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10 April 2014: door de dierenambulance werden er twee 
katertjes bij ons binnengebracht van naar schatting twaalf 
dagen oud. Het waren de eerste kittens van dit seizoen. 
Ze waren gevonden door de ongediertebestrijding die 
bezig was in een loods in het Westelijk Havengebied. 
Helaas waren de kittens al verplaatst naar een kantoortje 
toen de dierenambulance daar aankwam. Het was daar-
door niet goed duidelijk waar ze precies gevonden waren 
en dat beperkte ons bij het zoeken naar mogelijk meer 
kittens, en nog belangrijker: naar de moeder. Natuurlijk 
hebben we wel contact gehad met het betreffende bedrijf, 
maar daar wisten ze niet veel meer te vertellen dan wat we 
al van de dierenambulance hadden gehoord. 

De twee kittens zijn diezelfde dag naar een van onze 
pleegadressen gegaan waar ze de eerste periode elke 
twee uur de fles kregen. De kleintjes kregen de naam 
Beer (de zwarte, omdat hij enorme nagels had aan zijn 
minivoetjes) en Mau (de cyper). Beide dronken en groei-
den goed. Na verloop van tijd konden ze over op minder 
flesvoedingen en begonnen ze zelfstandig vast voedsel te 
eten. Toen ze negen weken oud waren, zijn ze naar een 
asiel gegaan, van waaruit ze geplaatst zijn. Beide katten 
maken het uitstekend. 

De pleegmoeder:
‘Na al meerdere kittens thuis te hebben gesocialiseerd, 
wilde ik graag een keer flessenkittens mee naar huis. Ik 
smolt voor dit tweetal. Dat ze me nachten wakker hielden, 
maakte me niks uit. Ik verzorgde ze met liefde. Vooraf 
was het mijn uitdaging om te kijken of ik het kon, zo veel 
nachten wakker blijven et cetera. Achteraf gezien kwam 
de grootste uitdaging pas toen ze weggingen, want het 
loslaten van deze twee was niet gemakkelijk.’
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Voorwoord

20 jaar saz

Beste lezers,

Laten we ons geen illusies maken: zwerfkatten zullen er altijd 
zijn, ook in Nederland. Maar in de twintig jaar dat we nu 
bestaan, kunnen we als organisatie toch mooi terugkijken op 
onze behaalde resultaten. Wel hadden we gehoopt dat anno 
2014 de zorg voor de vele zwerfkatten in Amsterdam onze 
voornaamste zorg zou zijn. Helaas gaat een groot gedeelte 
van onze dagelijkse zorg nog steeds uit naar het overleven 
van onze stichting.

Wettelijk behoort het vangen van zwerfkatten tot het taken-
pakket van de gemeente. Die verstrekt hiervoor een vaste ver-
goeding naar waardering. Als je bedenkt dat de vangcijfers de 
afgelopen jaren schrikbarend zijn toegenomen (van ‘slechts’ 
516 in 2004 naar 1.033 in 2013), en er ook nog eens sprake is 
van steeds meer hulpaanvragen van Amsterdamse minima, 
dan schiet de gemeentelijke vergoeding die wij krijgen 
ernstig tekort. We zullen dus weer een groot gat moeten zien 
te dichten door middel van donaties en fondsen. Dat klinkt 
makkelijker gezegd dan gedaan, want wij beschikken niet 
over een potje voor PR en fondsenwerving.

Door de financiële druk op onze stichting hebben we ons 
werk zowel in 2013 als in 2014 met een belangrijke betaalde 
kracht minder moeten doen. Met als gevolg dat onze ove-
rige krachten extra belast werden en vaak tot onmenselijke 
tijden moesten doorwerken. Dit geeft wel aan hoe gelukkig 
we onszelf mogen prijzen met de vele vrijwilligers die zich 
ook in 2014 geheel belangeloos weer hebben ingezet voor 
onze stichting en de Amsterdamse zwerfkatten. Zonder de 
inzet van al deze vrijwilligers en de steun van onze trouwe 
donateurs had de SAZ niet meer bestaan. Maar dankzij hen 
en jullie hebben we er vertrouwen in dat we deze crisis gaan 
overleven en zelfs zullen uitgroeien tot een organisatie met 
een gezonde toekomstgerichte financiële huishouding. Zodat 
we ons werk ook de komende twintig jaar probleemloos voort 
kunnen blijven zetten.

Dit vernieuwde magazine, waar we enorm trots op zijn, is 
ons bedankje aan u. Voor het gestelde vertrouwen in ons 
en de steun die u ons de afgelopen jaren heeft gegeven, en 
hopelijk in de toekomst zult blijven geven. We wensen u veel 
leesplezier ermee en alvast alle goeds voor 2015.

Edwin van den Wildenberg, voorzitter
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Swieber
De lente- en zomermaanden is voor ons het kittenhoogseizoen. Vooral 
in die periode krijgen we ontzettend veel meldingen binnen van nestjes, 
met of zonder moeder. Beer en Mau beten in 2014 de spits af. 

Hier kitty kitty
De eerste kittens van het seizoen

‘Er liep een moeder met kittens in een binnentuin in 
Amsterdam-Oost. De kittens zaten tussen een pand en 
een schutting, aan de achterkant van een winkel. De kit-
tens konden ver naar achteren doorkruipen, waardoor 
wij er niet meer bij konden. Ook met een vangkooi 
lukte het helaas niet. Uiteindelijk hebben wij na drie 
dagen de poesjes met voer uit hun schuilplaats weten 
te lokken en met de hand gevangen. De moeder hebben 
we daarna met haar eigen jongen gelokt, waardoor ook 
zij kon worden gevangen en werd herenigd met haar 
kroost.’   

Herenigd
vangsuccesje in oost



20 jaar SAZ
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20 jaar saz van jaar tot jaar

op 19 oktober 2014 bestond de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten exact twintig jaar. Waarom de 
oprichting destijds zo gewenst was en ons bestaan anno 2014 nog steeds zo hard nodig is, lees je in 
dit chronologische overzicht. 

Omdat de hoofdstad kampte met een overschot aan zwerf-
katten, startte de gemeente Amsterdam in 1983 een 
werklozenproject waarbij zwerfkatten werden gevangen. 
Projectleider hiervan was Debbie Reinders (nu directeur 
Tinley - instituut en opleiding voor dierengedragsthera-
pie). Al vrij snel werd dit project omgezet in Stichting De 
Zwerfkat, gevestigd in de Staatsliedenbuurt. In 1986 of 
daaromtrent stierf dit initiatief een zachte dood, waarna het 
vangen overgenomen werd door organisaties als Stichting 
Dieren Onder Dak, Stichting Dierenleed, de Poezenboot en 
later ook Stichting DierenHerhuisvesting.

Het was dweilen met de kraan open en het onderwerp 
zwerfkatten stond daarom herhaaldelijk op de agenda 
van het Gezamenlijk Overleg Dierenwelzijnorganisaties 
Amsterdam (GODA). 
Dit resulteerde in 1990/1992 tot een plan waarbij afgespro-
ken werd dat de Sophia-Vereeniging fondsen zou leveren, 
Stichting Dieren onder Dak het vangwerk voor zijn rekening 
zou nemen en het Dierenasiel Polderweg de opvang ter 
beschikking zou stellen. Maar helaas ging dit mooie plan 
niet door omdat er bij dierenasiel Polderweg geen toegang 
werd verschaft buiten kantoortijden. De katten werden ook 
toen voornamelijk ’s avonds en ’s nachts gevangen.

Plan Zwerfkat
Het belang was enorm en zodoende ontstond er een 
nieuwe fase waarin de Dierenbescherming Amsterdam, 
onder voorzitterschap van Fé Heineken, het Plan Zwerfkat 
opzette. Er werd via een banenpoolconstructie een bezol-
digde kattenvanger aangesteld (Guido de Haan), die werd 

gecoördineerd vanuit het kantoor van de dierenbescher-
ming op de Plantage Middenlaan. Zowel beide asiels als 
de andere organisaties met opvangcapaciteit werkten eraan 
mee. De inzet was enorm en er werden dagelijks zwerfkat-
ten gevangen. Desondanks nam het enthousiasme van de 
Dierenbescherming af, wat diverse beperkingen veroor-
zaakte bij het uitvoeren van de taken.

De oprichting
Daarom werd op 19 oktober 1994 de Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten officieel opgericht. Tot de benoemingsraad 
behoorden:
•  Dierenbescherming Amsterdam & Amstelveen 
   (Marleen Houwink)
•  Dierenopvangcentrum Polderweg Amsterdam 
     (Jelle Buijs)
•  Stichting Dierentehuis Groot Amsterdam 
   (Marja van der Veer) 
•  De Poezenboot (mevrouw A. Visser)
•  Dierenbescherming Amstelveen (Pauline de Jong)
•  Stichting Dieren Onder Dak (Loes Rijswijk)
•  Stichting Dierenleed    /   Dierenasiel Amsterdam Noord, 

Oostzaan (Iny Damstra)

Hiernaast vindt u een chronologisch overzicht van het wel 
en wee van de SAZ in de afgelopen 20 jaar.

1994 
Op 1 januari wordt Plan Zwerfkat met al haar rech-
ten en plichten door de dierenbescherming overge-
dragen aan de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten 
(SAZ). Hierin zijn inbegrepen een aantal vang- en 
verblijfskooien, een auto (Citroën Visa C15) en een 
Postbankrekening met ons bekende rekening-
nummer 6914. De SAZ krijgt voor de uitvoer van 
haar taken een eigen ruimte op het terrein van 
het toenmalig dierenasiel Groot Amsterdam aan 
de Ookmeerweg. Deze ruimte wordt gehuurd van 
ditzelfde dierenasiel en bestaat uit drie in u-vorm 
gekoppelde units. Twee units zijn voor de opvang 
van de katten en één wordt gebruikt als kantoor. 
De benoeming van het bestuur en de officiële 
oprichting vindt plaats op 19 oktober 1994. De 
steun van de gemeente in de vorm van structurele 
subsidie bedraagt jaarlijks 40.000 gulden.

1995 
De SAZ vangt dit jaar maar liefst 678 zwerfkat-
ten en krijgt daardoor veel steun, ook van de 
Amsterdamse asiels. Buiten de structurele ver-
goedingen van de gemeente ontvangen wij ook 
van de Dierenbescherming en de Amsterdamse 
asiels een jaarlijkse structurele ondersteuning. 
De Dierenbescherming draagt 20.000 gulden bij, 
het Dierenasiel Polderweg 10.000 gulden en het 
Dierentehuis Amsterdam eveneens 10.000 gul-
den. Ook de Manders-Brada Stichting schenkt ons 
dit jaar en vele jaren daarna een bedrag van 10.000 
gulden. De toekomst ziet er rooskleurig uit.

1996   
Weer een topjaar waarbij 780 katten worden 
gevangen en daarbij ontvangen we weer veel 
financiële steun. Tevens krijgt de SAZ beschikking 
over gsm’s. Dat maakte de SAZ tot een moderne 
organisatie.

1997 
Er worden 606 katten gevangen. De SAZ kampt 
door het toenemend aantal zwerfkatten regelmatig 
met ruimteproblemen bij het opvangen in het 
hoogseizoen. De SAZ zit nog in haar beginjaren 
en de meldingen over nieuwe kattenkolonies blij-
ven binnenstromen.

1998 
Wederom een goed jaar waarin 612 katten worden 
gevangen. De SAZ krijgt een nieuw logo.
De Dierenbescherming schenkt de SAZ de gehele 
collecte van Amsterdam ter waarde van 1.5000 
gulden. 

1999 
Ondanks de vele steun valt het dit jaar een beetje 
tegen. De dierenartskosten lijken elk jaar toe te 
nemen. Veel kooien zijn aan vervanging toe en 
bijzonder kostbaar, de auto is oud en laat het regel-
matig afweten. En het personeel komt onder druk 
te staan door het wegvallen van betaalde krachten. 
Desondanks een mooi resultaat neergezet door 
520 katten te vangen.

2000 
De Dierenbescherming schenkt ons onze eerste 
nieuwe auto: een Citroën Berlingo. We hebben er 
tot in 2012 (maar liefst 12 jaar!) met veel plezier 
in gereden. Er worden dit jaar slechts 420 katten 
gevangen. Op 4 december treedt Jans Stroeve in 
dienst als betaalde kattenvangster. De SAZ begint 
dit jaar ook aan de nachtelijke vangacties, want 
voorheen werd er voornamelijk overdag in de bin-
nentuinen gevangen. 

2001 
De nachtelijke vangacties doen het aantal gevan-
gen zwerfkatten weer stijgen, want er worden dit 
jaar 590 katten gevangen. Het aantal gedumpte 
katten lijkt jaarlijks in aantal toe te nemen. Vanaf 
nu worden ook deze tammere zwerfkatten gevan-
gen om ze een zwerversbestaan te besparen. In 
de zomer zitten de asiels vaak vol en de SAZ 
heeft steeds vaker te kampen met een gebrek aan 
opvangruimte.

2002
De SAZ beschikt over maar liefst zes betaalde 
krachten. Dit jaar worden er 463 katten gevangen. 

2003 
De twee asiels Polderweg en Groot Amsterdam 
gaan fuseren. Samen met de gemeente Amsterdam 
hebben ze de gezamenlijke wens uit te groeien 
tot het grootste en tevens modernste asiel van 
Nederland. Dit asiel zal op het terrein aan de 
Ookmeerweg worden gevestigd. Conform de wens 
van de gemeente Amsterdam zal in dit gebouw 
een gedeelte komen van waaruit ook wij onze 
werkzaamheden mogen verrichten.
De portocabines waarin wij gehuisvest zaten waren 
verouderd en lieten te wensen over. Onze huisves-
ting was ongeschikt voor verder gebruik. Ook werd 
ons onderkomen geplaagd door de uitbraak van de 
ernstig besmettelijke kattenziekte. Een adequate 
opvangruimte is hierdoor een bittere noodzaak 
geworden. Daar het asiel Groot Amsterdam begin 
2004 wordt gesloopt zal er dringend naar een 
nieuwe tijdelijke ruimte moeten worden gezocht 
die kan worden betrokken tot de bouw van het 
nieuwe asiel klaar is.

Asiel Noord/Oostzaan kan daarbij tijdelijk geen 
katten opnemen in verband met het heersen van 
de niesziekte en een aanstaande verbouwing. 
Noodgedwongen moet daarom worden beslo-

ten de vangwerkzaamheden voor de laatste drie 
maanden te staken. We rijden daarom helaas 
slechts nog voor noodgevallen en voerprojecten. 
Desondanks hebben we in dit jaar 499 katten van 
de straat gered.

2004
Er is nog geen tijdelijke ruimte gevonden. 
Noodgedwongen hebben we, omdat we gedeelte-
lijk door de vloer zijn gezakt, een van onze units 
moeten opgeven. De twee resterende units worden 
afgekeurd, maar het gebruik ervan wordt gedoogd 
tot wij een vervangende ruimte vinden.
Zoals in vele voorgaande jaren laat de financiële 
situatie van de SAZ te wensen over. 
Dierenopvang Polderweg dringt aan op een fuse-
ring waarbij SAZ-medewerkers getransformeerd 
worden tot asielmedewerkers en onder de lei-
ding van het asiel komen te vallen. De SAZ-
medewerkers zijn bang voor hun baan en de 
veranderingen. Het bestuur van de SAZ kiest er 
tot grote opluchting van de medewerkers voor om 
een zelfstandige stichting te blijven.
Er komen dit jaar steeds meer meldingen van 
kattenaids binnen. De SAZ waarschuwt de dieren-
artsen en hulpverleners uit de risicogebieden en 
stelt voor de katten te testen indien daar enige aan-
leiding toe is. De vangcijfers gaan weer omhoog: 
516 katten worden er dit jaar gevangen.

2005
Een goed jaar voor de SAZ. We krijgen vanuit de 
gemeente de beschikking over een vrij gelegen 
pand aan de Osdorperweg. De ruimte rondom het 
pand biedt ons veel mogelijkheden, zoals het in 
de toekomst bieden van opvang voor onplaatsbare 
zwerfkatten die niet terug kunnen naar hun vang-
plek. Zo kunnen we zij voor langere tijd een pret-
tige woonomgeving en verzorging bieden. Dit was 
toen en is nog steeds een van onze grote wensen.
Ook worden de tekeningen overlegd van het nieuw 
te bouwen asiel aan de Ookmeerweg. Hierin is 
een mooie ruimte opgenomen die speciaal voor de 
SAZ kan worden ingericht. Er wordt plaats gebo-
den aan minimaal veertig wilde katten. Er komen 
een binnen- en een buitenkennel, keuken en een 
kantoor, en zelfs een lift om gemakkelijk met de 
zware vangkooien naar boven te kunnen.
We komen voor een luxeprobleem te staan, met 
onze mooie huidige landelijke locatie en de keuze 
om dit nieuwe mooie pand te gaan betrekken… 
Door een erfenis ontvangen wij een zeer welkom 
bedrag van 20.000 euro en we hebben wederom 
een stijging van het vangcijfer: dit jaar halen we 
603 katten van de straat. Steeds vaker roepen ook 
minima onze hulp in. 

2006 
Bepaalde gemeenteregelingen vallen weg en ook 
de Sophia-Vereeniging stopt haar structurele 
steun. Maar er worden steeds meer katten gevan-
gen en dus ook meer onkosten gemaakt. Het 
water staat ons hierdoor meerdere malen tot aan 
de lippen, maar het zijn de erfenis uit 2005 en 
de donateurs die ons er weer doorheen slepen. 
Het vrijstaande pand aan de Osdorperweg heeft 
dringend onderhoud nodig, maar er is voorlopig 
geen zicht op financiële verbeteringen. Er worden 
dit jaar 648 katten gevangen.  >



2007
We zijn diep onder de indruk van de opening 
van het grootste asiel van Nederland en we ver-
ruilen onze locatie aan de Osdorperweg voor een 
plekje binnen het asiel dat onder de naam Dieren 
Opvang Amsterdam (DOA) zal opereren. Het is 
nieuw, de faciliteiten zijn goed en het sluit daarbij 
goed aan op onze werkzaamheden en doelstel-
lingen. En we voelen ons er goed thuis, omdat 
dit voor de grote bouwwerkzaamheden ook al ons 
eigen vestigingsadres was. 
Reorganisatie binnen het gefuseerde asiel leidt 
ertoe dat onze jaarlijkse financiële ondersteuning 
van beide asiels komt te vervallen. Daarbij vallen 
er in 2007 wederom verschillende regelingen weg, 
waardoor we uiteindelijk onze kattenvanger niet 
langer meer kunnen betalen.
Ten einde raad schrijven we de gemeenteraads-
leden van Amsterdam aan. Robert Flos, gemeen-
teraadslid voor de VVD, reageert hierop. Hij was 
reeds bekend met de SAZ en dient daarop een 
motie in bij de raad voor behoud van de kattenvan-
ger van de SAZ. Hierop wordt positief gereageerd. 
De subsidie wordt ook nog eens met 17.000 euro 
verhoogd naar een jaarlijks bedrag van 40.000 
euro. Vol vertrouwen zien we 2008 tegemoet.

2008 
De huisregels van het nieuwe asiel maken het 
ons vaak moeilijk om het werk naar behoren uit 
te voeren. Het lijkt er ook op dat wij met de ver-
huizing onze zelfstandigheid ongewild zijn kwijt-
geraakt. Er wordt ons opgedragen de exploitatie 
over te dragen en de SAZ zou volgens verspreide 
berichten ophouden te bestaan. Onze kooien en 
vangmaterialen worden zelfs al verdeeld onder de 
Amsterdamse asiels.
Wij willen als zelfstandige organisatie ons werk 
blijven doen zoals de vele jaren voor de verhui-
zing en dit maakt dat er een conflict ontstaat. Wij 
kiezen ervoor onze zelfstandigheid te behouden, 
wat er helaas toe leidt dat we niet meer welkom 
zijn en een ander onderkomen moeten zoeken. 
Het ging snel en voor we het weten, belanden 
we op straat.

We zijn ten einde raad. De gemeente heeft toege-
zegd mee te willen werken aan een oplossing qua 
vervangende ruimte, maar helaas is hier tot op de 
dag van vandaag nooit iets uit voortgekomen. Ook 
kunnen we geen aanspraak meer maken op onze 
vorige opvanglocatie aan de Osdorperweg. Omdat 
werk met de zwerfkatten nooit stopt, worden de 
katten tijdelijk bij vrijwilligers thuis en in schuren 
opgevangen. Het is onze trouwe dierenarts die 

uiteindelijk aan ons tijdelijk een lege oude prak-
tijkruimte beschikbaar stelt. Deze zit aan de Laan 
van Vlaanderen en van hieruit kunnen de werk-
zaamheden tijdelijk worden uitgevoerd. 

Toch halen we dit jaar 758 katten van de straat. 
Het doel wordt ondanks de onenigheid door beide 
organisaties niet uit het oog verloren en de katten 
kunnen hierdoor nog steeds bij hetzelfde asiel 
worden ondergebracht.

2009 
De praktijk aan de Laan de van Vlaanderen, van 
waaruit wij tijdelijk onze werkzaamheden hadden 
verricht, wordt te klein voor ons werk. Daarbij moe-
ten we de ruimte die we tijdelijk mochten gebrui-
ken binnenkort verlaten. Verschillende oproepen 
bij gemeente en stadsdeel voor een vervangende 
ruimte leveren helaas geen resultaten op.

Er wordt in Amsterdam geen passende ruimte 
gevonden en daarom kiezen wij er noodgedwon-
gen voor om de SAZ per oktober in Uithoorn te 
vestigen. Voor een betaalbaar tarief komen we 
terecht in een flink vrijstaand pand met twee 
verdiepingen. Ideaal om ons werk te verrichten, 
omdat we hier beschikken over voldoende aparte 
ruimtes om zowel zieke als gezonde katten op 
verantwoorde wijze op te vangen. De vrije opgang 
en een afsluitbaar hek maken het mogelijk dat 
we ook ’s nachts zonder problemen onze vang-
werkzaamheden kunnen verrichten. Een nadeel 
is echter wel dat de afstand door vele vrijwilligers 
vanuit Amsterdam niet of moeilijk te overbruggen 
valt. Hierdoor hebben veel belangrijke krachten 
het noodgedwongen moeten laten afweten. 
In 2009 hebben we 887 katten gevangen en onder-
steuning geboden aan 61 katten van minima.

2010 
We hebben er nieuwe vrijwilligers bij gekregen en 
het werk vanuit Uithoorn verloopt goed. 
We hebben een nieuwe auto die voor het eerst 
geheel in onze opvallende huisstijl is uitgevoerd. 
In 2010 vangen we 878 katten.
Loes Rijswijk, voorzitter van stichting Dieren 
Onder Dak en tevens een van de oprichtsters en 
een belangrijk bestuurslid van de SAZ, overlijdt op 
3 april op 53-jarige leeftijd. Een enorm verlies voor 
de zwerfdieren in Amsterdam en omgeving waar 
ze zich altijd volledig voor heeft ingezet.

2011 
13 Januari: een brand verwoest onze opvang in 
Uithoorn. Ontredderde medewerkers komen hier-

door voor de bijzonder zware taak te staan om 
de resten van maar liefst negentien om het leven 
gekomen katten te bergen. Een aantal katten 
heeft de brand overleefd, hiervoor moet onderdak 
worden gezocht. Ons grote geluk is dat het nog 
het laagseizoen is, waardoor tijdens de brand de 
kennels minder vol zaten.
Weer moeten we op zoek naar een nieuwe ruimte. 
Oproepen op AT5, RTV Noord-Holland en ver-
schillende nieuwsbladen leveren helaas ook deze 
keer niets op. Ook gemeente en overheid laten het 
net als in 2008 helaas weer enorm afweten. Het 
zijn dan ook de donateurs die samen zo’n 25.000 
euro op onze rekening laten bijschrijven. Hiermee 
gaan we op zoek naar een nieuw onderkomen.
Omdat het werk moet doorgaan, besluiten we de 
werkzaamheden wederom zoals voorheen voort 
te zetten vanuit de schuur van een vrijwilliger. 
Datzelfde jaar zijn we ondanks ons trauma en de 
enorme beperkingen met 1.020 gevangen katten 
voor het eerst de 1.000 gepasseerd. 195 Keer werd 
de hulp door minima ingeroepen.

2012
We huren tijdelijk een bedrijfsunit in Osdorp. De 
ruimte is weliswaar beperkt, maar de ligging in 
Amsterdam biedt veel voordelen bij het werven 
van vrijwilligers. En het ligt aan de overkant van 
het asiel aan de Ookmeerweg, wat ons het werken 
veel gemakkelijker maakt.
Er wordt landelijk gesproken over een crisis waar-
bij de dieren de dupe lijken te worden. Hierdoor 
lijken er meer gedumpte katten dan voorheen 
binnen te komen. 

Via een instituut krijgen wij de vrije beschikking 
over een bijzonder groot aantal iso-boxen. Deze 
zijn goed om te bouwen om vervolgens dienst te 
doen als warme behuizing voor de zwerfkatten 
gedurende de koudere maanden. Door middel van 
verschillende publicaties hebben wij deze boxen 
in groten getale in samenwerking met andere 
organisaties over het hele land verspreid. Tot op 
de dag van vandaag worden deze boxen nog steeds 
verstrekt. Naar schatting staan er landelijk al meer 
dan vijfhonderd boxen opgesteld.

In december gaat om onduidelijke redenen de deur 
voor onze zwerfkatten op slot bij het Amsterdamse 
asiel. Gezien onze beperkte opvangruimte op onze 
tijdelijke locatie zijn wij hierdoor genoodzaakt of 
het werk stop te zetten of een andere oplossing te 
vinden om deze katten onder te brengen. Het asiel 
in Noord kan de extra druk niet aan en er moet 

worden uitgeweken naar de dierenasiels buiten 
de stad. Al moeten wij onze vangwerkzaamheden 
hierdoor enkele malen stilleggen, we sluiten het jaar 
toch af met een aantal van 1.048 gevangen katten. 
Het aantal hulpaanvragen door de Amsterdamse 
minima is met 336 flink toegenomen.

2013 
Een bijzonder druk jaar. De opname van de katten 
bij de overige asiels verloopt beter dan verwacht. 
Hierdoor kunnen wij ons werk tot grote opluch-
ting van onze vrijwilligers zonder problemen 
blijven voortzetten. Ook de wildere katten, waar 
we vaak mee bleven zitten, kunnen we dit jaar 
gemakkelijker kwijt voor resocialisatie of perma-
nente opvang.
De leden en het bestuur van DOA verzetten zich 
tegen het commerciële beleid van de toenmalige 
directeur, dit leidt ertoe dat de opnamestop met 
ingang van 28 maart tot onze grote opluchting 
wordt opgeheven. Ze zijn van mening dat er een 
andere koers gevaren dient te worden en om dit 
kracht bij te zetten wordt dezelfde directeur kort 
daarop op non-actief gesteld. Een interim-direc-
teur neemt de zaken voorlopig waar. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen zijn ook wij dit jaar van 
de partij op de open dag van DOA.

We krijgen een nieuwe ambulance van Stichting 
Dierenlot. Een welkome aanvulling die wij zien als 
een geweldige opsteker voor ons werk. Dierenlot 
ondersteunt de SAZ al meerdere jaren.

Het aantal tamme katten die niet door een eige-
naar worden opgehaald is te hoog. De gemeen-
te Amsterdam stelt daarom in 2013 een potje 
beschikbaar om zo veel mogelijk katten van de 
Amsterdamse minima van een registratiechip te 
voorzien. Ondanks dat vrijwel alle Amsterdamse 
organisaties hieraan deelnemen, is de opkomst 
wat magertjes. Door huisbezoeken hebben wij 
500 katten gratis kunnen voorzien van chipregi-
stratie. Door de tegenvallende opkomst ontstaat de 
mogelijkheid om een gedeelte van het resterende 
geld te gebruiken voor het steriliseren en castreren 
van de katten van minima. Deze actie loopt van 15 
november tot 31 december. In dit tijdsbestek heb-
ben we 131 katten gratis kunnen laten steriliseren 
en castreren.
De verleende dienstverleningen zijn de laatste 
jaren enorm in aantal toegenomen. Dit heeft ertoe 
geleid dat we meerdere malen hebben moeten 
inkrimpen in onze personele bezetting. Hoewel 
wij in 2002, toen we 463 katten vingen, nog over 

zes betaalde krachten beschikten, moeten we de 
klus in 2013 met 1,9 betaalde krachten zien te kla-
ren, terwijl we meer dan twee keer zo veel katten 
vangen dat jaar. Dankzij de uiterste inspanning 
van onze medewerkers lukt dat toch. 
In 2013 worden 1.033 katten gevangen en wordt 
440 keer hulp aan minima geboden.

2014
De aanvragen voor hulp aan minima nemen elk 
jaar toe. Wat ooit een spontane actie was, is uitge-
groeid tot een dagelijkse bezigheid. Naast het kat-
ten vangen en opvangen, zijn ook hier veel kosten 
mee gemoeid. Mede daarom hebben we besloten 
om ons vanaf nu meer op fondsenwerving toe 
te gaan leggen. In 2014 hebben wij onze finan-
ciële verslaggeving aangepast aan de norm die 
nodig is tot het verkrijgen van een CBF-certificaat 
(Centraal Bureau Fondsenwerving).
Een accountantsverklaring is al verstrekt en de 
aanvraag van het keurmerk is bij CBF in behan-
deling.

We zitten inmiddels drie jaar op een locatie die we 
destijds uit nood hebben betrokken. Verschillende 
pogingen bij de gemeente om een betere ruimte 
te vinden heeft helaas geen resultaat opgeleverd. 
Er is ons nu hulp aangeboden door Stichting Het 
Waardige Dier. Deze stichting verleent steun aan 
instellingen en organisaties die - met behulp van 
voornamelijk vrijwilligers - tot doel hebben dieren 
in Nederland een dierwaardig bestaan te geven. 
De stichting geeft speciale aandacht aan katten. 
Al verschillende malen hebben wij rond de tafel 
gezeten, maar hierover in de toekomst meer.

Bij DOA is inmiddels een nieuwe directeur 
aangetreden en DOA voert een vernieuwd dier-
vriendelijk beleid. De deuren staan wagenwijd 
open en er zijn diverse toezeggingen gedaan. 
Er zijn goede afspraken gemaakt tussen SAZ en 
DOA over onze toekomstige samenwerking. Ook 
dit jaar hebben wij de open dag met veel plezier 
bijgewoond. 

Amsterdam lijkt signalen af te geven een koers 
aan te willen zetten tot een diervriendelijk beleid. 
En al is het allemaal nog afwachten, we durven de 
volgende twintig jaar met vertrouwen tegemoet 
te zien.  

a P n e u m a g a Z i n e  r u B r i E K
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‘Zelfs de kleinste kat is een meesterwerk’ - Leonardo da Vinci

‘als u in een gracht valt, kunt u het beste angstig miauwen, want een kat willen we weleens redden.’
- Toon Verhoeven

‘als ik met mijn kat speel, dan is het niet duidelijk of ik me nou met haar amuseer, of zij met mij.’ 
- Michel Eyquem De Montaigne

‘een kat heeft 40 miljoen haren: 5 miljoen op de rug, 10 miljoen op de buik en 25 miljoen op je bankstel.’ 
- Midas Dekkers

 cat-quotes
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Als we om tien uur ’s ochtends op kantoor beginnen, zit 
meestal de voicemailbox al vol. En ook gedurende de dag 
blijft de telefoon rinkelen. De meeste telefoontjes gaan 
over (mogelijke) zwerfkatten in de buurt. Soms zijn het 
katten die al maanden rondlopen in een buurt, soms gaat 
het om katten die gespot worden en er mager uitzien. Of 
juist om katten die er ‘ineens’ zijn en uit het niets lijken 
te zijn komen.
We vragen altijd eerst of de kat tam is en of hij of zij kan 
worden opgepakt. En of mensen een auto en een reis-
mandje hebben. Het scheelt ons veel tijd als mensen zelf 
met de kat even bij een dierenarts of het asiel kunnen 
langsgaan, want daar kunnen ze altijd even kijken of de 
kat gechipt is. En zien of de kat een eigenaar heeft.

saZ in actie
Als de kat schuw of wild is, kunnen mensen de kat 
natuurlijk niet vervoeren. Dan komen wij in actie. We 
maken eerst een folder met aangeleverde foto en gaan de 
woonblokken waar de kat zich bevindt langs. Het is voor 
ons belangrijk om meer informatie over de kat te krijgen, 
om zo te achterhalen of het inderdaad een zwerver is. Ook 
willen we weten of iemand in de buurt de kat voert. Dit 
laatste is nodig om hem te vangen. 

Is er niemand die de kat kent of weet of deze een baasje 
heeft, dan gaan wij hem vangen. Hiervoor gebruiken we 
de zogenoemde vangkooien. De vangkooien hebben een 
automatisch sluitsysteem als de kat achterin staat. Om de 
kat achterin te krijgen, vragen wij onze contactpersoon 
de kat elke dag op een vast tijdstip te voeren, en dat juist 
niet te doen als wij komen. De meestal uitgehongerde 
zwerfkat loopt als we geluk hebben meteen naar het voer, 
achter in de vangkooi. De kooi gaat dicht en wij hebben 
de kat. Helaas gaat dat niet altijd zo gemakkelijk, maar wij 
hebben een lange adem. 
Zo is het bij kittens met of zonder moeder weer iets inge-
wikkelder, omdat je het hele poezengezin wilt vangen en 
ze uitaard geen gezellig uitstapje met zijn allen tegelijk de 
vangkooi in zullen maken.
Veruit de meeste katten die we vangen zijn niet geholpen 
en niet gechipt. Een groot deel is bang of boos, en ze zijn 
verwilderd of wild.  

Soms vangen we een kat die duidelijk wel van iemand is, 
maar staat de chip verkeerd geregistreerd of is er geen 
chip. Het is dan alleen maar hopen dat het baasje zelf de 
kat via sites als www.amivedi.nl terug weet te vinden.

Amsterdam zit vol met zwerfkatten en de meldingen stromen dan ook 

binnen bij ons. hoe gaat het vervolgens dan in zijn werk? 

Zwerfkatten vangen: 
zo doen wij dat

een kijkje in De ‘keuken’ van De saz

 9  | Swieber

s w i e b e r  i n f o r M At i E f

Je kat chippen, dat komt wel een keer, denken mensen 
vaak. Maar als je kat een keer behoorlijk aan de wandel 
gaat - jou bezorgd thuis achterlatend - ben je toch maar 
wát blij als je kleine vriend een chip heeft.  

Regelmatig komen er niet geplande ritjes bij. Ditmaal was 
het voor een schildpadpoesje dat ergens een huis binnen 
was gelopen in Amsterdam-West. Aan ons het verzoek of 
we een chip-check konden doen. Dit heeft meestal geen 
haast, maar de kat was een huis ingelopen dat de vol-
gende dag verhuurd zou worden aan andere mensen en 
ze kon er dus niet blijven. Wat de melder ook probeerde, 
de kat wilde het huis echt niet meer uit.

Op het adres aangekomen, lag het dametje op een kleedje 
op een comfortabele stoel tevreden te spinnen bij elke aai 
die ze kreeg. Ze gedroeg zich alsof ze het huis al jaren 

kende, het eten en drinken dat voor haar was neergezet 
wist ze feilloos te vinden. De vrouw die ons had gebeld 
had ook al meteen flyers verspreid in de buurt in de hoop 
dat iemand de kat kende. 

Met de chipreader gingen we over de schouder van de 
kat heen en we kregen een piepje: ze was gechipt! En 
wat bleek: madam was vermist, in Utrecht! De eigenaar 
was heel blij en haalde haar de dag erna direct op. Hoe 
ze in Amsterdam terecht is gekomen, zal voor altijd haar 
geheim blijven. Maar zonder die chip had ze haar baasje 
waarschijnlijk nooit meer teruggezien. 

Helaas kregen we later de melding dat de kat weer op 
avontuur was gegaan. We hopen dat ze inmiddels minder 
ver van huis weer teruggevonden is.   

Retourtje Utrecht
Waarom je kat chippen zo belangrijk is

Laat nu ook uw kat tegen een speciaal tarief voorzien van 
chipregistratie. Dit wordt desgewenst aan huis gedaan. 
De kosten voor chipregistratie bedragen voor een kat 
10 euro en voor elke daaropvolgende kat slechts 5 euro. 
Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Chippen: een noodzaak

 
Op zaterdag 19 april hielden we weer een inzamelingsactie voor 
kattenvoer en kattenspeeltjes. We stonden met een aantal enthou-
siaste vrijwilligers die dag bij Jumper Amsterdam Osdorp en 
Ranzijn Aalsmeer. De vrijwilligers deelden ons boodschappenlijstje 
uit aan het winkelende publiek. We vroegen op deze manier aan 
mensen of ze een item van ons boodschappenlijstje aan hun eigen 
boodschappen die dag wilden toevoegen. Mensen gaven daar veel-
vuldig gehoor aan. Met als resultaat dat we aan het eind van de dag 
weer uitpuilende voorraadkasten hadden en een hoop speelgoed 
voor het kittenseizoen. 
Daarbij hebben aardig wat mensen in plaats van spullen een donatie 
gedaan in de vorm van geld: in totaal 160 euro. Daar konden we 
mooi nog wat extra kittenvoer en kittenmelk van kopen.   

 actie

Shoppen voor SAZ
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Iemand meldde ons dat er al een aantal maanden een 
vreemde kat in zijn tuin rondloopt. Na verschillende 
tevergeefse pogingen om een eigenaar te vinden, zetten 
we een vangkooi neer. En vingen hem vervolgens.
Bij de SAZ plaatsen we hem die nacht in de kennel, de 
volgende dag namen we hem mee naar de dierenarts. 
Geen pretje als je niet van mensen houdt en altijd kon 
genieten van je vrijheid. Na de castratie bleef de kater een 
korte tijd ter observatie in onze opvang zitten. Daarna 
brachten we hem terug naar zijn vertrouwde omgeving. 

De mevrouw die deze zwerfkat bij ons had gemeld zegde 
toe de kat in zijn tuin te blijven voeren. Toen lieten we 
de kat los en hij rende de tuin in. Je hoopt altijd op een 
leuk fotomomentje waarop de kat je nog even dankbaar 
aankijkt voordat-ie zijn vrijheid weer tegemoet gaat. De 
kat keek wel nog even naar ons vanuit de bosje in de tuin, 
maar of hij dankbaar keek was ons niet helemaal duide-
lijk. Vervolgens verdween hij helemaal uit beeld. 

Maar al met al was dit weer een succesvolle TNR-actie! 

* Trap, Neuter and Return, of op zijn Nederlands: 
  ‘Vang, Castreer / Steriliseer en Breng Terug’.

 

Soms is een zwerfkat echt een wilde kat, die nooit in een huis of aan 

mensen zal kunnen wennen. Voor deze katten is er de tnr-methode*, 

wat betekent dat ze wel ‘geholpen’ worden (en dus niet meer voor nage-

slacht kunnen zorgen), maar daarna weer gewoon de straat op gaan.

Voor de echte 
vrijbuiters

soms is castreren of steriliseren 
en vervolgens Weer vrijlaten 

De beste oplossing

Een bezoekje aan de 
dierenarts is geen pretje als je 

niet van mensen houdt 

s w i e b e r  VA n g V E r h A l E n
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Daredevil Poekie
Op een donderdagavond zijn we bezig met onze laatste 
klus. Denken we. Tot de telefoon gaat: de dierenambu-
lance met een melding over een kitten dat in paniek 
van de ene naar de andere geparkeerde auto rent op 
een industriegebied in Westpoort. Aangekomen op de 
meldplaats zien we direct iets heen en weer schuiven 
tussen de auto’s. Het blijkt een kitten van een week of 
tien te zijn. Vrachtwagens rijden af en aan en de kleine 
ontwijkt op tijd de grote wielen. Zo’n kleintje is met de 
vangkooi meestal moeilijk te vangen, dus kiezen we voor 
het schepnet. 
Het kitten, inmiddels Poekie gedoopt, is niet van plan 
mee te werken. Van de wielkast onder de motorkap, en 
vervolgens weer heen en weer schuiven onder de auto’s. 
Uiteindelijk zat ze onder een auto op de knalpot. We 
hebben het vangnet via de onderkant tegen de knalpot 
aangeschoven en vervolgens net zo lang zitten friemelen 
tot ze zich liet vallen, zo het net in. Poekie zat helemaal 
onder de smeer, olie en stond stijf van de vlooien. Maar 
ze bleek hartstikke tam te zijn. Waarschijnlijk is ze 
gedumpt of meegelift met een vrachtwagen. Maar dan 
nog is het de vraag hoe zo’n ukkie de kans krijgt om dat 
voor elkaar te krijgen. Zo’n beestje hoort niet buiten. 
Poekie werd opgevangen door een pleegadres waar ze 
van haar avontuur kon bijkomen.

Kentucky Fried Kitten
Ik hoor u denken, TokTok?? Rare naam voor een kat. 
Niet als u weet dat ze is gevangen op het parkeerterrein 
van een Kentucky Fried Chicken en zich in leven hield 
met de afgekloven kippenbotjes die mensen daar achter-
lieten. We waren daar voor een andere melding toen we 
plots in onze koplampen een kitten zagen zitten. Ze was 
erg op haar hoede en dook de bosjes in. We hebben een 
vangkooi neergezet met kattenvoer, in de hoop dat ze dat 
ook zou lusten. Gelukkig was dat geen probleem: binnen 
vijf minuten zat ze erin. Het kitten was een week of acht 
oud en tam. Ze werd TokTok gedoopt en kwam terecht 
bij hetzelfde pleegadres als Poekie en die twee werden 
dikke maatjes.

 

gedumpt? Weggelopen? Wat de reden ook was, deze twee kittens kwamen 

wel op twee heel bijzondere, en bijzonder gevaarlijke, locaties terecht. gelukkig 

liep het allemaal goed af.

Twee vangsuccesjes: 
Poekie & TokTok

jonge sWiebertjes

Poekie en toktok zijn inmiddels 
dikke maatjes op hetzelfde pleegadres

s w i e b e r  i n f o r M At i E f
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‘Mijn naam is Carla van Veenendaal en ik zit al heel wat 
jaartjes in de ‘kattenwereld’. Wat zo’n dertig jaar geleden 
begon als hobby is in de jaren uitgegroeid tot een volle-
dige dagtaak.
Momenteel lopen hier 41 van die harige ‘monstertjes’ 
rond die de rest van hun leven hier blijven wonen. Ik 
neem alleen niet meer plaatsbare katten op, zoals ver-
wilderde en gehandicapte katten en katten met gedrags-
problemen. Ze hebben het hele huis en een grote, geheel 
afgezette tuin met drinkvijver en een aantal grote buiten- 
klimpalen met schuilplekken voor de wildjes tot hun 
beschikking.’

internationale bezetting
‘De katten komen overal vandaan: asiels in Nederland, 
Kreta, Libanon, en van de SAZ. Het maakt mij nooit uit 
waar ze vandaan komen, als ik een plekje voor ze heb, 
zijn ze welkom.

Uiteraard wordt iedere poes of kater die hier binnenkomt 
meteen gesteriliseerd of gecastreerd, als dit niet al gedaan 
is. Als iedere eigenaar nu eens de verantwoording nam 
om hun kat te laten ‘helpen’, was er niet zo veel dieren-
leed en was het kattenoverschot ook wat minder. De nest-
jes liggen nu vaak op straat.

Het leukste van dit werk vind ik als een ‘wildje’ me uit-
eindelijk gaat vertrouwen. Soms duurt dit een paar jaar,  
maar als ik hem of haar dan uiteindelijk voorzichtig kan 
aaien, is dat een hele overwinning.’ 

Zie voor meer informatie over het Kattenopvanghuis 
(Stichting Sterilisatiefonds Huisloze Katten): 
• www.kattenopvanghuis.nl 
• www.facebook.com/OpvangVoorNietMeerPlaatsbareKatten?fref=ts

Wat begon als een hobby, groeide uit tot een volledige dagtaak voor Carla van 
Veenendaal. in haar Kattenopvanghuis mogen niet plaatsbare katten de rest van 
hun dagen slijten. 

‘Het maakt niet uit waar ze 
vandaan komen, hier zijn ze welkom’

kattenopvanghuis 

een thuis voor iedereen 
niet alle katten die bij ons binnenkomen kunnen terecht bij mensen, 

omdat ze verwilderd zijn of ziek. gelukkig zijn er goede plekken waar 

deze dieren hun dagen mogen slijten. Zoals in het Kattenopvanghuis. 
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In maart 1986 richtte Els met twee vrijwilligers Stichting 
Help de Zwerfkat op, met als doelstelling zo veel mogelijk 
zwerfkatten in Uithoorn en omstreken op te vangen en na 
castratie of sterilisatie een goed tehuis voor ze te zoeken. 
In de loop der jaren is dit met honderden katten goed 
gelukt. Omdat er elk jaar wel een aantal katten bij waren 
die om diverse redenen niet geplaatst konden worden 
en zij ze ook niet wilde laten inslapen, werd het aantal 
blijvertjes zo groot dat er voor de plaatsbare katten bijna 
geen plaats meer was. Dit deed haar in 1996 besluiten om 
de doelstelling van de stichting aan te passen en zich in 
hoofdzaak te gaan richten op kansarme en kansloze kat-
ten. In de praktijk gaat dat voornamelijk om oude, gehan-
dicapte, erg schuwe en onzindelijke zwerfkatten. 

Onze SAZ-katten die naar Els gingen:

Fred, de beangstegend stevige kater 
over wie het op pagina 28 ook  heb-
ben. Fred ontpopte zich na de 
nodige liefde en aandacht tot een 
tevreden lieve kanjer met zo nu en 
dan z’n kuren. 

eigenwijs driepootje Jansie
Jansie liep anderhalf jaar geleden 
met een nestje in de binnentuin. 
Ze werden gevangen, de kittens 
geplaatst en Jansie mocht gesteri-
liseerd weer terug naar de binnen-
tuin waar ze gevoerd werd. Een 
paar maanden geleden werden we 
gebeld dat ze aan het hinken was.  

We hebben haar weer gevangen en ze bleek een gebro-
ken poot te hebben. Eenmaal bij de dierenarts bleek dat 
het geheel met pinnen weer gezet moest worden. Na 

de operatie heeft ze bij de dierenarts in de praktijk haar 
spalk eraf getrokken. 
Ze kwam weer terug bij ons en verschool zich vooral in 
een huisje dat we bij haar in haar hok hadden gezet. Na 
een aantal weken moest ze terug naar de dierenarts voor 
controle. Ze bleek al haar pinnen eruit te hebben getrok-
ken. De poot was niet meer te redden en moest geam-
puteerd worden. Ze heeft na de amputatie een tijdje bij 
ons op kantoor gezeten. Ze gedijde daar beter en genoot 
door haar onzekerheid heen van het aaien. Ze bleek echt 
ontzettend lief en werd ook steeds minder bang. Alle 
kosten voor de operaties hebben we zelf betaald. Ze mag 
nu in Uithoorn de rest van haar dagen slijten. 

marie: schuw dametje
Deze cyper-rode poes liep met 
haar twee broertjes rond bij de 
Spaklerweg. Haar twee broertjes 
werden heel snel tam en hebben 
een huisje gevonden. Marie heeft 
twee jaar lang bij ons gezeten en 
bleef schuw. 

Dubbelgangster muppet
Muppet is via een asiel eerst bij 
ons gekomen. Ze zat in het asiel, 
wachtend op een nieuw huis, 
maar bleef schuw. Daarom was ze 
onplaatsbaar. Ze kwam bij ons om 
te kijken of het beter zou gaan. 
Omdat ze leek op een onlangs 

overleden kat bij Els Verkerk, viel het personeel van het 
kattenopvanghuis voor haar, en mocht ook Muppet voor-
goed komen wonen op die geweldige plek.

Zie voor meer informatie: www.helpdezwerfkat.nl.

fred, Jansie, Marie en Muppet verhuisden in 2014 van onze opvang naar het 
kattenopvanghuis van Els Verkerk in uithoorn. Met haar Stichting help de 
Zwerfkat ontfermt ze zich sinds 1982 over thuisloze katten. De laatste tien jaar 
met haar grote steun en toeverlaat Annemieke. 

Deze kanjers vonDen hun forever home

Stichting 
Help de Zwerfkat  
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Doelstelling van de stichting is om een gedeelte van de 
Nederlandse zwerfkatten en onplaatsbare asielkatten 
een goed tehuis te bieden en zo een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van het zwerfkattenprobleem. In mei 
brachten we Lola, Sandy, Bibi, Gerrit, Sita en Zorro naar 
het kattendorp in Harfsen. Suzy, Tess, Zora, Katrien en 
Betsy zijn afgelopen oktober ook gegaan. 

Suzy werd in 2012 gevonden bij de 
Spaklerweg, samen met haar eer-
der naar Harfsen verhuisde zusje 
Sita. Ze waren een paar maanden 
oud en het is niet gelukt ze zoda-
nig te socialiseren dat ze ontspan-
nen in een huiselijke situatie zou-
den kunnen wonen. 

Katrien komt met haar broertjes uit 
een huis met vele katten (novem-
ber 2013). De eigenaar deed wei-
nig met de katten, daarom zijn 
ze niet gesocialiseerd en kwamen 
binnen als schuwe kittens. Ze zijn 
bij ons gesocialiseerd, maar alleen 

Katrien en Aron zijn schuw gebleven en dus niet plaats-
baar. Katrien woont nu daarom in Harfsen. 

Betsy is gevangen op een boerderij 
die gesloopt werd. Ze kon na haar 
sterilisatie niet teruggezet worden, 
maar is te schuw voor plaatsing. Er 
kwam weinig verbetering in haar 
schuwe gedrag, daarom mocht 
ook zij naar Harfsen.

Tess is altijd erg schuw geble-
ven. Bij ons zat ze vaak achter de 
manden onder de verwarming. In 
Harfsen heeft ze veel meer ruimte 
om weer een beetje zichzelf te 
zijn.

Zora is gevangen in 2014. Ze 
lag met een nestje bij een mel-
der in de achtertuin, onder een 
houten huisje. Haar kittens heb-
ben we in moeten laten slapen, 
omdat ze opgegeten werden door 
de maden. Zora is een erg bang 

poesje. Ongelukkig in de kooi en geen optie om haar los 
te laten omdat ze te wild was. We hebben contact met 
de melder opgenomen met de vraag of ze terug mocht, 
maar die zei: ‘Geef maar een spuitje.’ Daarom woont 
Zora nu in Harfsen. 

Zie voor meer info: www.kattendorp.nl.

Stichting Kattendorp is een permanent opvangtehuis voor zwerfkatten en 
onplaatsbare asielkatten. De stichting is opgericht in 1966. in 1969 werd een 
boerderij met varkensschuur aangekocht in harfsen, waarna op kleine schaal 
werd begonnen met de opvang van zwerfkatten. 

Stichting 
Kattendorp 

Deze kanjers vonDen hun forever home
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Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende orga-
nisatie die zich inzet voor het welzijn van katten. De 
hoofdvestiging is gevestigd in Drachtstercompagnie 
(Friesland). Ruim 175 Bij katten wonen verdeeld over een 
aantal verblijven. De ‘kamers’ hebben een gezellige hui-
selijke sfeer en beschikken over forse buitenrennen. De 
katten komen vanuit het hele land en zijn vaak dieren 
die door hun problematiek onplaatsbaar lijken vanuit 
een regulier asiel. Met de juiste begeleiding, liefdevolle 
verzorging en vooral door ze in hun waarde te laten, 
komen de meeste er weer bovenop. Bij sommige katten 
lukt het echter niet om ‘de knop’ om te krijgen. Hiervoor 
hebben wij speciale groepsverblijven waar deze dieren 
oud mogen worden.

De SAZ-katten die naar Stichting Kat in Nood verhuis-
den, zijn: 

bisou, een dominant dametje
Bisou is als erg schuw poesje bij 
ons binnengekomen op 11 oktober 
2012. De laatste maanden konden 
we haar goed aaien. Alle aandacht 

moest voor haar zijn, andere katten kregen een lel als je 
met Bisou bezig was. Het is een dominant katje dat niet 
makkelijk plaatsbaar is bij mensen, in verband met een 
mogelijke terugval als ze verplaatst wordt. 

schuw mannetje Julio
Julio is op 2 oktober 2012 bij ons 
gekomen als ontzettend schuw 
kitten en dat is altijd zo gebleven, 
helaas. 

schichtige James
James is bij ons gekomen in mei 
2014. De melder zorgt voor een 
aantal zwerfkatten, waarvan er 
eentje gecastreerd moest worden, 
dat was James. Nadat we hem 
gevangen en gecastreerd hadden, 
bleek hij niet teruggeplaatst te 

kunnen worden bij de melder en dus bleef hij bij ons. 
Hoewel de melder James kon aaien, was hij bij ons erg 
schuw en mepte regelmatig van zich af. Eenmaal los lag 
hij alleen maar in de krabpaal en we zagen hem alleen 
maar heel snel en schichtig door de kennel lopen om 
even wat te eten en zijn behoefte te doen. Wij konden 
hem ook niet aaien, en hij was bij ons niet happy. Reden 
genoeg om hem naar Drachten te laten gaan. 

Meer info: www.katinnood.nl.

niet alleen hummer (de kater van pagina 20) verhuisde naar deze geweldige 
plek. in februari van dit jaar gingen ook tippy, Bloem en ronja naar Stichting 
Kat in nood. Dit najaar mochten ook Bisou, Julio, en James naar hun nieuwe 
huis in het hoge noorden. 

Stichting 
Kat in Nood  

Deze kanjers vonDen hun forever home
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‘De andere stagiaires en de vrijwilligers kijken toch raar 
op als je zegt dat je als 56-jarige stage loopt bij de SAZ. In 
het kader van mijn opleiding Honden- en Kattenbesluit 
(die opleidt voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit 
Houders van Dieren - honden en katten, red.) moest ik 
270 uur stage lopen. Aangezien ik zelf een zwerfkat-
tenopvang wil beginnen in Haarlem wilde ik graag stage 
lopen bij de SAZ. Ik kon dan direct kijken of mijn idee 
van een zwerfkattenopvang klopte met de werkelijkheid.
Waarom ik een eigen kattenopvang wil beginnen? Veel 
mensen hebben geen idee hoe moeilijk zwerfkatten het 
hebben. Dagelijks je kostje bijeen moeten scharrelen, 
vechten met andere zwerfkatten om je territorium te 
behouden, poezen die elk jaar weer gedekt worden door 
katers en nestjes moeten grootbrengen. En dan hebben 
we het nog maar niet over wat als je ziek wordt als zwerf-
kat, of als het erg koud is buiten, of stormt en regent. Je 
moet maar zien hoe je het redt.’

Flinke work-out
‘De eerste weken van mijn stage heb ik geholpen met 
het schoonmaken van de kooien en de ruimtes waar de 
katten verblijven. En ondervonden hoe zwaar dat werk 
is! Menige conditietraining kan hier niet tegenop. Na 
het schoonmaken, aan het eind van de middag, werken 
we altijd met de schuwe zwerfkatten in de opvang. Dan 
proberen we ze te resocialiseren, zodat ze kans maken op 
het vinden van een eigen thuis.
Na drie weken mocht ik ook rijden op de ambulance, al 
moest ik als Haarlemse wel even wennen aan het verkeer 
in Amsterdam. De SAZ biedt minima in Amsterdam de 
mogelijkheid hun kat te laten steriliseren of castreren 
tegen een zeer laag tarief. Voor baasjes die geen eigen 

vervoer hebben, is er de ophaal- en thuisbrengservice. 
Voor mij betekende dit: ’s ochtends katten ophalen bij 
de mensen thuis en naar de dierenarts brengen, en 
’s avonds de ‘geholpen’ katten weer bij hun baasjes 
afleveren. Als je ziet hoeveel baasjes van deze regeling 
gebruikmaken, dan weet je dat dit in de toekomst een 
hoop nestjes zal schelen.’

Vangen... 
‘Ook het vangen van zwerfkatten behoort tot het takenpak-
ket van SAZ. Regelmatig maken mensen een melding bij 
ons van zwervende katten in hun buurt. In eerste instantie 
maakt de SAZ folders die in de buurt verspreid worden, 
om te kijken of de kat niet toch een baasje heeft. Als er geen 
reactie op de folder komt, wordt de kat gevangen. Meestal 
gebeurt dit met een vangkooi. Ook ik heb een aantal keren 
een zwerfkat gevangen met zo’n vangkooi. We spreken 
eerst met buurtbewoners af dat zij de avond voor de vang-
dag de zwerfkat geen eten meer geven, zodat de kat honger 
heeft. Al blijft het altijd spannend of de kat in de vangkooi 
loopt om het eten op te eten wat we daarin hebben gelegd. 

Als we de kat hebben gevangen, scannen we altijd eerst 
om te kijken of hij of zij gechipt is en of we zo de eigenaar 
kunnen achterhalen. Is het een wilde kat, die dus geen 
chip of eigenaar heeft en niet te resocialiseren lijkt, dan 
wordt hij of zij ‘geholpen’. Na opgeknapt te zijn van de 
operatie, wordt de kat weer teruggezet op de plek waar hij 
of zij gevangen is. Zo kan de kat in elk geval niet meer 
voor nageslacht zorgen op straat. We krijgen ook meldin-
gen binnen van zwerfkatten die ziek of gewond zijn. Ook 
deze katten proberen we te vangen en door de dierenarts 
te laten helpen.’

Dat je nooit te oud bent om stage te lopen bij de SAZ, bewijst 

Carolien wel. Met haar 56 lentes jong was ze de oudste stagiare ooit 

bij onze kattenopvang. Maar haar inzet was, en ís er niet minder om. 

integendeel!

‘Mooi kijkje 
achter de schermen’

memoires van een ouD-stagiaire
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blijvertje
‘Mijn stageperiode is inmiddels voorbij. Ik wil vooral de 
andere stagiaires en vrijwilligers bedanken voor de tijd 
en energie die ze erin hebben gestoken hebben om mij 
het vak te leren. En tot slot natuurlijk Jans: wat ben je 
een geweldig mens! Ik ken geen ander persoon die zo 
veel tijd, liefde en energie besteedt aan de zwerfkatten. 
Altijd opgewekt en vol humor aan de slag, en zelfs nog 

de tijd vinden om mij te helpen met het opstarten van 
mijn eigen zwerfkattenopvang. Dit jaar bestaat de SAZ 
twintig jaar en zonder de inzet van Jans en de vrijwilligers 
was dit nooit gelukt.
Of mijn stage bij de SAZ goed is bevallen? 
Ik heb besloten om twee dagen per week als vrijwilliger 
bij de SAZ te blijven werken. Dat zegt genoeg, lijkt me!’ 

Carolien: ‘Veel mensen 

hebben geen idee hoe 

moeilijk zwerfkatten het 

hebben. Je moet maar 

zien hoe je het redt’

De zusjes Van Galen werden gevonden op de Van 
Galenstraat. Lange tijd zaten ze samen bij ons in de opvang. 
Gelukkig vonden ze ook samen hun forever home. 

‘Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn Zus & Zo, de huis-
katten van de Regionale Dierenambulance Haarlem e.o. 
Wij zijn geboren als zwerfkatten in de Jan van Galenstraat. 
We zijn zusjes van elkaar en hebben een jaar rondgezwor-
ven in de markthallen in de Jan van Galenstraat. Wij zijn 
dol op elkaar en geven elkaar regelmatig een kopstoot. En 
als wij elkaar niet zien dan roepen wij elkaar even met: 
‘prprprprpr’. 

Maar toen de inspecteur van de Keuringsdienst van 
Waren van Amsterdam langskwam, vond hij het niet 
hygiënisch dat wij daar rondliepen. Toen werd de Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten gebeld en die hebben ons met 
een vangkooi gevangen. Wij waren wild en schuw, maar 
dankzij veel geduld en liefde zijn wij nu tamme huiskatten 
geworden. 

Nu werkte er een vrijwilliger bij de SAZ die ook bij de 
dierenambulance werkte. De toenmalige huiskatten van de 

dierenambulance, Keetje en Bolle, waren overleden en ze 
wilden toch graag weer twee nieuwe huiskatten. Zij heeft 
ons toen van Amsterdam naar ons nieuwe huis in Haarlem 
gebracht. En we beginnen het steeds leuker te vinden. We 
krijgen heel veel aandacht van de ambulancevrijwilligers, 
mogen in het kantoor en in de keuken komen en er is zelfs 
een tuin achter het huis! We vinden het zo mooi in onze 
tuin, dat we geen enkele behoefte hebben om over de schut-
ting te klimmen. We zijn blij dat wij een nieuw huis hebben 
gevonden en een tweede kans hebben gekregen.’

Zus & Zo van straatkat tot huiskat

‘Dankzij veel geduld en liefde zijn 
wij nu tamme huiskatten geworden’

Zus
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Zo
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‘Het werk bij de SAZ vind ik bijzonder leuk. Het is heel 
dankbaar, maar vooral liefdevol werk, dat ik nu vier 
dagen per week doe. De katten in de opvang hebben 
allemaal hun eigen probleem en geheel eigen karakter. 
Als ze net binnen zijn, zijn ze meestal erg bang. Je denkt 
al gauw dat ze vals en gevaarlijk zijn, en het is zeker niet 
verstandig om bange katten te snel en te direct te bena-
deren. Soms probeer ik het voorzichtig. De kat ligt dan 
vaak achter zijn bak met platte oren. Als de ogen ook nog 
snel spastisch heen en weer gaan, ben je gewaarschuwd. 
Sta je te dichtbij dan schieten ze soms hard spugend op 
je af. Vooral als ik alleen in de kennel ben en het is stil, 
schrik ik behoorlijk. Ik moet er wel altijd om lachen. Het 
is dan verstandiger, maar ook voor de kat veel prettiger, 
om hem of haar voorlopig nog met rust te laten en te 
laten wennen aan de verzorging en de omgeving.’

nieuwe poging
‘Bij sommige katten duurt het langer, maar meestal is er 
binnen twee weken een verandering in gedrag bij de kat 
zichtbaar. Als de kat minder gestrest is, probeer ik het 
opnieuw. Centimeter voor centimeter probeer ik de kat 
met een ruggenkrabbertje te benaderen. Op dit ruggen-
krabbertje kun je bijvoorbeeld lekkere snoepjes leggen 
om de kat ‘om te kopen’. Lukt het vervolgens om de kat 
zachtjes aan te raken met het krabbertje, dan proberen 
we hem of haar met de hand aan te raken. Dat is zeker 
niet zonder risico: veel medewerkers weten dan ook 

waar de verbanddoos staat. Het beperkt zich overigens 
meestal tot een onschuldig krasje. 
Laatst heb ik geholpen met het socialiseren van Zora. 
Ook zij lag voornamelijk achter de kattenbak. Met grote 
ogen keek ze me aan als ik haar zachtjes toesprak. Met 
een speeltje raakte ik haar zachtjes aan, en vrij snel had 
ze door dat ik haar geen pijn zou doen. Het duurde nog 
enige tijd voor ik haar met de hand mocht aaien, maar 
nu geniet ze er duidelijk van. Een geslaagde missie. 

Zora heeft nu een thuis gevonden bij Stichting Kattendorp 
in Harfsen, waar ze goed verzorgd wordt.’    

femke hoekstra studeert dierenverzorging en werkt als stagiaire in 

onze kattenopvang. Daar helpt ze mee de katten te resocialiseren. iets 

wat meestal met veel liefde en geduld lukt, al moet je ze soms wel even 

‘omkopen’. 

 ‘Een kwestie van 
  niet opgeven’

het resocialiseren van katten
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Er werd gebeld met de melding dat er een zwart-witte kat 
rondliep in het Erasmuspark. De kat leek uitgehongerd 
en zat onder de korsten en wondjes.

Wij gingen naar het Erasmuspark en zagen inderdaad 
Sam lopen. Hij had honger, maar was slim genoeg om 
zich niet te laten pakken. Wij maakten een blikje katten-
voer open en daar kwam hij direct op af. Maar zodra je 
met je hand in de buurt van zijn nek kwam, liep hij weg. 
We besloten om de vangkooi te gebruiken en binnen vijf 
minuten was Sam gevangen. Omdat de chipreader die wij 
bij ons hadden kapot bleek, namen we hem mee naar de 
SAZ en daar bleek hij een chip te hebben. Een van onze 
stagiaires herkende Sam van de folder die wij hadden 
verspreid in de Vespuccistraat, met daarop een foto van 
Sam. Hij liep daar zeer regelmatig door de buurt en werd 
gemeld als zwerfkat. 

We belden direct de eigenaar van Sam, maar die was niet 
thuis. We hadden een vermoeden bij welke dierenarts 
Sam onder behandeling was. En ja hoor: daar was Sam 
bekend en de korsten en wondjes die hij had waren een 
gevolg van een allergie waarvoor hij elke drie maanden 
een injectie kreeg.

baasje blij
Gelukkig was zijn baasje na zes uur thuis en konden we 
Sam thuisbrengen. Hij bleek een eind uit de buurt van 
het Erasmuspark te wonen. Maar zijn baasje vertelde 

waarom Sam elke keer weer daarnaartoe ging. Samen 
met zijn zus woonde Sam in Groningen. Broer en zus 
gingen altijd samen op pad, maar zus was de leider en 
Sam volgde zijn zus braaf. Toen besloot hun baasje te 
verhuizen naar Amsterdam.

Helaas is zus daar aangereden door een auto en ze over-
leefde dit niet. Het baasje nam zus mee naar huis en 
legde haar in de woonkamer, zodat Sam kon zien en rui-
ken dat zijn zus was overleden. Samen met zijn baas heeft 
Sam zijn zus begraven. Helaas bleek het kwartje bij Sam 
niet te zijn gevallen, want Sam blijft in de buurt van de 
Vespuccistraat - de plek van de aanrijding - naar zijn zus 
zoeken. Wat een kattenliefde! Zijn baas weet dat Sam op 
zoek is en rondzwerft in de buurt van de Vespuccistraat, 
maar laat hem zijn gang gaan, want dat is wat Sam wil.

De volgende keer als we weer een melding krijgen van 
een zwart-witte kat met korsten en wondjes in de buurt 
van de Vespuccistraat en/of het Erasmuspark, weten we 
dat Sam weer op zoek is naar zijn zus.   

Zoekende Sam
een verhaal over echte broeDer- en zusliefDe

Kater Sam loopt geregeld door de Vespuccistraat. terwijl hij daar 

helemaal niet in de buurt woont. Wat doet Sam daar. of beter gezegd: 

wat zóekt hij daar?

Zijn baasje vertelde waarom Sam 
telkens weer daar naartoe ging



‘Afgelopen mei werd er bij het Dieren Opvangcentrum 
Amsterdam een op straat gevonden kitten binnen-
gebracht. Hij was zo’n zeven weken oud en aan zijn 
achterzijde volledig verlamd. Mijn hart brak. Hoe kon 
dit stoere ventje nou zo op straat zijn gezet?! Wellicht 
was hij aangereden. Als hij in een asiel in een hok zou 
moeten, zou het herstellen alleen maar langer duren, dus 
ik besloot het arme mannetje mee naar huis te nemen. 
In de hoop dat hij daar spoedig zou herstellen.
Helaas herstelde hij niet zoals verwacht. De asieldieren-
arts stemde ermee in om Hummer op kosten van het asiel 

te laten onderzoeken. Door de neuroloog van Universiteit 
Utrecht werd Hummer van top tot teen nagekeken. De 
arts vermoedde dat een cyste op Hummers ruggenmerg 
drukte. We lieten direct een MRI-scan maken die dat ver-
moeden bevestigde. Hummer moest een risicovolle (en 
extreem dure) operatie ondergaan wilde hij kans maken 
op herstel. En er was geen zekerheid óf de neuroloog de 
cyste weg zou kunnen halen. 
Hummer zal toen al maanden bij mij in huis en ik was 
inmiddels enorm gesteld op hem geraakt. Ik moest hui-
len van dit nieuws. Maar aangezien dit zijn enige kans 
op herstel was, besloten we hem te laten opereren.’

goed herstel
‘Wonder boven wonder liep Hummer geruime tijd na 
de ingreep best goed! Rennen, springen, ravotten: alles 
deed hij, een echt stout monster was het! Wel was hij 
door zijn verlamming incontinent. Hierdoor kon het 
nog enkele keren per dag gebeuren dat hij per ongeluk 
iets liet lopen, vooral als hij veel speelde of rende. Toch 
ging hij enorm vooruit. Als hij voelde dat hij moest poe-
pen of plassen, ging hij in elk geval met spoed richting 
de kattenbak. Soms zag je hem dan heel hard lopen 
daarnaartoe, maar dan was de arme stakker net te laat… 
Poepen ging eigenlijk bijna altijd goed, en wellicht zou 
ook dit nog verbeteren.
Maar toen ik hem ongeveer negen maanden in huis had, 
was er geen verder herstel meer zichtbaar. Hummer wist 
niet beter en het was normaal dat hij zijn beentjes nog 

… een verlamd kitten dat op straat werd gevonden. gelukkig kwam 

hij onder de hoede van Manon, receptiemedewerkster bij Dieren 

opvangcentrum Amsterdam. Dankzij haar goede zorgen, en dat van 

vele anderen, kreeg hummers verhaal een happy end.

Er was 
eens…

het verhaal van De verlamDe hummer
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weleens met zich meesleepte of dat hij een plasje op de 
grond deed. Maar verder was hij een vrolijk mannetje, 
een echt knuffelbeest. Waar ik was, daar was hij ook. Hij 
kon héél hard knorren en sukkelde zo in slaap als je hem 
over zijn buikje aaide.’

goed thuis
‘Het werd tijd om permanente opvang voor hem te gaan 
zoeken. Dat vond ik erg lastig, daarom kreeg Hummer 
tijdelijk een plekje bij de SAZ. Daar kon hij zich vrij 
begeven tussen zijn soortgenootjes. Hij kreeg daar ook 
de hele dag aandacht van de verzorgers, dus een foutje 
in de vorm van een poepje of een plasje maakte daar niet 
zo veel uit. In vol vertrouwen durfde ik hem daar achter 
te laten. Bij de SAZ werd goed voor hem gezorgd en 
hij heeft daar héél veel knuffels en aandacht gekregen. 
Ook stond hij op de wachtlijst voor de geweldige perma-
nente dierenopvang in Drachten, waar hij inmiddels ook 
woont. Ik ben ervan overtuigd dat hij het daar enorm 
naar zijn zin heeft. Er zijn daar voldoende katten om te 
terroriseren en genoeg mensen om hem een overload 
aan aandacht te geven. Het is geweldig dat verschillende 
organisaties zich zo hebben ontfermd over het lot van 
Hummer.

Hummer heeft echt voor altijd een plekje in mijn hart. 
Zo’n eigenwijs en gezellig monster heb ik nog nooit eer-
der gezien. Ondanks alles was hij altijd vrolijk. Hummer, 
je bent een kanjer, ik ben blij dat ik jou heb geholpen. 
Als het zou moeten, deed ik het zo weer!’       
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Katten- en hondenbont is hier verboden, maar wordt in Azië zo 
bewerkt dat het moeilijk te onderscheiden is van ander bont, of 
zelfs van nepbont. Zo kan het zijn dat het bonten speeltje voor uw 
kat gemaakt is... van kattenbont! Vaak wordt dit bont ingekocht 
als konijnenbont en weet de verkoper ook niet dat het honden- of 
kattenbont is. 

Echt kattenbont?

 Weetjes

Katten markeren plekken met geur. Dit doen ze door het geven 
van kopjes waarbij ze een door de geurklieren gemaakte vloeistof 
achterlaten. Katten hebben op meerdere plekken zulke klieren: 
rond de mond, op het hoofd, onder de voetjes en net zoals honden, 
hebben katten ook anaalklieren. 

Geurtje erbij?
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Jochie: Heerlijke knuffelkater 
Jochie is een  heerlijke knuffelkater van zeven jaar oud is een. Hij is dol op aandacht en een aai 
over zijn mooie koppie. Hij zoekt dan ook een baasje dat veel thuis is om hem te aaien, borstelen 
en thuis met hem te spelen. Wellicht heeft hij even tijd nodig om te wennen. Bij Jochie vormt 
zich snel gruis in zijn urinewegen. Dit kan leiden tot onzindelijkheid, maar ook tot een levens-
gevaarlijke verstopping. Dit is te voorkomen met speciaal dieetvoer.

mike: nog wat onzeker typetje
Ook Mike is door de SAZ gevangen en naar de DOA gegaan. Mike is een onzeker typetje dat wat 
tijd nodig heeft om het vertrouwen in de mens weer terug te vinden. Mike heeft daarvoor ook een 
rustige omgeving nodig met voldoende speel-, krab- en schuilmogelijkheden. Als hij helemaal is  
gewend, waardeert hij een tuintje waarschijnlijk ook wel.

nicolai: rustig plekje gezocht
Nicolai is ook van de straat gehaald en is zijn vertrouwen in mensen een beetje verloren. Hij 
kijkt eerst de kat uit de boom, maar als hij eenmaal gewend is durft hij af en toe een aai te halen. 
Nicolai zou het heel fijn vinden om naar buiten te mogen en de rest van zijn dagen in een rustig 
huishouden door te brengen. 

weesje: schuwe meid
Weesje heeft heel lang op straat geleefd en vindt mensen niet meer zo leuk. Ze is gelukkig wel 
wat vooruitgegaan, maar ze is nog steeds heel bang. Gelukkig houdt ze van eten en is ze daarmee 
wel te paaien. Voor Weesje zijn we op zoek naar een huis met mensen die ervaring hebben met 
of verstand hebben van schuwe katten. Natuurlijk wil ook Weesje graag naar buiten. Met andere 
katten kan ze het meestal goed vinden.

Vodka: wereldvriend
Vodka is een heel lief, maar ook heel verlegen zwart-wit mannetje van ruim zes jaar jong. Hij 
komt uit een huisje met meerdere katten, maar hij woont liever als enige kat in huis. Vodka wilde 
helemaal niet weg, maar zijn baasje is overleden. Voor dit manneke zoeken we een kinderloos 
huishouden. Met mensen die hem alle tijd van de wereld gunnen om te wennen, maar aan de 
andere kant ook met hem bezig zijn om zijn vertrouwen te winnen. Je krijgt er een wereldvriend 
voor terug! 

Dierenopvangcentrum Amsterdam

Deze kanjers zoeken nog een thuis! * 

Dierenopvangcentrum amsterdam (DOa) is het grootste en een van de oudste asielen van 
nederland, dat als doelstelling het opvangen en herplaatsen van thuisloze honden en katten 
heeft. Per jaar komen hier zo’n tweeduizend honden en katten terecht. 

De dieren bij DoA zijn opgevangen zwerfdieren uit de gemeentes Amsterdam en Diemen, en dieren waarvoor hun 
voormalige eigenaren niet meer kunnen zorgen. Sinds 2007 is DoA gevestigd in een markant nieuwbouwpand aan de 
ookmeerweg in Amsterdam nieuw-West, dat plaats biedt aan 180 honden en 480 katten.

Voor meer informatie over DOA en de aanwezige dieren: Ookmeerweg 271, 1067 SP Amsterdam, tel. 0900 - 200 72 07, 
www.dierenasielamsterdam.nl.  

* 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. 

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

Alle binnengekomen dieren bij Stichting Dierenvangnet zijn binnengekomen 
als crisisdier, en zijn heel jong of juist oud, verwaarloosd en/of getrauma-
tiseerd. in pleeggezinnen wachten de katten, maar ook honden, konijnen, 
knaaagdieren en vogels, op een nieuw baasje. 

Kijk voor meer informatie op www.dierenvangnet.nl. 

Stichting Dierenvangnet

Stichting Loes voor Dieren
Stichting loes voor Dieren - vernoemd naar de helaas veel te vroeg 
overleden voorzitster van Stichting Dieren onder Dak: loes rijswijk - 
vangt gezelschapsdieren op in pleeggezinnen en herplaatst ze. 
De dieren krijgen door deze manier van opvangen veel individuele 
aandacht en wennen aan huiselijke situaties.

Zie voor meer informatie: www.loesvoordieren.nl.

en nog meer kanjers bij deze asiels: 

Dierenasiel Amsterdam-Noord /
Oostzaan
Dierenasiel Amsterdam-noord / oostzaan is een begrip in de regio Amsterdam, 
Zaanstreek en omstreken. het is een van de weinige asiels dat uitsluitend 
katten opvangt. 

Dierenasiel Amsterdam-noord / oostzaan, Zuideinde 220, 
1511 gM oostzaan, tel. 020 - 633 54 00  •  www.stichting-dierenleed.nl.
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We werden gebeld door een medewerkster van de die-
renambulance. Er zat een kat onder een steiger op een 
gracht. Een woonbootbewoner had de kat enkele dagen 
eerder naar de overkant zien zwemmen. Daarna hield de 
kat op zich in een ruimte onder de steiger op en kon daar 
niet meer weg. Ten einde raad belde de woonbootbewoon-
ster de dierenambulance. Die was gaan kijken, maar het 
bleek een ingewikkeld gangenstelsel te zijn en de dieren-
ambulance wist ook niet hoe ze de kat daaronder vandaan 
moesten krijgen. Zelfs de brandweer, die op verzoek van 
de dierenambulance kwam aanzetten, zag geen mogelijk-
heid de kat uit zijn benarde positie te bevrijden. De kat 
zelf was niet te zien, maar reageerde wel op ons geroep. 
Zachtjes hoorde we hem of haar miauwen. 

Provisorische vangkooi
De dag ervoor hadden de medewerkers van de dieren- 
ambulance een schuine plank neergelegd hopend dat het 
dier het lef had om daaroverheen naar boven te klimmen. 

Samen met de medewerkers van de dierenambulance 
maakten we vervolgens een bouwwerk waar we een klei-
ne, lichte vangkooi op konden plaatsen. Die we, omdat we 
bang waren dat de kat mét de kooi in het water zou vallen, 
stevig aan de kade vastmaakten.

En ja hoor: de volgende ochtend hoorden we dat de kat 
in de kooi zat en meteen door de dierenambulance naar 
het asiel was gebracht. Om daar dezelfde dag nog te wor-
den opgehaald door de eigenaar. Die had het verhaal van 
buurtbewoners gehoord en vermoedde dat het om haar 
kat ging, die ze al dagen aan het zoeken was. 

Een paar dagen later benaderde de eigenaar ons nog, om 
ons te bedanken voor onze inzet en te vertellen dat het 
goed ging met de kat.

Enfin: eind goed, al goed!    

Kat in het nauw
vangsuccesje op De gracht

Soms kruipen katten op onmogelijke posities, waar ze zelf met geen 

mogelijkheid meer vandaan kunnen. Zoals deze kat onder een steiger 

op een gracht. Dan helpt het als verschillende dierenorganisaties de 

handen ineen slaan.

Zelfs de brandweer wist niet hoe we de 
kat uit zijn benarde positie konden bevrijden

Een vrouw belde ons dat ze zojuist op een landweggetje 
fietste en onderweg een oude boerderij met bijzon-
der veel katten zag. Of we er even wilden gaan kijken. 
Aangekomen bij de boerderij bleek het een vervallen 
stolpboederijtje te zijn. Maar er brandde wel licht binnen. 
Toch deed er niemand open. Dus we deden een briefje 
in de brievenbus met het verzoek aan de bewoner of die 
contact met ons wilde opnemen. 
Op het terrein stonden echte oude oldtimer vrachtwa-
gens. Toen we door een van de raampjes naar binnen 
gluurden, zagen we een aantal katten lekker uitgebreid op 
de voorstoelen een tukkie doen.
Ze schrokken zich een hoedje van ons en namen via de 
onderkant van de auto de kuierlatten.

In hun vlucht zagen we er wel een stuk of zeven onder de 
klassieker vandaan komen. Voor de zekerheid lieten we 
wat eten voor ze achter, en gingen met lege handen weg. 

urgent
De volgende ochtend werden we gebeld door de eigenaar 
van de boerderij. Hij vertelde dat over vier dagen zijn 
huis gesloopt zou worden in verband met het aanleggen 
van een nieuwe weg. Voor zichzelf had hij al een nieuwe 
bestemming, maar hij zat met zijn handen in het haar 
vanwege zijn katten. Die verzorgde hij al jaren, maar hij 
wist niet hoe hij ze moest vangen en waar ze heen zouden 
moeten. Ooit waren er een aantal aan komen lopen. Maar 
inmiddels was de kolonie zo uitgegroeid en verwilderd 
dat hij er geen kant meer mee op kon. Hij had al navraag 
gedaan bij een asiel in de buurt, maar die wisten ook niet 
wat ze met ermee aan moesten.

Wij zijn er een aantal dagen zoet mee geweest, maar 
vingen in totaal zeventien katten op de boerderij. Er 
waren gelukkig kittens bij die nog konden worden 
gesocialiseerd. Acht katten mochten we na de castratie/
sterilisatie bij de nieuwe boerderij van de boer brengen. 
Twee waren er helaas zo slecht aan toe dat we ze moes-
ten laten inslapen. Een van de katten, Gijs, is nog vrij 
schuw en zit daarom nog bij ons in de opvang.   

op een oude boerderij zaten wel erg veel katten, werd ons gemeld. of 

we even polshoogte wilden gaan nemen. het was maar goed dat we er 

juist op dat moment heengingen. 

Boer wat zeg je 
van mijn katten?

vangsuccesje op een vervallen stolpboerDerij

gijs 

is vrij 

schuw 

en zit 

daarom 

nog bij 

ons

Jans Stroeve, de drijvende kracht 
achter SAZ, controleert de vangkooi.
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We werden gebeld door een bezorgde buurtbewoner. Ze 
trof bij haar huis een hongerige kat aan die ze later terug-
zag in de bosjes verderop. Maar niet alleen: ze had zich 
samen met haar kittens verscholen in de bosjes. De die-
renambulance was al langs geweest, maar die kon de moe-
der en haar kroost niet te pakken krijgen. Ze zaten verstopt 
in de (stekel)bosjes. De melder werd aangeraden contact 
met ons op te nemen. Wat ze dus ook had gedaan.

Als het gaat om een moeder met kittens, moet zo snel 
mogelijk actie worden ondernomen. Want als de poes het 
gevoel heeft dat ze niet meer veilig is, brengt ze haar kit-
tens ergens anders heen en dan kunnen ze weer onvind-
baar zijn. Een andere reden is dat de eerste weken heel 
belangrijk zijn in het socialisatieproces van de kittens. 
Zelfs als de moeder een tamme huiskat is, zullen de kit-
tens buiten opgroeien tot wilde katten. 

Heikele operatie
Binnen een half uur waren we op de locatie en gingen 
we samen met één van de buurtbewoners op zoek bij de 
plek waar zij de katten had gezien. Het kostte even wat 
tijd, maar toen vonden de plek waar ze zaten. Twee kleine 
oogjes keken onze kant op. Maar toen kwam de moeder in 
beeld en begon te blazen.
Na verschillende mislukte pogingen om de moeder te pak-
ken en af te leiden met eten, was ze zo boos geworden dat 
we het op een andere manier moesten proberen.
De vangstok in de bus wordt eigenlijk nooit gebruikt, 
maar omdat we de kittens niet wilden laten zitten en er op 
deze locatie geen plaats was voor een vangkooi, waren we 
genoodzaakt om de vangstok toch te gebruiken. 

Toen we de moeder in de kooi hadden, zijn we achter de 
kittens aangegaan. Helaas waren zij van de schrik allemaal 
naar een andere plek gegaan en konden we ze nergens 
meer zien. Uiteindelijk zijn we de bosjes gaan ‘snoeien’. 
De aarde was bedekt met bladeren en dichtbegroeide 
klimop. De hele rij beplanting werd verdedigd door 
enorme stekels, en de kittens zaten ergens, maar hielden 
zich heel erg stil.

Hulp uit de buurt
De hele vangactie werden we geholpen door twee buurt-
bewoners. Zij voorzagen ons van handschoenen, snoei-
scharen en bezems om de zooi die we gemaakt hadden op 
te ruimen. We kregen zelfs wat te drinken.
Het eerste kitten werd door een van hen gevonden. De 
tweede vonden we vijftien minuten later. Er was mogelijk 
nog een derde, dus we zochten verder. Ondertussen had-
den we boven en onder alles bevoeld, zo veel mogelijk 
planten weggehaald. We zijn in totaal twee en een half 
uur bezig geweest, zaten vol krassen en splinters en had-
den nog steeds geen derde kitten ontdekt. Wel hebben we 
meteen wat plastic en ander vuil uit de bosjes gehaald.

Niemand zeker wist of er twee of drie kittens waren, dus 
uiteindelijk zijn we gestopt met onze zoektocht. In de bos-
jes hebben we eten achtergelaten en de buren zouden in 
de gaten houden of er van gegeten werd.  
De poes hebben we met haar twee kittens naar het asiel 
gebracht voor een huiselijke toekomst.    

Buurt in actie voor poezengezin
vangsuccesje in noorD

Als er ergens een moeder met kittens wordt gespot, moet er zo snel 

mogelijk actie worden ondernomen. Dan is het fijn als buurtbewoners 

een handje meehelpen. Vooral als moeder zich met haar kroost behoor-

lijk goed heeft verstopt. 

Bij de cacoaloodsen in het Westelijke Havengebied leven 
behoorlijk wat zwerfkatten. Wij zijn bezig met het vangen 
en neutraliseren van al deze katten, waarna ze weer terug- 
gezet worden.

De cacaoloodsen liggen in het Westerlijk Havengebied van 
Amsterdam. In tegenstelling tot de binnenstad waar wij 
dagelijks het meeste werk omhanden hebben, leven in dit 
gebied voornamelijk echt wilde katten. Voor deze katten 
is het toepassen van de TNR-methode vaak de beste op-
lossing. Deze katten kunnen namelijk nooit in een huis bij 
mensen (in hun ogen monsters!) gelukkig worden. 

Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor wilde 
zwerfkatten. Voorbeeld hiervan is de jacht waarbij ze 
worden doodgeschoten door jagers. Er wordt vaak stellig 
beweerd dat deze katten het ecologisch systeem versto-
ren en daardoor een groot gevaar vormen. Deze mening 
delen wij niet. Door het aanbieden van een castratie- en 
sterilisatieprogramma zal de omvang van de groep katten 
stabiliseren en vaak zelfs in grootte afnemen. Door het 
aanbieden van nazorg en voldoende bijvoeren hoeven ze 
niet meer dagelijks te jagen om aan voedsel te komen. Het 
aanbieden van voerplekken zorgt er tevens voor dat ze niet 
door honger opnieuw gaan zwerven.    

… met een beetje hulp van ‘die monsters’
EEn gElukkig zwErvErsbEstaan...

Deze mevrouw voert de 
katten, let op of er nieuwe 
zwerfkatten bij komen en 
geeft dit aan ons door. Ook 
maakt zij de neergezette 
(schuil)hokken schoon.

Langs de snelweg is natuurlijk helemaal geen plek voor 
een kat. Laat staan voor een kitten. Gelukkig weten de 
mensen ons in zo’n geval steeds vaker te vinden, zodat we 
meteen tot actie over kunnen gaan.

Een meneer uit Amstelveen had al twee keer een kitten 
langs de snelweg zien zitten. Hij had geprobeerd haar 
zelf te vangen, maar na twee mislukte pogingen belde 
hij ons. We spraken met hem af op de plek waar hij haar 
had gezien. Het regende pijpenstelen en het kitten was 
onvindbaar. 

Het talud was begroeit met planten, dus ze kon zich over-
al verstoppen. Een collega kwam met het idee om het felle 
zoeklicht van onze ambulance te gebruiken. En ineens 
zagen we in het donker haar oogjes oplichten. Helemaal 
natgeregend in de kou zat ze zachtjes te miauwen. Ze liet 
zich benaderen en was gemakkelijk te lokken met een 
beetje voer.

Lekker warm binnen
Onderweg in de auto moest ze nog overgeven, van 
gedroogde blaadjes die ze blijkbaar van honger had gege-
ten. Op de SAZ aangekomen kreeg ze direct een bakje 
lekker eten, ze gromde erbij zo uitgehongerd was ze! 

Ze kon direct terecht bij een van onze pleegadressen. 
Daar zaten nog drie kittens van dezelfde leeftijd, dus ze 
had er meteen twee stiefbroertjes en een stiefzusje bij. 
Nu kon ze eindelijk lekker bijkomen, normaal eten, maar 
vooral veel spelen! Uiteindelijk is dit lieve overlevertje via 
het asiel geplaatst.  

Snelwegkitten
vangsuccesje langs De snelWeg

Lekker veilig binnen spelen, na het angstige 
avontuur langs de snelweg.



Hoezeer hij zich ook verzette tegen het vangen, na de 
nodige liefde en aandacht in onze opvang heeft hij zich 
ontpopt tot een ontzettend lieve kater. Maar wel eentje met 
een eetprobleem. 

Fred werd gevangen op de Admiraal de Ruijterweg. De 
melding was afkomstig van een oudere bewoonster die 
wel vaker de buitenkatten in de achtertuin bijvoerde. Fred 
kwam dagelijks dankbaar op het eten af, maar hij stelde 
zich toch zeer agressief op tegen deze mevrouw. De tuin 
werd zíjn domein. Zelfs als de mevrouw naar buiten 
kwam om lekkernijen neer te zetten, zette hij de aanval 
in. Mevrouw was door haar bijzondere voorliefde voor de 
katten goed op de hoogte van het bestaan van de SAZ en 
aarzelde daarom geen moment om ons in te schakelen.
  

Obsessie voor eten
Bij aankomst werd snel duidelijk dat de vrouw niet had 
overdreven. Onze ervaren kattenvangster dacht Fred wel 
even in zijn nek te kunnen pakken en in een mandje te 
kunnen stoppen. Maar toen zij met een mandje de tuin in 
liep en oog in oog met Fred kwam te staan, vloog de impo-
sante kat direct op haar af, waarop ze snel weer naar bin-
nen vluchtte. Hier was niet op gerekend. Fred was wat je 
mag noemen een beangstigend stevige kater. Gelukkig was 
hij geobsedeerd door eten. Hierdoor was het gemakkelijk 
om hem met wat lekkers in een vangkooi te lokken. 
Hij belandde in onze opvang. Er melde zich geen eigenaar 
en Fred werd na twee weken gecastreerd. Zijn obsessie 
voor eten ging hem parten spelen in de opvang, waar hij 
vrij kon vertoeven en het eten de hele dag beschikbaar was. 
Fred werd snel zwaarlijvig. 

De uitdaging om deze kat te resocialiseren was gezien zijn 
opstandige karakter groter dan ooit. Op Facebook volgden 
onze volgers de vooruitgangen van Fred. Hierdoor had 
Fred zijn eigen fanclub gekregen. Uiteindelijk werd Fred 
een tevreden lieve kater. Omdat hij zo nu en dan zijn kuren 
vertoont en zijn tanden graag zette in de kuiten van een 
verzorgster, is hij overgeplaatst naar de zwerfkattenopvang 
in Uithoorn. Daar mag hij de rest van zijn leven genieten 
van ruimte, eten en de liefde van de verzorgers.

Mr. Fred

fred was wat je mag noemen 
een beangstigend stevige kater

Fred uiterst tevreden in Uithoorn.
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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 Zwefkatten.

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.amsterdamsezwefkatten.nl

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten
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Om het zwerfkattenprobleem binnen de perken te houden, 
is het belangrijk dat katten die op straat komen ‘geholpen’ 
worden. Voor mensen die dit niet zomaar kunnen betalen, 
heeft SAZ een aparte regeling. 

Om het zwerfkattenprobleem van Amsterdam in te per-
ken en onder controle te houden is het van groot belang 
om zo veel mogelijk katten die zich vrij buiten kunnen 
begeven te steriliseren en castreren. Voor iedereen staat 
natuurlijk de keuze vrij om zijn of haar kat te laten ‘hel-
pen’. Maar buiten de noodzaak zwangere zwerfpoezen op 
straat te voorkomen, zitten er nog veel meer voordelen 
aan het laten helpen van je kat. Het steriliseren van de 
poes kent duidelijk gezondheidsvoordelen: zo kan een 
gesteriliseerde poes geen baarmoederontsteking ontwik-
kelen en neemt het risico op melkkliertumoren (borst-
kanker) aanzienlijk af. Bovendien is het gedrag van een 
krolse kat voor de meeste eigenaren niet prettig. Bij het 
castreren van de kater vermindert het territoriale gedrag 
zoals het sproeien (rondom en in huis plassen).

Maar niet iedereen beschikt over een grote beurs. Daarom 
proberen wij het castreren en steriliseren van katten van 

Amsterdammers met een minimuminkomen te stimu-
leren. Door hulp te bieden in de vorm van aangepaste 
tarieven, vervoer, eventuele tijdelijke opvang van de kat en 
het verschaffen van betalingsregelingen.
Beschikt u een minimum inkomen en over een kat of 
poes die gecastreerd of gesteriliseerd moet worden? Belt 
u dan voor het maken van een afspraak.

Tarieven
Onze speciale tarieven voor minima: het castreren van 
een kater kost 40 euro, de sterilisatie van een poes 70 
euro.   

Vervoer
Bent u zelf niet in de gelegenheid om de kat langs te bren-
gen of beschikt u niet over passend vervoer? Dan bieden 
wij een ophaal- en thuisbrengservice. In 2014 is deze ser-
vice nog gratis, vanaf 1 januari 2015 brengen wij hiervoor 
een symbolisch bedrag van 5 euro in rekening.

Behoort u niet tot de minima, ook dan kunt u op de steun 
van de SAZ rekenen.
Belt u voor meer informatie: 020 - 619 03 57.    

Je kat laten helpen tegen gereduceerd tarief
hulp voor amsterDamse minima

‘alleen kattenliefhebbers kennen het genot van muzikale kruiken in bed, die nooit afkoelen!’ 
- Susanne Millen

‘Vrouwen en katten doen wat ze willen en honden en mannen moeten zich hier maar bij neerleggen.’
- Alan Holbrook

 cat-quotes



1. Vul in:
Vijf vlooien op de kat is ….. vlooien in je huis.

2. Welke worm wordt overgebracht door de vlo?
A:  De spoelworm
B:  De lintworm
C:  De longworm

3. De levenscyclus van de vlo, zet in de goede volgorde:
A: Volwassen vlo  –  B:  Larve  –  C: Ei  –  D: Pop

4. Welke worm is dit?
A:  De spoelworm
B:  De lintworm
C:  De longworm

5. Waar/Niet waar
Spoelwormen kunnen kinderen in de zandbak besmetten 
en zo mede astma veroorzaken.

6. Hoe vaak moet een volwassen kat ontwormd worden?
A:  1 x per jaar
B:  2 x per jaar
C:  3 x per jaar
D:  4 x per jaar

7. En op welke leeftijd ontwormen we jonge kittens?
A:  Op 2 - 4 - 6 - 8 weken leeftijd
B:  Op 4 - 6 - 8 weken leeftijd
C:  Op 6 - 8 weken leeftijd

8. Als we ‘rijstekorrels’ bij 
de anus zien, met welke worm 
hebben we dan te maken?
A:  De spoelworm
B:  De lintworm
C:  De longworm

9. Hoe verwijder ik een teek bij mijn kat?
A:  Met een haakje
B:  Met een tekenpincet
C:  Lostrekken met de hand
D:  Alle antwoorden zijn goed

10. Pipetjes tegen vlooien werken ook tegen teken.
Waar / Niet waar

Antwoorden: 

1.  honderd
5 % van de vlooienpopulatie zit op uw huisdier en 95 % in de 
omgeving.

2. B:  De lintworm

3.  A, C, B, D
De vlo legt eitjes, daaruit ontwikkeld 
zich een larve, als deze goed gegeten 
heeft, popt hij zich in en daar komt 
dan weer een vlo uit.

4. A:  De spoelworm.

5. Waar. De larfjes van de spoelworm trekken door het 
lichaam, vooral door de longen, en kunnen zo astma veroor-
zaken, dan wel verergeren. Het is dan ook erg belangrijk dat 
katten, die tenslotte graag op kinderspeelplaatsen in het zand 
poepen, goed ontwormd worden.

6. D:  4 x per jaar.

7. B: 
De kittens krijgen spoelwormen van hun moeder via de 
moedermelk en moeten daarom op jonge leeftijd ontwormd 
worden. Omdat pups de spoelwormen al in de baarmoeder 
krijgen, worden zij zelfs al vanaf de leeftijd van twee weken 
leeftijd ontwormd (zie antwoord A).

8. B:  De lintworm is opgebouwd 
uit stukjes (segmenten) en deze 
kun je bij de anus zien.

9. A en B:  
Als je teek lostrekt met de hand, kan 
de kop blijven zitten en een ontsteking veroorzaken. Het is een 
fabeltje dat de tekenkop door het lichaam gaat zwerven.

10. Meestal niet waar. De meeste vlooienpipetjes werken niet 
tegen teken! Dus let erop bij aanschaf.

Uw dierenarts is goed op de hoogte welke middelen goed tegen 
vlooien, teken en wormen werken en kan u hierbij adviseren!

De grote ongewenste 
huisdieren kwis
Met deze kwis kunt u uw kennis testen over wat u weet van ongewenste huisdieren, zoals vlooien en wormen.

kWis van onze Dierenarts
WWW.DierenkliniekosDorp.nl
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Joanie was terechtgekomen in het dierenasiel van 
Hoofddorp. Afgestaan door haar eigenares omdat ze afwij-
kend gedrag vertoonde waarbij ze mensen aanviel. Ze was 
behoorlijk verwilderd. Omdat ze in Hoofddorp niet over de 
mensen beschikten om Joanie de intensieve zorg te bieden 
die ze nodig had, werd ons verzocht zorg te dragen voor 
haar resocialisatie. Joanie had bij ons natuurlijk even nodig 
om te wennen, maar ze ontpopte zich sneller dan verwacht 
als een lieve doch verlegen poes. Ze was een beetje bang en 
voelde zich hierdoor niet helemaal op haar plek tussen de 
overige katten. Als Joanie aandacht probeerde te zoeken bij 
mensen, eisten de dominantere katten meestal de aandacht 
op waardoor Joanie meestal weer wegkroop in een hoekje. 
Een van onze medewerkers besloot haar zelf te adopteren.

nieuw thuis
‘Op 5 juni van dit jaar werd Joanie bij ons gebracht,’ vertelt 
Joanies nieuwe baasje. ‘We hadden begrepen dat ze een 
verleden had waarbij ze mensen aanviel en op de SAZ zat 
ze hele dagen in een bakje van de krabpaal. Andere katten 
vond ze maar eng omdat die erg dominant waren. De eer-
ste keer dat ik Joanie aaide op de SAZ begon ze mijn hand 
meteen te wassen. Dit was voor mij een teken dat ze met 
ons mee moest. Na een paar uur naast de vaatwasser te heb-
ben gezeten ging mevrouw haar nieuwe huis al verkennen. 
Toen ze onze andere kat Dompie tegenkwam, piepte ze 
zachtjes en liep ze heel langzaam langs hem heen. Al snel 
kreeg ik zomaar de eerste kopjes tegen mijn been! Nadat 
we ’s avonds het kleed over de bank hadden gedaan waar 
Dompie altijd op slaapt, ging Joanie een eindje van Dompie 
afliggen en begon lekker te snurken.
De volgende dag ging Joanie achter het gordijn zitten, maar 
als je haar zachtjes riep, kwam ze naar je toe om een kopje 
te geven. Het eerste oogcontact met Dompie werd gemaakt 
en dat ging prima. Dompie - een vriendelijke grote, oude 
reus - wilde direct met Joanie spelen, maar dat vond ze 
nog ietsjes te eng.’

Probleempje
‘Na een paar dagen bleek dat Joanie een klein probleempje 
had: plassen in de kattenmandjes en op de bank. Een extra 
bak met krantensnippertjes naast de kattenbak zetten (wat 
ze gewend was bij de SAZ) bleek niet te helpen. Mevrouw 
bleef elke nacht plassen. We vonden het plassen op de bank 

natuurlijk ontzettend vies en vervelend. Ook al wisten we 
dat ze er niks aan kon doen. Of we ooit hebben overwogen 
haar daarom terug te brengen? Nooit! Wij hebben Joanie 
uitgekozen en Joanie ons. Zij hoort bij ons en zal altijd bij 
ons blijven. Aan ons de taak om erachter te komen waarom 
ze bleef plassen: een uitdaging!’

gouden combi
‘Na veel geprobeerd te hebben, vonden we uiteindelijk de 
gouden combinatie die voorkomt dat ze op de bank plast. 
We hebben alle mandjes weggedaan (hier sliep Dompie 
sowieso niet in, dus dat was makkelijk). We hebben op een 
gedeelte van de bank elke nacht een wasbaar molton gelegd 
(bedoeld voor kinderen / mensen die in bed plassen, dus 
met een plastic onderkant). De rest van de bank hebben we 
met stukken aluminiumfolie bedekt waar Joanie echt niets 
van wil weten. Sinds we dit elke avond doen, is er niet meer 
op de bank geplast! 
Zodra Joanie de keuze krijgt om nog ergens anders te lig-
gen (op een stoel of in een mandje), gaat ze weer op de 
bank plassen. Het is bij haar dus een kwestie van slaap-
ruimte beperken. 

Een kat adopteren met een geschiedenis gaat niet altijd 
vlekkeloos, maar als je ziet hoe gelukkig en dankbaar ze 
na een tijdje zijn, dan zijn alle aanpassingen die je voor ze 
moet maken meer dan de moeite waard! Joanie heeft zich 
bij ons ontpopt tot een lieve, actieve en beetje excentrieke 
poes die van knuffelen houdt. Uiteindelijk zijn Dompie en 
Joanie dikke vriendjes geworden en kunnen ze niet zonder 
elkaar (alhoewel de oude Domp af en toe wel wat rust kan 
gebruiken van de levendige Joanie).’

‘Of we ooit hebben overwogen haar 
terug te brengen? Nooit!’

kat met een rugzakje

Katten die bij de SAZ binnenkomen in de opvang hebben meestal 
behoorlijk wat bagage. Zoals Joanie, die maar op de bank van haar 
nieuwe baasje bleef plassen. toch was wegdoen voor haar baasje 
geen optie. Een oplossing zoeken wél.
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Amsterdamse
  Zwerfkatten

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 katten nadat ze bij ons terecht zijn gekomen, altijd direct door een dierenarts worden onderzocht. Daarbij 

zullen ze worden ontwormd, ontvlooid, en indien nodig, gecastreerd of gesteriliseerd. Vervolgens zullen we 

altijd zeer geduldig proberen om elke kat te resocialiseren om hem vervolgens te kunnen herplaatsen.

hebben we te maken met een wilde buitenkat, dan zal deze indien mogelijk weer worden teruggezet in zijn 

vertrouwde omgeving, mits deze omgeving veilig en schoon is en daarbij zal nazorg altijd betracht worden. is 

de plaats van herkomst ongeschikt om de kat terug te plaatsen, dan gaan deze katten doorgaans naar één van 

de speciaal daarvoor bestemde samenwerkende nederlandse kattenopvangcentra. Doordat er minder jonge 

katjes zullen zijn, zal de populatie van verwilderde katten gelijk blijven of zelfs misschien 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). 

Mocht er desondanks geen eigenaar gevonden worden, dan wordt er in samenwerking met de dierenasiels 

een nieuw tehuis gezocht voor de kat.


