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Pluis en Rocky
Vijanden van alles en iedereen?

Gepiep uit verhuisdozen
Dat ging maar net goed...

Verdwaalde kat?
Wat kun je doen...     



Voor u ligt de zomereditie van de Swieber, hét blad van 
de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ). Wellicht 
heeft u ons blad ontvangen omdat u donateur of sponsor 
bent van onze stichting, maar ook kan het zijn dat u ons 
blad zojuist in de dierenwinkel of bijvoorbeeld de wacht-
ruimte van uw dierenarts aantrof. Wij proberen ons blad 
zo goed mogelijk te verspreiden zodat wij zoveel mogelijk 
dierenliefhebbers zoals u kunnen bereiken. Ons magazine 
is samengesteld door vrijwilligers die u graag willen laten 
zien wat ze de afgelopen periode hebben meegemaakt en 
wat er is bereikt. Maar belangrijker nog, om aandacht te 
vragen voor wat er nog moet gebeuren. En natuurlijk wat 
wij hierin voor elkaar zouden kunnen betekenen. 

Inmiddels is het kittenseizoen weer in volle gang en zijn 
we druk bezig om kittens van de straat te halen en ze de 
zorg te bieden die ze nodig hebben. Zodra ze voldoende 
zijn aangesterkt zorgen we voor een goede opvang voor ze, 
vaak bij de plaatselijke asielen. Sommige dieren hebben 
intensievere of langdurige zorg nodig. Gelukkig kunnen 
we samen met ons team, onder wie veel vrijwilligers, deze 
kittens goed begeleiden en bieden wat ze nodig hebben: 
van intensieve socialisatie tot medische hulp bij onze die-
renarts, waarbij kosten nog moeite gespaard worden.

Inmiddels gaan we bijna het tweede jaar in met ons pro-
ject ‘voedselbank voor dieren’. De behaalde resultaten van 
het afgelopen jaar zijn erg hoopgevend. We hebben veel 
dieren van eigenaren met een minimuminkomen van 
voeding kunnen voorzien. Hierdoor kon deze dieren een 
‘crisis’ bespaard blijven. Bovendien bracht deze actie ons 
nog dichter in contact met onze belangrijkste doelgroep: 

mensen die de financiële middelen niet hebben om hun 
kat te laten castreren of steriliseren. Dit regelen wij dan, 
voor een klein bedrag of kosteloos, waarbij we de eigena-
ren tevens voorlichten en meteen de gezondheid van de 
kat nakijken. We zorgen ervoor dat het dier gechipt is en 
vrij van eventuele vlooien, wormen en andere mogelijke 
oorzaken van ziekten en infecties. 

Wij bedanken de vele mensen die ons hierin hebben 
gesteund, waaronder in het bijzonder Stichting Dierenlot, 
die ons met grote regelmaat van grote partijen voer en 
andere lekkernijen voor de dieren heeft voorzien. 

Wij hopen dat u na het lezen van deze editie wederom 
beseft dat wij er voor de dieren én hun eigenaren zijn. 
Maar ook: dat wij het zonder dierenliefhebbers zoals u 
nooit hebben kunnen klaarspelen.

Het verheugt mij enorm een groei te hebben gerealiseerd 
waardoor het aanstellen van noodzakelijke nieuwe krach-
ten mogelijk is geworden. Met Myrna van de Laar als een 
waardig opvolgster in de functie van voorzitter durf ik te 
zeggen dat ik als groot dierenliefhebber en bewonderaar 
van de SAZ als organisatie, de toekomst van de SAZ met 
veel vertrouwen tegemoetzie.

Bedankt voor uw steun en veel plezier bij het lezen van 
deze editie!

Namens de SAZ, 
Edwin van den Wildenberg.
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s W i e b e r  S t i C H t i n G

‘Wij zijn er voor 
de dieren én hun eigenaren...’

Voorwoord



Tot voor kort was ik dakloos. Hoelang precies dat weet ik 
echt niet, maar rond september 2017 werd ik gesignaleerd 
op de NDSM in Amsterdam-Noord. Gelukkig kreeg ik 
iedere dag eten van de mensen die daar werkten, dus dat 
was best relaxed.

Rond november had men opgemerkt dat ik met mijn 
achterpoot behoorlijk mank liep en dat ik misschien was 
aangereden door een auto. Men heeft toen de SAZ inge-
schakeld om een poging te doen mij te laten vangen. Je 
begrijpt dat ik me niet zomaar laat vangen. Maar op een 
dag waren ze me te slim af (ik zwicht namelijk voor lekker 
eten) en zat ik opeens in een kooi. Achteraf gezien was ik 
daar heel erg blij om, want mijn poot zag er niet goed uit. 
Wat bleek? Ik was niet aangereden, maar ik was in een 
soort van chemisch afval gaan staan, waardoor mijn huid 
was weggebrand.

Met alle goede hulp en liefdevolle verzorging van de SAZ 
ging het al snel iedere dag een stukje beter met mij. Zo 
nu en dan kreeg ik ook nog iemand op bezoek die mij 
eten had gegeven op de NDSM, om te kijken hoe het met 
me ging. 

Wat ik niet wist was dat die mevrouw het erg leuk zou vin-
den als ik - wanneer ik zou zijn opgeknapt - bij haar zou 
komen wonen. Dus je raadt het al: ik woon sinds maart 
samen met die mevrouw en haar andere kat. De eerste 
weken waren niet echt makkelijk, want de poes moest 

erg aan mij wennen, maar inmiddels zijn we vrienden 
geworden en kan ze niet meer zonder mij en zonder mijn 
charmes.

Zonder de goede zorgen en liefde van de dames van de 
SAZ weet ik niet hoe mijn bestaan er nu uit had gezien. 
Ik ben ze heel erg dankbaar en mijn bazin ook!

Heel erg bedankt!
 
Ab (de kat)

 

a p n e u m a g a z i n e  r U B r i E K
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s W i e b e r  P r o f i E L

Gelukkig gebruikten oplettende buren de effectiviteit 
van Facebook. Zij plaatsen een oproep met de vraag of 
iemand deze kat kwijt was, omdat ze al dagen mauwend 
door de tuinen liep. 

De oproep via Facebook werd heel vaak gedeeld. 
Uiteindelijk herkende iemand de kat en wist dat de eige-
naar overleden was. Er werd contact opgenomen met 
onze stichting. 

We kregen via de woningbouw de sleutels van de inmid-
dels lege woning. We maakten het kattenluikje weer 
open en plaatsten de vangkooi erachter. Nog dezelfde 
avond zat mevrouw al in de kooi! Gelukkig maar, want 
ze had ook nog een lelijke wond in haar hals opgelopen, 
die nodig verzorgd moest worden. 

We hebben haar de volgende dag naar het asiel gebracht, 
waar ze weer een nieuwe baas voor haar gaan zoeken. 

Dat overkwam deze dame in de Cabotstraat...

Buitengesloten nadat 
je baasje is overleden

de kracht Van facebook

tekst: Jans stroeve

 cat-quote

gij gelooft dat de kat u streelt? neen, de kat streelt zich aan u.

- Nicolas Chamfort, Frans schrijver, journalist en toneelschrijver

De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten heeft mij gevraagd iets over 
mijzelf te vertellen.

Ik ben Ab de Kat
hoi, eVen Voorstellen...

Ze had ook nog een lelijke wond in haar 
hals die nodig verzorgd moest worden...



Ook bij ons heeft Pluis bij een flink aantal vrijwilligers een 
‘mooie’ tatoeage gezet.

Rockys verhaal gaat dieper. Zo heeft hij vijf jaar aan een 
touwtje moeten leven bij een echtpaar. Waaróm in vre-
desnaam? Daar zullen we nooit meer achterkomen, maar 
het heeft (heel begrijpelijk) diepe sporen achtergelaten bij 
hem. Die sporen uitten zich in agressie tegen alle katten, 
maar ook tegen onze vrijwilligers. Rocky was de schrik van 
de kennel. 

In december 2017 overleed mijn Wilma, ooit een SAZ-kat 
die ik nooit tam heb gekregen. Ze heeft bij mij van het 
leven mogen genieten; niets moest en alles mocht. Ja, 

hoe voed je een wilde kat op? Niet dus. Ze is gelukkig nog 
vijftien jaar worden. 

‘Geen katten meer voor mij; ik heb er genoeg op de SAZ 
zitten’, was standaard mijn antwoord als iemand vroeg 
hoeveel katten ikzelf wel niet had. Maar daar kwam dus 
afgelopen april verandering in. Ik besloot de stap te wagen 
om de twee ‘vijanden van alles en iedereen’ in huis te 
nemen... en tot zelfs míjn grote verbazing ontpopten de 
twee zich tot zachtaardige knuffelkonten! Echte vrienden 
van elkaar zullen ze niet worden, maar ze respecteren en 
accepteren elkaar... en zelfs de hond die hier al woonde. 

Gelukkig voor alle partijen de beste beslissing ooit!
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Een enkele keer komt het voor dat een kat zijn draai niet 
kan vinden bij ons op de SAZ. Een reden kan zijn dat zo’n 
kat niet in de groep past omdat hij bijvoorbeeld te bang 
is en zich daarom gaat afzetten tegen de katten, maar 
ook tegen de mensen. Dat kan zich uiten in bijvoorbeeld 
onzindelijkheid; of zichzelf likken door stress, met kale 
plekken als gevolg. 

Krabben en alles en iedereen aanvallen die maar contact 
probeert te maken komt ook regelmatig voor. Daar maak 
je als kat uiteraard geen vrienden mee... Het is dan een 
eenzaam bestaan in een kennel waar toch meerdere 
katten verblijven en waar de hele dag mensen aanwezig 
zijn. 

In de meeste gevallen vinden we wel een oplossing voor 
zo’n kat, maar dat lukte op de een of andere manier niet 
voor Pluis en Rocky. 

Van Pluis was afstand gedaan door een oudere dame die 
haar weer van een jong gezin had overgenomen omdat 
Pluis daar iedereen aanviel. Niet zo gek ook als je door de 
kids in huis altijd maar geplaagd wordt. Daarom dacht de 
oudere dame dat het in een nieuw huis beter zou gaan. 
Helaas: het gedrag zat er waarschijnlijk al te diep in en de 
vrouw had dan ook flinke wonden aan haar benen door de 
aanvallen van Pluis. Ze kon dit op haar leeftijd niet meer 
hebben en dus belandde Pluis bij ons in de opvang (hoe 
erg de vrouw het ook vond). 

Vijanden van alles en iedereen
Pluis en rocky

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

tekst: Jans stroeve

Hartelijk dank aan onze donateurs: Stichting Dierenlot, 
Ranzijn Aalsmeer, Ranzijn Amsterdam, en alle particu-
lieren! 

We danken ook Engels Verfspeciaalzaken voor verf die we 
van hen mochten ontvangen, vrijwilliger Frank voor het 
installeren van horren, en vrijwilliger Bas die voor ons zeil 
heeft gelegd. We zijn erg blij met jullie hulp!

In het zonnetje  hartelijk dank!

Rocky was de schrik van de 
kennel, maar ontpopt zich tot 

een zachtaardige knuffelkont...

Pluis viel iedereen aan, maar respecteert en 
accepteert nu zelfs de hond...
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s W i e b e r  o P VA n G

Deze oude knappe kater zit momenteel ook alweer een 
tijdje bij ons in de opvang. ‘Wouzie’ hebben we hem 
maar genoemd, omdat ie jaren geleden door ons in de 
van Woustraat is gevangen en teruggezet. Hij werd lief-
devol opgevangen door de eigenaresse van een kappers-
zaak; daar vertoefde hij gedurende de dag en hij werd 
door alle klanten van de zaak verwend. Er werd zelfs een 
kattenluik aangebracht, zodat meneer naar buiten kon 
wanneer het hem te druk werd binnen. 

Helaas kwam twee jaar geleden een einde aan dat goede 
leventje omdat de eigenaresse van de kapperszaak 
overleed. En ineens was dus het kattenluikje geslo-
ten. Bewoners legden wel wat eten in de tuinen zodat 
Wouzie toch te eten had. Een goede oplossing was dat 
natuurlijk niet. Gelukkig belde iemand naar onze stich-
ting en we hebben Wouzie uit de tuinen gehaald. Zijn 
hele gebit moest eruit omdat het vol ontstekingen zat. 
Zelfs tot in zijn neusholte, daarom niest ie behoorlijk 
wat viezigheid.

Het is een verschrikkelijk lief oud ventje en al de aan-
dacht die hij van onze vrijwilligers krijgt doet hem goed. 
Hij mag bij ons zijn oude dag slijten omdat ie waar-
schijnlijk niet zo heel lang meer heeft. 

Lief oud ventje
kater wouzie

Liefdevol opgevangen door eigenaresse van een kapperszaak, maar 

ineens was het kattenluikje gesloten... tekst: estera Waas

 cat-quotes

een kat heeft 40 miljoen haren: 5 miljoen op de rug, 10 miljoen op de buik en 25 miljoen op 
je bankstel.

- Midas Dekkers, bioloog

De waarheid over de kat hoort men van de muizen.

- Henri Ford, Amerikaans automobielfabrikant

Wouzie geniet op zijn oude dag zichtbaar van 
alle aandacht die onze vrijwilligers hem geven..

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

Beveiligingstechniek

www.admiku.nl

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224
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Hallo tante Jans (en andere bekenden),

Hier een berichtje van Cleo. Weet je nog? Ex-bewoner van 
de SAZ; dat zwart-witte dametje dat er geen problemen 
mee had om zo nu en dan een beet in de kuiten van 
Estera te geven of een haal of beet kon geven als iets me 
niet zinde?

Ik wil jullie allemaal laten weten dat het heel goed met 
me gaat. Ik ben dik tevreden in mijn huidige woning. De 
eerste weken was ik best wel bang voor elk onverwacht 
geluidje en zenuwachtig in die heel nieuwe omgeving. 
En weer nieuwe poezebeesten in mijn buurt. Maar geluk-
kig was vrouwtje in de buurt, die ik al lang kende van de 
SAZ. Ik had al snel een observatieplek op de vensterbank 
gevonden en ze lieten me rustig de kat (en vogel) uit de 
boom kijken.

Maar nu, ruim een jaar verder, lijkt het of ik nooit ergens 
anders heb gewoond. Oké, de deurbel moet niet gaan en 
er moet geen vreemde binnenkomen, maar binnen ons 
eigen gezinnetje gaat het prima. Ik kan het goed vinden 
met Rex en Belle. Met Rex lig ik vaak te rollebollen op de 
vloer of doe ik tikkertje door het huis. Om vervolgens een 
dutje te doen. Want dat is best wel vermoeiend hoor, al 
die meters die ik af moet leggen. Wel even wat anders dan 
een kennel, zo’n appartement.

Wat kan ik verder nog over mezelf vertellen? O ja, ik 
ben helemaal verzot geraakt op kammen en borstelen. 

Heerlijk die dagelijkse kambeurt. Ook ben ik erachter 
gekomen dat ik best wel met vier pootjes boven op vrouw-
tje durf te klimmen voor een vette knuffel. En ze heeft 
zo’n gek ding met een rood lampje, waardoor het lijkt 
alsof er een muisje door het huis loopt. Vraag me niet hoe 
het werkt, maar volgens vrouwtje heet dat ding een laser-
lichtje. Ik ren me rot achter dat lampje aan. Leuk.

Weet je wat ook leuk is? Kietelen aan haar blote voeten 
of benen. Daar kan ze niet tegen. Dus ik maar kopjes 
geven.

Ik laat het wel uit mijn hoofd om vrouwtje te bijten of te 
krabben. Meestal heb ik daar geen enkele behoefte aan. 
En mocht ik een slechte bui hebben, dan is vrouwtje mij 
vaak te snel af en trekt ze snel terug. Of negeert ze me. 
Zodat ik weer rustig kan worden.

Al met al heb ik het prima naar mijn zin hier. Ik ben 
heel blij dat ik hier woon en je mag wel zeggen dat ik een 
gelukkige kat ben. Ik wil niet verwaand klinken maar vol-
gens mij is vrouwtje ook heel blij met mij. We zijn dikke 
maatjes. Vier poten en twee handen op een buik noemen 
ze dat volgens mij in mensentaal.

Knuffel en pootje,

Cleo

Het lijkt of ik nooit ergens 
anders heb gewoond...

berichtje Van cleo

tekst: Dianne zwart
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s W i e b e r  VA n G V E r H A A L

Het Leger des Heils benaderde ons. Iemand werd voor een 
langere periode vanwege ziekte opgenomen en had acht 
katten. Alle katten werden gevangen op één na. Die was 
naar buiten gevlucht. Daarom lieten we een vangkooi ach-
ter; de meldster ging elke dag kijken of de kat er al in zat.

Dag twee zat de kat acht erin én hoorde de meldster gepiep 
uit een van de verhuisdozen. Tot haar grote verbazing zag 
ze kat nummer negen en... haar kroost! Drie stuks!

Als we die eerste dag alle acht hadden gevangen, hadden 
we nummer negen nooit opgemerkt. Met alle gevolgen 
van dien, want de deur zou voor een maand of drie op 
slot gaan!

P.S. We mogen overigens niet zomaar bij mensen in kasten en 
dozen kijken in verband met de privacy.

Gepiep uit verhuisdozen
dat ging maar net goed...

tekst: sabrina van den berg

 cat-quote

De functie van een kat is zitten en bewonderd worden.
- Dr. Georgina Strickland Gates, Amerikaans psychologe en schrijfster

Als we die eerste dag alle acht katten 
hadden gevangen, dan hadden we nummer 

negen nooit opgemerkt...



Een vreemde kat op straat is wat ingewikkelder omdat 
die van overal kan komen. Zeker ongecastreerde katers 
hebben een groot wandelgebied. Als je een kat ziet die 
echt bang en zoekend is, onderneem dan actie. Maak 
een foto, kijk op Amivedi en Mijndieriszoek (en kies een 
grote zoekafstand, omdat sommige katten echt uit hun 
vertrouwde buurt zijn), hou de kat een tijdje in de gaten, 
bel ons op voor ondersteuning.

Toch heeft een kat vaak zijn vaste routes en natuurlijk 
zal het een keer de eerste keer zijn dat je hem ziet. 
Paniek is dan ook vaak niet nodig, maar alertheid is wel 
wat vermiste en verdwaalde katten weer thuis brengt. 
Het gebeurt niet heel vaak, maar het gebeurt: katten die 
een open voordeur of tuinpoort zien, naar binnen wan-
delen en er niet meer uitkunnen. Katten die van een bal-
kon afvallen of gewoon achtergelaten bij een verhuizing. 
Al deze katten hebben iemand nodig die alert is.
Hierbij ons advies als je een kat ziet waarbij je buikge-
voel zegt: ‘Hmmm, is er iets aan de hand?’

Wat kun je zelf doen in het geval van een tamme kat in 
een binnentuin?

1.  Kijk op Amivedi, Mijndieriszoek en Facebookgroepen 
voor vermiste katten of de kat als vermist is opgege-
ven.

2.  Maak een halsbandje van papier; zorg er hoe dan 
ook voor dat het bandje scheurt als de kat ergens 
achter blijft hangen. Dus: gebruik je plakband over 
papier heen, zorg dan voor inkepingen. Of gebruik 
een kattenhalsbandje (met elastiek en het liefst een 

veiligheidssluiting) en schrijf daarop of een eigenaar 
contact met je op wilt nemen.

3.  Doe de kat in een goed kattenmandje en ga naar de 
dichtstbijzijnde dierenarts voor controle op chip. Is de 
kat niet gechipt? Laat hem dan weer lopen in de bin-
nentuin als dit een veilige plek is. De kans is groot dat 
het wel iemands kat is, dus je wilt hem in zo’n geval 
ook niet naar het asiel brengen. 

4.  Levert het allemaal niets op? Bel de SAZ. 

Begin niet meteen met voeren. ls de kat van een van 
de buren, dan blijf je hem op deze manier naar je huis 
lokken, en als de kat een dieet heeft kan het dier ook in 
problemen komen door het verkeerde voer. Zet wel een 
bakje water neer. 

Bij een schuwe kat of agressieve kat in de binnentuin ga 
je van stap 1 meteen naar stap 4. Maak een goede foto, 
zodat wij die kunnen gebruiken voor op onze flyers.
Facebook en buurtapps kunnen waardevol zijn, maar 
soms wil iedereen, met de beste bedoelingen, meteen 
actie ondernemen: voeren, kat weghalen, in huis nemen 
enz. Waak daarvoor; je kunt altijd met ons overleggen. 

‘Er loopt ineens een kat in de tuin die ik niet ken!’ Veel mensen zullen 

zeggen: ‘Ja, en? Een kat gaat en staat waar hij wil.’

Verdwaalde kat?
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tekst: estera Waas

wat kun je doen...

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

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

Registreer uw kat!
Maak een halsbandje van papier en kijk op 

o.a. Amivedi en Mijndieriszoek...
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Zo verliep ons leven dus. Meneer en mevrouw kwamen 
iedere dag eten op het dak gooien, en de balkonme-
neer deed dat ook. Op een keer sloeg de schrik om het 
hart van mevrouw; er waren twee dakdekkers bezig. 
Mevrouw riep naar ze en zei dat die hokken van achter-
gelaten katten waren en dat ze die moesten laten staan 
voor ze. ‘Ja hoor mevrouw, doen we, we verschuiven 
ze alleen als we er zijn moeten en zetten ze dan netjes 
terug’, zei die ene. Dat hebben ze ook gedaan, en die 
ene heeft er zelfs nog dakbedekking opgemaakt. ‘Extra 
isolatie’, zei hij. Toch tof hoor.

Toen kwam er een tijd dat ik niet meer op het dak kwam. 
Dat werd te moeilijk voor me, want ik liep mank, en één 
van m’n achterpootjes is maar een half pootje, vandaar. 
De meneer van twee-hoog zei tegen mevrouw dat hij 
me in de tuin van de groentewinkel zag. Mevrouw ging 
informeren, en ja, ik kreeg ’s ochtends en ’s avonds te 
eten. Meneer ging er een paar dagen ook heen om te 
vragen of er een isobox in de tuin mocht staan. Dat was 
niet nodig. Ik sliep binnen bij de verwarmingsbuizen, 
lekker hoor. Zo ben ik bijgekomen en m’n pootje was 
weer hersteld. 

Ik ging terug naar het dak, naar m’n lotgenoten die me 
zo vertrouwd zijn. We horen bij elkaar, we vinden troost 
en steun bij elkaar. De mensen van de groentewinkel 
begrepen er niets van. Ik ben er gewoon altijd welkom. De 
eerste tijd hebben ze nog steeds eten voor me neer gezet.

Oh jee, mevrouw is héél erg boos geweest op meneer; ze 
vond hem een flapdrol, enzo. Ze had nog tegen meneer 
gezegd: ‘Konden ze maar beneden eten, want hun 
leeftijd gaat straks ook een rol spelen, waardoor ze niet 
meer op het dak kunnen klimmen.’ Waarop meneer zei: 
‘Dat kan toch, ik heb de sleutel.’ Mevrouw was eigenlijk 
wel woest op meneer, ze dacht dat hij alleen de sleutel 
had als hij er moest zijn voor zijn werk. 

‘Hebben ze het al die jaren het zó moeilijk gehad terwijl 
ze het wat gemakkelijker konden hebben. Moesten ze 
hun eten uit het regenwater vissen, en uit de koude, 
en soms hoge, sneeuw halen.’ Mevrouw had onze 
cyperse al een hele tijd gemist. Die was er niet meer. 
Waarschijnlijk overleden. Zij was de dikste van ons 
vieren en de meest hongerige. Zij klom gewoon via 
de planten naar beneden als mevrouw er stond. ‘Die 
cyperse is natuurlijk van de honger omgekomen, omdat 
zij niet meer op het dak kon klimmen’, tierde ze maar 
door tegen meneer.

En nu? Meneer doet zijn best. Hij heeft weer isoboxen 
aan de SAZ gevraagd en in de binnentuin neergezet. 
Ook heeft hij iets gemaakt waar het eten droog in blijft 
en waar we dus ook droog kunnen eten. Nu hebben we 
het natvoer in een bakje. En eindelijk hebben we brok-
jes, ook in een bakje. En een bakje water.

Ook krijgen we wel eens kattensnoepjes, stukjes kip, 
plakjes rosbief en tonijn in sojaolie. En we hebben 
steeds schone bakjes. We worden ook niet meer door de 
vogels belaagd die ons eten inpikten, want meneer komt 
’s ochtends vroeg vóór hij naar zijn werk gaat.

Helaas heeft onze cyperse dit niet meer mogen meema-
ken. We hebben het nu een stuk beter en zijn van dak-
katten tuinkatten geworden. Toch blijven we ook nog 
een beetje dakkat. Als het droog is zitten we met ons 
tweeën op het dak. Want als mevrouw met haar honden 
gaat wandelen, gooit ze nog twee kuipjes op het dak. 
Hebben we nog een extra hapje waar de huiskatten niet 
van eten. We zijn toch gewend om jarenlang zó te eten, 
dus so what?!

Een high five van mij, het zwart-witte katje met het 
halve achterpootje.

a p n e u m a g a z i n e  r U B r i E K
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Meneer en mevrouw liepen in het steegje achter de 
winkels en wij stonden met ons vieren op het dak van 
de fietsenstalling. We mauwden, gaven elkaar kopjes 
en hingen zowat over de dakrand. Ze stonden stil en 
mevrouw riep: ‘Oh katjes, hoi lieverdjes, wat doen jullie 
op dat dak? Ga lekker in de tuinen scharrelen. Jullie wil-
len zeker aandacht, maar ik kan er niet bij komen.’ 

Tuurlijk willen we ook aandacht, maar vooral eten, we 
hebben honger. Al wordt er wel eens eten voor ons naar 
beneden gegooid vanaf twee-hoog. ‘Help ons, wij zijn 
daklozen!’

Meneer en mevrouw wisten dat niet. Totdat mevrouw 
een andere mevrouw uit de buurt sprak. Die vertelde 
over ons. Ze had de SAZ gebeld en die hebben ons 
gevangen. Ze hebben onze oortjes getipt, zodat ze 
weten dat we ‘geholpen’ zijn, en er dus geen kleine kat-
jes kunnen komen. Die mevrouw vertelde ook nog dat 
we achtergelaten waren. In de stéék gelaten dus!

Er zijn nog altijd mensen die denken dat je een kat 
beter kunt laten waar hij gewend is, anders wordt hij 
doodongelukkig. ‘Ze redden zich wel, want ze vangen 
muisjes en vogeltjes.’ Ja ja, maar wat als we ziek wor-
den of gewond raken? En onze gevoelens dan? Ineens 
zijn we alles kwijt. Onze beschutting, onze aandacht, 
ons warme plekje en ons vaste bakje eten. We waren 
ontredderd, aangeslagen en helemaal in de war. Wat een 
vreselijke ervaring was dat! Waarom en wat nu?

De meiden van de SAZ hebben wel drie isoboxen op het 
dak geplaatst zodat we toch wat warmte en beschutting 
hadden als we een dutje wilden doen. Ze konden via het 
balkon van een meneer op één-hoog erbij. 

Meneer zou de boel in de gaten houden en de SAZ bellen 
als er wat was. Hij gaf ons echter geen eten. Als hij met 
warm weer de balkondeuren openzette kwam de geur van 
onze uitwerpselen hem tegemoet, en dat vond ’ie niet zo 
grappig, vertelde hij aan mevrouw. Hij liet het erbij en 
verjoeg ons niet, ofzo. Wel die hond van hem, als ze het 
balkon op kwam en ons zag. We wisten heus wel dat ze 
niet bij ons kon komen, maar we gingen toch weg. Dat 
mormel maakte onnodige veel herrie met dat geblaf.

Dakkatten worden tuinkatten
tekst: Freek en glen

‘we hebben het nu een stuk beter...’

‘Toch blijven 
we ook nog een 

beetje dakkat, 
want als het 

droog is zitten 
we met ons 

tweeën op 
het dak...’
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‘een kat komt altijd op zijn poten terecht’
Ze komen inderdaad vaak op hun pootjes terecht, maar 
dat betekent niet dat die pootjes de klap ook altijd goed 
opvangen. Botbreuken in poten en verwondingen aan de 
bek zijn de meest voorkomende verwondingen (zie ook 
het artikel op pagina 27 van dit nummer).

Met name ongeholpen katten hebben een grote behoefte 
aan avontuur en nemen het niet zo nauw met hoogtes. 
Jonge katten hebben soms alleen maar een vliegje nodig 
om over de rand te kukelen. Op elke leeftijd en bij elke 
kat bestaat er het risico dat ze van een balkon vallen of 
uit een raam vallen of springen.

Naast het risico op verwondingen kan een kat ook niet 
direct zijn huisje meer bereiken, beneden ruikt niets 
bekend en voor sommige katten is deze omgeving dood-
eng met auto’s, honden, veel mensen. De kat kan dan 
vluchten. 

Voorkomen is beter dan genezen. zorg voor een goed 
afgezet balkon of raam
Hierbij ook meteen nog een extra waarschuwing met 
betrekking tot kantelramen. Als de kat wat hoger in 
het raam probeert te klimmen en naar beneden zakt, 
dan raakt hij bekneld. Helaas overleven veel katten 
deze ‘trap’ niet. Je kunt dit voorkomen door speci-
ale beschermroosters (verkrijgbaar bij dierenwinkels of 
online) of door een handdoek in beide hoeken van het 
kantelraam te doen. Of je kunt horren installeren of een 
‘catio’ bouwen (cat + patio), zodat je frisse lucht krijgt 
zonder gevaar voor je kat.

 

Als de dagen langer en warmer worden en ramen en deuren open gaan, 

neemt het aantal vermiste en gewonde katten toe. 

Wees voorzichtig als je op 
een bovenwoning woont!

tekst: estera Waas
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Ik meldde me aan, net zoals Francis Mijailovic. Op naar 
de SAZ, spullen ingeladen en gaan.

Eenmaal in Noord werden we hartelijk ontvangen door de 
bewoners en hun bezoek. Normaal verjoegen ze de katten 
uit hun tuin, maar dat ging ze nu te ver. Gezellig aan de 
koffie met gebak, maar met ons erbij betekende dat zes 
mensen in de tuin. Niet gunstig voor de vangst. ‘Dat gaat 
zo niet lukken...’, zeiden we tegen elkaar. Ik heb toen heel 
voorzichtig gevraagd of de bewoners en hun bezoek naar 
binnen konden gaan. Ja natuurlijk, geen probleem!

Om de beurt heel behoedzaam de poes met eten steeds 
meer naar voren gelokt… heel behoedzaam omdat ze in 
de aanval kon gaan. Op een gegeven moment zegt m’n 
collega: ‘Sabrina, het wordt zo donker, hè.’ Ik dacht: ja, dit 
is al een lastige klus, omdat we er amper bij kunnen...laat 
staan als ’t donker is. Dus ik vroeg: ‘Wat denk jij? Doen? 
We hebben maar één kans, hè!’
‘Ja!’, zei Francis, ‘doen!’

Nog even zachtjes gekroeld en in de nekvel gepakt en 
naar me toe getrokken... achteruit kruipend tussen de 
coniferen... een kitten lag lekker te drinken, maar het kon 
even niet anders!

Mama poes was super lief! Pfieuw! Gauw in een opduwer 
gezet! En terug de bosjes ingekropen voor de andere kit-
tens - net geboren - vier stuks met navelstreng en al!
Net voor donker de klus geklaard; we waren super trots! 
We werden enthousiast binnengehaald door de bewoners 
die alles via ’t raam zagen gebeuren. En als bedankje voor 
ons goede werk kregen we een gulle gift voor de SAZ.

Snel teruggereden naar de SAZ waar Jans ons stond op 
te wachten. Moeder en kittens waren allemaal in orde en 
gingen de volgende ochtend lekker bijkomen bij een van 
onze pleeggezinnen.

Een bevalling in Noord
net Voor het donker...

Maandagavond 28 mei 2018. te warm om binnen te zitten. 

We kregen een verlossende app! Een moederpoes is aan het bevallen; 

ze heeft er al twee! in een tuin in noord! Wie kan?! 
tekst: sabrina van den berg

risico 0P Verwondingen...
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Dit zijn de eisen om gebruik te maken van de regeling:
• u hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
• u hebt een stadspas met een groene stip;
• u bent 18 jaar of ouder;
• u woont in Amsterdam;
• u bent de eigenaar van het zieke huisdier;
•  uw huisdier is gechipt of u staat toe deze gratis te laten 

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

regeling meewerkt. 

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

ADAM-regeling
Gratis medische zorg voor huisdieren 
van Amsterdamse minima...
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Met de ADAM-regeling (Amsterdamse Dierenhulp Aan Mini ma) kunt u 
een voucher aanvragen waarmee u één keer per jaar op kosten van de 
gemeente met uw zieke huisdier voor consult naar een dierenarts kunt. 
Heeft uw huisdier na het bezoek een behandeling nodig? Dan vergoedt 
de gemeente een deel van de kosten.
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1 jaar: 12

6 jaar: 66.088

2 jaar: 67

3 jaar: 376

4 jaar: 2.107

5 jaar: 11.801

7 jaar: 370.092

8 jaar: 2.072.514!

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

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

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

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

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

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

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

de ADAM-regeling.

U dient dan wel te kunnen aantonen dat uw inkomen 
onder de grens van het minimum inkomen ligt en 
dat het katten betreft die op uw eigen naam en adres 

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

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

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

Het belang van deze actie blijkt weer enorm.
Wilt u nog gebruik maken van deze actie, dan is het raad-
zaam daarvoor tijdig een afspraak te maken.

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten
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Eind april kregen wij onze tweede melding over een nestje dat buiten 
geboren was. De moederpoes was agressief naar de melders en daarom 
belden ze ons.

Tweede nestje van het jaar
Vier kittens en een moederPoes

De melders waren hoogst verbaasd toen er na hun thuis-
komst van vakantie ineens vier kittens uit het gat in de 
schuurdeur kwamen en spelend over de tegels rolden. 
Ze besloten de moederpoes in de buurtapp te zetten, 
maar niemand had de kat eerder gezien. Moederpoes 
stond ook niet aangemeld op vermissingssites en zou 
toch zeker al zolang weg moeten zijn als haar kittens 
oud waren.

Toen wij kwamen lag de hele familie alweer in de 
schuur. De eerste die eruit kwam was moeder. We 
moesten even aftasten hoe wild, schuw of tam ze was, 
maar na wat eten gegeven te hebben, bleek maar weer 
dat liefde door de maag gaat. 

Een uur later kwamen de eerste twee kittens voorzichtig 
naar buiten en de moederpoes liet ons dichtbij genoeg 
komen om ze te kunnen pakken. De andere twee kittens 

waren voorzichtiger en toen we kitten nummer drie 
pakte raakte mams totaal in paniek. Ze probeerde ons 
aan te vallen om de kitten uit onze handen te krijgen. 
We hebben haar toen binnengezet bij haar drie gevan-
gen kittens. 
 
De laatste kitten kwam echter niet meer zonder mam 
uit de schuur, dus we hadden toch weer de hulp van 
moederpoes nodig. Gelukkig werkte ze goed mee, want 
ze was nog steeds erg blij met het eten en was haar 
paniek weer kwijt. De laatste kitten piepte om contact 
met moederpoes te krijgen en kreeg antwoord, dus die 
kwam ook naar buiten. Na ruim vier uur konden we ze 
weer allemaal bij elkaar zetten. 

De familie is naar een pleeggezin gegaan. Als ze er klaar 
voor zijn, kunnen ze alle vijf een nieuw thuis vinden. 

tekst: estera Waas

Doe-het-zelf voor katten
Hierbij wat leuke speel-, slaap- en schuilideeën voor onze 
geliefde huisgenoten.
Je hebt nodig: 
• een sterk en scherp (Stanley)mes;
•  een lat of een metalen lat om de stroken recht te krij-

gen; 
•  lijm en/of tape en iets van een ‘bodem’ waar je in kunt 

snijden zodat je je vloer niet mee snijdt.

Hoe hoger je bouwwerk wordt, hoe belangrijker het is de 
bodem met wat zwaarder materiaal te verstevigen - of het 
geheel ergens aan vast te zetten. 

Ik ben zelf aan de slag gegaan om een huis met puntdak 
te maken, maar stroken van dik karton snijden bleek nog 
best lastig te zijn. Ik ben uren bezig geweest met snijden 
en plakken. Gelukkig maakten de katten er wel gebruikt 
van, zowel om te krabben als om in te liggen. 
Je kunt natuurlijk ook gewoon een kartonnen doos neer 
zetten met een aan de zijkant gesneden opening. 

Via Google vind je veel voorbeelden als je zoekt naar ‘diy 
cat cardboard’ of de woorden karton + kat + zelf maken.

Katten en dozen... iedereen weet dat de dure 
krabpaal minder interessant is dan de doos 
waarin deze geleverd is. 

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

Speel-, slaap- 
en schuilideeën 
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tekst: estera Waas
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Toen we naar beneden liepen schoten ze allemaal weg 
onder een enorme vlonder. Van dichtbij zag ik de laatste 
kitten die weg rende. Het was een kleintje, nog geen 
vier weken oud. Blijkbaar hadden we het van bovenaf 
niet goed ingeschat. De moederpoes was schuw; ze 
kwam wel met haar kittens onder de vlonders vandaan, 
maar bleef in een greppeltje zitten grommen. De kittens 
vonden het voer erg lekker en de eerste drie hadden we 
al gauw. Daarna vingen we de andere twee. Vreemd was 
wel dat de eerste drie kittens een stuk groter waren dan 
de laatste twee. In leeftijd leek er zeker tweeeneenhalve 
week tussen te zitten. Waren er soms twee moeders?

Terwijl we de moeder nog aan het vangen waren (ze 
vertrouwde het uiteraard niet), kwam er buiten nog 
een poes aan met dezelfde kleuren. We vroegen aan de 
nabije woonwagenbewoners of dit hun poes was. Dat 
bleek niet zo en dus hebben we haar ook gevangen. De 
poes was niet gechipt. Na tweeeneenhalf uur hadden we 
ook de zogende moederpoes en gingen we terug naar 
de SAZ.

De tweede kat bleek geen melk te produceren. Dus óf 
de andere moederpoes had de kittens erbij genomen en 
voedde ze op als haar eigen kittens, óf er was iets anders 
aan de hand. 

Omdat een van de collega’s al had gezien dat er iets 
raars was met het voetje van een van de kittens, werden 
ze allemaal even bekeken. De twee rode kittens waren 
helemaal in orde. De zwart-witjes en de zwarte kitten 
hadden minder tenen: uit de achterpoten staken twee 
nagels omhoog uit een kussentje. 

De kleintjes waren niet gesocialiseerd; de moeder ver-
wilderd. Moeder werd helemaal gek in het hok, totaal 
in paniek. Daarop besloot een van de medewerkers een 

kamertje voor haar vrij te maken om te kijken of dat wel 
ging. Daar zitten ze nu. 

Mams is inmiddels terug naar de SAZ, omdat ze mede 
door haar beschermend gedrag de nu acht weken oude 
kittens wild hield. Ze gromde en blies, maar accepteerde 
het toch als mensen in de buurt van haar kittens gingen 
zitten. Ze is verwilderd, nog niet aan te raken, maar 
zeker al rustiger geworden.

De kleinste kitten groeit nauwelijks; waarschijnlijk is 
het dus geen kwestie van jonger zijn dan de rest, maar 
van een genetisch probleem. In het begin hadden de 
kittens allemaal diarree en na de eerste ontworming lag 
de kattenbak vol met wormen. Maar inmiddels gaat het 
gelukkig een stuk beter met ze.

Een raadsel in 
de Generatorstraat

waren er soms twee moeders?

tekst: estera Waas

in de Generatorstraat vlakbij Sloterdijk was een nestje ontdekt onder 

een trap. We keken vanaf de trap naar beneden en zagen de moeder 

liggen met een aantal kittens. Van bovenaf leken ze een week of zes 

à zeven. 
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Daar ga je dan, ’s morgens vroeg het Amsterdamse Bos in 
met je vangkooi. Er scheen al sinds december een kat te 
lopen op het terrein bij de Schotse hooglanders. De mel-
der, die overigens in Uithoorn woonde, reisde dagelijks 
met de auto naar Amstelveen om het dier te voorzien van 
eten en drinken. 

Nadat deze aardige meneer de dag daarvoor de plek had 
aangewezen, spraken we af dat wij de volgende dag de 

kat met vangkooi zouden gaan proberen te vangen. We 
plaatsten de kooi op de plek waar de kat gewend was zijn 
eten te krijgen, en gelukkig liep hij na ruim een uurtje de 
kooi in.

Het bleek om een tamme gecastreerde kater te gaan, maar 
helaas was hij niet gechipt. We hebben de kat aan het asiel 
in Amstelveen overgedragen in de hoop dat hij daar nog 
wordt gevonden door zijn eigenaar.

Het bos in! ’s morgens Vroeg...     

tekst: Jans stroeve

Verstopt in het kreupelhout... In de vangkooi...

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

Op 1 maart werden we verrast door Stichting Dierenlot 
met een cheque van 250,- euro! 
Onze Facebookvolgers hadden ons voorgedragen bij 
Stichting Dierenlot omdat zij vonden dat wij wel een 
compliment verdienen.
Lieve Facebookvolgers: hartelijk dank voor dit mooie 
compliment! 

En natuurlijk Stichting Dierenlot voor het mogelijk 
maken!

Nationale Complimentendag
 cheque

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 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 erf-
belasting te betalen, dus uw gehele donatie komt ten 
goede van de dieren.
 
Denkt u erover om een legaat aan ons na te laten? Of wilt 
u Stichting Amsterdamse Zwerfkatten als erfgenaam? U 
kunt uw persoonlijk wensen laten vastleggen bij uw eigen 
notaris. Regelt u het liever eenvoudig online, dan kunt u 
voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testa-
ment opstellen op www.nutestament.nl.

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

notaris
•  De verdere praktische en financiële afwikkeling van een 

erfenis (executeurschap)
•  Administratieve ondersteuning en zorgen dat uw zaken 

nu en in de toekomst goed geregeld zijn en blijven
 
Wilt u na het eerste gratis gesprek gebruik blijven 
maken van de diensten van Confidente? Via Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten krijgt u een korting van 10 % 
op vervolgafspraken.
 
Wilt u meteen een afspraak maken met Confidente: stuur 
dan een e-mail naar info@confidente.nl of bel met 020 - 
675 67 11.

www.saz.amsterdam/nalaten

Uw nalatenschap steunt u ons?
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Leeg bos, op een kater na...

Het bos in! ’S MORGENS VROEG...     

Op zoek naar verzorging voor uw kater
� po� wanneer u afwezig bent?

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

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

06-51787859  •  KittyCare@xs4all.nl

www.kittycare.nl

ADVERTENTIE



a p n e u m a g a z i n e  r U B r i E K
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s W i e b e r  i n f o r M At i E f

Ja,
 

ik word donateur 
van
  

Naam                                                                            Voorletters                                          m / v

Adres

Postcode         Woonplaats

E-mail                           Bankrekening

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

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

De periode is:            O  maandelijks   O  jaarlijks          O  eenmalig          

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

Handtekening                         Datum 

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

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten   |   Vrije Geer 2   |   1066 EG Amsterdam

Help de stichting amsterdamse zwerfkatten en word donateur!

Kijk ook op www.amsterdamsezwerfkatten.nl

bij Help ons ...

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten
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s W i e b e r  i n f o r M At i E f

Het is volop zomer en iedereen, mens en dier, geniet van het 
mooie weer. De katten zijn dag en nacht op stap of liggen in 
het zonnetje te dutten. Ook de binnenkatten willen graag 
van de zomer profiteren. Helaas schuilt daarin het gevaar….

We zien elk jaar weer veel gewonde katten omdat ze uit het 
raam of van het balkon zijn gevallen. Natuurlijk, katten zijn 
meesters in het balanceren, maar als ze even achter een 
vlinder aangaan dan is het kwaad geschied. En ook al kun-
nen katten weer letterlijk op hun pootjes terecht komen, ze 
komen er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf. Je kunt je 
de klap wel voorstellen van bijvoorbeeld acht hoog op de 
stoep. Op het moment dat ze landen schieten ze vaak door, 
zowel naar voren, waarbij de kop beschadigd raakt, of naar 
achteren waarbij de achterhand wordt beschadigd. En bij de 
nog grotere pechvogels allebei de kanten.

Bij beschadigingen aan de kop zien we kapotte neusspiegels, 
kaken en gehemeltes of voorpoten. De onderkaak breekt 
vaak precies in het midden waar de twee kaakhelften bij 
elkaar komen. Bij de achterhand zien we vaak een gebroken 
bekken of achterpoot. Ook inwendig kunnen er ernstige 
beschadigingen ontstaan, zoals een scheur in de blaas.
Soms valt het mee en is het goed te genezen, maar soms valt 
het vies tegen en naast de pijn en het verdriet, kan dit ook 
hoge dierenartskosten betekenen.

Ook bij de SAZ hebben we een aantal van deze katten bin-
nen gekregen. 
Bij deze kater is goed te zien dat zijn neus is beschadigd; er 
zaten ook beschadigingen in de bek. Echter hij had ook een 
beschadigde achterpoot, die geopereerd moest worden.
Zo op het oog viel het wel mee, maar na onderzoek bleek 
meer kapot dan verwacht, met mede als gevolg een flinke 
doktersrekening.

Deze poes kan nu weer staan, maar met dubbel gescheurde 
kruisbanden kon ze dat helemaal niet meer. Links was het 
zelfs zo erg dat het onderbeen bijna helemaal rond kon 
draaien. Ze moest worden geopereerd, waarbij het nog onze-
ker is hoe goed de genezing gaat verlopen.

Voor deze dieren betekent het voorlopig hokrust en hele-
maal niet meer genieten van het zonnetje.

Let wel, mocht uw kat een keer gevallen zijn, denk niet dat 
dat hem of haar niet meer gebeurt. De katten leren er niet 
van. Ondanks dat katten slimme dieren zijn, krijgen we 
regelmatig katten die voor de tweede of zelfs voor de derde 
keer naar beneden zijn getuimeld.

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is te voorkomen! 
Zorg dat de kat gechipt is en neem een goede hor voor het 
raam. Een middagje klussen en het balkon is afgezet en 
geen zorgen meer voor de kat. Die geniet samen met u 
heerlijk van het zonnetje!

Mooi weer…
Van de dierenarts

tekst: Lucia bakker, 
dierenarts Dierenkliniek Osdorp

Ieder jaar komen er zo’n duizend katten bij ons terecht. 
Ook katten die maar even kwijt waren en weer naar hun 
baasje terug kunnen. Dat zijn er helaas maar weinig. 
Alle andere katten blijven bij onze stichting. Soms zwan-
ger, soms met een nestje. Vaak erg verwilderd. Of ziek. 
Onze stichting helpt deze katten weer gezond te worden 
en, als het kan, geschikt te maken voor het leven bij een 
baasje.

Dat gaat allemaal niet vanzelf. We moeten de katten 
eerst vangen. Dat kost soms weken of maanden. Als dat 
gelukt is, moeten ze een dak boven hun hoofd krijgen, 
(vaak) gesteriliseerd worden, eten, drinken, een schone 
bak, hokken... En vaak zijn er andere, medische kosten. 
De meeste katten kunnen niet meteen naar het asiel 
voor adoptie. En sommige kunnen nooit terecht in een 
huis. Ze hebben het vertrouwen in mensen verloren 
of zijn gewoon te schuw geworden. Een beetje van dat 
vertrouwen proberen we te herstellen. Dat vraagt veel 
geduld en liefde.

Onze vrijwilligers geven die zorg en aandacht iedere dag 
weer. Gratis en voor niks. Maar er is ook de kostenkant. 
Katten blijven gemiddeld een paar weken tot een paar 
maanden en zelfs langer bij ons. Dat kost geld. Een 
gezonde huiskat kost minder dan een paar euro per dag. 
Een kat die bij ons terecht komt vaak veel en veel meer. 
U kunt ons helpen. Ga naar onze website en kies uw 
sponsorkat voor bijvoorbeeld  E 4,- per maand!
U kunt vanzelfsprekend ook donateur worden door onder-
staande bon in te vullen en naar ons op te sturen.

Help ons helpen en sponsor een of meerdere van bovenstaan-
de Amsterdamse zwerfkatten en geef ze weer een toekomst...

www.saz.amsterdam > Help ons > sponsor een kat

Sponsor een kat... helP mee

sponsor Toby sponsor Kuifje

sponsor Louis sponsor Jinx

sponsor Davy sponsor Ludo



 

SAZ          Vrije Geer 2          1066 EG Amsterdam          t: 020 - 619 03 57          e: info@amsterdamsezwerfkatten.nl 

www.saz.amsterdam

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

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

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten


