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Meer actie, minder kittens
castratie-, sterilisatie- en chipactie

Op vakantie
Laat uw kat geen zwerfdier worden

Zwerfkattenonderzoek
De SAZ-methode werkt
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Voorwoord

Beste lezers,

We hebben enorm veel complimenten gekregen voor ons 
eerste nummer en we presenteren daarom graag het tweede 
nummer van onze sterk vernieuwde nieuwsbrief: de Swieber! 
Ofschoon het hoogseizoen nog van start moet gaan, is er al 
weer een hoop gebeurd en we zullen u in deze Swieber zo 
veel mogelijk vertellen over ons dagelijkse werk en u weer 
laten kennismaken met enkele van onze katten en onze vrij-
willigers.

We vinden het niet alleen belangrijk ons in te zetten voor de 
katten die op straat zijn beland, maar ook voor eigenaren die 
niet goed voor hun kat kunnen zorgen om zo te voorkomen 
dat die wellicht ook op straat beland. Daarom hebben we begin 
dit jaar de ‘sterilisatieactie voor de katten van de Amsterdamse 
minima’ gehouden. 

Toen we ruim 20 jaar geleden begonnen met de sterilisatie-
acties, werden zowel wilde als verwilderde katten na de ingreep 
volgens de nog regelmatig gehanteerde TNR-methode (Trap, 
Neuter and Return) terug op straat gezet. Maar vanwege de 
vele positieve ervaringen wordt er nu steeds vaker geprobeerd 
om de verwilderde katten een nieuw thuis te bieden. Door 
het toepassen van een resocialisatieplan, waarin deze katten 
in onze opvang dagelijks de juiste aandacht krijgen van een 
speciaal team, waaronder tegenwoordig zelfs volleerde katten- 
gedragsdeskundigen, lopen verwilderde, verdwaalde of ge-
dumpte huiskatten veel minder snel het risico om weer op 
straat te belanden en uiteindelijk als zwervende kat te ein-
digen. We hopen dit jaar nog een nieuwe opvang te gaan 
betrekken, zodat wij de resocialisatie van de zwerfkatten nog 
beter kunnen uitvoeren. Hoewel wij dus minder vaak TNR 
toepassen, zijn de werkzaamheden hier zeker niet door af-
genomen, zo ook niet de kosten die daarmee gemoeid zijn. 

Het is verheugend dat de signalen van de vele dierenliefheb-
bers zeer positief zijn. Zowel de fondsen als de particuliere 
donateurs hebben ons zeker niet in de kou laten staan, maar 
we zijn er nog lang niet. De gemeente gaat bezuinigen op 
dierenwelzijn. Wij bezuinigen al dagelijks op personeel en 
huisvesting en maken ons dus ernstige zorgen. U kunt ons 
helpen, want het zijn, buiten onze reguliere subsidie van de 
gemeente Amsterdam, immers altijd de vele kleine giften 
geweest die ons werk tot nu toe mogelijk hebben gemaakt.

Ik dank u namens het bestuur, de vrijwilligers en de vele 
zwerfkatten, die zelf geen stem hebben, voor uw trouwe 
steun. En ik wens u veel plezier bij het lezen van ons blad.

Edwin van den Wildenberg, voorzitter
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In mei kregen we een melding van een nestje kittens in 
een garagebox. Ook de moederpoes was erbij. Eenmaal 
daar aangekomen vonden we de kittens inderdaad in de 
box, die vol met spullen stond. Omdat de zijkant van de 
box van gaas was, konden we de vier kittens zien liggen in 
een doos waar hun moeder ze goed verstopt dacht te heb-
ben. De moederpoes was op dat moment buiten, dus kon-
den we via een doorgang in het gaas de kittens pakken. 

Voor de moederpoes werd snel een vangkooi neergezet 
met daar achter een mandje met een kitten erin. Toen die 
zachtjes begon te miauwen, wilde zijn moeder ernaartoe 
en liep vervolgens zó de vangkooi in. Bij de SAZ werden 
de kittens weer met hun moeder herenigd en ze zijn 
inmiddels allemaal doorgegaan naar het asiel. Van daaruit 
zijn ze geplaatst. 

Kittens in een box
Vangsuccesje 

op de oVertoom

Niet elke kat laat zich gemakkelijk vangen. Zo ook niet 
de rode langharige waarvoor we al een aantal keer waren 
komen opdraven. Wat hij echter niet wist was dat wij 
nooit opgeven. Na een flinke tijdsinvestering belandde hij 
alsnog in onze vangkooi. Langharige zwerfkatten leiden 
door hun vacht vaak een zwaar bestaan. Ook de vacht van 
deze stumpert had zo veel klitten dat het leek alsof hij twee 
staarten had, wat ook wel goed te zien is op de foto.

De volgende dag heeft onze dierenarts hem onder een licht 
roesje geschoren. En zoals u op de foto goed kunt zien: de 
kleding maakt de man. Inmiddels maakt hij het weer goed 
en beschikt hij weer over een mooie, verzorgde vacht. Via 
het asiel heeft hij een liefdevol thuis gevonden.  

KoningskatDe vacht van deze stumpert 
had zo veel klitten dat het leek 
alsof hij twee staarten had...
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Om de resocialisatie van de overige twee niet te verstoren, 
werd besloten de kleine wildebras bij mij onder te bren-
gen. Ze was toen drieënhalve maand oud en het was mijn 
vierde socialiseerkat.
Ze was erg mooi, maar o zo bang. Ik was natuurlijk 
nieuwsgierig of ze echt wel zo wild was en ging langzaam 
met mijn hand haar kant op. Ik bleek te ongeduldig, want 
voordat ik het wist had ze me gebeten en had ik twee 
gaatjes in mijn vinger. De week daarop bleef ik bij haar 
in de buurt zitten. Ik heb van alles geprobeerd: ik heb 
tegen haar zitten kletsen; zitten knipogen; langs haar 
heen zitten kijken; haar genegeerd... wat ik me ook maar 
kon bedenken.
Ze was erg nieuwsgierig, speels en hongerig. Maar hoe 
lekker ze het eten ook vond, voorzichtig uit mijn hand 
eten was er niet bij. Als ik met iets lekkers op mijn hand 
in de buurt kwam, kreeg ik ‘een ongenadig pak slaag’. 

Ik noemde haar Muis. Muis speelde graag en kwam 
steeds makkelijker achter de krabpaal vandaan en algauw 
sloeg ze me zonder haar scherpe nageltjes te gebruiken. 
Het slaan en blazen heeft ze nog een paar weken volge-
houden. 
We gingen allebei onze grenzen verleggen. Zo gaf ik haar 
wat lekkers in een bakje en hield ik mijn hand er tien 
centimeter boven. Voor dat lekkers wilde ze die grens 

wel over gaan en terwijl ze at, raakte ik haar aan. Na twee 
weken begon ze te spinnen en ook al wist ze nog niet 
goed wat ze met mijn hand aan moest, het geaaid worden 
zonder de hand te zien, leek ze fijn te vinden. 

Op de dagen dat ik niet thuis kon zijn, kwam mijn buur-
vrouw bij haar zitten en schoof dan heel slim Muis met 
mandje en al steeds dichterbij. Zo had ze Muis uitein-
delijk op schoot. 
Elke kat heeft zijn eigenaardigheden en bij Muis zijn dat 
haar enorme aantrekkingskracht tot wattenstaafjes en 
water en dan nog het liefst beide tegelijkertijd. 
 
Uiteindelijk heeft Muis bijna vier maanden bij me gelo-
geerd. Nu zit ze even in een kennel op de SAZ, want daar 
kan ze dan makkelijker aan vreemde mensen wennen. 
Binnenkort zal ze via een asiel geplaatst worden.

Muisje
uiteindelijk op schoot

op het eind van de zomer werden er drie kittens van een week of tien 

gevangen. Ze kwamen in een pleeggezin en twee van hen gingen al 

snel goed vooruit, maar eentje bleef helaas wat achter. 
Op een paar sneeuw- en schaatsliefhebbers na heeft ieder-
een genoten van de zachte winter. Ook de zwerfkatten 
hebben het deze winter goed gehad. Maar de zachte winter 
heeft wel een paar bijkomstigheden. De insecten hebben 
goed de winter kunnen overleven. Dat houdt in dat het een 
gevaarlijk vlooien- en tekenjaar gaat worden. Bij de zwerf-
katten die de SAZ weer van straat heeft gehaald konden we 
dit goed zien. Dus… behandel uw huisdier goed tegen teken 
en vlooien. Omdat vlooien ook lintwormen overbrengen, is 
ook ontworming zeer belangrijk.

regelmaat
Eenmaal per jaar vaccineren, elke maand een vlooien- en 
tekenpipet en elke drie maanden een ontwormingstablet en 
uw huisdier blijft gezond.

Hormonen
Ook dit voorjaar is de krolsheid niet van de lucht. We 
kunnen er niet omheen om het weer te noemen. Door de 
zachte winter en het langer worden van de dagen, doen de 
hormonen van de katten het weer erg goed. De SAZ heeft er 
handen aan vol om de dieren te vangen en te laten helpen.
De ongecastreerde kater gaat zwerven, op zoek naar krolse 
poezen. Met rivaliserende katers wordt flink gevochten. We 
zien dan ook veel abcessen en wonden bij de katers. Deze 
katten zijn op zo’n moment door hun wonden slecht in staat 
om eten te zoeken en zullen verder verzwakken. Uitdroging 
en verhongering ligt op de loer. De zwervende kater loopt 
tevens een risico op aanrijding, hij gaat toch in de drukke 
stad wegen oversteken om bij de poezen te komen. 
De ongecastreerde (ongesteriliseerde) poes gaat ook zwer-
ven op zoek naar katers. Ook zij loopt het gevaar van aanrij-
ding en ongelukken. Mocht er een dekking hebben plaats-
gevonden, dan gaat ze negen weken later kittens krijgen. 
De arme poes moet dan voor haar kittens zorgen en veel 
eten zien te vinden. We zien vaak vermagerde en verzwakte 
poezen aan het eind van deze periode. 
U begrijpt: wij adviseren dan ook om uw kat te laten castre-
ren of steriliseren.

Castratie van de kater
De castratie wordt uitgevoerdd onder narcose. Uw huisdier 
voelt er dan ook niets van. Hij krijgt een klein sneetje in zijn 
balzak en de testikel wordt verwijderd. Dan is de andere tes-
tikel aan de beurt. Hij krijgt natuurlijk een pijnstiller, zodat 

hij er ook na de castratie geen last van heeft. Hij gaat in de 
middag alweer wakker mee naar huis.

sterilisatie van de poes
Ook de poes gaat natuurlijk onder narcose. Daarnaast krijgt 
ze speciale gasnarcose, de ingreep duurt dan ook wat langer 
dan die van de kater. Het is een echte buikoperatie. Ze krijgt 
een klein sneetje in haar buik en de eierstokken worden 
opgezocht. De eierstokken liggen links en rechts vlak achter 
de nieren en die worden allebei verwijderd. Afhankelijk van 
hoe de baarmoeder eruit ziet, wordt deze wel of niet verwij-
derd. De buikwand en de huid worden weer dicht gehecht. 
Natuurlijk krijgt ze ook een extra pijnstillende injectie. 
Sommige dierenartsen doen de ingreep in de flank. Voor de 
kat maakt het niet uit welke manier de dierenarts hanteert.
Bij jonge katten zijn de geslachtsorganen nog niet zo groot 
en verloopt de ingreep dan ook vlot. Door hun snellere 
stofwisseling heeft ook de narcose weinig na-effect op ze. 
Zij zijn ’s avonds alweer in de benen en vaak merk je de 
volgende dag niets meer aan ze. We doen de ingreep gemid-
deld genomen vanaf een leeftijd van vijf, zes maanden leef-
tijd. Overleg dit met uw dierenarts.

Een nieuw voorjaar…
uit de praktijk Van de dierenarts

We zitten inmiddels alweer een flink stuk in het voorjaar, zelfs bijna 
tegen de zomer aan. Helaas betekent dit ook dat het weer vlooien- 
en tekentijd is. 

Een klein sneetje in de buik 
en de volgende dag alweer op  de been.

Een klein sneetje in de balzak.

tekst: estera waas
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Bij de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten aan het 
Keurenplein 29 in Osdorp staat sinds kort een oranje 
inzamelbak van Dierenlot. Hierin kunt u kleding, schoe-
nen en ander afgedankt textiel kwijt. De SAZ krijgt voor 
de afgedankte spullen een bedrag per kilo van Dierenlot, 
dat 100 % ten goede komt aan de activiteiten van de SAZ. 
Bruikbaar textiel gaat naar ontwikkelingslanden en vod-
den wordt hergebruikt voor het maken van papier. De 
vuilniszakken waarin alles wordt ingeleverd worden ook 
weer gerecycled. 
U doet dus én wat voor de SAZ én wat voor het milieu. 
U kunt het textiel en de schoenen inleveren in de oranje 
Dierenlot-vuilniszak, maar mag het ook aanleveren in een 
grijze vuilniszak.

Wat mag er in de inzamelbak:
• gebruikte (of nieuwe) kleding;
• schoenen per paar, samengebonden;
•  huishoudtextiel zoals lakens, dekens, kussenslopen, 

dekbedovertrekken, gordijnen, vitrage;
• handdoeken, theedoeken en washandjes.

Wat mag niet in de inzamelbak:
• knuffels, speelgoed;
• kussens, dekbedden en matrassen;
• vieze, natte, met olie besmeurde kleding/vodden;
• breigaren, breiwol;
• vloerbedekking, matten, tapijt;
• leren tassen;
• bedrijfsafval.

Kleren voor het goede doel
inzamelactie stichting dierenlot

 actie

Gefrituurd hapje van 258 kilo
 Visje

Drie mannen van StukTV verbraken op 2 december het 
wereldrecord ‘grootste visstick’. Ze produceerden een 
gefrituurd hapje van maar liefst 258 kilo! Natuurlijk 
vonden wij het hartstikke zonde als dat weggegooid zou 
worden. Daarom namen we contact op met de mannen 
van StukTV, en we mochten een hoop vis komen halen. 
Krattenvol sterk ruikende vis kwam aan in ons pand. 

We hielden drie containers zelf, de rest brachten we naar 
andere opvangcentra. De katten smulden ervan. Later 
kwam er nog een restje vis uit de vriezer van een pleeg-
gezin en de anders zo schuwe katten begonnen luid te 
miauwen en heen en weer te rennen. De vis werd weg-
geschrokt alsof-ie elk moment weg kon zwemmen.
Bedankt mensen van de grootste visstick! 

Ondanks dat we op De Liede elk jaar ons best doen zoveel 
mogelijk katten te vangen, bleek de populatie weer ver-
anderd te zijn. Er liepen veel nieuwe katten rond. Elk 
jaar weer is het weer een hele klus en al worden we daar 
door de mensen meestal met open armen ontvangen, de 
katten lijken minder blij met onze komst. 
Ze voelen de aandacht en kruipen daarom snel weg 
onder de auto’s van waar ze alles goed in de gaten kun-
nen houden. Hoe langer je kijkt des te meer katten je 
ziet. Ze zitten in de kleinste hoekjes. Voor hun eten zijn 
ze aangewezen op verschillende kattenliefhebbers die 
daar dagelijks voor hun kostje zorgen. Op vaste tijden 
komen de katten dan op vaste plekken opdagen voor 
hun maaltje. Door goed met die kattenverzorgers samen 
te werken wordt het voor ons veel eenvoudiger om ze op 
te sporen. 

Bij het eerste bedrijf waar we aankomen is het glibberig, 
en de katten die er rondlopen zijn zwart van de olie. 
Wij - drie dames werkzaam voor het goede doel - wor-
den meestal erg goed ontvangen, maar dat is helaas 
zeker niet altijd het geval. De reacties van de mensen bij 
een vangactie verschillen soms enorm. Zo ook op deze 
sloperij. Op het moment dat we er alleen voor stonden 
kwam er een man op ons afgelopen. Hij ging vlak voor 

ons staan en bewoog zijn gezicht zo naar ons toe dat 
we zijn adem konden ruiken. Met diepdonkere ogen 
keek hij ons doordringend aan en zei dat er geen katten 
mee mochten worden genomen. Daarbij maakte hij een 
gebaar waarbij hij zijn vingers langs zijn nek liet gaan en 
riep: ‘Anders ISIS!’ En al kunnen we ons moeilijk voor-
stellen dat een van ons hier onthoofd zou worden, stelde 
het ons natuurlijk niet echt gerust. Maar we lieten ons 
niet uit het veld slaan en gingen door met ons werk.

In totaal hebben we tijdens deze koude winteractie 21    
katten gevangen. Een paar daarvan waren zo verwilderd 
dat we ze na het steriliseren teruggeplaatsten en een ander 
paar kon ook terug voor hun dagelijks kostje van de ver-
zorgers daar. Helaas waren twee katten er zo slecht aan toe 
dat de dierenarts besloot ze te laten inslapen. De meeste 
katten kregen echter via de asiels een nieuwe tehuis. 

De vangactie vond plaats buiten de gemeente Amsterdam 
en daarom vielen de kosten helaas wel voor onze eigen 
rekening.

op De Liede, een enorm groot industrieterrein van autosloperijen en 

auto-gerelateerde bedrijven, gaan wij elk jaar langs om de stand van 

zaken te bekijken. 

Ze zitten in de 
kleinste hoekjes

kattenkolonie bij sloperijen
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Soms bellen mensen omdat een kat overlast veroorzaakt, 
of in hun huis of tuin plast. Maar de meeste mensen 
bellen omdat ze echte kattenliefhebbers zijn en nieuwe 
katten in de buurt meteen herkennen.  

Zo ook de mevrouw die ons meldde dat een schuwe kat 
sinds een tijdje dagelijks zijn kostje eten bij haar kwam 
halen. Hij had ook problemen met zijn oog, vertelde ze, 
dat zat dicht. We installeerden een vangkooi bij de vrouw 
en kregen de volgende dag al een telefoontje dat de kat 
daarin zat. 
Ze waarschuwde nog dat we op onze vingers moest pas-
sen, maar dat bleek allemaal mee te vallen. De kater was 
erg bang, maar duidelijk niet wild. Zijn oog was inmid-
dels weer redelijk hersteld, maar op zijn wang zat een 
enorme wond. Waarschijnlijk een abces dat inmiddels 
was opengebarsten. Een verwonding die typerend is bij 
ongecastreerde en daarom vaak vechtende katers.

Ondanks zijn schuwheid was dit geen wilde kat. Ooit in 
zijn leven is hij waarschijnlijk zijn huisje kwijtgeraakt. 
Of misschien woonde hij nog in de buurt. Dit hebben 
we echter niet kunnen achterhalen. Omdat de meldster 
aangaf niet meer voor de kat te kunnen zorgen, waardoor 

de kat dus niet in zijn oude omgeving teruggeplaatst kon 
worden, hebben we de kat naar het asiel gebracht. Daar 
krijgt de eigenaar twee weken om zijn of haar kat terug 
te halen. Omdat dit een ongecastreerde kater betrof, zou 
het goed hebben gekund dat hij ver van huis was geraakt. 
Maar niemand is de kat komen ophalen. Maar ook hier 
weer geldt: laat uw kater castreren. Deze enorme verwon-
ding en het zwerversbestaan waren hem dan mogelijk 
bespaard gebleven.

Zonder hulp van mensen buitenaf kunnen wij ons werk maar half doen. 

Wij zien de katten in de Amsterdamse straten (en daarbuiten) niet 

lopen, en zien we ze wel lopen dan is het aannemelijk dat het wellicht 

geen zwerfkat is. Wij moeten daarom voornamelijk afgaan op de mel-

dingen die we krijgen. 

Vechtersbaasje
laat uw kater castreren

een abces is een typerende 
verwonding bij ongecastreerde en 
daarom vaak vechtende katers

s w i e b e r  i n f o r M At i e f
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Katteneigenaren denken er vaak niet over na wat er moet 
gebeuren met hun huisdier na hun overlijden, zo blijkt 
uit onderzoek van een uitvaartorganisatie. Slechts 7 % van 
alle huisdiereigenaren heeft op papier staan wat er met 
hun hond, kat, of ander huisdier moet gebeuren. Voor 
maar 44 % van de katten is een plan bedacht. Het gaat 
dan vaak om een mondelinge belofte, die soms alsnog 
wordt gebroken.

Eigenaren van katten of andere huisdieren doen er 
daarom verstandig aan om een huisdiertestament op te 
stellen. Ook kunnen ze van tevoren iets afspreken met 
de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren (www.
slhh.nl). Deze stichting herplaatst huisdieren van zieke 
en overleden mensen. Ook is het handig om contact te 
leggen met andere katteneigenaren. 75 % van de mensen 
die een huisdier hebben is bereid om het huisdier van een 
overleden bekende in huis te nemen.

Helaas komen ook wij bij de SAZ regelmatig tegen dat kat-
ten aan hun lot worden overgelaten na het overlijden van 
hun baasje. Meestal zijn het niet eens de nabestaanden 
die ons benaderen, maar buurtbewoners die de katten nog 
steeds zien terwijl het huis al leeg is. De katten blijven in 
de buurt van het huis lopen, maar kunnen er niet meer 
in, krijgen geen eten meer, maar blijven wachten. Omdat 
de meeste katten niet in de armen van de buren rennen, 
moeten wij langskomen om de katten te vangen. De kat-
ten komen dan alsnog in het asiel terecht, terwijl ze daar 
weken eerder al, onder minder schrijnende en stress-
volle omstandigheden, in een herplaatsingstraject terecht 
hadden gekund.  

natuurlijk wil je het allerbeste voor je kat, ook als je er zelf onverhoopt niet 

meer bent. Zorg dat je dit goed op papier vastlegt, want het komt helaas 

nogal eens voor dat katten aan hun lot worden overgelaten als hun baasje 

overlijdt. 

Wat gebeurt 
er dan met uw kat?

als u er niet meer bent...

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

Slechts 7 % van alle huisdier-
eigenaren heeft op papier staan 
wat er met hun huisdier moet 
gebeuren na hun overlijden

‘een kat komt als je ze roept, tenzij ze wat beters te doen heeft.’ 
- Alfred Adler [Oostenrijks psychiater, 1870 - 1937]

‘Tip van een modeblad: Dames, draag nooit kleren die je kat in paniek brengen.’ 
- Wiet van Broeckhoven [Belgisch politicus]

 cat-quotes



eind januari 2015  
De dagen voorafgaand aan zijn komst was ik al op de 
hoogte van zijn bestaan. Mijn vriend, vrijwilliger bij 
de SAZ, had het over missies naar de VU en over twee 
zwart-witte zwerfkittens die daar schijnbaar rondliepen 
en dus gevangen moesten worden. Die missie lukte, en 
uiteindelijk zaten de twee kittens angstig in een bench 
bij de SAZ op kantoor. Zonder hun moeder, en zo’n drie 
maanden oud. Een brutaal kwaad poesje en een bang 
katertje met een zwarte stip op de neus dat zich steevast 
achter zijn stoere zusje verschuilt. Wij kregen het ‘makke-
lijkere’ katertje toegewezen. Waarschijnlijk omdat we als 
gastgezin nog nieuw waren in het socialiseren van katten. 
Hoewel we zelf twee schatten van ervaringsdeskundigen 
en voormalige asielkatten hebben, is het tijdelijk opvan-

gen van zwervers toch andere koek. Reikhalzend keek ik 
naar de foto’s van het katertje op de Facebookpagina van 
de SAZ. Hopend dat het een leukerd zou zijn.
Dan wordt hij ’s middags gebracht, samen met een knuf-
felbeertje. De dagen die volgden bleek die knuffelbeer 
zijn grote vriend te zijn. Nu hij zich niet meer achter zijn 
stoere zus kon verschuilen, hield hij zich vast aan zijn 
knuffelbeer. Het was een aandoenlijk gezicht. Een van de 
leuke dingen die je als gastgezin kunt doen is het beden-
ken van een naam. En ja, we wisten dat hij als hij een 
nieuwe thuis zou vinden, hij waarschijnlijk een andere 
naam zou krijgen, maar het blijft leuk. Omdat het katertje 
gevonden was bij de bouwputten van het VU-ziekenhuis 
dopen we hem Aio (arts in opleiding)! Hier is duidelijk 
serieus denkwerk aan voorafgegaan! Is het geen schatje?

Kersverse gastouders Jane en ricardo vingen als eerste zwervertje 
het katertje Aio op. Het bleek voor beiden een lang, maar leerzaam 
leerproces, met een happy end. ‘een goede tip: zwervers doen alles 
voor lekkere brokjes.’

Aio, van timide katertje 
naar vrolijk kereltje 

het socialiseren Van het Vu-katertje
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Februari 2015  
Terwijl we ons best deden om Aio te overtuigen van 
onze ‘Down with the Cats’- attitude, gluurden onze eigen 
harige familieleden vanuit de voorkamer naar de nieuwe 
indringer in hun territorium. Toegegeven, we moeten de 
credits voor wat we inmiddels hebben bereikt met Aio 
ook geven aan onze eigen katten, B & E. Zij bleken de 
beste katalysator voor het uit de tent lokken van een ang-
stig zwerfkatje. Waar Aio de eerste dagen nog geen oog 
had voor mensen (handen, hoofden, enz.ovoorts) merkte 
hij onze vriendinnen wel degelijk op en meende dat zij 
enorm op zijn komst zaten te wachten. Blij en zelfver-
zekerd liep hij op ze af. Zij waren echter niet zo onder 
de indruk en vanaf een veilige afstand werd Aio verder 
gadegeslagen. Hoewel brokjes op onze eigen katten een 
enorme aantrekkingskracht hebben en ze door de geur 
van nieuwe brokjes naar de bench worden gelokt, bliezen 
ze als Aio vanachter de tralies in hun ogen te dichtbij 
kwam. Toch bleken B & E in de weken die volgden uitste-
kende voorbeelden te zijn en we merkten dat via hen de 
interactie makkelijker verliep. Ze lieten zien dat wij niet 
te vrezen zijn.
De volgende dagen boekten we steeds meer vooruitgang. 
Aio leek nog steeds afwezig als we hem aaiden en maakte 
een wat matte, suffe indruk. Mijn vriend zei dat Aio 
spinde als hij hem aaide. Ik had hem nog niet zover. Maar 
bij mij at hij wel weer uit mijn hand. Wel begon ik het 
idee te krijgen dat Aio een beetje een saaie kat was. Weinig 
karakter, hij leek alles wel best te vinden. Maar misschien 
was dit wel zijn overlevingsmechanisme. Ik had het gevoel 
dat we de echte Aio nog niet hadden gezien. 
 
maart 2015  
We hadden het bij het verkeerde eind: Aio blijkt een schat-
je. In de weken die volgden kroop hij steeds meer uit zijn 
schulp. We lieten hem wennen aan het op schoot komen 
door het geven van brokjes. Een goede tip: zwervers doen 
alles voor lekkere brokjes. Overwinnen hun grootste angst 
voor een lekker maaltje. Wel gingen er veel uren in zitten 

in het winnen van zijn vertrouwen. Gewoon bij hem in de 
buurt zitten en niets van hem willen. Af en toe een aai en 
als hij meer wil, dan ophouden. Ook op zijn hoogte zitten 
of liggen helpt goed. Op een ochtend lag ik op de grond in 
de kamer. Ik wrong me in de meest onmogelijke bochten 
om tegelijkertijd prettig ver weg te zijn voor Aio en toch 
dichtbij genoeg om hem met uitgestrekte arm te kun-
nen aaien. Je moet er wat voor over hebben! Uiteindelijk 
toonde Aio zijn moed door naar me toe te lopen en me te 
belonen met een kopje tegen mijn hoofd. Wat was ik trots! 
Kijk, nu komen we ergens ventje, dacht ik.
Aio bleek ook heel erg te houden van spelen. Op zich 
moeten zwervertjes wennen aan het kunstmatige van 
speeltjes aan een hengel en balletjes die je niet op kunt 
eten maar waar je wel tegenaan kunt slaan. Onze eigen 
katten deden graag voor hoe het moest en na wat schroom 
deed Aio fanatiek mee. Spel en brokjes zijn de ideale 
ingrediënten voor het huiselijk maken van een wilde. 
 

‘nu Aio zich niet meer 

achter zijn stoere zus 

kan verschuilen, houdt 

hij zich vast aan zijn 

knuffelbeer’

In februari vingen wij twee kittens bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. We noemden ze 
Bolletje en Aio (arts in opleiding). Ze hadden allebei een versnelde ademhaling, dus mogelijk 
mankeerden ze iets. Maar als we eerst met ze naar de dokter waren gegaan, hadden ze voor 
onderzoek onder narcose gemoeten... Omdat ze sterk verwilderd waren, brachten we ze direct bij 
een pleeggezin onder. Nadat de katjes drie weken hebben kunnen aansterken en tot rust waren 
gekomen, besloten we ze toch door een dierenarts te laten onderzoeken. Aio verkeerde gelukkig in 
goede gezondheid, maar met Bolletje bleek het een stuk slechter gesteld. De kleine longetjes ble-
ken aangetast door longworm. Zelfs zo ernstig, dat moest worden besloten haar niet meer te laten 
ontwaken uit de narcose. Longworm is een steeds vaker voorkomende aandoening. Ontwormen is 
dus vaak van levensbelang voor kittens. Hoe het verder is gegaan met Aio, leest u hieronder. 

Bolletje en Aio
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Vu-poesje en Vu-katertje

Bolletje bleek helaas
longwormen te bebben...
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Dankzij donaties van Stichting De Zwaan en Stichting 
Nijdier konden we een behoorlijk aantal minima helpen 
door een gratis castratie of  sterilisatie aan te bieden. Van 
Virbac kregen we er nog eens honderd chips, bij zodat 
we deze katten ook meteen konden voorzien van een 
chip. 
Toen de actie op 23 februari van start ging, en op onze 
Facebookpagina en website kwam te staan, stroomden 
de aanmeldingen direct binnen. Tot eind maart stond 
onze agenda helemaal vol, en die van de dierenarts 
daarmee ook. 

Vijf drukke weken zijn we met deze actie in de weer 
geweest. Onder andere met het ophalen en weer terug-
brengen van katten voor en na de operatie, omdat hun 
baasjes zelf geen vervoer hadden. Het geeft te veel stress 
als een kat dan met het openbaar vervoer naar ons moet 
worden gebracht, vandaar onze extra service (tegen een 
kleine vergoeding). Veel poesjes verbleven zelfs vijf 
dagen lang bij ons in de opvang, omdat hun eigenaren 
ze na de sterilisatie niet binnen konden houden. 

Uiteraard zijn alle door ons tijdens deze actie gehol-
pen katten gechipt en geregistreerd weer de deur uit 
gegaan. 

Mooi op tijd, want begin april kwamen alweer de eerste 
meldingen binnen van zwangere poezen en net geboren 
kittens. We zijn organisaties als De Zwaan en Nijdier, 
maar zeker ook Virbac, dan ook ontzettend dankbaar dat 
ze ons ondersteunen zodat wij dit soort acties kunnen 
doen. De reden dat we dit doen is dat ongeholpen dieren 
voor veel ellende kunnen zorgen en het met de explosie 
van kittens in de zomer, en overvolle asiels, dweilen met 
de kraan open is. Gelukkig zorgen de door ons geholpen 
katers en poezen tijdens de minima-actie in elk geval 
niet voor ‘ongewenst’ nageslacht. 

Al met al was de actie een groot succes en we hopen 
hem volgend jaar weer te kunnen houden. Zodat er 
nog minder zwerfkatten bijkomen en de asiels zo leeg 
mogelijk blijven. 

Maar minima-actie of niet: laat uw huisdier zo vroeg 
mogelijk castreren of steriliseren. Castreren kan zelfs al 
op een leeftijd van drie maanden. Help ons zo het zwerf-
kattenleed te verminderen.    

Zevenduizend euro hadden we te besteden voor onze gratis castratie-, 

sterilisatie- en chipactie voor Amsterdamse minima die op 23 februari 

van start ging. De actie was nog niet begonnen of onze telefoon stond 

roodgloeiend. 

Meer actie, 
minder kittens...

castratie-,  sterilisatie- en chipactie
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Het bedrag dat we in totaal tot onze beschikking hadden was 7.000 
euro. Tot de eerste week van april maakten nog minima gebruik van 
de actie. Uiteindelijk zijn 58 katers en 86 poezen geholpen.  

Facts & Figures

 

Tijdens de actie zagen we een enorme variëteit aan katten-
vervoersmandjes langskomen. Zoals een met gereed-
schap verstevigd mandje, een Albert Heijn-winkelmandje 
met daar iets bovenop, een half opengebroken rieten-
mand waar de kat in theorie uit zou kunnen komen, een 
picknickmand…

Hartstikke creatief, maar als je kat onderweg ontsnapt 
ben je de pineut, of de kat. 
Wij hebben alle baasjes een goed vervoersmandje mee-
gegeven. Maar voor iedereen die dit leest: vervoer je kat 
alleen in een daarvoor bestemde, goed sluitende mand! 

Vervoer oké?

Woont u in Amsterdam en heeft u een inkomen onder de 
grens van een minimuminkomen, dan kunt u gebruik-
maken van onze diensten en uw katten tegen speciaal 
daarvoor vastgestelde (sterk gereduceerde) tarieven laten 
helpen en chippen. De katten die via de SAZ gechipt zijn, 
worden standaard geregistreerd door ons. 
Kijk op onze website voor de speciale tarieven voor castre-
ren / steriliseren en chippen.  

Altijd gereduceerd tarief voor minima

 actie

vXKaters wachtend op de castratie.
In totaal werden 58 katers ‘geholpen’.

Een tussenstand: poezen 85, katers 55...

Chippen; een noodzaak...

Explosie van ongewenst nageslacht 
leidt tot overvolle asiels...



In een grachtenpand zou een kat zitten. Maar toen we 
er aankwamen, was er nergens een teken van leven te 
bekennen…

Locatie: een verlaten grachtenpand midden in het cen-
trum. Drie verdiepingen met veel stof en bouwmateria-
len. In het gebouw zou een kat zitten. Omdat het pand 
verbouwd werd en een andere eigenaar kreeg, moest 
de kat worden gevangen. Dus wij met een vangkooi de 
smalle trap op, wat een heel gedoe was. Maar op geen 
van de etages zagen we een kat, en ook op het dak was 
er geen teken van leven te bekennen. Uiteindelijk roken 
we op de zolder het bekende luchtje van kattenpis. Er zat 
een gat in het plafond en het was duidelijk dat de lucht 
hieruit kwam. We hoorden niets en ook de werklui had-
den al zeker vijf dagen geen kat meer gezien. Onze angst 
was dat de kat ergens vast zou zitten en het misschien niet 
had overleefd. 

Uiteindelijk hebben we besloten een vangkooi neer te zet-
ten. En ja hoor: ondanks dat meneer niet te vinden was, 
zat hij er binnen twaalf uur in. Het bleek een lieve kat te 
zijn die via het asiel een leuke toekomst met een nieuw 
baasje tegemoet is gegaan.   

Ongeveer tien jaar geleden werd onze hulp ingeroepen 
door de GGD in verband met een Italiaanse vrouw in 
Amsterdam-Oost, die een overschot aan schuwe katten 
hield in haar driekamerwoning op de begane grond. 
Ze hadden samen met haar geprobeerd een oplossing 
te zoeken voor het buurtprobleem. Haar katers veroor-
zaakten namelijk een enorme overlast bij de buren. 
Sproeien, vechten, en dan nog de vele kittens die maar 
bij iedereen in het blok door de keukendeuren naar bin-
nen wandelden.

Ik ging ernaartoe met een knoop in mijn maag. Zo veel 
katten betekent voor hun gezondheid meestal weinig 
goeds. In dit soort situaties treffen we vaak niesziekte, 
inteelt en kattenaids aan. 
Ik belde aan en de deur ging open. Een jonge vrouw 
keek me wantrouwend aan. Ik stelde me voor en zei 
direct dat ik niet haar katten zou meenemen, maar 
alleen even wilde controleren hoe het met hun gezond-
heid was gesteld. Ze liet me binnen en er vlogen meteen 
een aantal katten naar buiten. Inderdaad, schuw. Maar 
alleen voor vreemden. Meo, zo heette de jonge vrouw, 
kon alles met ze doen. 

Vertrouwensband
Twee uur later verliet ik met een tevreden gevoel en drie 
ongecastreerde katers haar woning. Met de belofte dat ze 
na de castratie weer bij haar terug zouden komen. Door 
haar een paar keer op deze manier te bezoeken, bouwde 
ik een vertrouwensband met haar op. Meo bedoelde 
het ook allemaal goed. Wat ooit was begonnen met een 
paar zwervers van straat halen, was uit de hand gelopen 
omdat ze gewoonweg niet genoeg geld had om de katten 
te laten helpen. 

Uiteindelijk hebben we alle vijftien katten na hun castra-
tie weer teruggebracht. Een aantal kittens mochten we 
naar een asiel brengen voor adoptie. Meo snapte zelf ook 
wel dat het gewoon te veel katten voor haar alleen waren, 
en vijftien katers zijn er al veel. Maar deze katten konden 
we het niet aandoen om ze in een asiel te zetten.
Jaren heb ik contact met Meo gehouden en haar katten 
naar onze dierenarts gebracht als ze wat mankeerden. 
En als ze even krap bij kas zat, brachten we kattenvoer.

Terug naar italië
Eind januari belde Meo me op om te vertellen dat ze 
terugging naar Italië. Ze was er klaar mee hier. Maar 
ja, die katten hè. Het waren er inmiddels nog negen, 
en al allemaal wat ouder. Na een hoop gebel en geregel 
konden ze allemaal terecht in een permanente opvang. 
Gelukkig! Samen met Meo hebben we ze op één dag 
gevangen en zijn we met de volle bus meteen doorgere-
den naar onze dierenarts. Daar kregen ze een algemene 
check-up, hun gebitjes werden nagekeken en ze werden 
gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid.  

Veertien dagen na de vaccinaties, in verband met de 
incubatietijd, verhuisden ze hun naar hun nieuwe en 
tevens laatste onderkomen, waar ze inmiddels al hele-
maal gewend zijn. Met Meo heb ik nog wel telefonisch 
contact. In Italië is ze inmiddels volop bezig zich in te 
zetten tegen dierenleed. 

De SAZ zet zich in voor katten, maar soms ook voor hun verzorgers, als 

die hulp nodig hebben. SAZ-medewerker estera bouwde zo een goede 

vertrouwensband op met Meo, die maar liefst 15 katten in huis had.

Meo met het 
grote kattenhart

kolonie in huis
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Kiekeboe!
Vangsuccesje in een grachtenpand

En ja hoor: 
daar is-ie!

Rand van de stad

Wij gingen erop af en inderdaad, we troffen de twee kit-
tens aan bij bij hun doodgereden moeder aan de kant 
van de weg. 

Een man die ons met de ambulance zag staan, kwam 
naar ons toe en vertelde dat er verderop in de stal van 
zijn boerenbedrijf nog een dode kitten lag. Wij gingen 
een kijkje nemen. Er liepen volgens de man veel katten 
in de buurt en al snel zagen wij de eerste ongecastreerde 
kater lopen. 
Bij de verschillende boerderijen in de buurt en hebben 
we toen folders verspreid waarin wij aanboden om de 
kattenpopulatie medische hulp te bieden en om het kat-
tenbestand te helpen beheersen. De meeste bewoners 
uit de omgeving waren erg blij met ons hulpaanbod. Wij 
vonden nog vier dode katten en hebben er ook vijftien 
gevangen, waarvan sommige geïnfecteerd bleken te zijn 
met het uiterst besmettelijke kattenaids-virus en er slecht 
aan toe waren.

Zonder ons ingrijpen en de hulp van de bewoners, was 
deze katten naar alle waarschijnlijkheid een vreselijk lot 
beschoren. In overleg met de bewoners zullen wij de 
teruggezette katten de rest van hun leven blijven volgen.

We kregen een melding binnen van iemand die twee kittens in de berm 

had zien zitten ergens aan de rand van de Amsterdam.

katten bij boerderijen

tekst: estera waas
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anno & annabel: baasje met tijd gezocht
Anno is een cyperse kater en Annabel is zijn cyper witte zusje. Ze zijn anderhalf jaar oud. Ze 
waren vijf maanden oud toen ze als wilde kittens door de SAZ gevangen werden en bij het asiel 
terechtkwamen. Inmiddels is Annabel aardig aaibaar, Anno is wat banger. Ze slapen altijd samen 
en willen dus ook samen naar een huisje. Omdat ze nog verder gesocialiseerd moeten worden, 
zoeken we een baasje die veel tijd met ze door kan brengen.

pipo: Kat-uit-de-boom-kijkertje
Pipo is een zwart-witte poes van vier jaar die al twee jaar in het asiel zit. Ze krijgt C/D-voer voor 
haar blaasproblemen. Pipo moet je eerst goed leren kennen voordat ze lief tegen je doet. Ze kan 
ook erg chagrijnig zijn. Ze kan wel bij één andere kat, maar dat moet wel een rustige zijn.

deze kanjers zoeken nog een thuis! * 

 

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

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.

Wim en iny Damstra begonnen in 1970 met het opvangen van moederpoezen met kittens. Zij zorgden ervoor 
dat de kittens een nieuw en goed thuis kregen. ook de moederpoes werd na sterilisatie bij een nieuw huisgezin 
ondergebracht. Stichting Dierenleed werd door Wim en iny in 1986 opgericht. Vijf jaar later, in 1991, begonnen ze 
met de bouw van het eerste deel van hun huidige asiel op de grens van Amsterdam-noord met oostzaan. Het 
asiel wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gerund door de oprichters. 

pesco: Vrouwenliefhebber
Pesco is in 2010 als kitten van zes weken samen met zijn moeder sterk vermagerd en verwaar-
loosd weggehaald bij een restaurant. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een driejarige kater. Wel is 
hij erg verlegen en vindt vindt alleen vrouwen aardig. Pesco zoekt een thuis bij een zeer ervaren, 
geduldig poezenmens waar geen katers wonen. Pesco is een goede jager, hij mag daarom niet 
alleen gelaten worden met kleine prooidieren. 

minda: Karaktertje
Minda is een gesteriliseerde poes van zes jaar oud met een apart karakter. Ze is ooit als wild kitten 
binnengekomen en is daardoor altijd een wat zenuwachtiger katje geweest. Na een jaar werd ze 
herplaatst en daar leefde ze een aantal jaar heel gelukkig, maar door omstandigheden moest ze 
daar weg. Minda kwam terug met een blaasontsteking, maar met het juiste dieet en medicatie 
is ze weer een gezonde poes. Deze lieverd zoekt een huis bij geduldige, lieve mensen die haar 
nemen zoals ze is, zónder jonge katten of honden in huis.  

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

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

De Poezenboot
De snelste manier om erachter te komen of er voor u een leuke kat bij 
ons zit, is om ons te bellen. Dat kan tussen 10 en 12 uur, behalve op 
woensdag en zondag. Langs komen kan ook tussen 13 en 15 uur, 
behalve op woensdag en zondag. We hopen gauw van u te horen of u te zien.

De Poezenboot, Singel 38-g, 1015 AB Amsterdam, tel. 020 - 625 87 94   •  www.depoezenboot.nl   
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De katten waren zwaar verwaarloosd en zouden daarom 
in beslag genomen worden. Het was vervolgens aan ons 
om de dieren te zoeken en te vangen. Ja, u leest het goed: 
zoeken want de boot was een chaos en lag daarbij vol met 
uitwerpselen en andere moeilijk te identificeren objecten. 
We hadden vele uren nodig om de katten te vinden. Wat 
we uiteindelijk hebben aantroffen, was werkelijk hartver-
scheurend. Angstige scharminkeltjes die in veel gevallen 
geheel kaal waren gevreten door de vlooien en uitgemer-
geld waren door de wormen. En er bleken zelfs katten 
met kattenaids te zijn. Daar het een inbeslagname betrof, 
werden ze in het asiel ondergebracht. 

Een geslaagde missie dachten wij. Wij waren dan ook 
totaal verbouwereerd toen wij te horen kregen dat de 
eigenaar van de woonboot via de uitspraak van een 
rechter maar liefst 24 van de in beslag genomen katten 
terugkreeg. Onze actie die we voor een groot gedeelte zelf 
hebben bekostigd, bleek achteraf helemaal voor niets te 
zijn geweest. 

Gedurende de jaren daarna hebben wij altijd een vinger 
aan de pols gehouden; hebben wij regelmatig klachten 
van de buren ontvangen; en niet zelden nieuwe nestjes in 
de tuin aangetroffen. Ondanks onze verschillende opvat-
tingen over dierenwelzijn, proberen wij het contact met 

de eigenaar - die niets en niemand vertrouwt - zo veel 
mogelijk in stand te houden en alleen door deze opstel-
ling hebben wij in de afgelopen zes jaar veel van zijn kat-
ten kunnen laten helpen.
Net als wij nemen de buurtbewoners het probleem zeer 
serieus op. Zo ook de buurtregisseurs, die al jaren een 
dossier opbouwen met verklaringen van dierenartsen 
over de ernstige verwaarlozing. Helaas is dit alles nog niet 
genoeg om daadwerkelijk te kunnen optreden. Volgens 
ons kunnen we hier spreken van een falend systeem van 
dierenwelzijn. 
Wij zullen scherp blijven.

Het is alweer zo’n zes jaar geleden dat we werden benaderd door de 
GGD omdat er een woonboot in beslag genomen was met daarin een 
groot aantal schuwe katten. 

Het falende systeem

Het eerste wat wij vragen is of de kat ook buiten komt, 
omdat wij meestal meteen aan vechtverwondingen den-
ken. De vrouw verteld echter dat de kat nooit buiten komt. 
We beloven bij haar langs te zullen rijden om een kijkje 
te nemen. Eenmaal aangekomen schrikken we, de wond 
is niet van een dag om het zo maar te zeggen. Wij heb-
ben zoiets nog niet eerder gezien, maar vermoeden wat 
er aan de hand is. We besluiten de kat dan ook eerst van 
zijn strakke vlooienbandje te bevrijden. De kat is waarlijk 
opgelucht. De dierenarts bevestigt ons vermoeden dat het 
om een allergische reactie op het te strakke vlooienbandje 
gaat. Gezien de ernst van de verwondingen kan dat dit 
een lange geschiedenis worden. De kat zal dagelijks 
intensieve zorg en medicatie nodig hebben en we bellen 
de vrouw om dat te uit te leggen.
Tot onze grote verbazing verteld zij dat ze daar maar 
weinig trek in heeft, omdat zij het te druk heeft met haar 
werk en haar kleine kinderen. In overleg wordt besloten 
dat wij de zorg van de kat over zullen gaan nemen. Daarbij 
zal de kat tijdelijk bij ons in de opvang moeten blijven. De 
eigenares gaat hier graag mee akkoord. Inmiddels zijn we 
zo’n drie maanden verder en de nek lijkt nu bijna gene-
zen. Verschillende pogingen om de eigenares te bereiken,  
waaronder een huisbezoek, leveren niets meer op...

Helaas komen soortgelijke gevallen steeds vaker bij 
ons voor. Dit is slechts een van de vele voorbeelden. 
Buiten het feit dat het onze kas vaak enorm belast, raken 
wij hierdoor steeds vaker opgescheept met ongewilde 
afstandskatten. In het belang van die dieren zullen en 
kunnen we natuurlijk onze werkwijze niet veranderen, 
maar kunnen wij wel de ‘baasjes’ oproepen te ‘bezinnen 
alvorens te beginnen’.

  

We worden gebeld, een vrouw verteld dat haar kat flinke wond in zijn 
nek heeft en niet goed weet wat zij hier mee aan moet. 

Klaar d’r mee
kolonie in huis Voorbeeld Van een melding die bij ons binnenkomt

‘een hemel zal nooit Hemel zijn, als mijn katten niet welkom zijn.’ 
- Auteur onbekend

‘als een mens gekruisd zou kunnen worden met een kat, dan zal het de mens verbeteren 
en de kat verslechteren. ’ 
- Mark Twain [Amerikaans schrijver, 1835 - 1910]

 cat-quotes
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Het afschieten van katten werd verboden met uitzon-
dering van overlast gevende katten in natuurgebieden. 
Een afschotvergunning is echter nog steeds eenvoudig te 
verkrijgen. Het ministerie reageerde echter ook op onge-
wenste wijze door aan te kondigen dat de vergunningen 
voor het terugzetten van gesteriliseerde / gecastreerde 
zwerfkatten ingetrokken zouden worden. Dat zou bete-
kenen dat er wel zwerfkatten gevangen mochten worden, 
maar dat deze katten niet meer op de vangplek teruggezet 
zouden mogen worden. Er ontstond grote onrust onder 
de vele organisaties en particulieren, die zich met de zorg 
voor zwerfkatten hadden belast. Want wat moet je met 
in het wild geboren katten, die niet meer gesocialiseerd 
kunnen worden?

Het Stray Animal Foundation Platform (Stray AFP), een 
overkoepelende organisatie voor dierenwelzijnsorganisa-
ties in binnen- en buitenland, die zich met zwerfdieren 
bezighoudt, besloot zich het lot van de zwerfkatten aan te 
trekken. Er werd geïnformeerd bij het ministerie waarop 
men dit besluit had gebaseerd. 
Na enige tijd kwam er een antwoord: men wilde onder-
zoek doen naar de effectiviteit van de overal gehanteerde  
TNR-methode. TNR betekent: (Trap) vangen, (Neuter) 
castreren/steriliseren en (Release) terugzetten.
Zeer ongerust, omdat men blijkbaar allerlei onderzoeken 
uit het buitenland die de effectiviteit van de TNR-methode 
aantoonden naast zich neerlegde, heeft het Stray AFP 
besloten een eigen onderzoek te starten.

Onderzoek
De Universiteit van Wageningen en de Wetenschapwinkel 
werden benaderd met het verzoek om een dergelijk 
onderzoek op te starten. Er werd ook een begeleidings-
commissie ingesteld. Naar aanleiding van een door mij 

namens de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten gegeven 
lezing over de werkwijze van de SAZ, die het zwerfkatten-
probleem in Amsterdam al meer dan 20 jaar op gedreven 
wijze aanpakt, werd mij gevraagd zitting te nemen in 
deze commissie. 
Studenten zijn ingezet om onderzoek te doen naar deel-
onderwerpen zoals: Wat vindt het Nederlandse publiek 
van zwerfkatten? Hoeveel overlast ondervindt men en wat 
vindt men acceptabele ‘bestrijdingsmethoden’?
Onder zwerfkattenorganisaties is een enquête gehou-
den met vragen over o.a. de aantallen zwerfkatten die er 
gevangen worden en de gebruikte methoden.

in 2013 ontstond landelijk ophef toen bekend werd dat zwerfkatten 
overal in het land werden afgeschoten door jagers. Dit resulteerde in 
een petitie met honderdduizenden handtekeningen met het verzoek 
aan de staatssecretaris van economische Zaken, Landbouw en Visserij 
om het afschieten van katten te verbieden.

Het Grote Landelijke 
Zwerfkattenonderzoek

Talloze rapporten van onderzoeken over zwerfkatten in 
binnen- en buitenland zijn opgevraagd. In deze rapporten 
werd beschreven welke problemen men ondervond door 
zwerfkatten, welke methoden men hanteerde om het pro-
bleem op te lossen en hoe effectief die methoden waren.
Vooral in Amerika, maar ook in Italië en Australië en 
allerlei andere gebieden op de wereld, is onderzoek 
gedaan naar zwerfkatten.

Er is heel wat leeswerk verricht, maar uiteindelijk kwam 
er een rapport tot stand dat op 7 mei 2015 gepresenteerd 
kon worden.

Conclusie
De belangrijkste conclusie die naar aanleiding van het 
onderzoek is getrokken, is dat de methode, zoals die door 
de SAZ gehanteerd, wordt de beste methode is om het 
zwerfkattenprobleem aan te pakken.

saz-methode
Wat houd de SAZ-methode in? Simpelweg het volgende: 
•  Zwerfkatten worden gevangen, na vangst gecontroleerd 

op de aanwezigheid van een chip (waardoor een even-
tuele eigenaar kan worden achterhaald), krijgen een 
gezondheidscontrole, waaronder een test op kattenaids 
en kattenleukemie, daarna gesteriliseerd / gecastreerd, 
gechipt en eventueel ge-eartipt.

•  Per kat wordt bekeken wat voor dit dier het beste is: 
naar een asiel om een baasje te vinden, resocialisatie in 
een daarvoor geschikte opvang of bij een pleeggezin om 
weer vertrouwen in mensen te krijgen, waarna alsnog 
een baas voor ze gezocht kan worden via bijvoorbeeld 
een asiel.

•  Alle verwilderde jonge poesjes met of zonder moeder 
gaan de eerste weken - soms zelfs maanden - naar 
pleeggezinnen om geresocialiseerd te worden. 

•  Jonge poesje worden vanaf 10 weken gesteriliseerd /
gecastreerd.

•  Dieren met ernstige verwondingen of (besmettelijke) 
ziekten worden natuurlijk niet teruggezet, zo wordt de 
groep zwerfkatten kleiner en gezonder.

•  Om de katten na terugzetten onder controle te houden 
worden afspraken gemaakt met buurtbewoners, die de 
dieren voeren en het melden als er iets is. 

•  Iedere nieuwe zwerfkat die bij de groep komt wordt zo 
snel mogelijk weggevangen.

•   Om het probleem ook bij de bron aan te pakken wor-
den katten van minvermogende eigenaren tegen forse 
korting gesteriliseerd / gecastreerd door de dierenarts 
van de SAZ. 

•  De SAZ probeert ook zo veel mogelijk (niet zwerf-)kat-
ten van eigenaren te chippen, zodat ze bij kwijtraken 
snel met hun baasje herenigd kunnen worden.

Al met al veel werk, maar het loont de moeite.

resultaat van de methode 
Toen ik in 1978 bij Stichting DOD (Dieren Onder Dak) 
begon met het vangen van zwerfkatten, waren kolonies 
van veertig tot vijtig verwilderde en buiten geboren dieren 
gewoon. Tijdens de vele jaren dat ik nog samen met DOD 
de zwerfkatten ving, hebben wij de methode ontwikkeld 
zoals die nu nog door de SAZ gebruikt wordt.
De laatste jaren worden hierdoor in de omgeving van 
Amsterdam zelden nog kolonies aangetroffen van meer 
dan vijftien dieren. Vaak betreft het een of twee moeder-
poezen met jongen en een of twee katers.
De meeste van deze dieren zijn nog maar kort zwerfkat en 
kunnen vrij snel weer aan een baasje geholpen worden. 
Regelmatig wordt er een gechipte kat, aangetroffen, die 
dankzij die chip (en registratie) weer bij zijn eigenaar 
terug gebracht kan worden.
Er zullen echter altijd onverantwoordelijke mensen blij-
ven die hun kat op straat zetten. 
Gelukkig is de SAZ er dan om snel in te grijpen, voordat 
het dier te zeer verwildert of zich voortplant.

Joke Voorn: 

‘De methode zoals die 

door de SAZ gehanteerd 

wordt, is de beste methode 

om het zwerfkatten-

 probleem aan te pakken.’

tekst: Joke Voorn
Stichting Loes voor Dieren en medeoprichter 

Stichting Amsterdamse Zwefkatten

STRAY 
Animal Foundation Platform



er zijn een aantal mogelijkheden en kanttekeningen

1.  U laat een kennis, vriend of familielid in deze periode 
in uw huis wonen. Dit is voor de kat prettig omdat hij 
zijn routine kan houden, op zijn eigen plekje kan zijn 
en aandacht krijgt van een mens-persoon. 

2.  U vraagt mensen in uw omgeving voor de kat te zor-
gen. Veel mensen kiezen er voor om een van de buren 
dagelijks langs te laten gaan voor een natje, een droogje 
en een aai. Zorg er voor dat u deze persoon echt ver-
trouwd, het komt helaas ook voor dat achteraf blijkt 
dat iemand vijf dagen niet is langs geweest en dat wij 
gebeld worden omdat er bijvoorbeeld kat huilend al een 
paar dagen zonder eten zit.

3.  U verdeelt de lasten tussen meerdere mensen en maakt 
een oppasrooster. Zo kunt u bijvoorbeeld elke dag twee 
mensen langs laten komen zodat de kat wat extra aan-
dacht krijgt, maar er ook een back-up is als iemand een 
keer niet komt.  

4.  U huurt een oppasser in. U betaald hiervoor, maar kunt 
er vanuit gaan dat deze mensen bijvoorbeeld ook medi-
cijnen kunnen geven Er zijn veel kattenoppassers en 
kattenoppasbedrijven (zie http://kattenoppasservice.nl)

5.  De kat gaat uit logeren. Sommige katten vinden dit niet 
zo’n probleem, maar voor de meeste katten is dit een 
heftige overgang. Ze komen dan wel bij iemand thuis 
die ze mogelijk kennen, verder is alles in de omgeving 

nieuw. Geef zo veel mogelijk spullen van de kat mee, 
geef de kat in zijn nieuwe omgeving de tijd om te wen-
nen en de kat uit de boom te kijken. Helaas krijgen 
we regelmatig telefoontjes van weggelopen katten uit 
logeeradressen, dus zorg ervoor dat ze niet naar buiten 
kunnen!

6.  Uw kat gaat naar een pension. Het voordeel is dat er 
professionele mensen dagelijks bij uw kat zijn, als uw 
kat medicijnen heeft of een dieet kunt u er van op aan 
dat ze daar voor zullen zorgen. De kat komt echter in 
een omgeving terecht met allemaal andere katten en 
dit kan stress opleveren. Gaat uw kat naar een pension? 
Zorg dan voor de juiste inentingen! 

Katten snel vermist tijdens vakantie
Veel katten raken weg tijdens de vakantie als hun ver-
trouwde eigenaar niet thuis is en iemand anders op de 
kat past. Katten kunnen zelf de poten nemen als ze veel 
buiten zijn of ontsnappen per ongeluk. 
Het verstandigst is om uw kat geen zwerfdier te laten 
worden en uw kat tijdig te chippen én te registreren op 
uw adres, en als u gaat verhuizen ook de adreswijziging 
te registreren. Zo blijft de registratie actueel en wordt de 
kans groter dat u uw dier terugvindt.

Als uw kat vermist is, kunt u de kat melden bij Stichting 
Amivedi (www.amivedi.nl), de Dierenbescherming (www.
mijndieriszoek.nl), en bij de locale dierenambulance en het 
plaatselijke asiel.
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En zoals onze stichting zich altijd heeft ontfermd over de 
zwerfkatten om ze een nieuw tehuis te bieden, heeft de 
SAZ het geluk dat er ook een stichting is die zich over ons 
en onze huisvesting ontfermt: ‘Stichting Het Waardige 
Dier’. 

Sichting Het Waardige Dier is in 1998 opgericht door 
Dirk de Waard met als doel om na zijn overlijden met de 
beschikbare gelden uit zijn nalatenschap steun te verle-
nen aan vooral zwerfdieren of gewond geraakte dieren in 
Nederland. Zijn wens was dat er speciale aandacht uit zou 
gaan naar de zwerfkatten. De ondernemer uit Velsen is in 
maart 2010 op 69-jarige leeftijd overleden. Het huidige 
bestuur van de stichting benaderde ons na de brand van 
ons pand in 2010. En nu, enkele jaren later na een lange 
zoektocht en vele gesprekken, lijkt het er toch echt van 
te gaan komen. Er is inmiddels een overeenkomst geslo-
ten met de verkoper van ons nieuwe onderkomen. Het  
onderkomen past in het bestemmingsplan en voldoet aan 
de gestelde milieueisen; de grond is schoon verklaard en 
mooie verbouwingsplannen liggen al op tafel. Het is dan 
ook slechts nog wachten op het definitieve startschot - in 
de vorm van het verkrijgen van de officiële vergunningen - 
om met de bouw te kunnen beginnen. 

Eindelijk zal de SAZ dan kunnen beschikken over mooie 
ruimtes met veel daglicht voor onze katten en voor de 
vrijwilligers. Het zal het werk zeker ten goede komen. Het 
wordt een echt resocialisatiecentrum voor katten. En ook 
in de drukke zomermaanden zullen we nu over genoeg 
ruimte beschikken om alle katten opvang te bieden. Voor 
de zieke katten zal er een ruime ziekenboeg komen. En 
om de kattenziektes buiten de deur te houden, komt er 
een quarantaineruimte met een technisch hoogwaardig 
luchtbehandelingsysteem. De kantoorruimte zal vanaf 
dan niet meer worden gedeeld met de wasmachine en de 
katten, hoe gezellig dan ook. Voor alle vrijwilligers, die nu 
geen plek hebben om hun boterham op te eten, komt er 
een echte kantine!

Als het een beetje meezit met de uitvoering van de plan-
nen, is alles klaar bij het verschijnen van het volgende 
nummer van de Swieber. Daarin dan vast meer over de 
‘nieuwe’ SAZ. 

De SAZ heeft niet alleen een groot hart voor, maar ook sterke overeen-
komsten met de Amsterdamse zwerfkatten... het zwervend bestaan!

Nieuw resocialisatiecentrum
nieuwe huisVesting

Als de welverdiende vakantie eraan komt hebben katteneigenaren vaak 
een extra zorg. Wie zorgt er voor de dieren?

Op vakantie
laat uw kat geen zwerfdier worden 

Stichting Het Waardige Dier verleent steun aan 
instellingen en organisaties die - met behulp van 

voornamelijk vrijwilligers - tot doel hebben dieren 
in Nederland een dierwaardig bestaan te geven. 

Een impressie van ons nieuwe onderkomen. 

Eindelijk zal de SAZ dan kunnen beschikken over 

mooie ruimtes met veel daglicht voor onze katten 

en voor de vrijwilligers.
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Velina vertelt: ‘In mijn land maken dakloze dieren deel 
uit van het dagelijks leven en ze zijn overal in de steden te 
zien. We hebben niet alleen veel honden en katten die op 
straat zijn geboren, maar ook dieren die op straat worden 
achtergelaten. Er zijn mensen die een hond kopen om te 
laten zien dat ze geld hebben; vaak dure rashonden waar 
ze mee kunnen pronken. Ze hebben geen verstand van 
honden en die belanden uiteindelijk op straat. Veel dieren 
zijn niet ‘geholpen’ en zelfs nestjes van jonge katten of 
honden worden zonder pardon op straat gedumpt.
De afgelopen jaren hebben autoriteiten en dierenliefheb-
bers zich ingespannen om de situatie te verbeteren door 
dierenasiels te bouwen. Helaas zijn de overheidsasiels 
vaak in verschrikkelijk slechte staat en lijden de dieren 
er nog meer dan op straat. Niet alle asiels hebben een 
binnenplek en in de winter zitten de honden in de ijzige 
kou. De werknemers werken daar omdat het geld oplevert 
en niet omdat ze om dieren geven. Er wordt af en toe 
schoongemaakt, maar sommige asiels zijn alleen doding-
stations. De honden komen binnen, worden in een hok 
gezet en men wacht tot ze dood gaan. De honden worden 
uit het zicht van de mensen gehaald, maar creperen in het 
asiel. De vraag is ook hoe eerlijk en oprecht de asiels zijn, 
want ik ken een voorbeeld waarbij een asiel verschillende 
malen dezelfde hond bij de gemeente had gedeclareerd 
voor het vangen en castreren.’

in kleine porties
Velina is een Bulgaarse en woont in Nederland. Zij is een 
van die vrijwilligers die met een aantal Bulgaarse orga-
nisaties samenwerkt zoals: Tierhoffnung Dimitrovgrad; 
Animal Hope Bulgaria-Kazanlak; Dog Shelter Gabrovo en 
Zornica’s cats. Velina is hier vanuit Nederland zo mee 
bezig, omdat ze weet hoe het daar is. Ook al woont ze in 
een ander land, ze kan haar ogen er niet voor sluiten. Ze 
vertelt een verhaal over een moederhond die met haar 
puppies in het asiel zat. Ze kregen alleen een stuk taai 
oud brood en de moeder vocht met de kleintjes om een 
hapje eten. In het asiel stond echter een kast vol met gedo-
neerd voer, maar dat kregen ze niet.
Daarom werkt Velina met vrijwilligers samen die zelf het 
eten naar het asiel brengen. Niet de hele voorraad in één 
keer, maar in porties, zodat de dieren het waarschijnlijk 
ook echt krijgen. Deze vrijwilligers zetten zich ook in om 
de dieren te herplaatsen. De asiels zelf doen daar niets 
aan. In Bulgarije kun je daarentegen wel makkelijk een 
boete krijgen als je dieren op straat voert.

Katten
Is de situatie voor honden al hemelschreiend, voor katten 
is er helemaal niets. Wat gebeurt er dan met de katten? 
De katten worden vergiftigd, aangereden of mishandeld. 
Als er iets met een dier aan de hand is, kun je niemand 
bellen. Geen enkele instantie heeft plek voor dieren. Je 
bent als dierenliefhebber op jezelf of op hulp uit het bui-
tenland aangewezen. 
Er is wel een wet aangenomen die het verbiedt dieren te 
verminken, maar die wordt niet gehandhaafd. 

initiatieven in bulgarije
Tierhoffnung Dimitrovgrad is een opvang die wordt gerund 
door één enkele vrouw. Ze heeft een fulltime baan in het 
onderwijs, drie kinderen en daarnaast verzorgt ze alles 
rondom het asiel. De gemeente had opdracht gegeven 
honden op straat met en verdovingspijl neer te schieten 
en ze daarna met het vuilnis te dumpen. Toen deze vrouw 

op de SAZ ontmoet ik Velina, een vrouw uit Bulgarije die in nederland 
woont. Ze komt spullen halen die bij ons liggen. Ze zet zich in voor 
zwerfdieren in Bulgarije. een paar maanden later hoor ik dat het trans-
port van de opgehaalde spullen naar Bulgarije problematisch verloopt. 
eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de situatie van zwerfdieren in dat 
land en we spreken af om hierover te praten.

Zwerfdieren in Bulgarije

dit hoorde, heeft zij meteen actie ondernomen en heeft 
bijna alle honden kunnen redden. Ook al had ze bijna 
geen geld. Ze was om die reden zelfs bijna haar baan 
kwijt geraakt, omdat diezelfde gemeente haar salaris 
betaalde en haar liever kwijt dan rijk was. 
Animal Hope Bulgaria-Kazanlak is de organisatie van een 
vrouw met een de opleiding tot dierenarts, die in het leger 
werkt. Ze helpt vooral gewonde en gehandicapte dieren in 
locale asiels. 

Er is overal hulp nodig maar gelukkig zijn er steeds meer 
vrijwilligers die de straathonden en straatkatten proberen 
te helpen.

Hulp vanuit nederland
De laatste vijf jaar heeft Velina eten, hokken, dekens, 
medicijnen, speelgoed en andere dingen die de asiels 
daar zo goed kunnen gebruiken, verzameld en naar 
Bulgarije laten transporteren. 
De SAZ steunt Velina al vele jaren. Als er bij de SAZ 
spullen binnen komen die overbodig of onbruikbaar zijn, 

komt Velina ze ophalen. Na een oproep op de facebookpa-
gina van de SAZ worden er nu ook spullen gebracht spe-
ciaal voor Bulgarije. Wat men nu het meeste nodig heeft 
is eten, vangkooien, hondenhokken, medisch materiaal 
(medical supplies), ontvlooings- en ontwormingsmidde-
len, medicijnen en hondenriemen. 
Helaas is het al een tijdje moeilijk om vervoer voor de 
spullen van Nederland naar Bulgarije te vinden en daar-
om zijn hulp en ideeën erg welkom. 
Het is overigens goedkoper om het eten voor de zwerf-
dieren in Bulgarije zelf te kopen, dan het te vervoeren 
van hier naar daar. Veel geld is er echter niet. Men moet 
het doen met donaties en men is dan ook dankbaar voor 
iedere gift.

tekst: estera waas
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Er zat een kat in een kruipruimte in de buurt van de 
Overtoom. Een buurtbewoner gaf de kat al een aantal 
dagen te eten, waardoor het ons weinig moeite kostte haar 
eruit te lokken. Omdat ze tam was, konden we haar goed 
bekijken. Het kittenseizoen was weer aangebroken dus 

we wilden vooral weten of ze misschien ergens een nestje 
had. We vonden geen tekens die daarop wezen. Daarom 
kon ze direct met ons mee. We brachten haar onder bij 
het asiel in Amsterdam, van waaruit ze een nieuw baasje 
heeft gekregen.   

Kat in kruipruimte
Vangsuccesje op de oVertoom

Het concept is niet nieuw, maar hoe kon het nou dat 
nog nooit iemand het initiatief had genomen om in een 
kattenminnend land als Nederland een kattencafé uit de 
grond te stampen? Na een succesvolle crowdfunding-
campagne opende ‘Kopjes’ dan eindelijk op 22 april j.l. 
haar deuren in de Marco Polostraat 211 in De Baarsjes. 

Lenny Popelier kwam op het idee voor een kattencafé toen 
ze met haar vriend hun drie maanden durende wereldreis 
begon in Tokyo. De Japanse hoofdstad heeft al jaren kat-
tencafés en Lenny wilde er heel graag eentje bezoeken. Ze 
kwamen terecht bij Cat Café Calico. De inrichting was een 
beetje crèche-erig en er stonden banken langs de muren 
waar je je kopje koffie kon drinken, en er liepen natuurlijk 
allemaal katten rond. 

Het was hier waar het vuurtje bij Lenny werd aangewak-
kerd. Bij terugkomst in Nederland bemerkte Lenny, die 
in de communicatie werkte, dat ze haar eigen katten erg 

miste als ze naar haar werk ging. En ze realiseerde zich 
dat ze in haar werk ook iets met katten wilde gaan doen. 
Lenny: ‘Het idee om zelf een kattencafé op te zetten kreeg 
steeds meer vorm in mijn hoofd. Ik ging een plan schrijven 
om het allemaal uit te werken en waar te gaan maken.’ 

plan van aanpak
Het ondernemersplan was de start, maar daarna moest de 
financiering nog in orde worden gemaakt. Via crowdfun-
ding haalde ze dertigduizend euro op, daarmee kwam ze al 
een heel eind. ‘Een fijne bijkomstigheid van de crowdfun-
ding was dat er meteen een grote groep mensen bij het café 
betrokken werd, mensen die met ideeën kwamen, die als 
klankbord konden dienen. En mensen steunden ons doel 
niet alleen financieel, maar boden ook op andere vlakken 
hulp aan. Bijvoorbeeld bij het opzetten van de website. Dat 
was echt heel erg fijn.’

Een geschikte locatie vinden was een hele klus. Toen die 
werd gevonden, was er nog het nodige werk aan de winkel. 
Zo is Lenny volop bezig geweest met de vormgeving, had ze 
contact met verschillende asiels over het adopteren van kat-
ten voor haar café, ging ze in gesprek met de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en had gesprekken 
met kattendeskundigen. En ze ging op werkbezoek naar 
het net daarvoor geopende kattencafé Lady Dinah’s Cat 
Emporium in Londen.

De locatie
De locatie aan de Marco Polostraat meet 65 m2 en er 
wonen acht katten. Er zijn sluizen zodat mensen eerst 
binnen komen in een ontvangstruimte en daarna pas door-
gaan naar de ruimte waar ook de katten zitten. En er is een 
sluis van de plek waar de voedingsmiddelen liggen naar het 
zitgedeelte. Volgens de regelgeving mogen dieren name-
lijk niet in de ruimte vertoeven waar eten wordt bereid of 
bewaard. Ze mogen wel gewoon in het café komen.

Koffie drinken en 
met de katten kroelen

de baarsjes heeft een heus kattencafé!

toegegeven: er zijn meerdere cafés in Amsterdam die een huiskat 

hebben. Maar een écht kattencafé, waar je als klant lekker kunt kroelen 

met de ‘kroegtijgers’, dat was er nog niet. Maar daar is nu verande-

ring in gekomen. Toen de locatie klaar was en de katten er al waren, bleef het 
café de eerste weken nog gesloten. Zo konden de katten 
rustig wennen aan de locatie en cafégeluiden. Er is natuur-
lijk volop rekening gehouden met de harige bewoners. 
Door hoge plekken is hun leefruimte groter gemaakt. Ook 
is er een privékamer voor de katten, zodat ze daar hun rust 
kunnen opzoeken als ze daar behoefte aan hebben. En niet 
te vergeten hun eet-, plas-, chill-, speel-, en slaapplekken.

Het is niet de bedoeling dat mensen gewoon binnenlopen 
in Nederlands eerste kattencafé. Om te voorkomen dat het 
te druk wordt, is er een reserveringssysteem. En voor het 
welzijn en veiligheid van de katten zijn er huisregels: geen 
katten optillen, geen katten wakker maken, geen eten geven 
en handen wassen voor binnenkomst. Kortom, het welzijn 
van de katten staat in een hoog vaandel. 

Open: woensdag t/m zondag van 10 tot 19 uur. 
Zie voor meer informatie: www.kattencafekopjes.nl.    

‘als ik met mijn kat speel, besteedt zij misschien eerder tijd aan mij dan ik aan haar.’ 
- Michel Eyquem de Montaigne [Frans essaysit en filosoof, 1533-1592]

 cat-quote
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Vervolgens brachten we de kat naar het asiel in de hoop 
dat de zoekende eigenaar hem daar zou terugvinden. 
Helaas kwam er niemand opdagen en zou MauMau, zoals 
hij volgens de chipregistratie heette, worden herplaatst 
bij een nieuwe eigenaar. Doodsbang zat hij de eerste 
zes dagen bij zijn nieuwe baasje in een hoekje en dat 
bezorgde hem zijn nieuwe naam: Hoekje! Hoekje keek 
heel toepasselijk ‘de kat uit de boom’ en bleef uit de buurt 
van zijn nieuwe huisgenoten.

Tussen de wal en het schip
Een paar dagen later bleek Hoekje bij zijn nieuwe eige-
naar vanaf één hoog uit het raam te zijn gesprongen. Al 
woonde Hoekje er pas zes dagen, zijn nieuwe baasje was 
inmiddels enorm gesteld geraakt op de reeds twaalf jaar 
oude kat. Baasje had gezien dat de kat zich had verstopt 
in een gat langs de kade. Hoekje bevond zich daardoor 
letterlijk tussen de wal en het schip. Na vele verwoede 
pogingen om het dier met eten en smeekbedes uit het gat 

te lokken, nam de eigenaar contact op met het asiel dat 
ons vervolgens inschakelde om Hoekje voor de tweede 
keer te gaan vangen. Na veel stunt- en klimwerk van onze 
kattenvangers, werd besloten een vangkooi met eten op 
een bootje naast het gat te plaatsen. Het duurde toch nog 
liefst twee lange dagen voordat Hoekje de verleiding van 
het voer niet meer kon weerstaan en in de kooi belandde. 
Vanzelfsprekend was zijn nieuwe baasje dolblij Hoekje 
weer veilig en wel thuis te hebben. Inmiddels is Hoekje 
helemaal gewend in zijn nieuwe omgeving en af en toe 
zit hij zelfs op de vensterbank in het open raam terug te 
denken aan zijn avontuur aan de kade.

Gebleken is weer eens hoe belangrijk het is om een chip-
registratie bij verhuizing aan te passen en de eerste acht 
weken deuren en ramen gesloten te houden als je net een 
nieuwe kat in huis heb genomen die nog moet wennen 
aan zijn nieuwe leefomgeving.

We hadden een kat gevonden die niet wild bleek te zijn, maar waarvan 
de eigenaar helaas niet te traceren was. Jammer als je bedenkt dat de 
kat wel was voorzien van een chip, maar dat de eigenaar ondanks de 
registratie na een verhuizing spoorloos was. 

Het avontuur van Hoekje

We troffen een bezorgde oudere dame aan, die ons de 
plek aanwees waar ze zouden moeten zitten. De mevrouw 
was maar op een manier gerust stellen en dat was door 
meteen tot actie over te gaan. We stelden de vangkooien 
op scherp met daarin heerlijk geurende hapjes. De klein-
tjes bleven veilig in de bosjes, maar de moederpoes kon 
de verleiding niet weerstaan en liep op het voer af. Maar 
daar hadden we helemaal niets aan. We konden de klein-
tjes immers niet alleen achterlaten, ze zouden het in hun 
eentje niet overleven. Het werd donker en met lood in de 
schoenen gingen we zonder katten naar huis. We beloof-
den de mevrouw dat we de volgende dag terug zouden 
komen om het weer te proberen. 

Toen we vroeg in de ochtend aankwamen, schrokken we 
ons rot: alles was tot de bodem gekapt; we waren net te laat 
en er was geen spoor meer te bekennen van de moeder 
en haar kroost. We maakten in overleg met de bezorgde 
mevrouw een beschut plekje waar wij voer konden neer-
zetten. Ervaring heeft ons geleerd dat katten doorgaans 
in de buurt blijven van hun oude stek. Twee dagen later 
meldde de mevrouw dat ze de moederpoes had gezien 
bij de voerplek. De vrouw bleef opletten en ook wij kwa-
men regelmatig een kijkje nemen. Uiteindelijk duurde 
het nog twee weken voordat twee van de drie kleintjes 
tevoorschijn kwamen. Ze hadden zich goed verstopt. De 
kittens waren inmiddels een paar weken oud en de klok 
tikte door. Hoe langer we zouden wachten, hoe kleiner de 
kans op socialisatie. We besloten de twee kittens daarom 
direct te vangen. 
We maakten ons natuurlijk grote zorgen om de derde 
achtergebleven kitten, daarom zijn we daar dan ook blij-
ven voeren. Verschillende nachten hebben we zelfs vanuit 
de auto de plek in de gaten gehouden. Dat hielden we 
weken vol, totdat we een melding kregen van een vrouw 
uit het huizenblok aan de overkant. Ze hoorde al een paar 
dagen gemiauw en bij nader onderzoek had ze een kitten 
in de bosjes gezien. Tot onze grote vreugde voldeed die 

exact aan de beschrijving en binnen een paar uur zat de 
laatste kitten ook in onze vangkooi... 

We waren enorm opgelucht. De tijd had niet stil gestaan 
en ze was behoorlijk verwilderd. Bij katjes van die leeftijd 
is het altijd erg belangrijk om zo snel mogelijk resultaten 
te boeken met het socialiseren. Ons resocialisatieteam 
heeft daarom alles uit de kast getrokken om de kittens 
aan mensen te laten wennen. En met succes, want ze zijn 
inmiddels alledrie via het asiel ondergebracht bij nieuwe 
eigenaren. 

Aan de moederpoes zullen we een zwaardere dobber krij-
gen. Ze heet nu Mady maar werd op Facebook omgedoopt 
tot ‘mevrouw zonder oren’, want ze was zo boos op ons 
dat ze haar oren uit nijd altijd plat gooide. Dat is inmid-
dels voorbij en we hebben er het volste vertrouwen in 
dat ook deze mevrouw, na investering van veel geduld en 
liefde, nooit meer op straat hoeft te belanden. 

We kregen een telefoontje van een mevrouw dat er al ruim een week in 
de bosjes van een gemeentetuin een moederpoes met haar drie kittens 
zat. De mevrouw gaf ze dagelijks te eten, maar had vernomen dat de 
plantsoendienst die week de boel daar zou gaan snoeien. Haast was 

dus geboden. 

‘Mevrouw zonder oren’
moederpoes met drie kittensVerhuisd? chipregistratie aanpassen...

Als u uw kat kwijt bent, kunt uw de vermissing opgeven 
bij het plaatselijke dierenasiel en de dierenambulance. 
Die vragen dan meestal of de kat gechipt is. Alleen een 
chipnummer is echter niet genoeg. De eigenaar moet 
het chipnummer van zijn kat, samen met zijn eigen 
naam en adres, in een database registreren. Zo kan met 
behulp van het chipnummer worden opgespoord waar 
de kat woont en kan hij terug naar huis. Denk er ook 

aan dat als u verhuist u de nieuwe adresgegevens in 
moet voeren in de database. Door het chipnummer in 
te voeren op www.chipnummer.nl kunt u zien in welke 
database uw kat geregisteerd is. Vervolgens kunt u met 
inloggegevens de nieuwe adresgegevens invoeren in de 
database.
Op www.licg.nl onder ‘Aanschaf’ vindt u meer informatie 
over chippen.

Registreer uw kat na het chippen!

De vangkooi voor 
Hoekje, die letterlijk 
tussen wal en schip 
was beland, wordt in 
stelling gebracht



 31  | Swieber

s w i e b e r  i n f o r M At i e fs w i e b e r  o P VA n G V e r H A L e n

 30  | Swieber

Willem was heel bang, zat blazend en in elkaar gedoken, 
verstijfd van angst te staren. 
Eerst zat hij in een boven kooi waar hij zich goed kon ver-
schuilen voor mensen, daarna is hij naar een middenkooi 
verhuisd, waar hij de mensen niet meer kon ontwijken. 
In het begin liep hij steeds heen en weer, van links naar 
rechts om de socialiseerders te ontwijken, maar op een 
gegeven moment bleef hij aan een kant. Een van de sta-
giaires was de eerste die iets met hem bereikte, ze raakte 

blijkbaar een gevoelige snaar want hij begon te spinnen. 
Willem vindt aaien heerlijk en mag nu los lopen. Hij ver-
stopt zich veel in huisjes en is soms zelfs in een kattenbak 
te vinden, maar hij is nog niet zo ver dat hij zelf naar 
iemand toe komt lopen om wat aandacht te vragen. Als je 
hem aait op de plek waar hij zich heeft verstopt, ontspant 
hij wel. Een wereld van verschil dus met vroeger en hope-
lijk trekt hij in de loop van de tijd helemaal bij. 

Willem trekt bij
wereld Van Verschil

Willem was een grote ongecastreerde zwerfkat die rondliep in een tuin. 

toen we hem begin december vingen, liep hij een beetje mank.

‘Katten zijn geen mensen, daarom wordt er zo van gehouden.’ 
- Eric Piscador [Vlaams aforist, 1959]

‘als katten je bed delen, dan heb je een probleem: ze slapen liever op je dan naast je.’ 
- Pam Brown [Australisch dichter, 1948]

‘mensen die katten haten zullen in een volgend leven terugkomen als muizen’ 
- Faith Resnick [Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, 1957]

 cat-quotes
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Onder de vele katten die door ons zijn geholpen tijdens de 
gratis castratie / sterilisatie en chipactie voor minima, zat 
een echte stoere kater. Groot hoofd, hamsterwangen en 
zichtbare wondjes op zijn hoofd. Bij nadere controle zagen 
we op zijn lijf ook zichtbare bewijzen van gevechten. 

De eigenaren bevestigden dat hij de terrorist van de buurt 
was. In hun wijk komt veel kattenaids voor, zo wisten we 
ze te vertellen. Ze kwamen nu voor een dilemma te staan. 
Als ze uit voorzorg hun kat wilden laten testen door ons 
op kattenaids, en de uitslag was positief, dan zouden wij 
de kat moeten laten inslapen of zij zouden hun stoere 
man voor altijd binnen moeten houden. Als ze hem niet 
zouden laten testen, dan zouden ze verantwoordelijk zijn 
voor de verspreiding van kattenaids in hun buurt, en ook 
hun andere kat thuis liep risico de ziekte op te lopen. 
Het bleek dat deze mensen al eerder een kat hadden ver-
loren aan kattenaids, dus ze wisten wat de ziekte inhield. 
Ook bleek de macho die ze nu bij ons hadden gebracht, 
al meerdere vrouwtjes in de buurt te hebben bezwangerd. 

Verder was het een hartstikke lief dier, maar een buiten 
lopende kater met kattenaids is een gevaar voor alle buurt-
katten. 
Zijn baasjes besloten hem toch te laten testen. En de 
uitslag was negatief! Gelukkig. Voor de kater, en voor de 
andere katten in zijn territorium.  

Pas op met kattenaids
dilemma

Katten kruipen vaak op rare, onbereikbare plaatsen. Om te 
bevallen bijvoorbeeld. Maar met wat kunst- en vliegwerk 
weten we ze dan meestal toch te vangen.

Er zat in Amsterdam-Noord een moederpoes met kit-
tens tussen twee schuttingen. Die schuttingen zaten vrij 
dicht op elkaar, met daartussen genoeg ruimte voor de 
moeder om haar kleintjes te werpen. De moederpoes was 
onberekenbaar. Om haar te vangen, moesten we ervoor 
zorgen dat ze niet tussen de twee schuttingen omhoog 
zou gaan om eruit te komen. De weg naar boven was de 
enige uitweg. 

Om dit te voorkomen hield één persoon de bovenkant 
afgesloten met een houtplaat en wat stoeptegels die in de 
tuin lagen. 

We groeven een gat ónder de schutting, waar we de moe-
der doorheen lieten vluchten om haar zo in de vangkooi 
te laten belanden. Daarna pakten we voorzichtig een voor 
een de kittens. Weer een moeder met nest van de straat! 
Dat is altijd fijn. De moeder bleek tam en zag er gezond 
uit, waardoor ze direct met haar kroost naar het asiel kon. 
Klaar om bij te komen, én om geadopteerd te worden.    

Weer een moeder met nest van de straat!
Vangsuccesje in noord
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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

Katten spinnen anders voor aandacht
Engelse wetenschappers hebben ontdekt dat een aan-
dachtvragende kat de geluidsfrequentie van het spinnen 
opschroeft. De kat gaat dus hoger snorren. Als het baasje 
hierop reageer, wordt dit vaker ingezet door de kat. De 
onderzochte katten hadden honger of waren tevreden. 
Tevreden katten halen een lagere geluidsfrequentie. De 
tactiek van een hogere geluidsfrequentie om aandacht te 
vragen wordt ook ingezet door mensenbaby’s.

Katten van rokende baasjes hebben twee keer meer kans 
kanker te ontwikkelen dan hun rookvrije soortgenoten, 
aldus Britse experts. 
Katten hebben twee keer meer kans op kattenlymfoom, 
een kanker in het bloed en immuunsysteem. Mensen 
realiseren zich niet dat roken ook het welzijn van hun 
huisdier treft. Omdat katten zich schoonmaken met hun 
tong, worden ze blootgesteld aan een hoger niveau van 
schadelijke stoffen in vergelijking met mensen.
Andere onderzoeken hebben uitgewezen dat passief 
roken de kans op bronchitis en astma bij huisdieren 
vergroot.

weetjes

Roken schaadt kat ook
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Verschillende keren per jaar gaan we met onze vrijwilli-
gers voer inzamelen op plaatsten die beschikbaar worden 
gesteld door bijvoorbeeld supermarkten of tuincentra. 
We staan dan voor de deur met een standje van waar-
uit wij de voorbijgangers kunnen informeren over ons 
werk en het belang daarvan. Is de voorbijganger in de 
mogelijkheid ons te steunen, dan mag dat altijd. Speciaal 
daarvoor hebben wij boodschappenlijstjes samengesteld 
met daarop materialen die wij dagelijks veel gebruiken. 
We hebben het dan over voer, vuilniszakken, bleekmiddel 
enzovoorts.

We vinden het bijvoorbeeld altijd fijn om met onze stand 
te staan bij Albert Heijn op het Buikslotermeerplein in 
Amsterdam-Noord. We hebben daar genoeg ruimte, een 
leuk publiek en krijgen volledig support van de manager 
die ons altijd een warm hart toedraagt. Om een beetje 
mooi voor de dag te komen, maar ook om de slechtere 
weersomstandigheden te doorstaan, hebben we een spe-
ciale tent laten vervaardigen met daarop ons logo en de 
naam van onze stichting.
Maar helaas werden wij deze keer, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, door een agent gesommeerd de tent weer 
af te breken. De beste man was onverbiddelijk, en daar 
gingen we. Gelukkig mochten wij van de AH-manager 
binnen in de supermarkt gaan staan. Maar helaas dan wel 
met ruimtegebrek en zonder onze mooie tent...

Diezelfde dag stond een ander team van ons ook bij Dirk 
van der Broek op het Heinekenplein. We zamelden daar 
weer genoeg spullen in om enkele maanden vooruit te 
kunnen. 

Van Yarrah, een fabrikant van biologisch voer, kregen we 
een hoop biologische brokken. De katten waren hier erg 
blij mee, en wij uiteraard ook! 

Een bedrijf in Maarssen had een enorme partij paté voor 
katten over die wij mochten ophalen. Met twee keer een 
bus vol zijn we terug naar Amsterdam gereden. 

Daarbij hebben we ook van particulieren nog regelmatig 
verschillende donaties gehad, zoals krabpalen, mandjes, 
speelgoed en voer.

Bij deze willen we iedereen die ons de afgelopen tijd 
gesteund heeft door het doneren van voer, taart (dit uiter-
aard voor de mensen :-), kerstpakket-items, door het plaat-
sen van een donatiebus, of door ons ruimte te geven om 
in te zamelen. Ontzettend bedankt!
  

Hamsterennn...
inzameling en donaties 

Meerdere keren per jaar houden we inzamelingsacties. Dankzij gene-

reuze filiaalhouders, die ons de ruimte geven om in te zamelen, en de 

vele gulle gevers, kunnen we zo onze voorraden weer even aanvullen. 
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Beste Tappie, hoe gaat het met je?
‘Het gaat heel goed met me. Ik wist niet dat mensen zo 
lief konden zijn. Ik heb een heerlijk huis met veel zachte 
stoelen, bedden en een bank. Ik mag overal zitten of lig-
gen, behalve op de eettafel. Dat doe ik dan ook maar niet. 
Verder staat er de hele dag een bakje met overheerlijke 
brokjes voor me klaar. Als het op is, hoef ik er alleen 
maar naast te gaan zitten en een beetje zielig te kijken 
en hij wordt alweer gevuld. Ik ben niet meer zo slank als 
vroeger, maar het is zo heerlijk dat ik geen honger meer 
hoef te hebben! Ook staat er altijd vers water in een bakje. 
En af en toe krijg ik een extra lekkernijtje. Ik heb zelfs 
een kattenbak. Maar ik poep en pies liever buiten zoals 
ik gewend was’
 

Heb je erg moeten wennen?
‘In eerste instantie niet. Het klikte meteen, mijn baasjes 
zijn erg lief en zorgzaam. Totdat er na een maand of zo 
ineens een hond op bezoek kwam!! Ik was in shock! Hoe 
kunnen ze zoiets doen, na alles wat ik heb meegemaakt 
met honden in mijn zwerfkattenbestaan! Mijn eerste 
reactie was aanvallen!! En dat deed ik ook. Ik zat diep 

met mijn nagels in zijn kop, tot ik er werd afgetrokken en 
in een afgesloten kamertje werd gezet. Woedend was ik, 
ze lieten de hond daar en ik werd opgesloten. Gelukkig 
ging de hond snel weg en die heb ik nooit meer terug-
gezien. Het heeft wel een paar maanden geduurd voordat 
ik hier overheen was. Nu vertrouw ik mijn baasjes wel 
weer en val ik ze niet meer aan als ik ergens van schrik. 
Gelukkig maar, want ik was doodmoe van het waakzaam 
blijven’

Kun je naar buiten?
‘Ik heb een tuin en daar vind ik het heerlijk om in te zijn. 
Er staat wat hogere planten, waar ik tussenin kan snuf-
felen en op insecten kan jagen. Er ligt een grasveldje in 
de tuin, mmmm, het is zo fijn om uitgestrekt op het gras 
te liggen, de zon op mijn buik te voelen en de heerlijke 
geuren op te vangen van de diertjes uit het gras. Af en 
toe vang ik nog wel een insect en die eet ik smakelijk op. 
Verder kan ik de tuin makkelijk uit door met een trapje 
naar de schutting en op het dakje van de schuur te klim-
men. Op dat dak lopen meer katten rond. En er zitten 
vogels in de bomen. Veel te beleven dus.’
 
Heb je vriendjes en vriendinnen gekregen?
‘Daar heb ik geen behoefte aan. Het is zelfs zo dat ik geen 
katten in mijn tuin duld! Ik spring er meteen op af en jaag 
ze uit de tuin. Ze weten nu dat er met mij niet te valt te 

‘Zo heerlijk dat ik geen 
honger meer hoef te hebben!’

zwerfkat tappie Vertelt oVer haar nieuwe leVen

De voormalige verwilderde zwerfkat tappie (ongeveer 
drie jaar) woont na een resocialiseringsprogramma bij 
de SAZ alweer anderhalf jaar bij Adrienne (53), nina 
(21) en niko (14) in een huis met een tuintje in Bos en 
Lommer. Hoog tijd om eens te gaan kijken hoe het met 
haar is. 

‘ik hoef maar een beetje zielig naast 
mijn lege bakje te gaan zitten, en het 

wordt weer bijgevuld’

spotten, dus durft geen kat meer het trappetje naar mijn 
tuin te nemen. Alhoewel er een prachtig mannetje rond-
loopt, gitzwart, net als ik. Die duld ik wel, maar ik speel 
hard to get, hihi. Soms ga ik via de voordeur naar buiten 
en daar lopen allerlei mensen en ook vaak honden! Het 
liefst schrik ik ze af met opgezette haren en een hoge rug 
en ik blaas wat. Dan zit ik onder een bankje, net buiten 
bereik van die aangelijnde honden. En dan gauw weer 
naar binnen, want ik heb echt een hekel aan die beesten. 
Mijn drie baasjes zijn superlief en daar krijg ik alle aan-
dacht van, dat vind ik meer dan genoeg. We praten ook 
met elkaar. Als ik miauw, reageert altijd een van de baas-
jes met de vraag hoe het gaat. Ook aaien ze me veel en 
mag ik altijd op schoot zitten als ik dat wil. Zij zijn mijn 
mensen-vriendinnen geworden.’
 

Wil je een dag uit jouw leven beschrijven?
‘’s Nachts lig ik of bij iemand op bed of ik lig op de stoel. 
Als de wekker gaat ’s ochtends vroeg weet ik dat Niko uit 
bed komt. Ik ben altijd blij haar te zien en ze is een goed 
begin van de dag (soms krijg ik meteen een snoepje!)! 
Na een minuutje of vijf komt Adrienne ook uit bed. En 
dan begint het ochtendritueel: de tafel wordt gedekt en 
er wordt ontbeten. Ook worden de boterhammen voor op 
school en werk klaargemaakt. En op die boterhammen 
gaat echt het allerlekkerste beleg dat er bestaat. En ik 
krijg altijd een stukje, zalig! Dan ga ik meestal even naar 

buiten. In de tuin en op het dak kijken, een plasje doen en 
zo. Als Adrienne roept, kom ik meteen weer binnen. Ik 
weet dat ze gaat werken en de deur dicht wil. Niko is dan 
al naar school. Ik eet nog wat brokjes en ga eens bij Nina 
kijken. Die ligt meestal nog te slapen. Ik bekijk het straat-
leven uit haar raam en lig soms nog uren te soezen in 
haar bed. Als Nina gaat werken, weet ik dat Niko al weer 
snel thuiskomt. Met Niko speel ik altijd. Ik kan me heer-
lijk uitleven als zij haar arm in haar mouw stopt en met 
me gaat stoeien. Vervolgens ga ik mijn eigen gangetje, 
soms lig ik de hele middag/avond te slapen en soms ga ik 
op pad. Elke dag was ik mezelf uitgebreid en zorg ik dat 
ik er picobello uit zie. Mijn vacht glanst. ‘s Avonds roept 
Adrienne me als ze naar bed gaat, dan kom ik er bijna 
altijd meteen aan. Dan maakt ze al mijn bakjes schoon en 
vult de brokjes en water aan. Dan krijg ik ook altijd iets 
lekkers. Heel af en toe vind ik het buiten zo spannend dat 
ik niet meteen kom. Dan ga ik bij thuiskomst even flink 
miauwen voor de deur. Altijd is er iemand die dan snel 
de deur open komt doen! Moe van alle belevenissen, rol 
ik me dan op voor een heerlijke nacht.’

‘Als ik miauw, 
reageert altijd 
een van de 
baasjes met 
de vraag hoe 
het gaat’

Bij katten zijn de zintuigen niet alleen beter ontwikkeld dan bij ons, ze 
hebben er ook nog eens meer dan wij. Af en toe zie je een kat ruiken 
en dan ineens met grote ogen en half open bek wezenloos voor zich 
uit staren. Soms bewegen ze hun hoofd langzaam heen en weer. Ze 
zijn dan aan het flemen. Via hun mondholte laten ze geurmoleculen 
naar binnen komen die verwerkt worden in het orgaan van Jacobson. 
Daar worden ze geanalyseerd. Het is dus een soort ruiken, maar dan 
via de mond. 

Multi-sense

 weetje
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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.


