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Geachte donateurs
We staan op het punt om het jaar 2012 af te sluiten. Voor onze stichting weer een bewogen jaar. We 
zijn trots op wat bereikt is en de hulp die we in vele, vaak schrijnende, situaties hebben kunnen 
bieden. Afgelopen jaar zijn maar liefst 236 katten opgenomen, waarvan er gelukkig ook weer 178 
zijn herplaatst.

Toch hebben we momenteel nog erg veel plaatsbare kittens en jong-
volwassen dieren zitten. Aan het eind van het jaar zou dat niet meer zo 
moeten zijn. Misschien denken mensen toch beter na voordat ze aan een 
kitten beginnen. Op zich een goed gegeven, maar voor onze organisatie 
wel wat beangstigend. In de hal, kitten-keet en ons kantoor rennen nog 
diverse druktemakers rond. Natuurlijk hebben we ook veel lol met ze, 
maar het is jammer om ze per week groter te zien worden. We gunnen ze 
zo graag een eigen plekje. Gelukkig zijn tijdens de kerstmarkt elf kittens 
gereserveerd. Nog dertig te gaan!

Ontzettend trots zijn we op de bijna vijfhonderd! katten die we dit jaar 
hebben gesteriliseerd of gecastreerd. Hiermee hebben we gedeeltelijk een 
stop kunnen zetten op een constante stroom van kittens, die vaak onder 
de meest erbarmelijke omstandigheden werden geboren. Maar er ligt 
nog steeds heel erg veel werk, en we blijven ons dan ook zorgen maken 
over de toekomst. De hulpvraag in crisissituaties die wij in het verleden 
wekelijk kregen, komt nu bijna dagelijks. Steeds meer mensen weten ons 
te vinden als het gaat om het sterilisatie- en castratiewerk. Organisaties 
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hadden in het verleden nog wel eens ‘potjes’ die hiervoor 
gebruikt werden, maar door de crisis verdwijnen deze 
stelselmatig. Inspecteurs van de Dierenbescherming 
lopen tegen situaties aan waarbij ze ons om hulp vragen. 
Uiteraard geven we hier gehoor aan, maar we kunnen 
het werk soms amper aan. Ook wordt onze hulp soms 
ter plaatse gevraagd als het gaat om bijvoorbeeld het 
vangen van een groep verwilderde katten. Natuurlijk 
doen wij dit werk omdat het belangrijk is en absoluut 
aangepakt moet worden, maar de gedachte dat een 
particuliere organisatie, die helemaal op eigen kracht 
draait, dit moet doen is eigenlijk absurd.

Het jaar dat voor ons ligt zal minstens zo bewogen 
worden als afgelopen jaar. We kijken enorm uit naar 
onze uitbreiding. Verderop in dit Zwervertje krijgt u 
meer informatie over de stand van zaken en een indruk 
van hoe alles er uit komt te zien. We zullen met deze 
uitbreiding in ieder geval in staat zijn ons sterilisatiewerk 
een stuk efficiënter aan te pakken. Nu moeten we 
vaak improviseren, wat best kan voor een keer, maar 
niet goed is voor de lange termijn.  Ook verheugen 
we ons op de werkzaamheden in Den Haag, waar de 
meesten van u inmiddels van op de hoogte zijn. Op twee 
plaatsen in het land ‘katten in nood’ helpen en actief het 
kattenoverschot tegen gaan, is een grandioze gedachte.

Ik wens u namens onze bewoners, medewerkers en 
bestuur hele fijne feestdagen en een gezond 2013. 
Hopelijk zien wij u tijdens de ongetwijfeld feestelijke 
opening van onze uitbreiding.

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma
Stichting Kat in Nood

Drie kittens uit een groep van twaalf. Door een zwaar verwaarloosde 
niesinfectie waren er al zes overleden toen Kitty ter plaatse kwam. Een aantal 
hebben blijvende schade aan hun oogjes, maar doen het verder geweldig. 

Om ons kosten te besparen geven sommige donateurs 
aan het Zwervertje niet meer te willen ontvangen. Het 
is waar dat wij via sociale media goed te volgen zijn, 
maar de kostprijs van een Zwervertje ligt zodanig laag 
dat u het daar niet voor hoeft te doen. Misschien kunt 
u het blad gebruiken om reclame voor de stichting te 
maken. Het doorgeven of achterlaten (familie, vrienden, 

wachtkamers of werk) van ons blad levert regelmatig 
nieuwe donateurs op. 

Mocht u bij uw mening blijven geef dit dan via de mail 
of telefonisch aan ons door. Sommige mensen melden 
het bij hun betaling, maar op die manier wordt het niet 
altijd goed verwerkt.
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Onvoorstelbaar dapper is onze kleine Hazel. Zo 
onschuldig als ze lijkt, zo eigenwijs is ze ook. En 
gelukkig maar! Want wat zij al heeft meegemaakt 
in haar kleine leventje, is bijna met geen pen te 
beschrijven.

Samen met haar broertje en zusje werd ze, amper 
drie weken oud, in de steek gelaten in een 
maïsveld. Uitgehongerd, vol vlooien en doodziek 
werd ze gelukkig toch gevonden. De niesziekte 
had haar oogjes al flink te pakken gehad. Ze 
waren zo ernstig ontstoken dat je je af moest 
vragen of het wel weer goed zou komen. Hazeltje 
bleek ook nog eens doof te zijn. Alles met elkaar 
een klein, wandelend wit rampje...

Maar door niets liet dit super vrolijke, dankbare 
meisje zich weerhouden. Ze zocht zich een weg 
naar waarheen ze maar wilde en kwam er ook! 
Snuffelend, voelend, soms struikelend maar altijd 
onder luid gespin, ging ze ervoor. Een ijzeren wil 
en een geweldig karakter! Hazeltje verdiende 
iedere kans die ze maar kon krijgen en wij zijn 
natuurlijk de laatsten die haar daarmee niet 
zouden helpen. Wekenlange behandeling heeft 
er in geresulteerd dat haar linkeroog zo goed als 
volledig hersteld is. En dat was goed te merken. 
Hazeltje genoot nog meer van wat het leven haar 
te bieden had. Spelen, slapen, spelen, eten, spelen 
en vooral heel hard spinnen. Helaas ging het met 
haar andere oogje niet goed.

Verschillende therapieën werden ingezet, maar 
steeds weer ging het fout en moest ze uiteindelijk 
haar zere oogje toch nog missen. 

Een spannend moment omdat het een zware 
operatie was. Zou ze het wel redden? Maar 
Hazeltje zou Hazeltje niet zijn als ze ook hiermee 
niet perfect om wist te gaan. Ze stond, nog geen 
vijf minuten na de narcose, op haar wankele 
pootjes en was alweer druk in de weer met het 
verbandje, dat ze vakkundig van haar voorpootje 
af had gesloopt. Uiteraard onder haar bekende 
luid gespin. De toekomst ziet er goed uit.

Hazeltje bekijkt het leven, letterlijk en figuurlijk, 
met een grote knipoog.

Kitty

Hazeltje
Ik hou van jou tot helemaal aan de maan. En weer terug!

Eind oktober kregen wij een telefoontje van onze 
dierenartsenpraktijk. Zij hadden een poesje via 
de dierenambulance binnen gekregen dat, na 
een eerste behandeling, eigenlijk richting de 
gemeentelijke opvang moest. Maar dit poesje 
was zo slecht en hulpbehoevend dat er ernstig 
getwijfeld werd of dit wel goed zou komen. Of wij 
misschien wilden helpen...
En daar was ze...Lieke, gevonden in het Groningse 
plaatsje Leens.

Een broodmager, staartloos lapjespoesje van 
ongeveer twaalf jaar oud. Haar hart en nieren 
werkten niet goed meer. Door pure slapte en 
een gebrek aan kalium kon ze niet meer op haar 
pootjes staan. Haar voetzooltjes waren kapot door 
een auto-immuunziekte en ze had een groot abces 
in haar hals. Konden we dit poesje nog wel beter 
krijgen of werd het een lijdensweg die we niet 
mochten inslaan? Als je tegen Lieke praatte en in 
haar ogen keek, kreeg je meteen antwoord op je 
vraag.

Zo lief, spinnen, vragen om aandacht...deze poes 
verdiende een kans. En met onze speciale ‘Kat-
in-Nood-behandeling’  hebben we haar weer op 
de rails gekregen. Uiteraard worden haar hart 
en nieren nooit meer beter, maar verder doet 
ze het hartstikke goed. Ze eet lekker en wandelt 
gezellig rond. Moppert wat op de ‘jeugd’ die om 
haar heen rent, maar soms betrap je haar op een 
moederlijke wasbeurt van één van de kleintjes. 
Wij hopen op deze manier nog lang van haar te 
mogen genieten.

Aan de gedachte dat wij haar misschien over 
een tijdje al weer moeten missen willen we niet 
denken. Zo’n lieve en dankbare poes...het is 
onvoorstelbaar dat zij niet wordt gemist.

Rixt
 

Lieke
Door niemand gemist..
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Afgelopen zomer hebben wij de aanvraag voor 
de bouwvergunning ingediend op basis van het 
oorspronkelijke plan. Dit ontwerp hadden wij voor 
de verhuizing in 2009 al aan de gemeente voorgelegd. 
Nu vond men het ontwerp echter niet meer in het 
coulisselandschap, hier ter plaatse, passen. Het grootste 
bezwaar was dat de gebouwen in een gebogen vorm 
gesitueerd waren op het bouwvlak. Op advies van de 
gemeente heeft onze architect een gewijzigd ontwerp 
gemaakt. De speelse lijnen hebben plaatsgemaakt voor 

recht op elkaar geplaatste gebouwen die compact op 
elkaar staan. Ondanks onze eerste teleurstelling, zijn 
wij uiteindelijk heel tevreden met het nieuwe ontwerp. 
Op deze pagina een aantal tekeningen van het nieuwe 
ontwerp. Inmiddels heeft de gemeente groen licht 
gegeven en ligt de aanvraag nu ter inzage. In februari 
kunnen wij dan definitief toestemming krijgen om 
te gaan bouwen. Op dit moment zijn wij met een 
aantal aannemers in gesprek om de bouw te gunnen. 
Momenteel rekenen zij de plannen door.

Nieuwbouw
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Mijn huis vol dieren

Het programma overvalt mensen in een dergelijke uit 
de hand gelopen situatie en helpt ze om hun leven weer 
op orde te krijgen. Dit betekent meestal dat er dieren 
weg moeten, maar waar breng je ze dan naar toe? Het 
programma belde stad en land af en kwam ook bij ons 
terecht.

In september kregen wij de vraag of we konden helpen 
met een probleem in Hellevoetsluis. Het betrof een uit 
de hand gelopen situatie. Naast de aanwezigheid van 
een aantal honden, achttien katten en een hoeveelheid 
konijnen, zat deze dame ook nog eens zodanig in de 
schulden dat ze haar woning uitgezet ging worden. Een 
enorm trieste situatie. Bijzonder was dat het programma 
alle kosten op zich nam wat betreft de behandelingen en 
de eerste opvang bij ons. Gezien de trieste leefsituatie 
van de katten en de gedachte dat we de meeste katten 
waarschijnlijk weer konden herplaatsen, hebben wij 
uiteindelijk besloten om te helpen. Uiteraard hoopten 
wij dat een stukje bekendheid voor onze stichting 
misschien een paar nieuwe donateurs zou opleveren, 
maar daar was het item in de uitzending over ons, dat 
tien seconden duurde, helaas te kort voor. 

Op 20 september kwamen tien katten bij ons. 
Aangeslagen, last van diarree en onder het ongedierte. 
Van een aantal was hun bekje zodanig ontstoken dat 
alleen een gebitsbehandeling door onze dierenarts kon 
helpen.

Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder en hebben 
we vier van de tien een geweldig nieuw thuis kunnen 
geven. De katten zijn erg close met elkaar waardoor we 
ze liever samen met één van hun huisgenoten plaatsen. 
Uiteindelijk hopen we dit voor allemaal te bereiken. 
Het zijn enorme schatten die echt wel liefde hebben 
ontvangen van hun baasje, maar toch ook beschadigd zijn 
door hun leefsituatie.

Het was, zeker voor de katten, een geslaagde actie. Hun 
baasje is goed geholpen, mocht vijf katten en een hond 
houden en heeft zelfs een nieuwe woning gekregen.

Maar het verhaal heeft voor ons wel een hele bittere 
nasmaak gekregen. Het leek een ‘eind-goed-al-goed’ 
verhaal te worden, maar wij zijn nu eenmaal van 
nature wat achterdochtig. Uiteindelijk zijn wij er 
achter gekomen dat de katten die deze dame mocht 
houden niet gesteriliseerd en/of gecastreerd zijn! Het 
is onbegrijpelijk dat mensen niet inzien dat je op zo’n 
manier een probleem niet oplost. Zo kunnen ze na vijf 
jaar opnieuw naar dit adres om eenzelfde situatie aan 
te pakken. Momenteel zijn wij dus alsnog bezig om dit 
geregeld te krijgen. Anders blijft het dweilen met de 
kraan open.

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Voor... 

U heeft het programma of de aankondiging hiervan bij RTL4 misschien wel eens voorbij zien 
komen. Wij waren sceptisch, vooral omdat dit soort programma’s onder de categorie amusement 
valt. Maar de trieste waarheid is wel dat ‘een huis vol dieren’ steeds vaker voorkomt. Uit de hand 
gelopen situaties, waarbij katten vaak een grote rol spelen. We weten allemaal hoe vruchtbaar 
onze viervoeters zijn en hoe belangrijk het is om ze te laten helpen. Als hier niets aan gedaan 
wordt heb je al snel ‘een huis vol dieren’.
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Elke avond, tussen half tien en half elf, loop ik nog even langs alle 
verblijven. Ik heb dan standaard een heel erg lekker hapje bij me, 
maar wie hier iets van wil hebben zal toch echt bij me moeten komen.  
Deze keer met Eefje

Het avondrondje

Tijdens de ‘donkere maanden’ van het jaar doe 
ik de laatste ronde vaak wat eerder omdat ik ook 
graag de neuzen in de tuin nog even wil bekijken. 
Ik word hierbij steeds vaker geholpen door mijn 
oudste dochter Marrit die duidelijk genetisch 
belast is met de liefde voor de kat.

Voor mij was het erg leuk om te zien hoe alle 
bewoners ook aan haar wennen. De eerste paar 
keren zaten er drie binnen en zeventien buiten 
met grote ogen te kijken. Wie is dit!? Inmiddels 
komt ze me trots vertellen dat ze allemaal binnen 
zitten en wie ze heeft kunnen aaien. Het leuke 
is dat zij bepaalde katten kan aaien die mij 
aankijken met een paar ogen die zeggen;  ‘je 
dacht toch niet dat jij......’ Uiteraard hadden wij 
dan ook een discussie over welke kat centraal zou 
komen te staan in het avondrondje: één ‘van haar’ 
of één ‘van mij’. Dit keer toch nog maar één van 
mij.

Farao Twee, het verblijf waar veel bange katten 
wonen, is tijdens de avondronde mijn favoriet. Het 
is echt niet zo dat ik daar elke avond op de grond 
lig te wachten tot er één bij me komt. Maar door 
de gewoonte, het lekkere hapje en het besef dat ik 
ze niks doe, bereik je dit vanzelf. Er staat ‘s avonds 
standaard een groepje klaar om geknuffeld en 
verwend te worden. En plots sluit zich daar dan zo 
maar Eefje bij aan.

Eefje woont bij ons sinds 2009. In het Groningse 
plaatsje Eelderwolde woonde een hoogbejaard 
echtpaar. Op hun erf liepen zes katten die wel 
gewend waren aan mensen, maar buiten geboren 

waren en dus altijd wat schuw waren gebleven. 
Het noodlot sloeg toe toen de man des huizes 
overleed en de vrouw zodanig hulpbehoevend 
werd dat ze elders moest gaan wonen. Er was 
vanaf dat moment geen zorg meer voor de katten 
en het boerderijtje was in een zodanig slechte 
staat dat het door de gemeente gesloopt ging 
worden. De dochter van het echtpaar deed haar 
uiterste best om een oplossing te vinden. Ze had 
uitstel van een maand gekregen bij de gemeente, 
maar hierna zouden de bulldozers komen.  Er 
was echter geen opvang bereid om te  helpen. 
‘Die katten zijn wild’ kreeg ze steevast te horen. 
‘Die kunnen wij niet meer herplaatsen’. Het is 
makkelijk om alleen ‘Nee’ te roepen en de hoorn 
er weer op te leggen. Als wij dat ook hadden 
gedaan was de helft van de groep waarschijnlijk 
heel akelig aan haar eind gekomen door de 
bulldozers. De andere helft was waarschijnlijk 
weggetrokken, had ergens anders een plekje 
gevonden en was verder gegaan met zich voort 
te planten. Geen van de dieren was natuurlijk 
gesteriliseerd of gecastreerd. Wij vinden dat je 
als opvang in zo’n geval geen keus hebt. Op de 
ochtend dat de katten zijn gevangen stonden de 
bulldozers al op een meter van de voorgevel. Vijf 
dagen later lag het boerderijtje plat.

Eén van de katten uit Eelderwolde is Eefje, een 
prachtig cypers poesje van ongeveer vijf jaar 
oud. De ‘Eelderwoldjes’ zoals wij het groepje vaak 
noemen is een mooi groepje katten om te zien.  Ze 
lijken allemaal erg op elkaar en bevinden zich ook 
nog vaak in elkaars gezelschap. Toch heeft Eefje 
sinds kort de stoute schoenen aangetrokken.

Toen ik op een avond mijn hapje aan het 
uitdelen was en uitgebreid met Priscilla aan het 
knuffelen was, zag ik haar met verbazing voor me 
kronkelen. Ik kan geen ander woord bedenken 
dan kronkelen, want dat was echt wat ze deed. 
Met haar kopje naar beneden (want: oh, wat is 
dat mens toch eng om naar te kijken!), een bol 
ruggetje en heel hoog op haar pootjes draaide 

ze een meter voor me rondjes. Toen ik tegen haar 
begon te praten begon ze zowaar te spinnen, maar 
verder dan dat kwamen we niet. De avonden die 
volgden lieten hetzelfde beeld zien, totdat ik een 
keer in staat was haar op de rug te kriebelen. 
Dat was natuurlijk een paar tellen doodeng, maar 
aangezien ze me niet zag (kopje nog steeds naar 
beneden) ervoer ze al snel hoe aangenaam dit 
was. Iedere avond raakte ze wat meer ontspannen 
tijdens het aanraken en begon ze er meer en meer 
van te genieten.

Het leuke bij Eefje is dat ze niet eens zozeer in 
het hapje geïnteresseerd is, maar dat het haar 
echt om het knuffelen gaat. Inmiddels doet dus 
ook Eefje mee met een rondje knuffelen tijdens 
de avondronde. Nog altijd met haar kopje naar 
beneden en hoog op haar pootjes. Maar ze geniet 
met volle teugen. Het is zo’n leuk en aanhankelijk 
poesje aan het worden zonder dat wij er veel voor 
hebben moeten doen, behalve veel tijd geven. Ze 
mocht gewoon zichzelf blijven. Als ik met Eefje en 
de anderen knuffel, zie ik van afstand altijd een 
paar neuzen geïnteresseerd naar ons kijken. Wie 
weet sluit zich binnenkort weer één bij ons aan.

Rixt
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In het zonnetje

Deze reus is per toeval bij ons 
terecht gekomen. Op een locatie 
waar wij een ‘vangactie’ hielden, 
stonden twee van onze vangkooien. 
Een buurman besloot dat hij met 
zo’n kooi wel even de kater kon 
vangen die bij zijn dochter in de 
straat voor zoveel overlast zorgde. 
De buurt stond op het punt het 
dier te lynchen! Dus kregen wij een 
kooi met een zogenaamd wilde kat 
aangeleverd. Hoe boos we ook waren 
over deze werkwijze, we konden het 
arme dier moeilijk weer los laten.

We hebben hem gecastreerd en 
met een instelling van ‘we zien wel 
hoe ver je komt’ is hij naar een 
verblijf gegaan. En inmiddels is onze 
boze reus veranderd in een dikke 
knuffelkont! Vooral bij de mensen 
die hij goed kent, maar dat zal in de 
toekomst wel bij iedereen worden. 

Wij gunnen deze kater echt een 
fijn leven. Hij is nog jong en het 
zou jammer zijn als hij bij ons zou 
‘moeten’ blijven wonen. Hij moet 
echt een eigen plekje krijgen. Geeft u 
deze stoere macho een kans?

Tussen al onze kittens en jong volwassen katten 
zetten wij twee geweldige broers van twaalf 
jaar oud in de schijnwerpers. Voor hun verhaal 
verwijzen wij u naar het artikel over ‘een huis vol 
dieren’ van RTL4. Furos en Versee zijn twee van 
deze tien katten.

De katten zijn na een hectische periode in hun 
leven tot rust gekomen. In het begin waren ze 
terughoudend, maar ze komen gelukkig steeds 

meer los. Furos kan vreselijk blazen als hij je niet 
kent, om vervolgens over te gaan in spinnen als 
je hem gaat aaien. Versee is nog wat verlegen, 
maar wil ook heel erg graag aandacht. Een nieuwe 
eigenaar moet ze even de tijd geven, maar krijgt er 
gegarandeerd twee geweldige katten voor terug. 
Wat zouden wij deze dieren (samen) nog een fijne 
plek geven voor de rest van hun leven. Het is ze zo 
enorm gegund! Kom ze rustig eens opzoeken. Wij 
maken alle tijd voor deze lieve schatten.

Afgelopen zomer zijn wij door een aantal 
volwassen katten geholpen met de verzorging 
van de kittens. Daantje kwam zelf binnen met vijf 
kleintjes en heeft naast haar eigen kinderen nog 
vele andere kittens onder haar hoede genomen. 

Inmiddels zijn vrijwel al Daantje ‘haar’ kittens 
geplaatst en zit ze zelf al maanden te wachten op 
een fijne eigen plek. Daantje is wat verlegen maar 

wel vreselijk lief. Een druk jong gezin zal wat minder 
geschikt voor haar zijn, maar ze zal uiteindelijk haar 
draai overal wel vinden. Ze kan niet terug naar de 
plek waar ze zelf is geboren. Dan zou ze weer veel 
buiten moeten leven, terwijl ze echt een eigen plek 
bij iemand in huis verdient. Komt u eens kennis 
maken met onze mooie lieve Daantje?

Sybrand

Daantje

Furos en Versee
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Gelukkig mag ik u ook weer even 
vertellen hoe het met ons allemaal 
gaat. Want wij katten weten dat van 
elkaar en ons personeel kan er alleen 
maar naar raden. 
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Met mij gaat het gelukkig erg goed, hoewel ik op 
het moment liever niet buiten kom. Ik heb zo’n 
hekel aan die koude witte deken die soms in één 
keer over het gras ligt als je wakker wordt. Brr...ik 
blijf liever binnen met die lekkere warme vloer. We 
hebben wel fijne nieuwe huisjes in de tuin gekregen, 
waar ook warme dekentjes in liggen. Maar ik ben 
toch nog liever binnen. Sommige van mijn jonge 
collega’s vinden het leuk om in dat witte spul te 
spelen. Nou ik niet hoor.Daar ben ik al weer een 
beetje te oud voor. In mijn eigen groepje moet 
ik soms ook zo miauwen om een paar van mijn 
collega’s. Die willen de stoerste en de sterkste zijn. 
Vooral Tinus...die mag ik niet zo. Hij wil iedereen 
laten weten dat hij de baas is. Dat weten we heus 
wel hoor, maar hij snapt het zelf nog steeds niet. 
Daarom moet hij ‘s nachts ook altijd even vast van 
ons personeel. Want weet u wat hij doet? Hij gaat 

gewoon voor het luikje liggen en dan durft niemand 
meer naar binnen. Nou dat kan natuurlijk niet met 
dat koude weer. Wij laten hem maar een beetje met 
rust....hij zal wel een moeilijke kittentijd hebben 
gehad. Maar soms moet ik hem even plagen! Weet 
u wat ik dan doe? Als hij ‘s ochtends zijn verblijfje 
uit mag, dan ren ik snel naar zijn kattenbak en draai 
ik mijn mooiste....nou....u weet wel. Als Tinus dan 
voorbij loopt, kijkt hij altijd boos om zich heen wie 
er op zijn bak heeft gezeten. Miauw, miauw...dan kijk 
ik lekker de andere kant op.

Mijn grote vriend Zorro heeft ook altijd ruzie met 
een collega. Die woont niet bij ons maar in de 
keuken. Dan gaan ze door het raam naar elkaar 
slaan en miauwen. En weet u wat ze een tijdje 
geleden deden? Ze draaiden zich tegelijk om en 
piesten zo tegen het raam aan. Rixt en ik zagen het 
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tegelijk. Wat een stelletje viespeuken. ‘Make love not 
miauw’ zeg ik altijd.

Maar we zijn ook heel lief voor en met elkaar hoor. 
In de keuken is ook een nieuwe oude dame komen 
wonen. Best zielig, want haar baasje is overleden. 
Mijn personeel is heel dol op haar omdat ze zo 
lief miauwt. Ik probeer dat ook vaak, maar dat lukt 
niet zo goed. Ik ben beter in op mijn rug rollen. 
Maar Miekie, zo heet de oude dame, doet ook 
dingen waar ons personeel niet zo blij van wordt. 
Ze is namelijk dol op water. En zodra er een bak 
op de grond staat, begint ze er in te graven net zo 
lang tot al het water er uit is. Dus is de hele vloer 
weer nat en moet ons personeel deze weer droog 
maken. De mooie lapjespoes Jar Jar vertelt mij dit 
tegenwoordig. Zij is een goede opvolgster van Betty.

Van Babbels hoor ik ook niet zoveel, want die haat 
dit koude weer. Soms zegt ons personeel dat het 
goed voor haar is om even te wandelen en zetten 
ze haar buiten. Maar ze zit meteen weer voor 
de deur en dan mag ze natuurlijk ook weer naar 
binnen.

Ik weet wel dat er ook nog steeds heel veel kleine 
katjes bij ons wonen. Soms denken wij wel eens 
dat het heel slecht weer wordt, want dan horen 
we boven ons vreselijke geluiden. Maar dat zijn 
dus al die kleintjes! Die rennen heen en weer en 
verbouwen het kantoor. Weet u wat Babbels mij 
wel vertelde? Dat als ons personeel bij die kleintjes 
is geweest en ze komen naar buiten, ze allemaal 
over hun benen wrijven. Het schijnt dat ze gewoon 
zo omhoog springen en in hun benen gaan hangen. 
Poeh....ik kan me niet herinneren dat ik zelf ooit zo 
geweest ben.  

Ik geloof trouwens dat er weer een paar gezellige 
dagen aankomen, want ons personeel hangt weer 

overal van die leuke lichtjes op. Er staat ook weer 
een tent voor ons gebouw en vorig jaar kwamen 
er toen best veel mensen bij ons kijken. Ik hoop dit 
jaar ook weer want dan word ik weer lekker veel 
geknuffeld.

Ik hoop dat het snel weer wat warmer wordt en ik 
ook weer lekker naar buiten kan. Want ik heb maar 
zo’n gevoel dat er dan weer van alles gaat gebeuren. 
Er zijn vaak mensen op het stuk land naast ons. Die 
zijn dan aan het rondlopen met touw en palen...
ik snap er niks van. Maar ik hou het in de gaten en 
zodra ik meer weet, dan hoort u van mij!

Een kopje van Dino

Wij zijn ontzettend dankbaar met alle vormen van steun die we mogen ontvangen. Zeker 
in deze tijd! Fantastisch dat mensen aan ons blijven denken. Leuk om te zien hoe ze soms 
op ideeën komen. Zo maken mensen bijvoorbeeld een kennis een jaar donateur of zelfs 
adoptant van één van onze bewoners. Of er wordt op een verjaardag of een jubileumviering 
geld gevraagd in plaats van cadeaus, dat weer ten goede komt aan onze stichting. Soms gaan 
de ideeën nog wat verder.

Bedankt!

Stichting Specsavers geeft lokale 
liefdadigheidsinstellingen, goede doelen 
en verenigingen, zoals een kinderboerderij, 
jeugdvereniging, bejaardentehuis of 
dierenambulance, financiële ondersteuning. Op 
deze manier geeft Specsavers iets terug aan de 
lokale gemeenschap. Een waardevolle bijdrage.

Vorig jaar stonden wij als ‘goed doel’ op hun site 
en konden mensen op ons stemmen. Uiteindelijk 
hebben wij in onze regio de meeste stemmen 
gekregen. Hierna is er een jaar gespaard door de 
winkel in Drachten. Het totaalbedrag van 1.124,96 
euro hebben wij recent mogen ontvangen. Echt 
fantastisch! Mensen van Specsavers: heel erg 
bedankt!

Rik en Merwin besloten na een bezoekje aan de 
stichting om actie te ondernemen. Ze vonden onze 
opvang zo geweldig dat ze op pad zijn gegaan 
met de trapskelter en het Zwervertje om flessen 
op te halen. Van het statiegeld hebben ze speeltjes 
en lekkers gekocht voor de katten. Natuurlijk zijn 
ze de spullen persoonlijk op de stichting komen 
brengen. Wat een geweldige toppers!
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Afscheid van 
Ingrid Lewin
In ons laatste Zwervertje heeft u kunnen lezen dat wij 
definitief afscheid moesten nemen van onze dierenarts 
Ingrid Lewin. Jarenlang stond zij dag en nacht voor ons 
klaar. Het blijft moeilijk te begrijpen dat zij door het 
toedoen van een zogenaamde  ‘collega-dierenarts’ haar 
werk en passie niet meer mag uitvoeren.
Wij konden haar dan ook niet zo laten gaan en hebben 

op zaterdag 13 oktober een afscheidsfeest voor haar 
georganiseerd. Samen met familie, vrienden, kennissen, 
klanten uit haar oude praktijk en mensen die een 
werkrelatie met haar hebben gehad. Kranten hebben 
een door ons ingezonden persbericht geplaatst en 
de regionale televisie heeft een mooi item over haar 
gefilmd. Het was voor Ingrid een emotionele dag waarin 
zij gelukkig de waardering heeft gevoeld die iedereen 
nog steeds voor haar heeft. Een paar dagen na het 
afscheidsfeest heeft ze een dankwoord voor iedereen 
geschreven.

Lieve mensen,

Woorden schieten te kort om de 

warmte te beschrijven, die jullie ons 

zaterdag hebben gegeven. Wij waren 

sprakeloos en geëmotioneerd. Zondag 

hebben wij stilletjes gezeten tussen de 

bloemen en de cadeau’s. In deze voor 

ons moeilijke tijd is dit balsem op de 

ziel.

Wij zijn Rixt en al de anderen die 

dit mogelijk hebben gemaakt, zeer 

dankbaar.

Wij gaan de weg, die wij moeten gaan 

en hopen in de toekomst ook op jullie 

steun.
En wij zullen vanuit ons kleine hoekje 

blijven zoeken naar mogelijkheden, 

hoe beperkt ook, om iets voor 

zwerfdieren te doen.

Wij houden jullie graag op de hoogte 

van onze wederwaardigheden.

Maar wat er ook gebeurt, die zaterdag 

13 oktober kunnen ze ons niet 

afnemen. Vanuit de grond van ons hart: 

BEDANKT ALLEMAAL.

Karel en Ingrid Lewin
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Teplak
Hallo Rixt en alle anderen,
 
We kunnen na een week melden dat het 
goed met ze gaat. Na een moeilijke start 
van met name Roos doet ze het dankzij de 
ondersteuning van Ruby stukken beter.
Ruby komt veel naar ons toe en wil dan even 
geaaid worden en gekroeld onder de kin. Roos 
laat dat toe maar niet meer dan dat. We laten 
haar daarom veel met rust maar daardoor 
merken we dat ze meer ontspannen wordt. Het 
is heel aandoenlijk om te zien hoe sterk de 
band is tussen Roos en Ruby en hoe Ruby steeds 
weer moeder troost.

Ze eten goed, kattenbak wordt goed gebruikt 
en Ruby gaat zich steeds makkelijker bewegen 
doordat ze afslankt.                 

Groeten, Gerrit en Nel

Aan de medewerkers van de stichting Kat in 
Nood,

Koosje is nu bijna een jaar hier en het gaat heel 
goed met haar. Met mij ook, want ik ben erg in 
m’n schik met de poes!

De eerste maanden heb ik haar binnen 
gehouden. Later liet ik haar op het balkon, één-
hoog. Op een dag was ze verdwenen. Weg. Het 
was een raadsel - totdat ik haar beneden in de 
tuin zag scharrelen. Ze was op slinkse wijze van 
één-hoog naar beneden geklauterd! Sinds ze 
dat paradijsje ontdekt heeft, is er geen houden 
aan. Mekkeren als ze (nu via het trappenhuis) 
naar buiten wil - mekkeren als ze weer naar 
boven gehaald wil worden. Soms pas in de heel 
vroege ochtend: het is een echte nachtbraker! 
Ze heeft wekenlang een offensief tegen andere 
katten gevoerd om de tuin tot haar persoonlijk 
domein te maken en daar wordt door betrokken 
partijen hard bij geschreeuwd. Gelukkig heb 
ik schappelijke buren, die bovendien ook voor 
haar vallen. Het gevolg van haar uithuizigheid ‘s 
nachts is wel dat ze overdag niet zo gezellig is, 
want dan moet de slaap worden ingehaald. Zie 
de foto! Maar haar dankbare aai langs mijn hand 
als ik het voerbakje neerzet vergoedt alles!

Met vriendelijke groeten,
Jan Westerhof

*Fries voor: op de plaats van bestemming

Hoi beste werknemers,

Sinds zaterdag heb ik twee onwijs lieve poezen 
bij me in huis wonen. Het gaat erg goed met ze 
en bij deze stuur ik ook wat foto’s. 

Ik heb het idee dat ze het naar hun zin hebben. 
In het begin aftastend, maar onderhand 
nieuwsgierig, onderzoekend, behoefte aan 
contact, eten goed & tot mijn verbazing alles 
netjes in de kattenbak. Maar het belangrijkste, 
ze zijn ondeugend!

Bedankt! en heel veel succes met jullie 
werkzaamheden!

Jorim Douma 

Beste allemaal,
 
Ongeveer drie weken geleden hebben we Rodi 
bij jullie opgehaald. We hebben hem inmiddels 
Tinus genoemd. 

Hierbij willen we jullie graag laten weten hoe 
het met hem gaat en hoe blij we met hem zijn. 
Eerste middag/avond was hij bang, maar heeft 
hij ‘s nachts al wel op de bank geslapen. De 
volgende dag heeft hij tot ongeveer een uur of 
zeven in de avond geslapen. Toen is hij recht 
voor me gaan zitten en heeft hij me een kwartier 
geobserveerd. ‘Leuk dat jullie me hebben 
meegenomen, maar ik kijk zelf wel even of ik 
jullie ook mag’.

Denk dat we zijn goedgekeurd. Ook kinderen 
en visite vindt hij tot nog toe geen probleem. 
Hij komt er dan vaak ook even gezellig bij 
liggen op de bank en als hij er klaar mee is 
dan zoekt hij zijn eigen plekje weer op. In de 
kamer hebben we grote ramen tot aan de grond. 
Hij mag hier graag voor zitten om de buurt te 
overzien en vogels te bekijken. Hij is vooral 
ontzettend lief en we hebben het gevoel dat hij 
al heel lang bij ons hoort. Allemaal dankzij jullie 
goede zorg!
 
Hartelijke groeten,  Marcel en Alida
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Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 17,50 per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de 
betaling.

voor financiële adoptie van      kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een 
machtigingsformulier voor de betaling.

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

Stuur de bon naar: Stichting Kat in Nood, Sannige Wyk 5a, 9222 LE Drachtstercompagnie

De doelstelling van de stichting is de opvang 
van niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het 
betreft veelal katten op hoge leeftijd of met een 
handicap. Ook katten van particulieren die niet 
meer thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons 
welkom. Deze katten komen uit het gehele land 
omdat zij vanuit veel asielen niet plaatsbaar zijn. 
Daarnaast worden deze katten niet opgenomen 
door asielen. Als gevolg daarvan zouden de 
dieren -na verloop van tijd- moeten worden 
afgemaakt. Wij vinden dit niet juist omdat ook 
deze katten recht hebben op een liefdevolle 
verzorging! Naast de opvang zet de stichting zich 
actief in tegen het kattenoverschot in Nederland.

De inkomsten van de stichting komen 
voornamelijk uit donaties, giften van particulieren 
en legaten of erfenissen. Tevens kennen wij een 
adoptiefonds waarbij men één of meerdere 
poezen voor een bepaald bedrag per maand kan 
adopteren. Stichting Kat in Nood ontvangt geen 
subsidies. 

Stichting Kat in Nood is door de belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Kat in Nood hoeft daarom geen 
successierecht of schenkingsrecht te betalen 
over de erfenissen en schenkingen die zij 
ontvangt. U heeft als donateur van een ANBI ook 
een belastingvoordeel: u kunt uw giften van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken 
binnen de daarvoor geldende regels.

Daarnaast is de stichting in het bezit van het 
Keurmerk Goed Besteed (KGB). Wanneer een 
goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, 
kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt 
op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er 
controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, 
fondsenwerving en verslaglegging van het 
bewuste goede doel.

Over Kat in Nood

Hoi Rixt,

Hier even een berichtje van ons, hebben 
afgelopen weekend Dexter bij jullie opgehaald. 
Wat een schatje is het, een echt knuffelkatje. Zijn 
zo blij met hem! Hij blijft trouwens ook Dexter 
heten, vinden het een leuke stoere naam. Onze 
zoontjes zijn erg gek met hem, hebben gisteren 
allemaal speeltjes gekocht voor hem, en dat 
vinden ze helemaal geweldig.
 
Met onze andere kat gaat ook best goed, ze 
moet wel even wennen aan Dexter wat ook 
logisch is. Soms blaast ze naar hem, maar een 
andere keer snuffelen ze aan elkaar en gaat dat 
goed en liggen ze vlakbij elkaar te slapen.
Dus denk dat dat wel goed gaat komen!
 
Hij doet alles netjes op de bak, eet en drinkt 
goed. En wil wel de hele dag lekker knuffelen 
en spelen! Zijn erg blij met onze keus en dat je 
ons hierin zo goed geholpen hebt, bedankt!

Tot over een paar weken, als we elkaar weer 
zien voor zijn inenting.

Groetjes Ruth, John Jordy en Milan

Hoi hoi,
 
Ik stuur hierbij een paar foto’s van Joop.
Het gaat heel erg goed met hem en we 
hebben de indruk dat hij ook wat in gewicht 
toegenomen is haha. Hij eet erg goed en is echt 
de hele dag gezellig in de buurt.

Hij is nog steeds erg wild van de zonne- en 
schaduwvlekken op de muur, hij speelt sowieso 
lekker en als we ‘s avonds naar bed gaan dan 
moet er ook even gerend en gespeeld worden. 
Soms mauwt hij even erg hard en wil dan 
aandacht, water in zijn bakje of de brokjes zijn 
op. Maar we hebben wel echt het idee dat hij 
zich goed voelt bij ons. 

Groetjes en een mauw van Joop.
Mark en Iris
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