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

Beste lezer,

De afgelopen maanden waren wederom hectisch bij de SAZ. 
Zo hebben we weer vele kitten-nestjes opgevangen. Gelukkig 
konden die vaak relatief snel door naar een pleeggezin of een 
asiel. Toch zijn sommige wat oudere kittens door plaatsgebrek 
ook in onze opvang terechtgekomen. 

Daarnaast zijn er ook de nodige volwassen katten binnen-
gebracht. De meest opvallende was Nelis. Niet voor niks deze 
keer de ‘Swieber in the spotlight’. Hij kwam verlamd bij ons 
binnen en we wisten de eerste dagen niet of hij het zou red-
den. Gelukkig vond hij langzaamaan zijn krachten terug en 
is hij voorspoedig gaan herstellen. Het hele verhaal van deze 
lieve kater is terug te lezen op pagina 16. Verder zijn in deze 
Swieber vele andere verhalen van onze katten, vrijwilligers en 
algemene kattentips te lezen. 

Veel leesplezier!

Muppet

Nelis niet meer mank

Adoptie op afstand
Muppet is een van onze katten die uw 
steun kan gebruiken. Lees meer over 
adoptie op afstand en over Muppet op 
pagina 26.

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

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

uitgelicht

16

Adoptie op afstand26
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Feiten en fabels over castraties6
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Dat het belangrijk is om een kat te chippen en de chip goed te registreren, is 

helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het overgrote deel van de katten 

waar de SAZ mee te maken krijgt, heeft helaas niet zo’n chip.  

Weer thuis dankzij chip

We proberen een eigenaar te achterhalen onder andere 
door te folderen in de buurt waar we een kat aantreffen. 
Dat wordt echter lastig als een kat verder of langer van 
huis is. Deze zomer hadden we twee goede voorbeelden 
waarbij de chip cruciaal was om katten toch weer thuis te 
brengen.  

indica
Indica was gesignaleerd op een camping in de omge-
ving van IJmuiden. Een campinggast belde de dieren-
ambulance. Gelukkig bleek Indica gechipt. Ze bleek al 
drie jaar vermist te zijn. Ook klopte de registratie van 
de chip niet meer helemaal. Indica kwam dus bij ons 
terecht. We wisten de eigenaar gelukkig te achterhalen. 
Die was op dat moment in het buitenland. Ze was dol-
gelukkig met het bericht dat bovendien ook nog eens op 
haar verjaardag kwam. Eenmaal terug in Nederland was 
ze dan ook blij dat ze Indica weer volop kon knuffelen.

Zoë
Zoë was ‘pas’ enkele maanden vermist vanuit het cen-
trum van Amsterdam. Er werd volop gezocht, helaas 
werd ze maar niet gevonden. Tot wij op een gegeven 
moment een melding binnenkregen. Bij een bedrijf 
in Amsterdam-Zuidoost was een kat op het terrein 
gesignaleerd. Na het plaatsen van een vangkooi werd 
de kat binnen een dag gevangen. Na het uitlezen van de 
chip bleek het om Zoë te gaan. Tot grote vreugde van 
haar gezin waarmee zij daarna ook snel herenigd kon 
worden. 

Chip kan zorgen voor hereniging

We horen nog te vaak mensen zeggen dat ze een chip 
niet nodig vinden omdat hun kat toch binnenblijft. 
Maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Zelfs 
bij de meest voorzichtige mensen kan het misgaan. 
En juist katten die nooit buiten komen, hebben meer 
moeite hun huis weer te vinden. Mocht uw kat nog niet 
gechipt zijn: neem contact met ons op. U kunt dan een 
afspraak maken zodat uw kat snel gechipt wordt. 

Er zijn een aantal plekken in de stad waar regelmatig 
zwerfkatten gemeld worden. De Heining is zo’n plek waar 
de SAZ vaak katten vangt. Zo kwamen er deze zomer in 
korte tijd twee meldingen binnen van kitten-nestjes die 
daar gesignaleerd waren.  

Gelukkig in beide gevallen met moeder. Het viel echter 
niet mee om ze te vangen. Zo werd er meerdere avonden 
tot ver in de nacht gepost. Hierbij werd ook een speciale 
familievangkooi gebruikt om de kans het grootst te maken 
moeder en kittens tegelijk te vangen. Alleen de kittens 
vangen zou namelijk weer een hoop extra complicaties 
met zich meebrengen. Na enkele dagen wisten we de 
eerste familie compleet te vangen en naar onze opvang te 
brengen. Een paar dagen later volgde het tweede nest. 

Omdat het hier om al iets grotere kittens ging, was er al 
sprake van een kleine achterstand in de socialisatie. De 
kittens zijn dan namelijk al wat minder onbevangen en 
dus wat schuwer naar mensen toe. Gelukkig waren we er 
echter vroeg genoeg bij zodat dit met geduld en liefde van 
onze vrijwilligers helemaal goed moet komen!

Nachtelijke vangavonturen 
door: Patrick schellen
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Indica na lange tijd herenigd...

Zoë weer thuis...

Eigenaar te achterhalen door uitlezen chip...



Fabel 6: Na een castratie stopt de kater met sproeien
Helaas is dit niet altijd waar. Katers doen dit vaak omdat er 
een medische reden is of om hun territorium af te bake-
nen en poezen te laten weten waar ze zijn. Om sproeien te 
voorkomen is het eigenlijk belangrijk om de kater op tijd 
te laten castreren. We doen dit meestal vanaf 6 maanden. 
Mocht hij toch eerder beginnen of het lijkt alsof hij gaat 
beginnen met sproeien, dan is het goed om de kater zo 
snel mogelijk te castreren. 

Wij adviseren dan ook om de kat rond de 6 maanden te 
laten castreren of steriliseren om problemen in de toe-
komst te voorkomen. Ook voor de gezondheid van uw kat 
is het beter om niet te lang te wachten! Bij poezen zien we 
vaak op latere leeftijd een ontsteking van de baarmoeder, 
borstkanker en suikerziekte. Katers vechten veel buiten 
en komen dan thuis met abcessen of ze kunnen besmet 
raken met besmettelijke ziektes. Ook hebben ze een gro-
tere kans op blaasgruis.
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Fabel 1:   een poes moet eerst krols zijn geweest of een 
nestje hebben gehad voor ze gesteriliseerd mag worden. 
Dit klopt niet. Voor een poes maakt het niet uit of ze krols 
is geweest voordat ze gesteriliseerd wordt. Het krols wor-
den kan namelijk ook heel vervelend zijn voor de poes en 
de eigenaar. Als ze krols zijn hebben ze de drang om voort 
te planten en zullen de poezen ook alles proberen te doen 
om op zoek te gaan naar katers. Als dit dus niet kan, is het 
frustrerend voor de poes. Vaak mauwen ze ook veel en zijn 
ze veel aanhankelijker. Poezen hebben dit ongeveer iedere 
2 - 3 weken en dan een aantal dagen achter elkaar.

Fabel 2:  een kat stopt met groeien na de castratie /
sterilisatie
Ook dit is niet waar. Katten groeien gewoon door na de 
castratie/sterilisatie. De energie die anders gebruikt wordt 
voor de ontwikkeling van de geslachtsdelen kan dan 
gebruikt worden voor de groei van de kat. Het wil dus 
evenmin zeggen dat ze minder groot worden dan katten 
die niet gecastreerd / gesteriliseerd zijn.

Fabel 3: een gecastreerde kater heeft een grotere kans op 
het ontwikkelen van blaasgruis
Een kater heeft altijd meer kans op het ontwikkelen van 
blaasgruis dan een poes. Dit heeft te maken met de voe-
ding van een kat en stress is ook een factor. Castratie is 
dan juist goed. De kater heeft dan minder stress, omdat hij 
niet continu achter de poezen aan hoeft om zichzelf voort 
te planten. De plasbuis van een kater is minder breed dan 
die van een poes, waardoor kristallen zich sneller ophopen 
en de buis daardoor verstopt raakt.

Fabel 4: Het gedrag van de kat verandert in negatieve zin
Ook dit is een fabel. Vaak zien we juist dat katten die niet 
gecastreerd of gesteriliseerd zijn juist feller zijn dan gecas-
treerde katten. Dit komt omdat ze als ze gecastreerd zijn, 
er niet meer op uit hoeven om zich voort te planten. We 
zien dat jonge katten die gecastreerd worden veel socialer 
zijn.

Fabel 5: De kat wordt na castratie / sterilisatie te dik
Dit is helaas geen fabel. We zien vaak dat katten dikker 
worden na hun castratie / sterilisatie. Dit komt door de 
hormonen die we wegnemen. We kunnen dit wel probe-
ren te voorkomen door na de operatie ander voer te gaan 
geven en wat minder te gaan voeren. Het gewicht in de 
gaten houden is erg belangrijk!

Feiten en fabels over 
castraties

Van de dierenarts…

s w i e b e r  I N F O R M AT I E F
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door: Michelle bloos

In onze praktijk merken wij dat er vaak verhalen over castreren en steriliseren 
rondgaan die niet kloppen. Hierdoor worden veel katten niet gecastreerd of 
gesteriliseerd en ontstaan er later juist problemen. Hieronder een aantal fabels 
op een rij.  



De SAZ-Voedselbank Voor Dieren is ontstaan omdat we 
door onze werkzaamheden met zwerfdieren begrepen dat 
er een grote behoefte is aan deze vorm van hulp. 

Daarmee voorzien we in de eerste levensbehoeften van 
de dieren met een thuis. We doen dit door voedsel voor 
gezelschapsdieren te verstrekken aan eigenaren die (tij-
delijk) financieel niet of nauwelijks in staat zijn om voor 
hun dieren goed en voldoende voedsel te kunnen kopen. 
Daarnaast wordt met aanbieden van hulp op deze wijze 
verspilling van voedsel tegengegaan, want vaak betreft het 
voedsel dat anders vernietigd zou worden. 

We bieden alleen ondersteuning waar dat echt nodig is. 
Door onze dagelijkse werkzaamheden met veelal kwets-
bare mensen, kunnen wij ervoor zorgen dat de beschik-
baar gestelde middelen ook daadwerkelijk terecht komen 
bij de mensen én de dieren, die dit het hardst nodig 
hebben. 

Lees meer over de voorwaarden en aanmelding op:
saz.amsterdam/voedselbank-voor-dieren
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We werken bij de SAZ voornamelijk met zwerfkatten. 
Maar is iedere kat die u buiten ziet ‘zwerven’ meteen 
een zwerfkat? Uiteraard niet. Voorzichtigheid is dus aan 
te raden in het benaderen van buitenkatten. Voor u het 
weet veroorzaakt u (onbedoeld) een probleem dat er niet 
was. 

We maken het regelmatig mee: een kat, jaren vermist, 
blijkt heel dicht bij huis bij iemand anders te hebben 
gezeten. Dit komt dan meestal aan het licht als de kat 
wat gaat mankeren. De tijdelijke verzorger(s) willen 
de rekening van de dierenarts niet betalen en pas dan 
komen wij, de dierenambulance of het asiel in beeld. 

De situatie ontstaat heel gemakkelijk bij kattenliefheb-
bers die in de eerste plaats goed willen doen voor het 
dier. Ze zien buiten een onbekende kat en geven hem 
of haar te eten. Dit is misschien begrijpelijk, maar zeker 
af te raden. Stel dat de kat een ziekte heeft en dieetvoer 
moet krijgen? Maar ook kan hiermee een basis worden 
gelegd om een kat weg van huis te ‘lokken’. 
Een kat vindt het eten wat ze elders krijgt misschien wel 
lekkerder dan thuis. Of het is een veelvraat die komt 
bedelen voor meer dan wat alleen thuis te halen is. Door 
ze eten te geven kan z0’n kat gemotiveerd worden om 
steeds vaker en langer langs te komen, zonder dat een 
eventuele eigenaar daarvan op de hoogte is. De kat wordt 
ondertussen vast gemist. 

Het beste is dus: voer vreemde katten niet zomaar! En 
waar we het hebben over voeren, dan geldt dit natuurlijk 
ook voor verplaatsen. Dit maakt het voor een kat moei-
lijker om zijn / haar thuis terug te vinden en met de 
eigenaar herenigd te worden. 

Het is aan een kat wel te zien wanneer die snel extra ver-
zorging nodig heeft. Neem in zo’n geval contact op met 
ons. Wij zullen adviseren of het wel of niet verstandig 
is om een kat te gaan voeren. Ook kan er een chipcheck 
gedaan worden om te kijken waar een kat thuishoort. We 
hebben een netwerk van vrijwilligers in diverse stads-
delen die een chipreader hebben en redelijk snel ter plaatse 
kunnen zijn.

Ziet een kat er verzorgd en gezond uit, maar maakt u 
zich toch zorgen omdat u de kat vaker ziet? U kunt dan 
beginnen door een foto te maken en navraag te doen in 
de buurt. Dit kan via (online) buurtgroepen, of uiteinde-
lijk zelfs via posters of briefjes. Is er tenslotte het sterke 
vermoeden dat de kat op de verkeerde plek rondzwerft, 
dan is het ook weer het beste om eerst een melding 
te doen en te overleggen voor er overgegaan wordt tot 
voeren.

Voor jonge (zwerf)kittens zit het net wat anders. Hierbij 
is het helemaal belangrijk om ze met rust te laten en ons 
met spoed in te seinen. Het lijkt misschien leuk om ze 
op te zien groeien, maar voor hun overlevings- en soci-
alisatiekansen kan het funest zijn om zelf maar wat te 
proberen. Als het nest aangeraakt wordt, kan dat boven-
dien de moederpoes - als die er nog is - wegjagen.           

Goede bedoelingen 
kunnen verkeerd uitpakken
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door: Patrick schellen

Dierenvoedselbank
als die zielige kat toch 

geen zwerVer blijkt...

Geef een onbekende kat
niet zomaar te eten...

Maakt u zich zorgen? 
Neem een foto en doe navraag in de buurt...
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Zuiderakerweg 60  •  1069 MJ Amsterdam  •  T: 020 - 334 30 15  

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

www.amico-brandbeveiliging.nl
            

Verkoop en service aan:

Brandblussers, brandbluswagens,
brandslanghaspels, blusdekens,
noodverlichting, veiligheidssignalering

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

www.rucodierenvoeding.nl

Wij maken dieren beter...

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

www.dierenkliniekosdorp.nl

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

Dierenkliniek
Osdorp 

Brandbeveiliging

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

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

Bloemenkiosk Sierplein

Op een mooie zaterdag was ik op de yogaschool aan het 
werk. Twee leden van de school zaten voor het raam koffie 
te drinken. Opeens zagen we een zwarte kat uit de lucht 
vallen. Het was een enorme knal. De twee leden renden 
naar buiten om zich over de kat te ontfermen. Ze gingen 
daarna op zoek naar de eigenaar en belden overal aan. Ik 
paste ondertussen op de kat. Die kon niet meer goed op 
zijn pootjes staan en had duidelijk hulp nodig van een 
dierenarts. Gelukkig werd de eigenaar gevonden. Zichtbaar 
in paniek kwam hij zijn kat ophalen. Hij beloofde meteen 
naar de dierenarts te gaan. 

Dit is een verhaal dat gelukkig redelijk goed afloopt. De kat 
is weer terug bij de eigenaar. Helaas wel gewond met - naast 
pijn en ongemak - ook hoge dierenartskosten als gevolg. 
Dat wilt u als baasje natuurlijk voor uw kat voorkomen. 
Als u graag wilt dat uw kat van het balkon gebruik kan 
maken, dan zijn er een aantal goede oplossingen voor het 
afzetten van uw balkon. Dat is een kleine investering die u 
en uw kat een hoop ellende besparen. 

Chippen
Daarnaast is het sowieso verstandig om uw kat te laten 
chippen. Een kat kan niet meer terug naar het balkon waar 
hij vanaf is gevallen, ook al woont u maar op één hoog. En 
ook van één hoog kan een kat verkeerd terecht komen en 
zichzelf bezeren. Als de kat niet meer in staat is om naar 
zijn huis te gaan of de weg naar zijn huis niet weet, dan 
gaat hij mogelijk ook zwerven. En is hij gewond dan zal hij 
zich gaan verstoppen, waardoor het nog moeilijker wordt 
de kat terug te vinden. 
Heeft hij dus geen chip, dan is het voor de SAZ, de 
dierenambulance of een dierenarts erg lastig uw adres 
te achterhalen als uw kat gevonden is. Zorg er daarom 
altijd voor dat de chip up-to-date geregistreerd is, met een 
recent telefoonnummer.

Naast mijn vrijwilligerswerk bij de SAZ, werk ik ook bij een yogaschool. 
De school is gevestigd op de begane grond en de eerste verdieping. Daarboven 

zijn appartementen gevestigd. 

Balkonbescherming kan 
een hoop leed voorkomen 

door: Calluna Tenge

Met een kleine investering
kunt u zorgen dat uw kat niet 

van het balkon kan vallen...



Mijn naam is Amy en ik ben een knappe dame van drie 
jaar oud. Voordat ik bij mijn nieuwe personeel kwam te 
wonen zwierf ik rond door de mooie straten en parken 
van Amsterdam. Altijd op zoek naar een maaltijd en een 
slaapplek. 

Uiteindelijk kwam ik terecht bij de SAZ. Hier was het 
lekker warm en stonden er heerlijke brokjes voor mij 
klaar. Daarnaast werd ik grondig nagekeken door de die-
renarts en werd getest op FIV (kattenaids) en wat denk je? 
Positief!

Gelukkig kon ik, nadat ik weer tot rust was gekomen, 
terecht in een eigen huisje met personeel. Helaas maakte 
dit personeel nogal wat kabaal wat ik niet zo tof vond en 
moest ik het personeel delen met een andere kat. Tijd dus 
om op zoek te gaan naar iets anders! Uiteindelijk heb ik 
sinds november vorig jaar een nieuwe woning en hoef ik 
het personeel niet te delen met een andere kat.

Het huisje is klein maar fijn en heeft een groot balkon 
met uitzicht op een binnentuin. Als het niet regent, vind 
ik het balkon een heerlijk plekje om te loungen. Binnen 
heb ik ook diverse comfortabele slaapplekjes en een mooie 
krabton, al gebruik ik liever de bank voor mijn manicure. 
Helaas wordt niet altijd mijn favoriete maaltje gekookt, 
maar dan stuur ik mijn personeel gewoon weer op pad 
om de juiste maaltijd af te halen. Nadat ik mijn buikje 
rond heb gegeten, kijk ik graag wat tv terwijl mijn vacht in 
model wordt gebracht.

a P N e u M a G a Z i N e  R U B R I E K
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Dierenwinkels verkopen ze in vele soorten en maten. 
Maar het kan net zo leuk zijn om te gaan knutselen en 
zelf een voerspelletje voor uw kat te maken. Bovendien is 
hergebruik wel zo milieuvriendelijk. 

Is uw kat nog niet gewend aan het eten met voerspelletjes, 
neem dan de tijd om het goed te introduceren. Het is 
doorgaans niet zo dat als u het neerzet, de kat er dan auto-
matisch uit eet. Doet een kat er niet direct iets mee, denk 
dan niet meteen dat een kat het niet leuk vindt en geef 
vooral niet te snel op. Het is een kwestie van geleidelijk 
introduceren en dan de moeilijkheid opbouwen. 

Zeker voor binnenkatten kunnen voerspelletjes een ont-
zettend positieve impact op hun gezondheid hebben. Ze 
worden mentaal gestimuleerd, zullen minder snel schrok-
ken en ook overeten uit verveling kunt u zo tegengaan. 
Zeker als een kat door het schrokken overgeeft of last 
krijgt van overgewicht heeft dat voordelen. 

Enkele voorbeelden ter inspiratie:

• een snuffelmat
Knip wat oude t-shirts in repen en knoop ze op een stevige 
ondergrond zoals bijvoorbeeld een verfrooster. Verstop in 
de snuffelmat de brokjes en de kat is wel even druk met 
zoeken
• een houten voerdoolhof
Maak met latjes (varieer ook vooral in hoogte om het moei-
lijker of makkelijker te maken) een doolhof op een plank. 
Hierdoor moet de kat wat meer puzzelen om de brokjes 
te pakken.
• Kartonnen snackbal
Knip een wc-rol in vier gelijke delen en zet deze ringen in 
een bolvorm om elkaar heen. Vullen met snacks of brokjes 
en de kat kan zich een tijd uitleven!
• een piramide van wc-rollen
Dit is een goed begin om de kat te leren op zoek te gaan 
naar zijn eten. Laat wat rolletjes leeg, doe wat extra brok-
jes in andere rolletjes. Maak hem zo groot of klein als u 
zelf wilt. Er zijn genoeg mogelijkheden om variatie aan te 
brengen bij dit simpel spel. 

Voerspelletjes voor de kat
 do it Yourself

door: Patrick schellen door: Donja elmasriAmy, een knuffelkat met pit
Van zwerVertje tot kat met personeel

Lang niet alle stadskatten hebben de gelegenheid om natuurlijk jachtgedrag te 
vertonen. Voor het welzijn van de kat is het echter goed om dit te s(t)imuleren. 
Een mooie manier om dit te doen is om de kat te voeren door middel van voer-
spelletjes.   
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De Koningsboekerij  • 06 229 92 460 • info@dekoningsboekerij.nl • www.dekoningsboekerij.nl

Poezenverjaardagskalender

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

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

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

• • •   snorharen eigenlijk een verkeerde naam zijn, omdat 
dergelijke tastharen ook op de poten voorkomen?

• • •  snorharen 3 x zo diep in de huid zitten als de normale vachtharen?

• • •   Katten hun snorharen gebruiken om af te tasten of ze door een opening kunnen?           
als de snorharen niet passen weten ze dat ze klem komen te zitten.  

• • •   snorharen kunnen uitvallen en daarna vanzelf weer aangroeien? Zelf knippen is echter    
uit de boze, omdat de snorharen belangrijk zijn voor de oriëntatie van de kat.

• • •   snorharen een belangrijk onderdeel zijn van de lichaamstaal van een kat? 
        Liggen ze plat op de wangen dan is een kat bang, steken ze naar voren dan is een kat 

alert of mogelijks zelfs agressief. is er niks aan de hand en is de kat ontspannen dan 
staan ze opzij gericht. 

Wist u dat...
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Even voorstellen: knuffelkoningin Yoko. We zijn uiteraard 
dol op al onze katten, maar deze jonge poes heeft al menig 
hart gestolen. 

We hebben haar een tijdje geleden in de stad van straat 
gehaald. Zoals de melder ons mooi wist te vertellen: ‘Dit 
geweldige dametje liep in de buurt. Non-stop snottebel-
len, zo dankbaar voor het eten en het schoonmaken van 
haar neusje en oogjes. Als het had gekund, was ze in me 
gekropen.’ Bij een chipcheck zagen we dat ze wel gechipt 
was, maar dat dit een niet geregistreerde buitenlandse 
chip was. Het maakt haar geschiedenis nog mysterieuzer. 
Helaas bleek ze flink last van niesziekte te hebben. Ze 
heeft daarom eerst een tijdje moeten aansterken in onze 
ziekenboeg.

Eenmaal in de gewone kamer is haar ware aard volop naar 
boven gekomen. Ze klimt in iedereen die ze tegenkomt, 
om vervolgens volop kopjes en knuffels uit te delen, wat 
een groot verschil is met de katten die normaal bij ons bin-
nenkomen. Helaas was ze nog niet helemaal hersteld van 
haar niesziekte en heeft ze een tijdje later nog een week in 
de ziekenboeg moeten doorbrengen. 

Terug in de kamer ging ze door met waar ze gebleven was: 
volop knuffelen en in iedereen klimmen die maar in haar 
buurt kwam. Yoko is zo nog een tijdje de mascotte geweest 
voor de vrijwilligers van de SAZ. 

Eind augustus hebben we Yoko naar haar nieuwe thuis 
mogen brengen. Ze was meteen volop onderzoekend in 
haar nieuwe woning en paste zich snel aan. Haar nieuwe 
gezin heeft haar Marsha genoemd. We zijn ervan over-
tuigd dat Marsha en haar gezin een mooie en knuffelige 
toekomst tegemoet gaan.

Knuffelkoningin kan gaan settelen
door: Patrick schellen

Van straatkat naar huiskat

... en nu volop knuffelen in 
haar nieuwe gezin ...

Nog een laatste knuffel met Marion...



Op de hoogte blijven van de vorderingen 

van Nelis en de SAZ? 

Volg onze kanalen op social media...        

a P N e u M a G a Z i N e  R U B R I E K
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We zien in ons werk zowel lief als leed. Soms is dat heel 
moeilijk, soms juist heel mooi. In deze laatste catego-
rie valt Nelis, de kat die op de cover van deze Swieber 
pronkt. We kregen de eerste melding over deze niet 
gecastreerde kater die voor overlast zorgde, al een paar 
maanden voordat hij bij de SAZ binnenkwam,

Zoals gewoonlijk begonnen we met het verspreiden van 
folders en verzamelden we informatie. Wie in de buurt 
wist iets? Waar werd de kat gezien? Had de kat een 
eigenaar? Verzorgde iemand de kat? Meerdere mensen 
reageerden en meldden dat ze de kater gezien hadden. 
Maar helaas, het vangen wilde nog niet lukken. 

Toen hij eenmaal werd aangetroffen, was hij er echter 
slecht aan toe. Aangereden en flink gewond… Hij was 
grotendeels verlamd en het zag er niet goed voor hem 
uit. 

Toch wilden we Nelis een kans geven bij de SAZ en 
kijken of hij kon herstellen. Hij had veel hulp nodig. We 
moesten hem helpen bij de meeste dingen. Hem optil-
len zodat hij kon eten, helpen met naar de bak gaan en 
omdraaien zodat hij geen doorligplekken zou krijgen. 
Dit alles werd niet bepaald gemakkelijk gemaakt door 
Nelis. Hij was flink verwilderd en beet verzorgers vaak 
bij het optillen of wanneer zijn matje verschoond werd. 
Het was dus in het begin echt een gevecht te noemen 
om hem er bovenop te helpen. Belangrijk was echter wel 
dat hij in het eerste weekend tekenen van vooruitgang 
moest gaan tonen. 

En gelukkig, dat gebeurde. Het begon met voorzichtig 
een beetje proberen te staan. En langzaam maar zeker 
kwam zijn kracht terug. Hij ging ook al wat zitten en 
er begon beweging in de voorpoten te komen. Hij was 
er nog lang niet maar het ging er steeds beter voor 
hem uit zien. Met alle liefde en zorg van de verzorgers 
kwam deze stoere man er doorheen. Wel was hij nog erg 
schuw en blazerig en duidelijk nog altijd niet op mensen 
gesteld. Maar alles op zijn tijd. 

Toen hij eenmaal wat beter op zijn poten stond, kreeg 
hij van ons wat ruimte. Hij kon dagelijks even zijn kooi 
van de ziekenboeg uit om te oefenen met lopen. Dit 
ging in het begin voorzichtig en met moeite, maar ook 
hier zagen we hem echt goed vooruitgaan. De passen 
werden steeds stabieler. En we konden hem steeds lan-
ger laten oefenen.

Ruim een maand na zijn komst was het mooie moment 
dan eindelijk daar. Nelis mocht de ziekenboeg verlaten 
om in een gewone kamer tussen de andere katten verder 
te herstellen. En om verder gesocialiseerd te worden. In 
het begin was hij nog erg teruggetrokken, moest het niet 
zo hebben van alle drukte om hem heen. Langzaamaan 
begon hij echter een aantal vaste mensen te vertrouwen. 
Hij werd liever, minder teruggetrokken en zijn herstel 
zette goed door. Bij vreemde mensen wilde hij nog wel 
eens blazen of zelfs vluchten. Dat deed hij door omhoog 
te klimmen via de kooien of door omhoog te springen 
via de krabmeubels. Het moge duidelijk zijn, Nelis is 
niet bepaald mank na wat hem allemaal overkomen is. 

En mensen? Die vindt Nelis ook wel leuk worden. Een 
aaitje hier en daar, dan weer op schoot komen liggen. Hij 
is er nog niet helemaal, maar het was bijzonder om van 
dichtbij mee te maken hoe hij zich er doorheen knokte. 
Zijn rug zal echter niet volledig herstellen. Bij herplaat-
sing zou de SAZ hem daarom door middel van nazorg het 
liefst zelf in de gaten willen houden.

Nelis niet meer mank
door: Patrick schellen

Van tijdelijk Verlamd naar springleVend
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Eerst nog schuw en blazerig, 

maar nu Nelis langzaam herstelt 

vindt hij mensen leuk worden...         
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Op pad voor de TNR-katten    
nazorg

door: Patrick schellen

Toen ik vrijwilliger werd bij de SAZ, was dat om katten 
te socialiseren op onze opvanglocatie. Al snel leerde ik 
dat de SAZ nog veel meer deed dan dat. Ik vond het 
echter lastig me een voorstelling te maken hoe het TNR-
programma nou precies in elkaar zat; hoe ziet zo’n plek 
voor verwilderde katten er nou eigenlijk uit? Ik ging een 
middagje met onze chauffeur Henk mee om een beter 
beeld te krijgen. 

We bezochten eerst een begraafplaats in Amsterdam 
waar bij een veld achter een aantal graven een kat-
tenhuisje geplaatst is. Beschut staat daar voer en water 
klaar voor de twee katten die er rondlopen. Tijdens onze 
aanwezigheid lieten ze zich echter niet zien. Omdat 
deze katten verwilderd zijn, besteden ze uiteraard al de 
nodige tijd aan het vangen van prooi. Het voeren, wat 
wij geregeld doen, is dus vooral aanvullend. 

Vervolgens gingen we naar Lijnden. Er zijn daar rond 
een industrieterrein diverse kattenhuisjes en er staat 
ook een schuurtje waar de plaatselijke kattenkolonie 
terecht kan voor voer en schoon vers water. We brachten 

het voer aan en uiteindelijk kwamen er - afzonderlijk 
van elkaar - twee katten tevoorschijn. Het was echter 
overduidelijk dat ze zeer schuw waren en dat ze toena-
dering van mensen niet gewend waren (en ook niet op 
prijs stelden). 

Het is dus zeer nuttig dat de SAZ deze verwilderde kat-
ten op de verschillende plekken blijft verzorgen en ook 
dat de kolonies door het TNR-programma niet ongecon-
troleerd verder groeien. Deze katten kunnen bovendien 
in vrijheid leven zonder de stress te moeten wennen 
aan mensen en een leven binnen.

s w i e b e r  A C H T E R G R O N D V E R H A A L
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Ode aan Bennie    
sociaal en onVerstoorbaar

door: Marjan Loos

Ik heb een zwak voor de ouden van dagen, de senioren, 
de bejaarden, de oude besjes en de oude baasjes. Ook al 
glanst hun vacht niet meer zo mooi, zijn ze wat schar-
minkeliger geworden en spelen ze wat minder vaak: ik 
vind ze fantastisch! Mijn favoriete oude knar is Bennie 
uit kennel B. 

Hij zit altijd binnen no time bij me op schoot. Dan begint 
hij gelijk, terwijl ik hem tijdens het lezen aai en tussen 
zijn oren kriebel, te spinnen. Bennie is sociaal en onver-
stoorbaar. Sociaal, omdat hij zich tegen zijn kennelgeno-
ten altijd voorbeeldig gedraagt en onverstoorbaar, omdat 
hij zich door niets of niemand gek laat maken. Kruipt 
er nog een kennelgenoot bij me op schoot waardoor het 
plekje van Bennie wat inkrimpt? Bennie vindt het prima. 
Wordt er bij mijn voeten wild gespeeld en gedold door het 
jonge grut? Bennie haalt er zijn knokige schouders over 
op. Bennie is een goedzak en een enorme lieverd. 

Hoe oud Bennie precies is, weet ik niet. En daar ga ik hem 
ook niet naar vragen, want ook in de feliene wereld is het 
zeer onbeleefd om bij poezen en katten op leeftijd naar het 
precieze aantal geleefde jaren te informeren. Soms fanta-
seer ik wel eens over het verleden van Bennie. Vanwege 
zijn zwoele blik en mysterieuze uitstraling (kijk maar eens 
in zijn ogen, dan weet je waar ik op doel) vermoed ik dat 
hij vroeger een echte Don Juan was. De poezen liepen vast 

achter zijn kont aan! Over dat laatste lichaamsdeel gespro-
ken: helaas moet ik Bennie soms voortijdig zachtjes van 
mijn schoot afduwen, omdat mijn achterste dan stijf en 
koud is geworden van de vloer. Heel sneu vind ik dat altijd 
voor Bennie (en uiteraard ook voor mijzelf...). Gelukkig 
heb ik een wekelijkse date met Bennie. Ik verheug me nu 
al weer op ons volgende afspraakje!  
  

‘Vanwege zijn zwoele 

blik en mysterieuze 

uitstraling vermoed 

ik dat Bennie vroeger 

een echte Don Juan 

is geweest...’

TNR staat voor Trap, Neuter, Return. Het vangen, castreren en terugplaatsen 

van verwilderde katten. Soms zijn katten zo verwilderd dat (re)socialisatie 

onwaarschijnlijk is. In enkele gevallen worden katten, na castratie, op een 

veilige plek in een kolonie geplaatst. Hier wordt door de SAZ aan nazorg 

gedaan. Dit kan gaan om bijvoeren, maar vooral ook om medische zorg voor 

deze katten.   



a P N e u M a G a Z i N e  R U B R I E K
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Verhuizing naar 
Kattendorp Harfsen

permanente opVang

door: Melina van Putten

Soms zijn katten te bang, te getraumatiseerd of om andere reden niet in een gezin te 

plaatsen. Als we - na lang proberen - moeten concluderen dat socialiseren voor adop-

tie er echt niet in zit, gaat een kat naar een permanente opvang.

In juni 2021 verhuisden vier katten uit onze opvang naar hun permanente opvang bij 

Kattendorp Harfsen. Het duo Tara en Maya, Grey en Arie. Ze komen daar in een kat-

tendorp terecht, waar we door de jaren heen al vaker SAZ-katten mochten brengen.

Kattendorp Harfsen is een stichting voor katten die 
bestaat sinds de jaren ’60. Op het erf staat een mooi 
groot huis waar de beheerder in kan wonen. Yvette 
Bakker is de beheerder van de stichting die volledig 
draait op vrijwilligers en stagiaires. Naast haar fulltime 
vrijwilligersfunctie werkt Yvette ook in het ziekenhuis. 

Het terrein is vijf hectare groot. Er zijn vier rennen waar 
de katten in kunnen verblijven. Bij binnenkomst gaan 
ze in de zogeheten varkensschuur. Hier kunnen ze wen-
nen en worden van hieruit door geplaatst naar één van 
de andere rennen: de bos ren, de witte ren of de grote 
ren. Er is plek voor zo ongeveer 180 katten die hier de 
rest van hun leven mogen slijten. Ze worden goed ver-
zorgd; elke dag wordt er schoongemaakt, wordt er vers 
voer en water klaargezet en krijgen ze hun verdiende 
aandacht. De ene kat heeft hier meer behoefte aan dan 
de andere kat. Ze kunnen hier echt 100 % kat zijn.

Als een kat ziek is komt er een dierenarts. Voor vacht-
onderhoud of katten met vachtproblemen komt er een 
trimster. 
De verblijven waarin de dieren leven zijn erg ruim opge-
zet. Het heeft veel weg van een vakantiepark, maar dan 
met kleine bungalowtjes voor katten. Voor elke kat is er 
wat wils, hoge torens voor de een, of een lekker warm 
mandje binnen voor de ander. Sommige katten die er al 
een tijd zijn, mogen los op het terrein lopen. Ook zien 
ze andere dieren op het erf, zoals de paarden, de honden 
en de kippen. Het is een hele mooie plek waar de katten 
heerlijk tot rust kunnen komen en van hun verdere leven 
kunnen genieten. En ook voor de bevlogen medewerkers 
is Kattendorp Harfsen een rustgevende plek!

Klaar voor vertrek... Sandy laadt de katten in Aankomst in Harfsen

Tara (links) en Arie (rechts)

... maar Tara gaat poolshoogte nemenMaya kijkt nog even de kat uit de boom ...

Grey is nieuwsgierig ... ... gaat op onderzoek ... ... en betrekt een huisje

Arie mag los ... ... en vindt een mooie uitkijkpost

Sandy neemt afscheid



Nadat Marijn in oktober 2020 met vervroegd pensioen was gegaan, ging zij, 

na 40 jaar in de gezondheidszorg gewerkt te hebben, in januari als vrijwillig-

ster bij de SAZ werken. Op kantoor.  

Marijn woont samen met haar man en kat in Badhoevedorp.   

a P N e u M a G a Z i N e  R U B R I E K
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Op kantoor voor de katten    

Hoe kwam je bij de SAZ terecht?
Ik wilde al heel lang iets doen voor of met dieren en ik 
houd veel van katten. Tijdens mijn loopbaan werden er 
vaak patiënten opgenomen die zich zorgen maakten om 
hun kat die alleen thuis zat. Soms was het moeilijk om 
iemand te vinden die voor de kat kon zorgen. Ik dacht 
dan altijd: ‘zou er geen organisatie zijn die kan helpen, of 
moet ik zelf misschien iets gaan ondernemen?’ Na enig 
speurwerk op het internet kwam ik bij de SAZ terecht en 
ik voelde dat dit iets voor mij zou kunnen zijn.

Hoe ging dat verder?
Ik mailde naar de SAZ en werd uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Het eerste wat me opviel toen 
ik binnenstapte, waren de prachtig ingerichte kennels, 

licht en schoon, met allerlei soorten mandjes, speeltjes 
en veilige onderkomens. En veel tevreden ogende kat-
ten. Verder de grote open ruimte met daarin een enorme 
tafel waaraan medewerkers op dat moment koffiepauze 
hielden, het aangrenzende kantoor waarvan de deur 
uitnodigend wagenwijd openstond. En alles oogde zó 
schoon, netjes en geordend! Vriendelijke medewerkers 
begroetten mij en ik voelde me meteen welkom. Op kan-
toor konden ze administratieve krachten gebruiken en 
ik bood aan om er twee dagdelen te komen werken. Ik 
ben toen vijf dagen een paar uur op een heel plezierige 
manier ingewerkt. 

Wat zijn je werkzaamheden?
Ik zit bij de telefoon om meldingen van zwerfkatten 
aan te nemen en te registreren. Ik plan afspraken in 
voor behandelingen, sterilisatie en chippen, speciaal 
voor mensen die het financieel minder goed hebben. 
Ik informeer mensen wat te doen bij vermissing van 
hun kat. Maar de telefoontjes kunnen over van alles 
gaan: over kittens die zijn gevonden, gewonde dieren, 
pleegzorg, voedselbank voor dieren, chipnummers, 
crisiszorg, et cetera. In het begin voelde ik me best 
bezwaard dat ik telkens dingen moest vragen. Maar 
de medewerkers op kantoor zijn allemaal geduldig en 
steeds bereid om elkaar te helpen. Ik leerde in de zeven 
maanden die ik er nu werk enorm veel over het wel en 
wee van katten, over diverse organisaties waar katten 
worden opgevangen, over netwerken van de SAZ, over 
de dierenambulance, over isoboxen, vangkooien en 
noem maar op. Verder zet ik de meldingen in de com-
puter, check ik de e-mail en ben ik aanspreekpunt voor 
mensen die binnenkomen aan de balie. En verricht ik 
hand- en spandiensten.

Hoe bevalt het?
Ja, goed! Ik vind het leuk om de mensen die bellen te 
kunnen helpen of van informatie te voorzien. En ik kan 
bijvoorbeeld heel blij worden van een telefoontje dat een 
vermeende zwerfkat na een folderactie tóch een eigenaar 
blijkt te hebben. Of als ik zie dat er een verwaarloosde 
kat wordt binnengebracht die dan een weekje later vrolijk 
met een andere kat in de kennel aan het spelen is.  

Ik heb nieuwe mensen leren kennen op de SAZ en er 
is een nieuwe wereld voor me open gegaan. Het is een 
wereld van saamhorigheid. Er wordt alles aan gedaan om 
mens en dier samen zo goed mogelijk te helpen. En om 
katten een veilige thuishaven te geven. Niks is hierbij te 
gek en er wordt in oplossingen gedacht. Alle mensen die 
er werken doen dit met hart en ziel (sommigen zelfs tot 
middenin de nacht). Daar heb ik veel respect voor. 

Soms is het best druk op kantoor. Ik ga dan daarna nog 
even knuffelen met ‘de doelgroep’ in de kennels. Daar 
ben ik verliefd geworden op de schuwe Michael. Hij 
wilde eerst niks van me weten. Maar na tips van zijn 
socialiseerder kon ik toch steeds dichter bij hem komen 
en likte hij zelfs mijn vinger. En kijk, daar doe je het 
natuurlijk óók voor! 

‘Ik ga ook altijd 

even knuffelen 

in de kennels en 

ben daar verliefd 

geworden op 

schuwe Michael.’        



                          

Sinds twee jaar ben ik één ochtend per week kennelver-
zorgster bij de SAZ. Ik ben begonnen met de gedachte 
één maand in de noodopvang te helpen en nu 23 maanden 
later ben ik er nog steeds. 

Waarom? Vanwege de katten. Door de maanden heen 
bouw je een band met ze op. Ze hebben allemaal een rug-
zakje en toch zijn ze ondanks het rugzakje, ontzettend lief, 
de meeste althans…
De katten die er zitten ken ik dus door en door. Deze ken-
nel wordt ook wel de knuffelkennel genoemd. Daarvan 
zijn de vaste bewoners stuk voor stuk aaibaar. Echter één 
dame is een uitzondering en ze heet Sarah. 

Sarah, ik noem haar altijd liefkozend Saartje, is mijn klei-
ne project. Ik heb haar bijna anderhalf jaar geleden binnen 
zien komen. Samen met haar broertje Zeusje. Saartje is 
onontgonnen terrein. Ze rent weg of ze mept wanneer je 
bij haar in de buurt komt. 
Maar toch, ondanks dit gedrag, wil ze aandacht. Het viel 
mij op dat ze steeds dichter bij mij kwam zitten tijdens 
het schoonmaken. Ze bleef wel op enige afstand, maar 
toch een beetje dichter bij. Ik communiceerde met haar 
door met mijn ogen te knipperen, langzaam. En sprak 
ook tegen haar. Bij toenadering bleef ze wegrennen of 
meppen, maar kwam er toch op afstand wel steeds weer 

bijzitten. Ze wilde graag, maar wist niet hoe. Totdat ze een 
balletje naar mij rolde. Alsof ze aangaf dat ze graag contact 
wilde. Ik heb even met het balletje gespeeld en dit was min 
of meer een doorbraak. Saartje ging steeds meer contact 
zoeken en kwam steeds meer los. Ze is benaderbaar, maar 
wel alleen als het haar uitkomt. En dat is meestal wanneer 
je iets lekkers voor haar hebt. Want de liefde gaat niet 
alleen bij de man door de maag, madam is er ook voor te 
porren. 

Wanneer ik de kennel binnenkom, staat er een heel ont-
vangstcomité klaar. Het is dringen om aandacht. Saartje 
zoekt dan driftig haar plekje tussen alle concurrentie. 
Haar zusje Loïse spant de kroon, die eist min of meer alle 
knuffelaandacht op, maar Saartje is niet gek. Zij heeft in 
de gaten dat verzorgers kunnen multi-tasken en komt 
aan de andere kant staan, om vervolgens alle concurren-
ten weg te meppen of te blazen. En wanneer het te druk 
wordt, springt ze op het aanrecht om zo min of meer 
alleenheerseres van de aandacht te kunnen zijn. Totdat 
er niets meer te bedelen valt. Alle snoepjes zijn gegeven 
en alles is op. Haar aaibaarheidsfactor daalt weer tot nul 
en als dank kun je een mep krijgen wanneer je haar een 
aaitje wilt geven. En toch blijft ze bij me in de buurt want, 
you never know, misschien heeft ze nog wel een snoepje 
alleen voor mij… 

Even aandacht voor Saartje
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door: shirley Hogenhout-Vorster
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Saartje is benaderbaar, maar 

wel alleen als het haar uitkomt. 

En dat is meestal als je iets 

lekkers voor haar hebt. 

... Maar soms laat ze zich toch  

heel voorzichtig aaien...   

Saartje wil graag contact...

Weet niet precies hoe ze dat moet 

aanpakken...
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SAZ in de media 

Ook zijn er een aantal van deze adoptanten langsgeko-
men voor een rondleiding en kennismaking met ‘hun’ 
kat. De reacties die we van hen kregen waren hartverwar-
mend. Ons team van verzorgers en socialiceerders heeft 
de laatste maanden niet stil gezeten. Er is hard gewerkt en 
daarom hebben de meeste katten een mooie vooruitgang 
laten zien. 

Hoe is het nu met… KittyCat

De ‘Swieber in the spotlight’ van de vorige uitgave was 
KittyCat. Sindsdien zijn onze vrijwilligers druk in de weer 
gebleven met haar resocialisatie. Ze blijft nog steeds erg 
schuw naar mensen. Maar toch zijn er al voorzichtige 
hoopvolle ontwikkelingen. Het groepje van katten dat 
het goed kan vinden met elkaar in die kamer is weer 
wat groter geworden. En als ze dan met elkaar kroelend 
door de kamer gaan, dan is het weleens mogelijk haar 
een onopvallende aai te geven. Ook durft ze steeds vaker 
iets uit de hand te eten wat ook weer kans geeft haar 
kort te laten wennen. Maar nog altijd heeft ze een lange 
weg te gaan. Kort voor verschijning van deze Swieber zal 
KittyCat opgenomen zijn in een pleeggezin, waar ze - als 
alles goed gaat - uiteindelijk ook haar permanente thuis 
gaat vinden. 

even voorstellen... Muppet
Of zoals de socialiseerders meestal zeggen, Meppert. Het 
is geen gemakkelijk beestje, zowel naar andere katten als 
naar mensen. We verwachten dan ook dat haar (re)sociali-
satie nog wel een flinke tijd in beslag gaat nemen. 

Muppet is achtergelaten in een huis en heeft zo enkele 
dagen alleen doorgebracht. Helaas weten we verder wei-
nig over haar geschiedenis. Omdat we verwachten dat 
haar resocialisatie nog lang gaat duren, is Muppet gedu-
rende haar verblijf in ons opvangcentrum beschikbaar 
voor adoptie op afstand. 

U kunt op die manier betrokken zijn bij de stappen die 
ze zet. Zo krijgt u iedere drie maanden een update van de 
vorderingen van Muppet. Ook bent u welkom om eens 
bij ons langs te komen voor een rondleiding en zelf te 
zien hoe het met haar gaat. Daarnaast ontvangt u ook ons 
magazine ‘Swieber’. 

Wilt u een steentje bijdragen? Muppet is één van onze katten 
voor adoptie op afstand. Ga naar onze website of vul de ant-
woordkaart op pagina 34 van deze Swieber in. 

Adoptie op afstand
door: Patrick schellen

De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe donateurs bijgekomen die een kat 

op afstand geadopteerd hebben. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee.    

Muppet

KittyCat
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De voorouders van de huiskat leefden over het algemeen 
in droge gebieden. Hier haalden ze hun vocht voorname-
lijk uit de prooien die zij vingen. Hun lichaam is er dan 
ook op ingesteld weinig vocht binnen te krijgen. Dit zorgt 
ervoor dat katten uit zichzelf niet veel water drinken. 

Omdat veel katten binnen leven en voornamelijk droog-
voer eten en nog maar weinig prooien vangen, krijgen ze 
niet altijd voldoende vocht binnen. Genoeg water drinken 
is dus belangrijk voor de gezondheid van de kat. Het helpt 
namelijk de kans op onder andere blaasgruis en nierpro-
blemen te verminderen.   

Omdat ze het uit zichzelf niet altijd goed doen, is het 
dus verstandig om katten te stimuleren goed te drinken. 
Hierbij helpt het als de kat toegang heeft tot vers en stro-
mend water. Sommige katten vinden het heerlijk als de 
kraan even voor ze open gaat zodat ze daaruit kunnen 
drinken. Maar we hebben in het opvangcentrum van de 
SAZ ook de kamers uitgerust met drinkfonteinen om de 
katten te stimuleren om te drinken.
 
Het water in een fontein is aantrekkelijk voor katten 
omdat het stroomt en het daarmee lijkt op natuurlijke 
waterbronnen zoals beekjes en vijvers. Hun instinct ver-
telt hen dat het daardoor schoon is. Stromend water heeft 
als extra voordeel dat het de bacteriegroei remt en meer 
zuurstof bevat en daardoor verser blijft. Door de water-                    
circulatie wordt het water ook op natuurlijke wijze gekoeld. 
Hierdoor drinken katten met toegang tot een drinkfontein 
doorgaans beter. Per dag heeft een kat ongeveer 40 ml per 
kilo lichaamsgewicht aan vocht nodig.  

Ook is de drinkplek belangrijk voor een kat. Wanneer dit 
te dicht bij de kattenbak of eetplek is, zal de kat minder 
geneigd zijn om goed te drinken. In de natuur drinken en 
eten katten niet op dezelfde plek, waarschijnlijk omdat ze 
hun waterbron niet willen bevuilen met hun prooidieren. 
Laat staan dat ze drinken waar ze hun behoeften doen. 
Zet het water dan ook niet vlakbij de kattenbak.        

Het water in een fontein 
is aantrekkelijk voor katten 
omdat het stroomt en het 

daarmee lijkt op natuur-
lijke waterbronnen zoals 

beekjes en vijvers. 

Help uw kat om goed 
te drinken door: Patrick schellen  m.m.v. 4Cats
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Wilt u ook na uw leven ons belangrijke werk voor de zwerf-
katten (blijven) steunen? Overweeg dan om de Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten op te nemen in uw testament. 
We hebben gedurende bijna 25 jaar enorm veel bereikt. 
We beschikken sinds 2015 over de CBF-certificatie, wat 
voor u de beste garantie is dat uw geld daadwerkelijk op 
de juiste wijze wordt besteed.   De Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten hoeft geen erfbelasting te betalen, dus uw 
gehele donatie komt ten goede van de dieren.
 
Denkt u erover om een legaat aan ons na te laten? Of wilt 
u Stichting Amsterdamse Zwerfkatten als erfgenaam? U 
kunt uw persoonlijk wensen laten vastleggen bij uw eigen 
notaris. Regelt u het liever eenvoudig online, dan kunt u 
voor een vast laag bedrag, en in uw eigen tempo een tes-
tament opstellen op www.nutestament.nl.

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

notaris;

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

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

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

Nalatenschap

Kapsalon Diva’s Hairdesign 
voor hem en haar 

J.M. den Uylstraat 67

1067 WB Amsterdam

T: (020)  614 7508 

DIVA’S
HAIRDESIGN

s w i e b e r  S A Z 

In het zonnetje.. .
Donateurs bedankt! 
Zonder de bereidheid van onze donateurs om de katten te 
helpen, kan de SAZ haar werk niet doen. We zijn dus erg 
blij met de vele donaties van de afgelopen maanden. Zo 
gaven velen gehoor aan onze oproep voor kittenvoer, ont-
wormingsmiddelen, speeltjes en andere benodigdheden 
voor de kleintjes. 

Ook konden we na een oproep op social media zeer snel 
een couveuse aanschaffen. Hierdoor zijn we nog beter in 
staat de kwetsbare allerkleinsten de eerste zorg te geven. 

Verder hebben we deze zomer ook een nieuwe dieren-
ambulance in gebruik kunnen nemen. De vorige was na 
vele jaren en vele kilometers aan vervanging toe. We heb-
ben nu weer een dierenambulance waar we vele jaren mee 
vooruit hopen te kunnen!

Tenslotte willen we Diva’s Hairdesign nog eens extra in het 
zonnetje zetten. Ze steunen ons al lange tijd met donaties 
en collectes en dat waarderen we zeer! 
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Studiecentrum de Franse les
020 - 679 52 90  •  www.defranseles.nl
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In het zonnetje.. .
stichting DierenLot 

Eén van de belangrijkste partners van de SAZ is Stichting 
DierenLot. Zo kunnen we regelmatig dierenvoer bij ze 
ophalen voor gebruik op de opvang, TNR en de voedsel-
bank. Ook rijden we rond met twee dierenambulances die 
door DierenLot ter beschikking worden gesteld. Daarnaast 
geven ze ons soms een extra steuntje in de rug. Zo werd 
onze coördinator Jans op 19 mei in het zonnetje gezet op de 
‘Dag van de Dierenhulpverlener’ en kregen we een cheque 
overhandigd. 

Als we grotere uitgaven moeten doen kunnen we soms ook 
een beroep doen op Stichting DierenLot. Zo hebben we 
dankzij donaties vanuit DierenLot bijvoorbeeld een nieuwe 
wasmachine, chipreaders en opduwers kunnen bestellen.

Verder is er deze winter voor de derde keer de ‘Christmas 
Challenge’. Alle bedragen die deelnemende organisaties 
in de komende periode inzamelen worden door DierenLot 
verdubbeld. Meedoen? Ga naar www.arkelchristmasstation.nl 
en zoek de pagina van de SAZ op!

In september en begin oktober 2021 was daarnaast ook 
de eerste digitale collecte dierenhulp. Ook hier verdub-
belde DierenLot het bedrag dat stichtingen wisten op te 
halen. Met dank aan iedereen die gecollecteerd en gedo-
neerd heeft, kon de SAZ ruim 7.095 euro ophalen (dat is 
inclusief de verdubbeling van Dierenlot). Een ontzettend 

welkome opbrengst gezien de vele katten in onze opvang 
en dus de vele dierenartsrekeningen. 

DierenLot werkt ook mee aan ‘Samen Voor Dieren’, een 
dierenprogramma op SBS6. Hiervoor zijn ze met dieren-
arts Piet Hellemans eerder dit jaar ook enkele dagen bij 
ons langsgekomen om opnamen te maken. De uitzending 
is gepland op 15 januari 2022 om 16:30 uur. Later zal deze 
uitzending ook online terug te vinden zijn. De links hier-
naar zullen wij uiteraard ook delen via onze kanalen op 
social media. 

Kortom, we willen Stichting DierenLot graag eens in het 
zonnetje zetten. Medewerkers en donateurs van Stichting 
DierenLot: bedankt voor al jullie hulp!

samen Voor katten

Opname voor ‘Samen voor dieren’ Dierenarts Piet HellemansAnneroos van DierenLot (links) en Jans (rechts)

Eén van de twee ambulances 
beschikbaar gesteld door DierenLot

Distributiecentrum van DierenLot te Arkel

Magazijn van DierenLot te Arkel
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Ja,
ik word donateur / sponsor 

Naam                                                                            Voorletters                                                  m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

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

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

De periode is:           O  maandelijks   O  jaarlijks               O  eenmalig          
 
Ja, ik wordt sponsor van    O Muppet     O Taco     O Obi     O Loïse     O Winnie     O Sarah     O Zusje     O Nala

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

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

Handtekening                         Datum 

U kunt de QR-code scannen of u kunt deze bon uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten   |   Vrije Geer 2   |   1066 EG Amsterdam

Help de stichting amsterdamse Zwerfkatten en word donateur / sponsor!

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

s w i e b e r  I M P R E S S I E

Beelden zeggen meer dan 
duizend woorden...

uit onze kennels

Tijd doorgebracht met katten is nooit verspild
- Sigmund Freud, zenuwarts en grondlegger van de psychoanalyse [1856 - 1939]

 cat-quote
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Zwerfkatten in en rondom amsterdam
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van de zwerfkatten op de meest diervriendelijke 
en doeltreffende manier aan te pakken. Zwerfkatten worden na een melding in overleg met buurtbewoners ge-
vangen. Is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen de tamme katten 
indien mogelijk meteen worden doorgebracht naar de daarvoor bestemde dierenasiels. 
Blijkt de kat echter wild of verwilderd, dan zal het dier in onze eigen opvang terechtkomen, nadat het door een 
dierenarts is onderzocht. Daarbij zal de kat worden ontwormd, ontvlooid, en indien nodig, gecastreerd of ge-
steriliseerd. Vervolgens zullen we altijd zeer geduldig proberen een verwilderde kat te resocialiseren om die 
vervolgens alsnog te kunnen herplaatsen via de asiels.
Hebben we te maken met een wilde buitenkat, dan zal deze, mits de plaats van herkomst veilig en schoon is, zo 
mogelijk weer worden teruggezet in de eigen vertrouwde omgeving, daarbij zal altijd nazorg betracht worden. 
Is de plaats van herkomst ongeschikt om de kat terug te plaatsen, dan gaat de kat doorgaans naar een van de 
speciaal daarvoor bestemde samenwerkende Nederlandse kattenopvangcentra. 
Doordat er door het toepassen van de Trap - Neuter - Return (TNR) - methode minder jonge katjes zullen zijn, 
zal de populatie van verwilderde katten gelijk blijven of, beter nog, zelfs afnemen.
Er wordt altijd direct gekeken of er een chip aangebracht is en of we een eigenaar kunnen vinden. Hiervoor 
nemen we contact op met Amivedi en met mijndieriszoek.nl (een initiatief van de Dierenbescherming).

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

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

Moros 


