naar de grote poort bij de begraafplaats moesten begeven, 
om daar een nog onbekende man te ontmoeten die daar 
dagelijks de katten voerde. Hij zou wellicht mee willen 
werken om de katten voor ons te lokken. Al is het wel 

vaker voorgekomen dat we op begraafplaatsen katten 
aan het vangen waren, we vonden het deze keer net even 
iets spannender dan anders. We stonden ruim voor het 
afgesproken tijdstip bij de begraafplaats. Het begon net 
te schemeren en dat was tevens het moment waarop de 
zwervertjes tevoorschijn zouden komen. Hoewel we wis-
ten dat ook de man elk moment kon komen, schrokken 
wij toch toen hij uit het niets leek op te duiken, geheel in 
het zwart gekleed.

Inmiddels stonden we al enige tijd te wachten zonder 
een kat gezien te hebben, totdat de man zachtjes floot 
waarna alle katten vanaf de begraafplaats kwamen aan-
rennen. En zo schuw als ze daarvoor waren, leken het nu 
ineens allemaal tamme katten die al miauwend de man 
kopjes kwamen geven en rond zijn benen bleven draaien. 
Hij noemde veel van de katten bij naam. We stonden er 
versteld van hoe deze katten de man direct op de voet 
volgden toen hij bij ons vandaan liep om het park in te 
gaan. We hadden al snel door dat hij dit deed om te voor-
komen dat wij één van zijn katten zouden meenemen. We 
begrepen dan ook direct dat we de kooien weer leeg naar 
huis konden meenemen en dat we die avond slechts nog 
konden toezien hoe de katten gedwee achter de weer in 
het zwart geklede man het park in liepen. Mijn collega zei 
nog lachend: ‘Moet je hem zien, de kattenfluisteraar!’ 

Als je achter katten aan gaat, weet je nooit waar je terecht komt en zo 
liepen we laatst op de Joodse begraafplaats in het flevopark. in mijn 
jeugdjaren woonde ik in Amsterdam oost en omdat het flevopark zich 
op loopafstand van ons huis bevond, speelden we daar regelmatig. 

Jodenmanussie 
spannend blijft het ieder keer
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Hoewel de man ook achteraf maar weinig medewer-
king wilde verlenen, hebben we inmiddels toch al drie 
jonge katjes kunnen wegvangen die daar geboren waren. 
Ondanks hun jonge leeftijd waren de katjes door het 
verblijf in het park al behoorlijk verwilderd. Ze zitten nu 
bij het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA). Daar 
krijgen ze speciale socialisatiezorg, waarna we de kittens 
van daaruit een nieuw en passend onderkomen zullen 
kunnen aanbieden.

Op de begraafplaats lopen nu nog steeds een aantal onge-
holpen katten rond, die we graag zouden steriliseren om 
verdere ongewenste uitbreiding van de kattenpopulatie te 
voorkomen. We zullen daarom voorlopig nog regelmatig 
in de donkere nachtelijke uren op het Jodenmanussie 
rondlopen.
De tijd dat ik bang was voor deze begraafplaats lijkt voor-
bij, maar spannend blijft het iedere keer wel!

er zitten nog genoeg 

ongeholpen katten. 

We zullen dus voor-

lopig nog regelmatig 

in de donkere 

nachtelijke uren op 

het Jodenmanussie 

rondlopen.
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We hebben inmiddels toch al drie 

jonge katjes kunnen wegvangen die 

op het Jodenmanussie geboren zijn; 

ondanks hun jonge leeftijd waren de 

katjes door het verblijf in het park al 

behoorlijk verwilderd.

tekst: Jans Stroeve



We hadden daar namelijk goede contactpersonen die ons 
wisten te vinden als er iets met dieren aan de hand was. Op 
’t Landje, dat inmiddels is ontruimd, kwamen regelmatig 
nieuwe reizigers met dieren aanzetten, maar die werden 
ook weer regelmatig achtergelaten als de eigenaren beslo-
ten verder te reizen. Eigenlijk was het dus een groot zooitje 
ongeregeld. Er woonden daklozen en in sommige gevallen 
verslaafden, maar ook mensen die er bewust voor gekozen 
hadden om als stadsnomaden verder door het leven te 
gaan. Veel van deze bewoners hadden behoefte aan dieren 
om zich heen. En ieder had zo zijn eigen kijk op de verzor-
ging en het neutraliseren van de dieren. In principe was 
alles wat daar op vier poten rondliep, niet gesteriliseerd of 
voorzien van een chipregistratie. 

Toen wij op een zekere dag na een bezoek met de 
vangkooi naar de SAZ-auto terugliepen, zagen wij een 
man met een hond van amper acht maanden oud, die 
zo enthousiast en speels was dat hij tegen ons op bleef 
springen. En hoewel we er natuurlijk in de eerste plaats 
voor de zwerfkatten kwamen, waren we ook nieuwsgierig 
naar de hond. De man heette Rick, zijn hond Sacha. Hij 
had het teefje gekregen van een medebewoner van wie de 
moederhond destijds een aantal pups had. Rick vertelde 
dat hij erg gesteld op het beestje was geraakt, maar dat 
zijn financiële situatie het hem soms moeilijk maakte 
om goed voor zijn hond te kunnen zorgen. Maar Sacha 
ging voor alles en daarom zou ze ook niets te kort komen, 
zo zei hij. Het hondje zag er goed uit en dat stelde ons 
gerust. 

Een paar dagen later waren we weer op ’t Landje en 
zagen we Rick weer lopen Ditmaal met drie honden. 
Sacha had gezelschap gekregen van twee mannetjes-
honden. Nieuwsgierig spraken we Rick aan. De honden 
waren van een vriend die soms enkele dagen wegbleef. 
Rick zorgde dan voor de honden. Het waren twee flinke 
reuen en ze waren duidelijk in de kleinere Sacha geïnte-
resseerd. Bij niet adequaat handelen zou een zwangere 
Sacha het gevolg zijn. Omdat het stadsnomadenkamp al 
behoorlijk overbevolkt was met katten en honden, leek 
het ons geen goed plan als daar weer een aantal pups bij 
zouden komen. Een aantal opstandige kampbewoners 

vond dat de natuur zijn gang maar moest gaan, maar 
Rick kregen we gelukkig toch zo ver dat we Sacha met 
financiële hulp van de Dierenbescherming mochten 
laten steriliseren. 

We hoorden lange tijd niets meer van Rick, totdat hij ons 
heftig geëmotioneerd belde. Zijn hond was tijdens het 
spelen ernstig gewond geraakt. Rick’s paniek was voel-
baar en we reden daarom direct zijn kant op. We troffen 
een hond aan die bloed spuugde. Dat duidt vaak op zeer 
ernstige interne verwondingen. Wat was er gebeurd... 
Tijdens het spelen was Sacha met open bek op een stok 
ingelopen die rechtop in de grond stond. Daarbij was 
haar tong helemaal doorboord. De verwonding was dus 
minder ernstig was dan we aanvankelijk vreesden, maar 
we gingen toch zo snel mogelijk met haar naar onze 
dierenarts. Die heeft de tong van Sacha kunnen hechten. 
Met een antibioticumkuurtje konden we Sacha en baasje 
Rick weer naar huis terugbrengen. En al had Rick niet 
voldoende cash om zelf de rekening van de dierenarts te 
kunnen betalen, de uiting van dankbaarheid van zowel 
baas als hond was ruimschoots voldoende voor ons. 

Rick woont inmiddels met Sacha in een tijdelijk opvang-
huis, maar hoopt te zijner tijd weer over een eigen woon-
plek te beschikken.
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De SAZ kwam regelmatig op werkbezoek op het kamp van de stadsnomaden 

van ’t Landje in Westpoort... 

Rick en Sacha
dankbare baas en hond

We waren op een melding afgegaan van een kat bij een 
school. Maar toen we achter het beest aan de bosjes in 
gingen, kwam ons iets heel anders tegemoet gerend.

Er zat al weken bij een school achter een park een kat. 
Ook toen wij er kwamen, liet het beest zich even zien, 
om vervolgens weer de bosjes in te verdwijnen. Net toen 
wij er achteraan wilden gaan, kwam er een geschrokken 
konijntje de bosjes uit gesprint. Het arme beestje rende 
zo tegen een stoeprand. Die had hij niet zien aankomen; 
stoepranden komen in de natuur immers niet voor. 
Gedesoriënteerd van de klap begon het konijntje te 
draaien. Zo konden we het diertje hier niet achterlaten. Er 
zat natuurlijk ook nog altijd die kat waarvoor we eigenlijk 
kwamen, en die zo’n makkelijk te grijpen kostje hoogst-
waarschijnlijk niet aan zich voorbij zou laten gaan.
Bij de dierenarts werd het konijntje behandeld met anti-
biotica. Omdat het die zomerdag behoorlijk warm was, 
gaven we het kleine konijntje met een spuitje wat water 

om af te koelen. Bij stichting ‘Loes voor Dieren’ mocht het 
konijntje vervolgens twee weken lang lekker aansterken. 
Daarna is het weer uitgezet op dezelfde plek als waar we 
het hadden gevonden.
 

Een onverwachte bijvangst
op een Warme Zomerdag...

Het is nauwelijks voor te stellen dat blauwe reigers vroeger 
schuchtere vogels waren, die een teruggetrokken leven 
leidden. Tegenwoordig zijn ze in elke stad te vinden en 
bezoeken ze vrijwel iedere tuin met een vijver op regel-
matige basis. Blauwe reigers zijn echte sloot-food-
specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met 
mollen, muizen en grote insecten, zoals sprinkhanen. Vis 
is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten.
Tijdens het kattenvangen komen we ze regelmatig tegen. 
Ze lopen achter vuilniswagens aan waar wij niet langs 

kunnen; ze komen af op het kattenvoer waar we zwervers 
mee proberen te lokken en schijnen soms heel goed te 
weten dat er wat te halen valt als wij weer langskomen. 

In Geuzenveld maakte een reiger het wel heel bont: hij 
was niet weg te krijgen, kwam elke keer dat wij er waren 
meteen naar de locatie, at alles op, zodat we weer nieuw 
voer moesten pakken, dat hij of zij dan ook weer opat. 
Nee, het is nauwelijks voor te stellen dat de blauwe reiger 
vroeger schuchtere vogels waren… 

Gauwdieven

op de lekkere hapjes die 

we klaarleggen om zwervers 

te vangen, komen vaak heel 

andere schooiers af…

vroeger schuchtere vogels, 
maar nu...

tekst: Jans Stroeve



Het is maandagochtend vroeg als er een man bij ons voor 
de deur staat met zijn poes. Het is de eigenaar van een 
avondwinkel en hij verteld dat zijn poes die avond daar-
voor was gebeten. Het gebeurde nota bene in zijn eigen 
zaak. De poes werd aangevallen door een hond die met 
zijn baasje de winkel was binnengelopen. Voordat de poes 
de benen had kunnen nemen was het al te laat en had de 
hond haar al tussen zijn machtige kaken. De poes krijste 
het uit, mensen raakten in paniek en de hond liet de poes 
van schrik los. 

De poes was er slecht aan toe en de eigenaar van de win-
kel twijfelde dan ook geen moment en ging direct met 
haar naar de spoedkliniek. De schade bleek enorm. De 
agressieve hond had alle pezen en spieren van haar voor-
pootje doorgebeten. Ze kreeg de benodigde pijnstilling 
en het pootje dat loshing werd zo goed als het kon weer 
vastgehecht. Omdat de spoedhulp op zondagavond werd 
geboden, kreeg de man het advies om de daaropvolgende 
dag contact op te nemen met zijn eigen dierenarts voor 
verdere behandelingen. 

We hadden de poes al eerder laten steriliseren voor deze 
eigenaar. Hij had destijds onze dierenambulances zien 
staan en dacht daarom ook nu met zijn poes bij ons 
terecht te kunnen voor de verdere behandelingen. 

Verzorging op de Saz
We zien al snel dat het pootje er erg slecht aan toe is en 
bieden de man direct aan goed voor zijn poes Lizzy te 
gaan zorgen. Nog geen tien minuten later ligt Lizzy op de 
operatietafel van onze dierenarts. Die zet zoveel mogelijk 
vast wat los is en legt uit dat we, in verband met de moge-
lijke infecties, nog steeds moeten vrezen voor Lizzy’s 
pootje. Om Lizzy zo goed mogelijk en in alle rust te laten 
herstellen van haar zware operatie, besluiten we om haar 
de eerste weken te verzorgen op de SAZ. 

Nog geen twee weken later wordt duidelijk dat het Lizzy 
weer aan geluk ontbreekt. Lizzy heeft koorts en voelt zich 
duidelijk beroerd. De ontstane infecties maken dat Lizzy 
weer onder het mes moet. De vele bacteriën die de hond 
met zijn scherpe tanden had overgebracht blijken funest 
te zijn... De poot van Lizzy moet eraf. 

Door de steeds terugkerende infecties heeft Lizzy nog vier 
ingrepen moeten ondergaan, voordat ze schoon was van 
de bacteriën en de infecties. 

Lizzy is een schat van een poes die zowel bij ons als op 
de dierenartsenpraktijk erg geliefd is en veel harten heeft 
weten te veroveren. Lizzy kan zich wonderbaarlijk goed 
verplaatsen op haar drie resterende pootjes. Omdat ze 
erg op haar rust gesteld is, hebben we samen met de 
eigenaar besloten haar niet meer in de winkel onder te 
brengen, maar bij hem thuis. Daar zal ze makkelijker 
haar trauma kunnen verwerken en hoeft ze zich geen 
zorgen te maken over enge honden als de deur weer 
onverwachts opengaat.

Ze werd inmiddels weer met zes nieuwe kittens gespot 
op een nieuwe locatie een paar straten verderop. 
Toen wij op de melding afkwamen, vonden we twee van 
de kleintjes in een tuin, maar de rest was, zoals vaker, 
nergens te bekennen. Waar de andere vier kittens waren 
gebleven, was echt een raadsel. We hebben de bosjes uit-
gekamd, flyers in de brievenbussen gedaan, in de buurt 
navraag gedaan. Zonder resultaat. 
De twee gevangen kittens waren snel tam en gingen 
naar het asiel voor plaatsing. 

Een paar weken later kregen we alsnog een melding dat 
de vier resterende kittens bij schemer gezellig in een 
tuin aan het spelen waren, maar inmiddels wel weer in 
een heel ander huizenblok. 

We zijn daar gaan voeren. Overdag lieten ze zich echter 
niet zien, dus zijn we er in de avond naar teruggegaan. 
Met twee vangkooien en een lang touw lagen we in de 

bosjes te wachten. De kooi kon alleen gesloten worden 
als alle vier de kittens erin zaten. Het liefst natuurlijk 
ook met de moederpoes als vijfde. Moeder was echter 
niet in beeld. De kittens kwamen dichterbij, roken het 
eten en liepen met zijn vieren tegelijk de kooi in. 

Deze vier dames zijn in tweetallen naar pleeggezin-
nen gegaan. Omdat ze inmiddels al drie maanden oud 
waren, kostte de socialisatie wat meer tijd dan gewoon-
lijk. Met een knipoog naar de inmiddels wereldberoem-
de Amsterdamse Grachten Parade, werden twee cyperse 
poezen Les en Bo genoemd. De andere twee zussen 
noemden we Gen en Bibi. 
De katten zullen naar verwachting snel via de asiels 
geplaatst kunnen worden.

Gelukkig hebben we de moeder later alsnog kunnen 
vangen. Zij bleek ondanks haar geslaagde verdwijningen 
redelijk tam en is naar het asiel gegaan. 

in de Maassluisstraat liep een moederpoes met kittens. Het bleek 

dezelfde poes te zijn uit een eerder vangtraject waarvan wij de kittens 

hadden gevangen, en waarop ze spoorloos verdween. 

Gewiekste moederpoes
les, bo, gen en bibi
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Onze onfortuinlijke 
hartendief Lizzy 

op drie pootjes...

De vier dames zijn in 

tweetallen naar pleeg-

gezinnen gegaan...

tekst: estera waas

tekst: Demelza Diepgrond
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Verlegen Odette
Odette (± 6 jaar) is gevangen met een vangkooi. Ze leefde bij iemand in de schuur 
en werd daar verzorgd. Vandaar dat Odette ook niet veel wil weten van mensen; ze 
is erg verlegen en wil (nog) niet aangeraakt worden. 

deze kanjers zoeken nog een thuis! * 

* Voor alle katten geldt dat ze op het moment van publicatie al geplaatst kunnen zijn. Maar er zitten genoeg andere lieverds die nog een liefdevol huisje zoeken. 

Dierentehuis Amstelveen
Het Dierentehuis Amstelveen aan de Kostverlorenweg heeft als voornaamste 
doelstelling thuisloze honden en katten opvangen. Het werkgebied van het 
tehuis omvat de gemeenten Amstelveen, ouder-Amstel, Uithoorn, ronde 
Venen, Aalsmeer en Abcoude. 

info: Dierentehuis Amstelveen, Kostverlorenweg 12, 1183 tM Amstelveen, 
tel. 020 - 643 14 40  •  amstelveen.dierenbescherming.nl  

pechvogel Trouble
Trouble (± 2 jaar) dankt zijn naam aan de manier waarop hij binnengebracht is. 
Door een aanrijding had hij een gebroken bekken en waarschijnlijk door de pijn 
en de stress was hij niet te benaderen. Inmiddels is hij heel goed hersteld en 
begint hij ook langzaam maar zeker uit zijn schulp te kruipen. Hij miauwt zacht-
jes naar je om aandacht, maar vindt het nog wat eng als je hem aan wilt raken. 
Kortom, een kater die tijd nodig heeft om over zijn traumatische ervaring heen te 
komen. Wie heeft er genoeg geduld om deze mooie jonge kater verder tot rust te 
laten komen? Een huis met een tuintje zou fijn zijn. 

eigenzinnige rebel
Rebel (± 2 jaar) is een uit het wild gevangen kater en heeft niet veel met mensen. 
Het zou voor hem het beste zijn om in een buitengebied of bij een boerderij te 
leven, zodat hij lekker zijn eigen gang kan gaan; maar daar dan wel een hapje en 
drankje kan krijgen.

gezellige Dibbes
Dibbes (± 9 jaar) is een leuke, gezellige kater die graag aandacht krijgt. Hij 
is eigenlijk gewend aan alles: andere katten, honden en kinderen. Het enige 
probleem van lieve Dibbes was dat hij in huis plaste. Hier bij ons is hij netjes 
zindelijk, dus we hopen dat hij dat in een nieuw huis ook weer zal zijn. Hij lijkt 
hier trouwens andere katten en honden niet zo gezellig te vinden. Wie durft de 
uitdaging aan met deze leuke kat?

morgen mag 
ik naar huis

iedereen verdient een morgen

Combinatie en integratie tussen Westers
en Oosterse diergeneeskunde, Therapieën

als Acupunctuur, Chinese kruiden,
Bloesemtherapie en voedingssupplementen.

Met 13 soortenn KVV en diverse prooi-
dieren en BARF-producten hebben wij het 

grootste vers vlees assortiment van
Amsterdam en omstreken.

Naast het assortiment KVV hebben we ook
hoogwaardige blik- en droogvoeding.

Bezorgservice!

Adres: Rijnstraat 233, Amsterdam
Tel: 020-6421888

www.natuurlijkgezondedieren.nl

Bloembinderij Zwaan

Ook wij steunen Stichting Zwerfkatten Amsterdam

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Het Breed 701 • 1025 JA Amsterdam
Telefoon: 020 - 634 09 85

Vakmensen nodig?  Vraag het Eastmen!

eastmen.nl

Tjin’s Gelderlandplein
Willem van Weldammelaan 55
1082 KT  Amsterdam
Tel. 020-404 2175
www.tijnsgelderlandplein.nl

Wilt u dit jaar een ontruimingsoefening opzetten met uw bedrijfshulpverleners ( BHV )
en personeel, om een veilig en snel wegwezen te realiseren, bij een calamiteit zoals brand?  
Wij van brandoefening.com zijn hierin gespecialiseerd en bieden onze expertise aan om het 
met u samen te organiseren, de ontruimingsoefening te begeleiden en neutraal te volgen. 

Brandoefening.com de specialisten in het opzetten en volgen van ontruimingsoefeningen
met name voor : verzorgingshuizen, opvangcentra's, onderwijsinstellingen, kantoren, 
winkelcentra's,
grachtenkantoorpanden en hotels.

F. Loupes  / veiligheid en calamiteiten coordinator  ( VCC )
www.brandoefening.com                     
info@brandoefening.com 

Banterij 4, 1046 AN Amsterdam
Tel.: 020- 4972332

www.avdsecurity.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Tel.: 020 - 6146100
Fax: 020 - 6146260
www.palmparket.nl

Voor al uw bouw- en renovatiewerkzaamheden zijn wij een betrouwbare partner

Kijk voor meer informatie op onze website.

www.amd-bouw.nl

Krelis Louwenstraat 1B10
1055 KA Amsterdam

020 - 386 8470
info@amd-bouw.nl

Voor al uw bouw- en renovatiewerkzaamheden zijn wij een betrouwbare partner

Kijk voor meer informatie op onze website.

www.amd-bouw.nl

Krelis Louwenstraat 1B10
1055 KA Amsterdam

020 - 386 8470
info@amd-bouw.nl
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2013: Laat op een zomeravond kregen wij een telefoon-
tje van een man die vertelde dat hij een kitten had zien 
lopen op de parkeerplaats van KFC (kip fastfood keten). 
Omdat het een kitten betrof, gingen we meteen kijken. 
Toen een medewerkster van de SAZ daar aankwam, trof 
ze helaas geen kitten, maar wel alarmerend veel volwas-
sen katten aan.

De parkeerplaats van KFC is natuurlijk geen slechte 
plek om als kat te vertoeven, want helaas valt ook daar, 
net als bij de andere fastfoodketens regelmatig wel eens 
iets naast, in plaats van in, de prullenbak en dat katten 
van (plof)kip houden is algemeen bekend. Daarbij was 
het zeer aannemelijk dat de klanten van KFC soms eten 
naar de katten gooiden. Omdat de katten en kittens rede-
lijk schuw waren, hadden we flink wat avondjes nodig 
om de vijf volwassen katten en drie kittens te vangen.

2014: De daaropvolgende zomer leek de geschiedenis 
zich weer te herhalen. Dit keer was het een meneer, die 
bij het naastgelegen zwembad werkte, die ons vertelde 
kittens te hebben zien lopen. Vervolgens hebben wij 
daar twee kittens en twee volwassen katten -  de vermoe-
delijk vader en moeder - weten te vangen. Verschillende 
volgende speurtochten naar eventueel meer kittens 
leverden niets meer op.

2015: Net als de voorgaande jaren kregen we nu wéér 
een melding dat er kittens op de parkeerplaats van KFC 
waren gezien. Dit keer kwam de melding van Marion 
(één van onze vaste betrouwbare contacten). Ze was al 
begonnen met het neerzetten van bakjes eten om het 
ons makkelijker te maken de katten te vinden en te 
vangen. De bakjes bleken keer op keer snel leeg te zijn, 

wat betekende dat de katten waarschijnlijk in de buurt 
zaten. Daarom spraken we af dat het voeren alleen nog 
maar zou worden gedaan onder het toeziend oog van 
onze kattenvangers.

Al snel hadden wij een behoorlijk schuwe ongecastreer-
de kater in onze vangkooi zitten. We hadden inmiddels 
zelf ook de kittens gezien en ons hoofddoel was die 
beestjes vroeg of laat te vangen. Een hele lastige actie. 
Het duurde overigens enkele weken voordat we ze te 
pakken hadden.

De schuwe kater was er gehavend aan toe en werd helaas 
positief getest op kattenaids. Daarom is er op aanraden 
van de dierenarts besloten de kat te laten inslapen. 

De moeder van de kittens verkeerde in goede gezond-
heid, maar was zo wild dat we haar na sterilisatie als 
TNR-kat terug hebben geplaatst in haar vertrouwde 
omgeving. 

De twee kittens waren naar schatting al een maand 
of vier en dus al behoorlijk mensenschuw. Dat vergde 
speciale aandacht om ze te socialiseren. Nu drie maan-
den later zitten ze nog steeds bij ons in de opvang en 
lijken zowaar meer vertrouwen in mensen te krijgen. 
Binnenkort zullen deze twee via het Amsterdamse asiel 
een nieuw tehuis vinden.

Kentucky Fried Chicken 
de geschiedenis herhaalt Zich
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Dit jaar, precies vijf jaar later, werden we gebeld door 
de coffeeshop: de zwarte moeder had nu vermoedelijk 
haar poot gebroken. De dierenambulance was al langs 
geweest, maar het was niet gelukt moeder te vangen. 

Vijf jaar geleden hadden we haar met een vangkooi gevan-
gen. Daar zou ze dus niet zo maar voor een tweede keer 
inlopen. Het was bovendien geen optie om haar weer 
rustig aan een kooi te laten wennen, als ze een gebroken 
poot zou hebben.
’s Ochtends was er geen zwarte poes te zien en ook haar 
schildpadkleurige dochter zagen we niet. We hebben met 
de mensen van de coffeeshop en hun buurvrouw vergeefs 
in alle hoeken en gaten van de tuinen gezocht, maar geen 
spoor van moeder en dochter. 

Later die middag kregen we een telefoontje: de poes lag 
in de tuin! We zijn meteen teruggegaan naar Amsterdam-
Noord in de hoop dat de poes voorlopig zou blijven waar 
ze was.
Je opwachting maken in een coffeeshop aan het eind 
van de middag, is toch andere koek dan in de ochtend. 
‘Kom je hem vangen? In Turkije zijn er ook veel katten 
die gevangen moeten worden; kom je daar ook vangen?’, 
zo luidde het commentaar. Natuurlijk wilden we het zo 
rustig mogelijk houden, maar de halve coffeeshop liep 
mee naar buiten. De medewerker van de zaak wees de 
poes aan.

Het was net een toneelvoorstelling: een van ons liep in de 
tuin van de buurvrouw met een vangnet de kant van de 
poes op; de ander stond met een vangnet klaar naast de 
opening van de schutting; de toeschouwers namen plaats 
aan een tafel in de tuin achter de schutting.

De poes was meteen gealarmeerd, maar bleef toch liggen. 
Gehurkt probeerden we de poes gerust te stellen door 

zachtjes op haar in te praten. Opstaan betekende dat ook 
de poes op ging staan. Het vangnet moest dus klaar zijn 
voor gebruik. En dat vangnet maakte de poes nou precies 
argwanend. Ze volgde alles nauwlettend om haar heen. 
Toen het vangnet dan ook omhoog ging, besloot de poes 
- gewond of niet - ervandoor te gaan. Het lukte nog net om 
haar te vangen. Het was zo op het nippertje dat ze niet lek-
ker in het vangnet zat, maar er net onder. Met wat moeite 
lukte het ons toch haar in de kooi te doen. 

Het was inmiddels al laat in de avond geworden en we 
brachten haar snel naar de dierenarts. Onder narcose 
werden er foto’s gemaakt van haar poot. Die was geluk-
kig niet gebroken, maar de kruisbanden bleken wel 
gescheurd. Ze werd geopereerd en zou na zes weken 
hokrust terugkunnen. 

De mensen van de coffeeshop toonden zich ondertussen 
erg begaan. Ze belden om te vragen hoe het ermee ging 
en zeiden dat de poes ook weer zeer welkom was. Omdat 
de behandeling behoorlijk in de papieren was gelopen, 
mochten we een donatiebus brengen als tegemoetkoming 
in de gemaakte kosten. Prinsesje, zoals we haar zijn gaan 
noemen, is dus een zeer gewenst TNR-katje. 

in augustus 2010 vingen we een moederpoes met een aantal kittens. 
De moeder was erg schuw en één van de kittens werd ook niet tam. 
Samen werden ze teruggezet op de plek waar we hen hadden gevonden 
De mensen van de nabijgelegen coffeeshop en hun buurvrouw zorgden 
voor schuilplekjes en voer in de binnentuin. 

Prinsesje, 
een gewenste zwerfpoes

gevangen, verZorgd en teruggeplaatst

tekst: estera waas

tekst: Demelza Diepgrond
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De man vroeg ons of we op zoek waren naar een bepaalde 
kat. Een vraag die ons dagelijks wordt gesteld omdat 
mensen zich vaak zorgen maken over hun eigen kat-
ten. We legden uit dat wij niet zo maar op verzoek van 
buurtbewoners katten gaan vangen en dat, als daar wel 
een aanleiding toe is, wij altijd eerst de buurtbewoners op 
de hoogte stellen met folders. De man was gerustgesteld. 
Hij vertelde dat hij zelf ook altijd veel katten had gehad en 
zelfs nog had. We vroegen of de katten al geholpen waren. 
Dat was niet het geval. Zijn katten kwamen dagelijks bui-
ten en hij wist maar al te goed welke problemen dat kon 
geven. Hij vertelde verder dat hij nu ook kittens had. We 
boden daarom direct onze hulp aan. We stelden voor om 
met hem naar huis te gaan om daar te bepalen wat wij 
mogelijk zouden kunnen doen, zoals het steriliseren en 
castreren van zijn katten of eventuele andere hulp met 
zijn dieren. 

Veel dieren om zich heen
Twee hondjes waren erg oud en eentje kwam al wat 
moeilijker vooruit, maar het beestje hield duidelijk van 
aandacht en wist ons makkelijk te verleiden hem op te 
pakken en naar huis te dragen. Eenmaal aangekomen bij 
het huis van de man, schrokken we van de grote hoeveel-
heid katten en aquariums die daar stonden. Het water in 
de aquariums was één groene massa en er leek meer vis 
dan water in te zitten, zo overbevolkt waren de bakken. Er 
liepen maar liefst twaalf katten rond waaronder een paar 
kittens. De man vertelde dat hij het overzicht over zijn 
dieren enigszins was kwijt geraakt en dat hij daarbij ook 
niet meer over voldoende financiële middelen beschikte 
om de katten te laten steriliseren. Het was zelfs zo erg 
dat hij ook niet altijd naar de dierenarts kon als het nodig 
was voor de hondjes. De man trad vroeger als clown op bij 
circus Renz en hij genoot toen van de vele dieren om zich 
heen. Hij vertelde ons dat hij indertijd een knappe clown 
was. We moesten enorm lachen. ‘Dat waren nog eens 
mooie tijden’, voegde hij er nog aan toe. Maar omdat hij 
ook eenzame tijden had gekend, was hij nu erg blij met 
al zijn dieren. 

De man bleek ons te vertrouwen, want toen wij weg-
gingen, mochten we twee katers meenemen om ze te 
laten castreren. Zoals afgesproken kreeg hij de katers de 

volgende dag gechipt en gecastreerd terug. Hij was ons 
enorm dankbaar en toonde dat door ons nog een paar van 
zijn katten mee te geven om ook te laten helpen. En zo 
kregen we weer vier poezen mee die hij eveneens volgens 
afspraak terug kreeg na de behandelingen en het herstel. 

Vervolgens richtte onze aandacht zich op de aquariums 
want ook hierbij was de man het overzicht volledig kwijt 
geraakt. Via ons waardevolle netwerk hadden we de 
juiste opvang gevonden en alles aan een vissenspecialist 
overgelaten die ervoor zou zorgen dat de vroegere clown 
op juiste wijze verlost zou worden van zijn enorme vis-
senverzameling.

Totaal op 
Enkele dagen later belde de man dat zijn oude hondje aan 
de diarree was en al twee dagen niet meer had gegeten. 
Hij vroeg of wij hem misschien konden helpen. Snel 
haalden we zijn hondje op voor een bezoek aan onze 
dierenarts. De man besefte dat de vooruitzichten niet 
bepaald hoopgevend waren. In een lekker warm dekentje 
mocht het hondje bij uitzondering op schoot. Het hondje 
keek ons aandoenlijk aan. Het zag er slecht uit voor het 
diertje. ‘Totaal op’, liet onze dierenarts weten, ‘dit hondje 
is te oud om nog aan te sleutelen.’ Maar daarom was het 
verdriet er niet minder om toen wij het treurige nieuws 
aan de man moesten vertellen. 

Dubbel verlies 
Nog geen week later kregen we Hennie, zoals we hem 
inmiddels noemden, weer aan de telefoon. Zijn andere 
hond lag opeens op de grond en had het bijzonder 
benauwd. Bij aankomst bleek dat ook inderdaad het geval. 
Spoed leek geboden en niet lang daarna lag de tweede 
hond op de tafel bij de dierenarts. Vastgesteld werd dat 
de hond zwaar diabetis en daarbij een behoorlijke hart-
afwijking had, waarvan hij nu niet meer goed leek te 
herstellen. We besloten om het dier niet nog een nacht 
bij de dierenarts te laten en brachten Rakker terug naar 
zijn baasje. Hennie kon nu zelf zien dat de tijd om Rakker 
voorgoed te laten gaan toch echt was gekomen en dat hij 
nu afscheid moest nemen. Nadat hij Rakker alle knuffels 
had gegeven die hij maar kon geven en nadat de honden, 
die vast wel iets doorhadden, voor de laatste keer afscheid 

We liepen folders te verspreiden toen er een man met drie aangelijnde 
honden op ons kwam toelopen. Hij had verderop onze ambulance zien 
staan en herkende ons aan onze opvallende werkkleding. 

Hennie de Clown
van elkaar hadden genomen, werd het besluit genomen  
om Rakker vredig te laten inslapen.

Het kon niet anders dan dat dit dubbele verlies Hennie 
een enorme klap zou geven. Maar er viel ook een enorme 
last van Hennies schouders. De zorg voor de aquariums 
was er niet meer; zijn katten en de laatste hond zijn 
gezond en geholpen. Bovendien was het voor Hennie dui-
delijk dat zijn gestorven honden een goed leven hadden 
gehad en verder leed was bespaard. De kittens hebben via 
de asiels een nieuw tehuis gevonden. 

Hennie zei nog dat hij ook wel inzag dat het uit de hand 
was gelopen, maar dat hij niet wist hoe dit op te lossen. 
Hij was erg blij met al de ontvangen hulp. Dat vinden we 
vanzelfsprekend, want onze voormalige clown Hennie is 
een echte dierenvriend en die zullen we altijd helpen.

Eén op de tien knuffelt l iever met kat dan met partner
Uit een onderzoek van een bepaald merk kattenvoer 
onder 1000 katteneigenaren blijkt dat mensen een bij-
zondere band hebben met hun kat.
Eén op de tien katteneigenaren is gekker op hun huisdier 
dan op hun eigen partner en knuffelt deze vaker. 
95 Procent beschouwt hun kat als een belangrijk deel van 
de familie. Ruim de helft van hen praat ook met de kat, 
en meer dan tweederde denkt dat de kat begrijpt wat ze 
zeggen. Ook is bijna de helft er van overtuigd dat het dier 
extra aandacht aan hen geeft als zij zich niet zo goed voe-
len. Verder zegt 90 procent dat de kat een grote invloed 
op hun heeft, omdat de kat een gevoel van kalmte geeft.

Vraag je je ook soms af waar je kat uithangt, welke wegen 
hij of zij bewandeld en vooral waar je kat graag vertoeft. Je 
kunt hierachter komen met een GPS voor onze geliefde 
viervoeter. 
GPS Trackers voor katten zijn er in verschillende vormen 
en maten met prijzen die variëren van 89 tot 199 euro. Bij 
de tracker kun je een abonnement nemen, zodat je altijd 
kunt zien waar je harige vriendje heen gaat. Het systeem 
zit aan een halsbandje of moet om een hals-bandje wor-
den bevestigd. Uw kat zal daar dus aan moeten wennen 
als-ie dit niet gewend is. Of de kat erop zit te wachten, is 
dus de grote vraag. 

GPS voor je kat?

weetjes

tekst: Jans Stroeve



De kat leefde nog, want toen ze dichterbij kwamen, zo ver-
telden de mannen, begon hij enorm te blazen. Bang voor 
wat we zouden aantreffen, reden we achter de mannen 
aan. Eenmaal op de plek aangekomen, troffen we de kat 
aan met nog twee andere collega’s van de groenvoorzie-
ning. Die stonden daar als echte bewakers om de voorbij-
gangers op een afstand te houden. De kat lag in een plasje 
bloed en aan zijn voorpoot, die in een vreemde hoek lag, 
was duidelijk te zien dat die poot gebroken was. 

We beseften dat een gestresste kat ook op drie poten 
de benen kan nemen en we benaderden hem dus extra 
omzichtig. De kat was tam en behoorlijk suf, zodat hij 
zich gelukkig gemakkelijk liet oppakken. We legden hem 
voorzichtig in een kattenmandje en reden snel naar onze 
dierenarts. Die was al op de hoogte gebracht en stond 
klaar om de gewonde kat meteen de nodigde zorg te 
bieden. Inderdaad bleek de poot gebroken en het bloed 
bleek afkomstig te zijn van zijn bekje waarmee hij op de 
grond was geslagen. Onze dierenarts plaatste twee pin-
nen in zijn voorpoot om de breuk te fixeren en voorzag 
de onderlip van verschillende hechtingen. 

Omdat de kat niet gechipt was, besloten wij om terug 
te gaan op zoek naar de eigenaar. We belden bij overal 
aan en lieten briefjes achter in de hoop op die manier de 
eigenaar te vinden. Een dag later werden we gebeld door 
een jongeman die ons vertelde dat het om zijn kat ging en 
dat die Tigger heette. Het dier was bij een inbraak in zijn 
woning wellicht van schrik van het balkon gesprongen. 

Tot zijn grote opluchting hadden zijn andere katten zich 
in huis weten te verstoppen. 

We bespraken met de eigenaar de toestand van zijn kat en 
overlegden wat verder te doen met Tigger. We hadden al 
aangegeven dat we de door ons gemaakte kosten niet in 
rekening zouden brengen bij de onfortuinlijke jongeman, 
maar de sterk gereduceerde dierenartsrekening bedroeg 
toch nog zo’n 400 euro. 
Het duurde een dikke week voordat de eigenaar bij ons 
voor de deur stond om te vragen hoe het met zijn kat was. 
Hij mocht een kijkje nemen en we spraken af om Tigger 
nog enkele weken bij de SAZ te houden om verder voor 
hem te zorgen. En weer leek de eigenaar de daarop vol-
gende weken onbereikbaar. 
Tigger knapte goed op en werd zoals we met de eigenaar 
hadden afgesproken, gecastreerd, ingeënt en gechipt. 

Uiteindelijk liet de jongeman van zich horen. Hij gaf aan 
niet over de noodzakelijke financiën te beschikken. Hij 
voelde zich erg bezwaard en daarom had hij het moeilijk 
gevonden om bij ons langs te komen. Dat konden we wel 
begrijpen. We boden hem daarom een betalingsregeling 
aan. Hij hoefde slechts een gedeelte van de gemaakte die-
renartskosten te betalen en SAZ droeg zelf de kosten van 
het castreren van Tigger en de sterilisatie van zijn twee 
andere poezen. 

Tigger heeft acht weken hokrust gehad en loopt inmid-
dels weer bijna als vanouds.

a p n e U m a g a z i n e  r U B r i e K
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Omdat katten zo goed hun pijn kunnen verbergen zien 
we veel over het hoofd. 
Let dus goed op je kat. Soms zijn de signalen heel subtiel, 
kleine veranderingen in hun houding of doen en laten. 
Pas als het niet meer te houden is geven ze een gil, in het 
geval van niet meer kunnen plassen bij blaasgruis bijvoor-
beeld. Wacht dan ook niet met naar de dierenarts gaan.

Mogelijke lichamelijke veranderingen:
• Vermageren
• Minder wassen, slechte vacht
• Een bepaald lichaamsdeel niet willen gebruiken
• Niet meer ontspannen
• Veel zitten of liggen

De bovenstaande lijst is misschien nog wel redelijk voor 
de hand liggend, maar bij katten is het erg van belang hun 
gedrag in de gaten te houden.

De volgende punten kunnen ook een teken van pijn zijn:
• Plotseling agressief 
•  Agressie bij aanraking (of aanraking van een bepaalde 

plek)
•  Veel likken of wassen op een bepaald deel van het 

lichaam

•  Blazen of grommen (naar een lichaamsdeel of naar 
iemand die het aanraakt)

•  Onzindelijkheid
•  Veel slapen (meer dan normaal)
•  Zich terugtrekken of zelfs verstoppen
•  Niet meer willen spelen
•  Meer of minder miauwen
•  Niet meer op de bank of andere plek springen

meer slapen
Katten die pijn hebben trekken zich meestal terug of gaan 
meer slapen. Met name bij oudere katten wordt het geac-
cepteerd dat ze meer slapen omdat het zou horen bij de 
leeftijd. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel katten 
van 10 jaar of ouder aan artrose lijden en vanwege de pijn 
zo min mogelijk willen bewegen. Ook het gebit kan voor 
veel pijn zorgen, maar gebitsproblemen worden net als 
artrose vaak over het hoofd gezien.

Het is aan te raden bij oudere katten vaker een volledige 
(senioren)check te laten doen door de dierenarts. 
Probeer kleine veranderingen te herkennen en houd je 
katten goed in de gaten.

Katten hebben in de evolutie geleerd dat pijn laten zien een teken van 
zwakte is, en zwak zijn is gevaarlijk. Dan laat je niet zien dat je pijn hebt 
of dat je gewond bent, want andere dieren kunnen je ineens als prooi 
gaan zien of proberen je territorium te veroveren.

Pijn bij katten
let goed op je kat

er liepen twee mannen bij de SAZ binnen en afgaande op hun werkkle-
ding, werkten ze allebei bij de groenvoorzieningen. Ze vroegen om onze 
hulp omdat er verderop een kat op straat lag in een plas met bloed. 

Van schrik gesprongen
hechtingen en gebroken poot

Soms zijn de signalen 
heel subtiel; bij katten is 

het dus erg van belang 
hun gedrag goed in de 

gaten te houden...

niet gechipt, dus van 

wie was deze pechvogel?

We belden overal aan en 

lieten briefjes achter...

tekst: Jans Stroeve
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Net nadat ik vlak voor middernacht met twee nieuwe 
SAZ-resocialisatie kittens was thuis gekomen, zag ik 
erg veel gemiste oproepen van de SAZ. Ik dacht: ‘Oh jee 
paniek.’

Ik belde direct terug en wat bleek, er zat ergens een kitten 
onder een auto. Of ik even kon komen helpen, want het 
was voor mij slechts een straatje verderop.
 
Bij aankomst bleek dat mijn collega al met de ambulance 
gearriveerd was en dat ook de buurtbewoner die de mel-
ding had gedaan, erbij stond om zijn verhaal te doen. 
Meteen daarop kwam ook de bestuurder van de auto met 
de sleutels naar buiten. En ook leuk, iedereen in pyjama. 
De kitten was hard aan het huilen en wenste niet zich te 
laten pakken.

Ze zat onder de auto, maar zodra er iemand onder de 
auto ging liggen, verdween ze in het motorgedeelte. De 
eigenaar van de auto kon de kap gelukkig opendoen. 
Mijn collega lag half onder de auto met het vangnet in 
de aanslag en ik tastte met mijn hand de ruimtes onder 
de motorkap af. Zodra ik de kitten voelde, dook ze naar 
beneden, naast het vangnet, de wielkast in, en toen vanaf 
de wielkast weer terug onder de motorkap. Zo ging het 
een tijdje door tot ik een stuk kat te pakken kreeg. Tussen 
de bedrading door kreeg ik haar eruit en mijn collega 
stond klaar met de mand waar we haar veilig in stopten. 

Het kleintje was behoorlijk boos en ik kon dus niet goed 
inschatten of ze wild was of niet. Op de ambulance 
controleerden we haar op chip en geslacht. Het was een 
dame. Het leek ons een goed idee om haar gewoon bij 
de twee andere dames te zetten die net bij mij waren 
aangekomen.

Het kleintje zat helemaal onder de vlooien en moest 
daarom direct worden ontvlooid. Daarbij had ze een 
enorme navelbreuk van wel twee centimeter. Ze was erg 
mager en haar ribbetjes waren eng voelbaar. De eerste 
dagen had ze ‘baknijd’ en beet ze mijn vinger er half 
af. En als ik met voer aankwam, hield ze grommend de 
andere twee op afstand en schrokte ze alles weg.

Ik besloot haar Nel te noemen, Kleine Nel. 
Tussen Kleine Nel en de andere twee ging het goed, en 
Nel bleek al snel over haar nare ervaring van gevaar en 
honger heen te zijn en liet haar boosheid varen. 
Kleine Nel was een week of zeven oud toen ze bij ons 
kwam, maar drie weken later nog nauwelijks gegroeid. 
De vlooien waren inmiddels weg, ze was ontwormd, ze 
at goed, speelde lekker, was tam. Toen ze dan eindelijk 
ruim een kilo woog, is ze onder het mes gegaan. Nadat 
de navelbreuk verwijderd was, leek ze zowaar een stuk 
flinker te zijn geworden.

Kleine Nel is als een gezonde en tevens gelukkige kat 
naar het asiel gegaan en heeft al binnen drie weken een 
goed thuis gevonden.

Kleine Nel  
tekst: estera waas

onder de moterkap

Met het overlijden van de man was de zorg voor deze kat-
ten opgehouden. Wij zouden daarom de katten misschien 
moeten gaan vangen. Om er zeker van te zijn dat geen 
van deze katten een eigenaar heeeft, hebben wij rond het 
blok folders verspreid met daarop een beschrijving van 
de katten We hopen zo dat mogelijke eigenaren zich dan 
melden. Bovendien levert zo’n folderverspreiding vaak 
bruikbare informatie op over de katten.

De twee zwarte katten
Over een van de zwarte katten, een zwarte, ongecas-
treerde kater met de schele ogen, kwam helaas geen 
informatie van een mogelijke eigenaar binnen. De andere 
grote zwarte kater had wel een eigenaar, maar die vertelde 
ons dat de kat al drie jaar niet meer bij hem binnen was 
geweest, die zat liever in de achtertuin van de overledene.  
De man zelf had geen behoefte meer aan de inmiddels 
van hem vervreemde kat. 

De twee rode katten
Dan waren er nog de twee rode katten. Na een week had-
den we een kleine rode poes te pakken. Die bleek gelukkig 
gechipt en geholpen te zijn en dus brachten we dit poesje 
vervolgens weer naar d’r huis. De eigenares van het 
poesje vertelde de folder te hebben gezien en liet weten 
dat de schuwe zwarte achtergebleven kat goede maatjes 
was met haar eigen kat. 

De grotere rode kater die we daarop vingen, bleek een kat 
te zijn die wij twee jaar tevoren ook al hadden gevangen 
en na castratie hadden teruggeplaatst. Omdat nu nie-
mand meer voor de kat zorgde en hij redelijk tam was 
geworden, besloten wij om hem en de andere schuwe 
zwarte kat met schele ogen via het asiel te laten herplaat-
sen bij een nieuwe eigenaar. 

wat te doen? 
Het overlijden van de man zorgde dus voor heel wat 
problemen. Zou het asiel bijvoorbeeld wel een goed optie 
zijn omdat de schuwe kater scheel was, of wat ik eigenlijk 
bedoel, omdat de schele kater schuw was? Die zijn niet 
bepaald populair. Het beste voor zo’n kat is om terugge-
bracht te worden naar zijn bekende terrein, de afgesloten 

binnentuin. Maar wie zou het beest dan gaan voeren, 
nu zijn weldoener van weleer overleden was? De katten 
hadden het weliswaar jarenlang prima gedaan, maar wel 
dankzij zijn zorg. 

geluk voor de schuwe schele kater
Uiteindelijk zijn er drie katten gevangen; de rode kater 
en de grote zwarte kater zijn naar het asiel gegaan en de 
zwarte schuwe schele zit nog bij ons voor nazorg. De kat 
heeft ontstekingen aan zijn ogen en is te schuw om ergens 
anders de speciale nazorg te krijgen die hij nu nodig 
heeft. Omdat hij dus prima maatjes bleek te zijn met het 
kleine rode poesje, heeft de eigenares van dat rode poesje 
aangegeven dat onze schuwe schele kat na zijn behande-
ling weer in de achtertuin mag worden teruggezet. Ze 
gaat dan, met de ondersteuning van de SAZ, de zorg voor 
hem op zich nemen. Eind goed al goed...

We kregen na het overlijden van een meneer een melding binnen dat hij 
tijdens zijn leven twee zwarte en twee rode katten voerde. Volgens de 
nabestaanden zouden dat zwerfkatten zijn... 

Achterblijvers
Wie Zou er nu voor Ze gaan Zorgen?

tekst: estera waas
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Deze keer kregen wij een dergelijke melding van een stel 
uit Amsterdam-Noord. Ze hadden een behoorlijk bewo-
gen tijd achter de rug, wat er toe geleid had dat ze uit hun 
woning zouden worden gezet. Ze verzochten ons zorg 
te dragen voor de opvang van de katten zolang dat nodig 
was. We kenden het stel, dat maar liefst twaalf katten had, 
goed. We hadden al eerder, in overleg met hen, al hun kat-
ten laten steriliseren om er voor te zorgen dat deze hobby 
niet verder uit de hand zou lopen.

Hoewel er veel verschillende instanties bij zo’n ontrui-
ming betrokken zijn, gaat het op dit gebied helaas nog 
steeds niet altijd goed. De ontruiming vond eerder plaats 
dan was verwacht, waardoor nu onze hulp werd ingeroe-
pen om twaalf schuwe katten te vangen die in de achter-
tuinen zaten. Ze waren bij de ontruiming naar buiten 
gevlucht, waarna het kattenluikje vanaf de binnenzijde 
door de woningbouwvereniging was afgesloten.

geen medewerking
De gemakkelijkste manier om de katten weer te vangen 
zou in hun vertrouwde huis zijn, waar ze dagelijks naar 
terugkeerden. We begrijpen dat ieder zijn eigen kijk op 
de zaak heeft, maar we waren toch enigszins teleurgesteld 
dat de woningbouwvereniging geen toestemming gaf 
om de lege woning te betreden. De voormalige bewoner 
Jan zou, volgens zeggen, eerder te veel overlast hebben 
bezorgd. Hoewel we verklaarden hem al meerdere jaren 
met de zorg voor zijn katten te hebben ondersteund, 
daarbij zelfs de garanties durfden te geven en tevens ver-
klaarden dat we ook zonder zijn aanwezigheid de vang-

acties zouden kunnen verrichtten, bleef de verhuurder 
medewerking weigeren. 

rancune’s en agressie waar de dieren de dupe van zijn
Teleurgesteld en ten einde raad besloten we daarom om 
alvast enkele vangkooien op te stellen in de achtertuinen  
waar de schuwe katten zich ophielden. Toen wij aankwa-
men met onze vangkooien, kwam de buurvrouw naar 
buiten. Ze riep dat we spoken zagen en dat er geen katten 
in de achtertuinen waren. We gingen maar niet op die 
informatie af.
De katten waren geschrokken door de ontruiming en 
kwamen alleen nog te voorschijn als Jan ze zachtjes riep. 
Al snel hadden we drie katten gevangen, totdat er een 
politieauto kwam aanrijden en de voormalige buurvrouw 
van Jan weer naar buiten kwam. Naar aanleiding van de 
klachten van de vrouw, die blijkbaar geen goede herin-
neringen aan Jan had, werd Jan tot onze grote verbazing 
opgedragen de straat te verlaten. Ondanks ons verzoek te 
mogen doorgaan in verband met het welzijn van de kat-
ten, kwam men niet met een oplossing. 
Jan wilde zijn katten hebben en begon zich daardoor 
onrustig te gedragen. We waagden weer een poging door 
nogmaals aan de vrouw en de agenten uit te leggen dat 
het beter was voor die arme katten om ze nu te vangen. 
En dat buurvrouw daardoor eerder van Jan af zou zijn. 
Maar helaas, tevergeefs... 

Meestal door onbegrip
problemen bij het uitvoeren van ons Werk:

ontruimingen, we maken ze helaas maar al te regelmatig mee. 

naast de eigenaar belanden vaak ook de dieren op straat. 

Vierentwintig uur
Zonder de hulp van Jan zou het erg moeilijk worden de 
katten te vangen. We namen de dag daarop contact op 
met de wijkagent in de hoop dat hij ons zou kunnen hel-
pen de sleutel te krijgen van de woningbouwvereniging. 
Dat hielp. We kregen 24 uur de tijd om het te proberen via 
de woning, maar dan wel zonder Jan en onder toeziend 
oog van de wijkagent. De woning had twee kattenluikjes, 
één boven en één beneden. Het benedenluikje mocht niet 
worden geopend, omdat men bang was dat Jan daardoor 
naar binnen zou kruipen. Daarom moest alles via het 
luikje boven op het balkon gebeuren.

We wisten natuurlijk dat het nooit binnen die 24 uur zou 
gaan lukken om alle katten te vangen, maar toch stelden 
we de vangkooien, met daarin eten voor de hongerige kat-
ten, op scherp. De teleurstelling was enorm toen de vol-
gende ochtend alle kooien nog leeg bleken te zijn. Omdat 
Jan er niet bij mocht zijn, had hij ons niet op tijd kunnen 
vertellen dat de katten slechts via het benedenluikje in de 
woning konden komen. Ze hadden dus geen kans gehad 
bij de kooien en het voer te komen.

Stilletjes
De 24 uur zat erop en de verhuurder was onverbiddelijk. 
We moesten het dus weer vanuit de tuinen proberen. 
We spraken daarom de volgende dag af om het ’s avonds 
laat weer met Jan te proberen. Deze keer stilletjes, in de 
hoop dat we niet door zijn licht ontvlambare buurvrouw 
zouden worden betrapt. Blijkbaar riep Jan toch nog te 
hard zachtjes naar zijn katten, want het duurde niet lang 
voordat de politie kwam aanrijden en de boze buurvrouw 
weer buiten stond te vertellen dat Jan daar weg moest. En 
tot onze grote teleurstelling, werd Jan weer opgedragen 
de straat te verlaten.

Op grote, maar toegestane afstand, keek Jan mee hoe het 
er aan toeging. De katten waren uitermate schuw, waar-
door het een tijdrovende onderneming werd. We hadden 
al twee katten te pakken. Maar net op het moment dat 
er weer een kat de vangkooi met eten in wilde, kwam de 
buurvrouw naar buiten gerend met een zware stang in 
haar handen. Daarmee ratelde ze hard langs de stalen 
hekwerken om de vangactie met succes te verknallen. 
Onze frustratie zult u begrijpen. Jan, die het van afstand 
zag gebeuren, kon er moeilijk op reageren zonder daar 
weer op afgerekend te worden. We besloten het die avond 
niet meer te proberen. 

Buurtopzichters, zwaailichten en sirenes
De avond daarop ondernamen we weer een poging. Jan 
hield zich op gepaste afstand. Hij probeerde wel zachtjes 
zijn katten te roepen. De inmiddels hongerige katten 
reageerden direct op zijn stem en slopen rond de vang-
kooien met daarin het eten. Kort daarop kwamen er twee 
buurtopzichters aan die ons vertelden een klacht te heb-
ben ontvangen over een fout geparkeerde auto. 

De klacht ging over onze auto die deels op de stoep stond 
om een goed zicht op de kooi te hebben, zodat we die op 
afstand konden laten sluiten. We hadden natuurlijk een 
vermoeden wie de klacht had ingediend. Gelukkig had-
den we de juiste vergunningen bij ons om onze auto daar 
te plaatsen. Door deze onderbreking duurde het weer een 
tijdje voordat de katten tevoorschijn kwamen. Het was laat 
en donker en we schrokken ons dan ook rot toen de buur-
vrouw, deze keer schietend met een alarmpistool, naar 
buiten kwam rennen om de katten weer weg te jagen. De 
vangactie van de avond was nu letterlijk verknald.

een laatste poging 
Een dag later deden we weer een poging, maar wat zou 
ons nu te wachten staan? Het duurde niet lang voordat 
er twee politieauto’s met zwaailichten en sirene kwamen 
aanrijden. De agenten vroegen of wij iets wisten van een 
grote vechtpartij, maar het bleek loos alarm te zijn. Het 
was enorm koud die avond, daarom vertrokken de agen-
ten weer snel.
De buurvrouw leek óf te zijn aangesproken op haar 
gedrag, óf gelukkig te berusten in het feit dat wij daar 
gewoon ons werk wilden doen, want op een enkele harde 
klap en wat rumoerige opmerkingen na, liet ze zich nog 
maar weinig zien en wisten we alle katten uiteindelijk te 
vangen. 

De katten hebben we tijdelijk onderdak geboden tot Jan 
een nieuwe woning zou hebben. Inmiddels heeft hij een 
mooie benedenwoning in Landsmeer betrokken. Hij zegt, 
met wrange humor, er qua wijk enorm op vooruit te zijn 
gegaan. We hopen dat zijn nieuwe buren meer van katten 
houden. En van Jan natuurlijk!

De hongerige katten waren uitermate schuw en 
het duurde een tijdje voor ze weer te voorschijn kwamen.

tekst: Jans Stroeve
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Een oudere mevrouw belde ons over een zielige kat in de 
binnentuin. De kater was wit met rood en zwierf al een 
paar weken in de buurt rond. Hij was echt uit het niets 
verschenen; voorheen was de kat hier nog nooit gezien. 
De meldster vond het zo sneu: hij jammerde wat, maar 
vocht ook met andere katten. 

Wij maakten een flyer voor het woonblok en verschillende 
mensen belden ons daarop met mogelijke informatie over 
de kat. Iemand dacht dat het de kat van het gezin op de 
hoek was. Bij navraag bleek die kat al een tijd geleden 
overleden. Weer anderen dachten dat het een van de twee 
wit-rode katten van verderop was, maar ook dat klopte 
niet. Verder was er een vrouw die hem kende van het 
voeren. Hij vocht echt voor zijn eten en joeg de andere 
katten weg. Deze vrouw dacht dat hij was achtergelaten, 
want dat gebeurde wel vaker. Kortom, de kat was bekend, 
maar zijn herkomst niet.

We zouden hem gaan vangen. Omdat hij ook weleens 
naar binnenliep bij de vrouw die hem voerde, probeer-
den we dat in haar huis te doen. Op een regenachtige 

vrijdag kregen we een telefoontje van de vrouw: de kater 
was bij haar naar binnen gevlucht voor het slechte weer 
en we konden hem komen ophalen. Wij gingen er door 
de stortregen heen; de bange kater zat in het toilet. Hij 
probeerde nog te ontsnappen, maar gelukkig waren wij 
sneller. 

De kater was niet gechipt en er had zich ook geen eigenaar 
gemeld. Dus brachten we de kater naar Dierenopvang 
Amsterdam. Al snel meldde zich daar wel de opgeluchte 
eigenaar. De kater, die luisterde naar de naam Merlin, was 
met Koningsdag gaan wandelen en uiteindelijk terecht-
gekomen in een andere binnentuin, waar hij niet meer 
uitkon. Daar terroriseerde hij andere katten, vocht voor 
zijn eten, en werd uiteindelijk in samenwerking met een 
buurtbewoonster door ons gevangen. 

Merlin is weer thuis aan het bijkomen van zijn avontuur. 
Ook de oudere mevrouw, die ons in eerste instantie had 
gebeld, was erg blij. Ze had dagelijks aan hem gedacht en 
was enorm opgelucht toen we haar de goede afloop lieten 
weten.

Wie was toch die wit-rode kater die de buurt aan het terroriseren was? 
Zelf kon hij het ons niet vertellen. en helaas was hij ook niet gechipt.

Eén blok te ver

Afgelopen jaar wisten de mensen van het Food Center 
ons ook te vinden. Zo meldde zich een man met een aan-
tal kittens. Hij was aan het werk en hoorde gekke gelui-
den van af een vlondertje komen. Hij had wel iets anders 
verwacht dan een hoopje kittens huilend om hun moeder. 
Hij heeft ze opgepakt en naar ons gebracht. 

Wij zijn de volgende ochtend meteen de kant van het 
Food Center opgegaan, omdat we de moeder zo snel 
mogelijk met de kittens wilden verenigen. Maar daar 
aangekomen bleek het gat in het raam, waar de moe-
derpoes waarschijnlijk eerder doorheen was gekomen, 
dichtgemaakt en de poes was niet meer gezien. Men 
kon ook niet precies aangeven hoe ze eruit zag. Gelukkig 
hadden we wat foto’s van katten en aan de hand daarvan 
wees de eigenaar van het naastgelegen bedrijf een cypers-
getekende kat aan. 

Omdat de poes het bedrijf nog onmogelijk inkon, en er 
ook niet kwam zolang er mensen waren, besloten we de 
vangkooi neer te zetten ter hoogte van het gat waar ze 
eerder doorheen piepte.

Zo gezegd, zo gedaan… Niet dus! Pallets en ander mate-
riaal stonden torenhoog tegen de muur opgestapeld. De 
doorgang was te smal voor een vangkooi en een medewer-
ker moest eerst met een pallet-lifter komen om een route 
vrij te maken. 
Nadat we de vangkooi hadden neergezet, was het aan ons 
om die in de gaten te houden. Het was vrijdag en iedereen 

ging vroeg naar huis. Die avond zat de poes helaas nog 
niet in de vangkooi, dus we haalden de klep eraf. We had-
den de mannen van het Food Center al gevraagd in het 
weekend eten te blijven geven bij de kooi. 

Op maandag zetten we de kooi weer op scherp en dinsdag 
zat de poes er dan eindelijk in! 
Ondertussen waren de pallets weer wat verschoven. Nu 
konden we er helemaal niet meer door. Een collega moest 
eroverheen klimmen. We vroegen een aantal mannen ons 
te helpen met het tillen en aanpakken van de kooi en zo 
kwam mama in handen van de SAZ. 

Mamma was schuw, maar we wilde haar nu eerst zo snel 
mogelijk naar haar kittens brengen, die inmiddels onder-
gebracht waren bij een pleeggezin. Helaas waren er te 
veel dagen voorbij gegaan. De moeder wilde niets meer 
van haar kroost weten. Omdat het niet goed ging en moe-
der vrij wild was, is ze teruggebracht naar de SAZ. We 
hebben haar Tuffy genoemd. Ze is nog steeds erg op haar 
hoede voor mensen, maar ze durft wel dichtbij te komen 
als we lekker eten in onze hand hebben.

De kittens hebben allemaal een goed huisje gekregen... 
En Tuffy? Die heeft een welverdiend plekje gekregen op 
het Kattendorp te Harfsen (www.kattendorp.nl).

op en rond het food Center vangen we al een aantal jaren katten. Het 
gaat dan om katten waar een melding over is gekomen en waarvan de 
eigenaar niet bekend is. 

Mama Tuffy
een barricade van palletsWel bekend, maar herkomst onbekend

iemand dacht dat het een 
kat van het gezin op de 
hoek was en iemand dacht 
dat hij was achtergelaten; 
kortom, de kat was bekend, 
maar zijn herkomst niet...Bij Dierenopvang Amsterdam (Doa) wordt 

kater Merlin herenigd met zijn dolgelukkige baasje. 

tekst: estera waas

tekst: Demelza Diepgrond
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Op een braakliggend terrein, waar voorheen een restau-
rant was gevestigd, hadden wij twee katten gevangen. 
Een van de twee, een rode kater, noemden we Brommer. 
Het was een typische ongecastreerde zwerver: bang, 
boos, blazend en grommend. Waar andere bange katten 
grommen en zich verder stilhouden op wat blazen na, 
stopte deze kater niet meer met grommen. Non-stop een 
half uur lang gegrom. En hij bleef bang. Zelfs na weken 
socialiseren was er nauwelijks vooruitgang. 

We wilden weten wat hij zou doen als hij uit het hok 
mocht - tussen de andere katten - en meer ruimte zou 
krijgen en zich naar eigen believen kon verstoppen. In 
eerste instantie kwamen de andere katten alleen bij hem 
‘op bezoek’ in de openstaande kooi. Of Brommer ging er 
zelf even uit, en er daarna snel weer in, om vervolgens 
weer grommend te laten weten dat iedereen uit de buurt 
moesten blijven. Maar na een paar dagen verliet hij zijn 
kooi helemaal.

Het was te verwachten, Brommer zat alleen maar achter 
krabpalen en in schuilhuisjes. Als je in zijn buurt kwam, 
gromde hij, blies hij en maakte hij aanvallende bewe-
gingen. Andere katten waren geen probleem, maar zelfs 
als je op een afstandje langs liep en hem niet eens in de 
gaten had, hoorde je zijn brommen ineens opklinken. 

Zulke katten zijn via de asiels vaak moeilijk te plaatsen en 
onze speciale adressen voor permanente opvang zitten 
doorgaans vol. 
We hebben vaak van die moeilijk te socialiseren katten in 
onze opvang zitten. Sommige hebben zelfs langer dan 
een jaar nodig, voordat het ijs gesmolten is.

Brommer had gelukkig minder tijd nodig en kreeg na 
zo’n vier maanden het vertrouwen in een van de vrijwil-
ligsters die hem verzorgde. Waar iedereen met een boog 
om hem heen moest lopen, had hij haar duidelijk graag 
in zijn omgeving.

Brommertje mocht met haar mee. Het gaat nu goed met 
hem. Hij heeft zijn plekje gevonden. Het is normaal 
dat de schuwheid (een hele tijd) blijft, maar als Ingrid 
door de smalle gang loopt waar Brommetje ook zit, dan 
blijft hij daar zitten. Zijn kop aaien gaat heel goed, zijn 
lichaam vind hij nog heel spannend. Toch kan ze hem af 
en toe helemaal aaien. 

En ’s nachts als hij denkt dat ze slaapt, kruipt hij stiekem 
bij haar op bed... Een ding is zeker, met onze ‘brombeer’ 
gaat het wel goedkomen. 

Wat moesten we met Brommer? 
bang, boos, blaZend en grommend...

De toekomst zag er niet rooskleurig uit voor Brommer, de kater die 

maar bleef grommen naar alles en iedereen. totdat er iets moois 

opbloeide tussen hem en verzorgster ingrid.
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‘Naar aanleiding van een advertentie die ik in de super-
markt had zien hangen, waarin jonge poesjes werden aan-
geboden, maakte ik een afspraak om er een uit te zoeken 
en te reserveren. Enkele weken later werd me verzocht de 
kleine op te halen, de andere poesjes waren al opgehaald. 
Dit verbaasde me, omdat de katten nog zo klein waren. Ik 
vroeg de verkoopster of de kat niet te jong was om al bij 
zijn moeder weg te worden gehaald. Maar nee hoor, dat 
kon prima: de kat was zindelijk en ontwormd.  
Dus ik naar huis met een ‘huilende baby’ in de vervoers-
mand. Mijn drie maanden oude mannetje thuis had het 
hele huis al geclaimd en ving de nieuwe huisgenote op 
met geblaas. Ik besloot haar daarom een plekje op mijn 
bed te geven. ’s Nachts werd ik wakker, ze piepte wat en 
even later poepte ze mijn bed onder. Tja... en zo te zien 
was ze toch niet ontwormd... 
Na controle bij mijn dierenarts bleek dat de kleine slechts 
vijf weken oud was! Ik wist niet wat ik moest doen. 
Eigenlijk had ik haar terug moeten brengen naar de moe-
der, maar dat heb ik toen niet gedaan.

Inmiddels is ze dertien. En ze wil buitengewoon veel aan-
dacht, maar hoe ze die moet ontvangen weet ze niet goed. 

Alsof ze anders tekortkomt, rent ze nog steeds de hele dag 
naar het voerbakje om nog wat te eten. En in de vervoers-
mand blijft het een drama, net als de meeste katten zet ze 
het op een miauwen, maar het eindigt daarnaast ook vaak 
in hyperventilatie. 
Ik heb mijn lesje geleerd: als het niet goed voelt, niet 
doen! Laat een kitten langer bij de moeder als die moge-
lijkheid er is, beter wat langer dan te kort.’

Zowel op internet als op het prikbord in de supermarkt worden ze aange-

boden: jonge katjes. Maar vaak gebeurt dit niet zoals het hoort en gaan de 

kittens veel te jong bij hun moeder weg. Het overkwam een lezeres. 

‘Als het niet 
goed voelt, niet doen!’

aangeboden kittens Worden vaak te 
jong bij hun moeder Weggehaald

Inmiddels een flinke meid, maar deze lieverd moest haar 
moeder al missen toen ze pas vijf weken oud was.

Zelfs na weken socialiseren 
was er nauwelijks vooruit-
gang, hij bleef bang...

Brommer liet grommend 
weten dat iedereen ver uit zijn 
buurt moest blijven, todat...

De wettelijke minimum-
leeftijd om kittens te 

mogen plaatsen is 
7 weken, maar veel 

verkopers houden zich 
zelfs daar niet aan. 

Schattig, maar nog wel veel te jong...

tekst: estera waas
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Najaarskatten worden ook wel ‘stoppelkatten’ genoemd. 
De naam slaat op het seizoen waarin het graan van de 
akkers is gehaald en er alleen nog stoppels overgeble-
ven zijn. Dat is dus in de herfst. De kittens die in de 
herfst worden geboren, moeten opgroeien in moeilijkere 
omstandigheden. Het koudere weer kost de kittens meer 
energie. Eten vinden is moeilijker. Kittens die de barre 
omstandigheden overleven, kunnen hierdoor kleiner 
blijven.
In Nederland zijn er weinig echte stoppelkatten, want de 
meeste kittens worden geboren op een warme plek met 
genoeg eten. 

De eerste week van november wordt het kouder en we 
vangen nog twee nesten. Het is een stuk rustiger dan in 
de zomer, maar een echte kittenstop is er niet. Dankzij 
onze vangmedewerkers en de meldingen van alerte 
mensen, hopen we de meeste kittens op tijd binnen te 
hebben om lekker warm groot te worden. We hadden 
gelukkig lang goed weer.

Ook in december worden er nog kittens gevangen. 
Zouden dit later kleine stoppelkatjes worden? 
De toekomst zal het leren. Ze worden allemaal goed 
verzorgd en we hopen dat ze een eventuele achterstand 
inhalen.

Het is de tweede week van oktober, officieel al bijna herfst, en er wordt 

een nest van vijf kittens bij ons binnengebracht. Ze waren gevonden 

onder een schuur. De kittens zien er gezond uit en gelukkig zijn ze niet 

schuw. We hopen altijd maar dat er tegen het eind van het jaar geen 

kittens meer buiten geboren worden, maar helaas...  

Nakomertjes
stoppelkatten
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Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

 
Ja, ik wordt 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 wordt donateur!

kijk ook op www.amsterdamsezwerfkatten.nl

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Hoog zit je veilig voor eventuele vijanden, mensen die 
je storen in je rust, katten die je eten jatten enzovoort. 
Daarnaast is het best slim van katten om hoog te gaan 
liggen slapen, aangezien warmte naar boven gaat. De 
bovenkant van bijvoorbeeld aquaria en koelkasten kun-
nen ook lekker warm zijn. 
Behalve de kat uit de boom kijken kunnen we dus ook 
zeggen dat de kat graag vanuit de boom kijkt. De moge-
lijkheid om hoog te zitten is een verrijking voor vele kat-
ten. Op Pinterest (www.pinterest.com/SAZkatten/cat-diy) 
hebben we verschillende voorbeelden bij elkaar gezet. 
Dit is de Pinterest-pagina van de SAZ. Vele zijn zelf te 
maken, mogelijk wat minder mooi dan een in de winkel 
gekocht exemplaar, maar een stuk goedkoper.

Tips:
•  Gebruik resten tapijt om plankjes te bedekken. Met lijm 

of kit blijft dit prima zitten.
•  Als trap: Sisaltouw om een plankje of koker binden geeft 

de kat de mogelijkheid omhoog te klimmen.
•  Planken kunnen makkelijk opgehangen worden met 

boekensteunen.

Heeft u zelf ook hoge plekken gemaakt voor uw kat(ten)? 
Wij zijn benieuwd naar de foto’s. In het volgende blad 
zullen wij er een aantal plaatsen! Dus e-mail ze naar:
info@zwerfkattenamsterdam.nl o.v.v. Swieber DIY.

ook al slapen katten een groot deel van hun 
leven, ze houden toch alles graag in de gaten. 
en er is geen betere plek om dat te doen dan 
vanuit de hoogte. Hoe je fijne, hoge plekjes 
voor ze in huis creëert, lees je hier!

in de categorie Do It Yourself besteden We vanaf nu aandacht aan 
katten-gerelateerde dingen en hoe deZe Zelf te maken. 

Do it yourself:
Hoog zitten 
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Op een dag belde mevrouw van D. en ze vertelde dat 
haar Pollie erg mager werd. We haalden Pollie op om 
haar door onze dierenarts te laten onderzoeken. Ze 
had problemen met haar schildklier en moest daarvoor 
worden geopereerd. Bijkomend probleem was wel dat 
Pollie al zes weken voor de operatie dagelijks medicij-
nen toegediend zou moeten krijgen en daar allerminst 
vrijwillig aan zou meewerken. Ook na de operatie zou 
ze voor langere tijd speciale verzorging en medicijnen 
nodig hebben. Haar baasje was al wat ouder en demen-
terend en daadoor niet in staat om Pollie die extra zorg 
te bieden. Omdat Pollie al vaker op de SAZ had gezeten 
was mevrouw enorm blij dat we ook deze keer weer een plekje voor haar kat hadden. Voorlopig kon Pollie op die 

manier dagelijks de extra benodigde zorg krijgen. 
De eerste dagen hebben we haar baasje regelmatig aan 
de telefoon gehad. Ze vond het duidelijk erg moeilijk en 
wilde graag dat we Pollie haar d’r knuffel gaven. Ze bleek 
ook geen leuke foto van haar Pollie te hebben. Een van 
onze collega’s maakte daarop een prachtige foto, die we 
speciaal voor mevrouw van D. lieten afdrukken en inlijs-
ten. Toen we belden met de vraag of we deze foto konden 
komen brengen, bleek ze inmiddels te zijn overleden.
Wij hadden beloofd om goed voor Pollie te zullen zorgen. 
We beseffen dat zelfs onze doorgaans gezellige kennel 
geen ideale plaats is voor een poes als Pollie. Ze slaapt 
veel, ligt tevreden in de mandjes van haar keuze, en dat 
is het. Meer lijkt ze ook niet te willen. 

Maar er is gelukkig een vonk overgeslagen tussen een 
van onze vrijwilligers en Pollie. Ze mag met onze vrij-
williger mee naar huis om net als vanouds weer lekker 
in een huiselijke omgeving te slapen. En dan heel waar-
schijnlijk niet in een mandje, maar veel op schoot zoals 
ze gewend was.

Mevrouw van D. 
en haar Pollie

als vanouds in een huislijke omgeving

De eerste keer dat we met mevrouw van D. en haar Pollie in aanraking 

kwamen, was toen Pollie was ontsnapt en onder een schuurtje was 

gaan zitten. omdat Pollie speciaal dieetvoer kreeg, mocht ze eigenlijk 

niet naar buiten. Hierna wist mevrouw van D. ons altijd te vinden als 

er wat met haar Pollie was.  
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wie of wat is giardia eigenlijk? 
Giardia is een ééncellige soort beestje en woont in de 
darmen. Hij komt wereldwijd voor en zowel bij honden, 
katten als mensen. De parasiet kan cystes vormen en deze 
komen via de ontlasting in de omgeving terecht. Door 
wassen en likken kan een dier besmet raken. De cystes 
kunnen buiten het lichaam enkele weken tot zelfs maan-
den besmettelijk blijven.

Hoe weet ik of mijn dier giardia heeft?
Vaak merken we helemaal niets aan het dier, maar kan 
hij het wel bij zich hebben. Giardia zit op het slijmvlies 
van de dunne darm en maakt deze stuk. Verschijnselen 
zijn groenige slijmerige diarree, soms met wat bloed. De 
dieren kunnen buikpijn hebben, misselijk zijn en soms 
braken. Jonge dieren kunnen vermageren en groeivertra-
ging oplopen. Om zeker te weten dat het Giardia is, zal de 
dierenarts om ontlasting vragen. Soms is het nodig om 3 
dagen ontlasting op te vangen en dan te testen. 

Hoe wordt mijn dier behandeld?
In het algemeen wordt een kuur van 3-5 dagen gegeven 
(Panacur) en wordt deze nog 1 à 2 keer herhaald. Panacur 
werkt ook tegen wormen.

Alle honden en katten in het huishouden moeten behandeld 
worden, ook als ze geen problemen hebben. Ze kunnen 
namelijk, zonder zelf ziek te zijn, toch giardiacysten uit-
scheiden en zo andere dieren besmetten. Daarnaast is een 
goed verteerbaar (hypoallergeen) voer belangrijk om de 
darmen te herstellen.
Om de besmetting tegen te gaan, moet de omgeving ook 
schoongemaakt worden, de vloeren, muren, kleedjes, 
voerbakjes en natuurlijk de kattenbakken. Het schoonma-
ken kan met allesreiniger en heet water, stoomreiniger en/
of chloor. Omdat de cysten niet tegen uitdroging kunnen, 
moet daarna alles goed gedroogd worden. Langharige 
dieren kunnen het beste ook gewassen worden.
Voor controle of de giardia over is, kunt u ontlasting van 
drie opeenvolgende dagen bij uw dierenarts laten testen. 

is het gevaarlijk voor mensen?
Giardia is een zoönose, een ziekte die van dier op mens 
overgedragen kan worden. Mensen, honden en katten 
hebben echter vaak een verschillend type giardia en valt 
het in de praktijk wel mee. Niettemin, mensen met een 
verminderde weerstand kunnen wel besmet raken en 
ziek worden. Denk hierbij aan kleine kinderen, oudere 
mensen, mensen die (ernstig) ziek zijn of een chemokuur 
ondergaan. Hygiëne is het sleutelwoord voor de omge-
ving en omgang met huisdieren. Bedenk dat ook vliegen 
voedsel kunnen besmetten met giardiacysten.

giardia, darmparasiet nr 1?
Giardia komt inderdaad veel voor. Echter, wormen, zoals 
de spoel- en lintwormen mogen nog steeds niet onder-
schat worden.

Bij twijfel of vragen, overleg met uw dierenarts!

Giardia, darmparasiet nr 1 ?
van de dierenarts

op het moment komt de SAZ veel dieren met Giardia tegen.

We zullen in het navolgende stukje deze Giardia eens nader bekijken.

tekst: Lucia Bakker, dierenarts Dierenkliniek Osdorp
tekst: Demelza Diepgrond



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

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

Het aantal zwerfkatten in en rondom amsterdam is enorm.

De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van het groeiend aantal zwerfkatten op de meest 

diervriendelijke en doeltreffende manier aan te pakken. Zwerfkatten worden na een melding in overleg met 

buurtbewoners gevangen. is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen 

de tamme katten 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 om elke kat te resocialiseren om 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, misschien 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).
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