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Geachte donateurs
Voor u ligt de zomeruitgave van 2012. De tijd vliegt. Als ik de stichting momenteel moet
omschrijven, dan is het een actieve organisatie die midden in de maatschappij staat. We hebben
een enorm productief half jaar achter de rug. Naast de opvang werken we nog altijd hard aan
het kattenoverschot, staan we met onze stand op shows, geven we veel voorlichting en bieden we
hulp en bemiddeling bij ‘uit de hand gelopen’ situaties. Kortom: we doen in alle opzichten waar
onze naam voor staat. Het helpen van ‘katten in nood’.
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Ondanks dat alles heel erg goed bij ons gaat, maken wij ons ook zorgen.
De crisis waar ons land zich in bevindt voelen wij helaas ook. Het
aantal nieuwe donateurs is lager, terwijl we enorm actief werven. Het
gemiddelde donatiebedrag dat jaarlijks wordt gegeven ligt tevens wat
lager. De categorie adoptanten blijft gelukkig stabiel, iets waar wij heel erg
dankbaar voor zijn. Maar onze kosten stijgen. Wij vangen ruim twee keer
zoveel katten op dan in Lauwerzijl. Wij overwegen dan ook om de bijdrage
volgend jaar van €17,50 te verhogen naar € 20,- of € 25,- . Liever niet, dat
zult u begrijpen, maar misschien wel noodzakelijk. Daarnaast kijken we
goed naar de bedrijfsvoering. Waar kunnen we kosten besparen of meer
inkomsten genereren. Gelukkig houdt onze accountant ons scherp.
Het goede nieuws over de nieuwbouw is dat we een heel eind op weg
zijn met de financiering. In het vorige Zwervertje vertelden wij u al over
de sponsoring door Stichting Het Waardige Dier. Inmiddels hebben wij
een geweldige bijdrage ontvangen van onze naamgenoot Stichting Kat in
Nood in Den Haag. De oproep in december heeft ook al wat opgeleverd,
waarvoor onze dank. Daarnaast heeft een aantal donateurs een periodieke
gift in de vorm van een lening ingesteld of gaat dit nog doen. Hiermee kan
de stichting in één keer over het geld beschikken en heeft de schenker de
mogelijkheid om het bedrag over een periode van minimaal vijf jaar af te
trekken bij de belastingaangifte. Onze notaris heeft hier een speciale akte
voor gemaakt. Heeft u interesse in deze constructie dan kunt u met ons
bellen of kijken op de site van de belastingdienst (zoek op ‘periodieke gift’).

Voor...

Gevangen langs
een drukke
doorgaande weg,
vermoedelijk
gedumpt.

Klaas Jellesma

Stichting Kat in Nood
Sannige Wyk 5a
9222 LE Drachtstercompagnie

Onze bewoners doen het ook uitstekend. Ze genieten momenteel
weer volop van het buitenleven. We moeten er vreselijk voor waken de
verblijven niet te vol te zetten, want dan komt er meer stress met alle
gevolgen van dien. Maar het is moeilijk, omdat we nog altijd dagelijks vele
aanvragen krijgen. De ene situatie vaak nog schrijnender dan de andere.

Govert Groenier

COLOFON

Kattenoverschot
in Nederland

Helaas werken de gemeentelijke molens wat trager.
Het ontwerp, dat wij regelmatig voorbij hebben laten
komen, werd uiteindelijk toch minder enthousiast door
de gemeente ontvangen dan in eerste instantie. Het
zou niet goed passen in het landschap. Onze architect is
daarom, samen met de gemeente, opnieuw gaan tekenen
en is met een aangepaste versie gekomen. Het geheel is
compacter geworden, maar voldoet aan al onze wensen
en eisen om de stichting de komende jaren vitaal te
houden. Het was wel een hele omschakeling voor ons,
maar uiteindelijk zijn we heel tevreden. We hebben hier
recent een goed gesprek met de wethouder over gehad.
Het nieuwe ontwerp ligt nu weer bij een aantal
aannemers. Deze hadden we ook al benaderd om het
oude ontwerp door te rekenen. Met hun offertes hebben
wij meer zicht op de daadwerkelijke kosten en zullen wij
gaan kijken of onze huidige ramingen goed zijn. Indien
nodig zullen wij op zoek gaan naar aanvullende middelen.
Via de website en Facebook houden we u op de hoogte.
U mag uiteraard ook altijd bellen voor meer informatie.
De grondwerkzaamheden gaan echter onverstoord
verder. Ook zijn een aantal andere werkzaamheden, zoals
het nemen van grondsonderingen, het uitvoeren van een
ecologisch onderzoek e.d. in gang gezet. We zullen geduld
moeten hebben. Eén ding staat voor ons als een paal
boven water: ‘De nieuwbouw komt er!’
In de laatste twee Zwervertjes hebben wij een aantal
katten in het zonnetje gezet. Dit heeft erg goed gewerkt.
Ook nu staan er weer een aantal in die we dolgelukkig
zouden maken met een fijne eigen plek. Wij hopen dat u
weer mee wilt helpen. Ook hebben wij al weer de nodige
kittens waar we nieuwe baasjes voor proberen te vinden.
Aangezien er steeds meer mensen bij de stichting
werken, realiseerden wij ons dat ook alles op het gebied
van bedrijfsveiligheid in orde moet zijn. Een belangrijke
stap daarin was de aanstelling van bedrijfshulpverleners.
Govert, Kitty en ik hebben alle drie de cursus gehaald,
waardoor er nu altijd een BHV-er op de werkvloer
aanwezig is.
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Er is momenteel veel media-aandacht voor het kattenoverschot in Nederland. Artikelen in
kranten en aandacht op internet en tv. Zo was er eind mei veel commotie rondom een tvuitzending van EenVandaag waarbij dit probleem ter sprake kwam.
De Dierenbescherming luidt de noodklok. Dat ze dit
al jaren doen en ook al jaren campagne voeren kwam
helaas niet ter sprake, maar dit ter zijde. De cijfers waren
bij ons bekend maar blijven schokkend.
•
•
In juni hebben wij een verlenging gekregen vanuit Aequor
als zijnde erkend leerbedrijf. Wij ontvangen geregeld
stagiaires vanuit de AOC-opleidingen dierverzorging. Dit
zijn waardevolle werkkrachten, maar het is natuurlijk
ook de bedoeling dat ze wat bij ons leren. Daarvoor
word je als leerbedrijf beoordeeld en wij zijn uiteraard
blij dat men onze organisatie op dit punt als waardevol
ziet. Wij hebben een goed contact met de opleiding in
Leeuwarden en er liggen leuke samenwerkingsplannen
voor de toekomst.
Ik wens u namens onze bewoners, medewerkers en
bestuur een hele fijne zomer. U bent altijd welkom ons
een bezoek te brengen, zodat u met eigen ogen kan zien
hoe het bij ons gaat.
Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma

•

In Nederland leven momenteel ongeveer 3,6 miljoen
katten
Er worden jaarlijks 50.000 katten opgevangen in de
diverse asielen
De hoeveelheid verwilderde katten stijgt
angstaanjagend.

Een voorlichter van de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging heeft wel een oplossing om het
overschot terug te dringen.Verwilderde katten die
overlast veroorzaken moeten worden afgeschoten.
Een aantal provincies heeft inmiddels een aanwijzing
afgegeven voor het schieten van katten. Dit onder andere
omdat de dieren beschermde vogelsoorten zouden
bedreigen. Ook vertelt zij over de jaarlijks honderden
katten die worden achtergelaten op bijvoorbeeld de
Waddeneilanden. Er worden in Nederland jaarlijks
14.000 katten door jagers doodgeschoten.
Wat de Jagersvereniging ook verkondigt, het is niet
aangetoond dat verwilderde katten voor daadwerkelijke
schade zorgen. Natuurlijk vangt een verwilderde kat
vogels, maar niet minder dan andere in het wild levende
roofdieren. De Limburgse boer die geïnterviewd wordt
bij EenVandaag is een duidelijke kattenhater die er totaal
geen moeite mee heeft de trekker over te halen als hij
een kat op zijn land ziet. Er wordt in het hele programma

dan ook niet gesproken over de jaarlijkse hoeveelheden
aangeschoten huiskatten. Het is een feit dat veel jagers
van de jacht op katten een ware plezierjacht maken.
De Jagersvereniging erkent wel dat het schieten slechts
een stuk symptoombestrijding is.Volgens hen ligt het
werkelijke probleem bij de kattenbezitter die ieder jaar
zijn/haar kat achterlaat in de natuur.
Wat in de uitzending wel naar voren komt, maar naar ons
idee veel te weinig is, het daadwerkelijke probleem van
al deze ellende. Er is maar één oplossing! en dat is het
op grote schaal steriliseren en castreren van katten. Hier
zou veel en veel meer aandacht aan besteed moeten
worden. Dit werk is momenteel een essentieel onderdeel
van onze organisatie. Het past bij onze doelstelling en
het is vooral ontzettend hard nodig in Nederland. Door
de crisis wordt het nog weer moeilijker voor mensen
om hun kat te laten steriliseren. Een gezonde kat krijgt
makkelijk drie nesten per jaar van gemiddeld vier kittens.
En na een half jaar zijn ook deze kittens weer toe aan het
krijgen van een nestje. De aantallen stijgen schrikbarend.
Wat betreft de verwilderde katten ligt nog steeds een
groot probleem op boerderijen, industrieterreinen,
campings en andere (afgelegen) stukken terrein. Op
een dergelijke plek, waar vaak wel voedselaanbod is,
leven makkelijk twintig tot dertig katten. Als deze dieren
niet geholpen zijn blijft de groep in beweging. Te veel
ongecastreerde katers bij elkaar werkt niet, waardoor
een aantal zal wegtrekken. Op zoek naar een andere plek
om zich voort te planten. Ook poezen die laag in de
rangorde staan trekken bij grote aantallen weg.
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Ze vinden altijd een nieuwe plek en een kater om zich
opnieuw voort te planten. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat na de sterilisatie/castratie een
populatie stabiel wordt. ‘Nieuwkomers’ vinden geen
aansluiting en trekken verder. Als een dergelijke grote
groep wordt afgeschoten of weggevangen, betekent dit
onherroepelijk de terugkomst van nieuwe katten.
Gelukkig zien onder andere steeds meer boeren in dat
ze een probleem hebben dat ‘anders’ moet worden
opgelost. In het begin staan ze vaak nog wat sceptisch
tegenover onze vangkooien en werkmethode, maar aan
het eind van de actie hebben wij altijd een meer dan
tevreden boer. Onze acties zijn keer op keer een groot
succes!
Wij zouden graag een grote landelijke campagne zien om
mensen duidelijk te maken hoe belangrijk deze ingreep
is. Men weet vaak niet eens hoe het gesteld is met het
overschot in Nederland. Nog veel te vaak praten wij
met mensen die vertellen over dat ene nestje dat toch
wel erg leuk is om te krijgen. Maar ook dat ene nestje
betekent weer vier katten er bij en als ze niet na een half
jaar geholpen worden, zelfs nog meer...
Soms horen wij van dierenartsenpraktijken die tijdelijk
de sterilisatie en castratie voordeliger aanbieden. Wat
zou het mooi zijn als dit meer gedaan werd, zodat ook
de mensen en hun dieren, die het financieel moeilijk
hebben geholpen kunnen worden.
Wij gaan door met dit belangrijke deel van ons werk.
Nu werken we nog kleinschalig, maar straks kunnen
we in onze nieuwbouw grote groepen katten op een
verantwoorde manier opvangen en behandelen. Want dit
is naar ons idee de enige daadwerkelijke manier om het
kattenoverschot in Nederland terug te dringen.
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Wat doen wij eraan?
Waanzinnig trots zijn wij weer op de
sterilisatie/castratie-resultaten van het
eerste half jaar van 2012. In totaal hebben
wij al 237 katten kunnen helpen.

In Kollum overleed een boer en liet twintig
katten achter. Alle dieren zijn door ons gevangen,
behandeld en ondergebracht bij andere
opvangen en/of particulieren.
Er zijn gelukkig ook boeren die zelf aan de bel
trekken als hun erf te dicht bevolkt raakt. Zo
ook een boer in Noordbergum die ruim dertig
viervoeters had rondlopen. Het vangen (met
onze vangkooien) deed hij zelf en ook over het
vervoer naar ons toe hoefden wij ons geen zorgen
te maken. De medewerking was geweldig. Na
de ingreep zijn alle katten terug gegaan. Deze
boer heeft ons later zelfs nog geholpen door
vier schuwe katten van ons op te nemen. Zijn erf
is groot genoeg en hij zorgt uitstekend voor zijn
dieren. De katten werden zonder problemen in
de groep opgenomen en hebben een heerlijk
bestaan. Zo kan het ook!
In de plaats Kollumerpomp schreeuwden
bewoners al jaren om hulp. Een boer aan het
begin van het dorp had veel katten en ieder jaar
werden er nesten geboren met alle ellendige
gevolgen van dien. Dierenbescherming
Leeuwarden wees naar de boer en vond dat het
zijn verantwoording was. Deze hield echter vol dat
de katten bij hem waren gedumpt en dus niet van
hem waren. Gevolg was dat er niets gedaan werd.
Uiteindelijk hebben wij een kleine twintig katten
gevangen en behandeld. Dierenbescherming
Leeuwarden wou helaas geen bijdrage leveren.
Zij vroegen zich zelfs af wat het nut van de actie
was! Gelukkig heeft de boer zelf toch een kleine
bijdrage gegeven. Uiteraard hebben wij op deze
actie flink moeten toeleggen.

De actie op Terschelling was zo succesvol dat
we er elders in het blad speciaal aandacht aan
besteden. De katers van deze groep waren
geholpen, de poezen op drie na echter niet. In
totaal zijn er nog veertien poezen gesteriliseerd
en zijn alle 33 katten behandeld aan hun gebit.
In het plaatsje Zijldijk woont een man die
compleet radeloos was. Zijn kattenpopulatie
was in de loop van de jaren gegroeid naar
ruim dertig. Zijn financiële middelen waren
echter van dien aard dat hij de sterilisaties en
castraties niet kon betalen. Hij hield wel van zijn
dieren die ook allemaal in huis kwamen. Gevolg
daarvan was plassende katers en een huis dat
steeds verder verpauperde. Wat dit met de
psyche van iemand doet kunt u zich misschien
voorstellen. De man had in het verleden om
hulp bij de Dierenbescherming gevraagd, maar
de toenmalige directeur kon niets voor hem
betekenen. Wij hebben alle katten gevangen en

geholpen. Een deel mocht naar het dierenasiel
in Zuidwolde en ongeveer de helft is terug naar
Zijldijk gegaan. Een heel nuttige actie.
Daarnaast hebben we nog vele particulieren
geholpen die de kostbare ingreep (aantoonbaar)
zelf niet konden dragen. Dit zijn mensen die
rondom het bijstandsniveau leven. Dat wij deze
katten kunnen helpen is verschrikkelijk nuttig. Het
was zonder onze hulp nooit gebeurd.
Momenteel zijn er nog acties gaande in Tolbert en
Peize met in totaal ruim veertig katten.
Een speciaal dankwoord in dit verhaal gaat uit
naar onze dierenarts Pier Prins. Naast zijn drukke
baan in zijn eigen praktijk in Winsum helpt hij ons
vrijwillig bij dit deel van ons werk. Ook neemt
hij nog geregeld een collega-dierenarts en/of
assistente mee. Een geweldig team mensen dat we
niet meer kunnen missen!

Onze vangkooien worden zo intensief
gebruikt dat ze af en toe aan vervanging
toe zijn. Maar ‘ons’ model koop je niet in
een winkel. Deze vangkooien zijn speciaal
ontworpen en worden elke keer op basis
van onze ervaringen aangepast. Daar heb je
iemand met twee rechterhanden voor nodig.
In dit geval Henk de Jong uit Roden. Acht
nieuwe kooien heeft hij voor ons gemaakt
die naar volle tevredenheid worden gebruikt.
Bedankt Henk!

7

ACTIE
Kerstmarkt
De kerstmarkt eind december was een groot
succes! Er zijn veel donateurs langs geweest en
met name de kerststukken verkochten als warme
broodjes. Het was een zodanig succes dat wij
het ook dit jaar weer willen doen. Houd er vast
rekening mee!
Mundikat
Eind vorig jaar hebben we met onze stand twee
dagen in de Martinihal in Groningen gestaan,
tijdens de show van Mundicat. Een leuke eerste
ervaring die ook voor herhaling vatbaar is. Veel
bezoek en veel waardering voor ons werk.
Begin februari stonden we met de stand in
Gorredijk op de show van Mundicat. Hier was
minder publiek waardoor het een stuk rustiger
was dan in Groningen. Maar nuttig is het altijd!
Begin april was de show in Apeldoorn wel weer
een groot succes. Erg veel bezoek, veel spulletjes
verkocht en ook weer erg veel waardering
voor ons werk. Een speciaal dankwoord aan de
organisatie van Mundicat die ons, ook op deze
locatie midden in het land, een gratis plek had
aangeboden.
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Geraniums
Een geweldig initiatief werd ons aangeboden door
donateur Margreet Homan. Zij had in het verleden
voor een andere organisatie geraniums verkocht,
waarbij de opbrengst naar een goed doel ging.
Margreet wou al jaren een ‘dieren-goed-doel’ en
besloot dit jaar de actie zelf op zich te nemen met
onze stichting als goed doel. Omdat deze actie
voor onze donateurs in het zuiden vrijwel niet te
doen was, hebben we alleen de donateurs in het
noorden benaderd. De reacties waren geweldig
en begin mei stond onze parkeerplaats dan ook
vol met prachtige soorten geraniums en hanging

baskets met million-bells. Het heeft de stichting
in totaal ongeveer € 1000,- opgeleverd, een
geweldig resultaat! Ook deze actie is zeer zeker
voor herhaling vatbaar.
Voorlichting
Ook op andere gebieden zijn wij actief en
staat onze naam goed bekend. Zo hebben wij
voorlichting gegeven, vanuit de positie als
stage-bedrijf, tijdens de open dagen van het
AOC groen-college opleiding dierverzorging in
Leeuwarden.
Scholing
Ook zijn er zestien paraveterinaire studenten en
hun leerkracht, verdeeld over twee dagen, bij
ons geweest voor een leer-werkdag. Ze hielpen
mee in de verzorging waarbij het observeren
en omschrijven van kattengedrag centraal
stond. Tevens hebben we aandacht besteed
aan praktische (medische) handelingen en het
interpreteren van de lichaamstaal van de kat.

Top! Die kat

Basisscholen
Afgelopen maanden is ook een aantal
basisschoolleerlingen op bezoek geweest. Een
paar van onze jongste vrijwilligers hielden hun
spreekbeurt op de stichting.
Pannenkoek
Wij zijn uitgekozen als goed doel voor een actie
van twee pannenkoekenrestaurants. Het gaat om
‘t Hoogstraatje in Nijmegen en de Duivelsberg
in Berg en Dal. Van een speciale pannenkoek
(“Topper”) gaat een gedeelte van de opbrengst
naar een goed doel. En dit bedrag wordt door
de restaurants verdubbeld. Dus bent u in juli of
augustus in de buurt van Nijmegen en u heeft trek,
dan weet u waar u moet zijn. EET SMAKELIJK!!

Steun Kat in Nood met de “Topper”
Van juni tot en met augustus kunt u eten voor de katten.
Wij zijn een landelijk werkende
organistie die niet- of moeilijk
herplaatsbare katten opvangt.

Stichting Kat in Nood ontvangt
geen subsidies.Voor onze
inkomsten zijn wij afhankelijk van
donateurs en incidentele sponsors.

Daarnaast zetten wij ons actief
in om het kattenoverschot tegen
te gaan door het organiseren
en uitvoeren van sterilisatie- en
castratie-acties.

www.katinnood.nl
Stichting Kat in Nood | Drachtstercompagnie
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Terschelling
Halverwege mei kregen wij een telefoontje dat we niet snel meer zullen vergeten. Een simpele
vraag: op Terschelling stond men op het punt een kleine veertig katten in te laten slapen. Of wij
nog iets konden doen? Het antwoord was een stuk lastiger dan de vraag…
De eigenaresse van deze katten was vrij onverwachts
overleden. De familie kon, zeker op het eiland, geen plek
voor de dieren vinden en zag geen andere mogelijkheid
dan ze in te laten slapen. De afspraak met de dierenarts
was al gemaakt. Het is even heel hard slikken als je

Op 7 juni is de eerste en grootste groep gehaald
en op 12 juni het restant. De overtochten verliepen
probleemloos, mede dankzij de medewerking van
veerdienst EVT. Deze mensen hielden in alle opzichten
rekening met de katten en gaven ons een ware
voorrangsbehandeling. Tijdens deze dagen kregen we veel
media-aandacht. Er hebben artikelen in diverse kranten
gestaan en er kwam een telefonisch interview vanaf
Terschelling met de regionale omroep. Alle katten zijn
bij ‘thuiskomst’ door onze dierenarts Pier nagekeken en
behandeld voor ze doorgingen naar andere adressen. Een
paar oudere katten met medische problemen is bij ons
gebleven.
Een speciaal dankwoord gaat uit naar de opvangen die
ons geholpen hebben. Zonder hun hulp hadden wij deze
katten niet kunnen helpen.
•
•
•
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•

Maar ook een aantal particulieren zijn wij dankbaar. Erna
(Zeeland), Sylvia (Noord-Holland) en Diana (Friesland)
stelden hun huis meteen beschikbaar voor één of twee
Terschelling-katten.
Bedankt mensen! Het was een zware, maar enorm
nuttige en dankbare actie.

Klaas Jellesma

een dergelijke vraag krijgt en toch vonden wij dat je
als opvang je ogen voor een situatie als deze niet mag
sluiten. Natuurlijk konden wij geen veertig katten
opnemen, maar misschien was er toch iets mogelijk met
behulp van andere opvangen en de media. Rixt, Kitty en
fotograaf Klaas zijn eerst naar Terschelling gereisd om
de situatie in kaart te brengen. Het werd snel duidelijk
dat deze katten geholpen moesten worden.Via onze
Facebookpagina, kattenforums en overige kanalen hebben
wij de dringende vraag om hulp het land in gebracht. De
reacties waren geweldig en vooral hartverwarmend.

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten uit Amsterdam
Dierenasiel Bommelerwaard uit Bruchem
Stichting Kattenopvang Woudenberg uit
Woudenberg
Stichting Kattenbos in Lucaswolde
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In het zonnetje
Lara is is door slechte beslissingen van mensen geworden wat ze is. Ze
werd als klein kitten door een oude dame in huis gehaald. Werd groot met
veel te weinig prikkels en had geen contact met andere katten. Toen haar
baasje overleed was Lara nog maar vier jaar oud. In haar rustige bestaan
kwam plots familie die de woning ging ontruimen. Deze mensen waren
geen kattenmensen en wisten niet wat ze met Lara moesten. Ze waren
bang voor haar. Het was hoogseizoen waardoor het asiel Lara niet op wou
nemen. Toen werd besloten om Lara voor euthanasie aan te bieden. Drie
dierenartsen weigerden en de vierde belde ons. Zij was bang da,t als wij
haar niet zouden opnemen, ze in het bos gedumpt zou worden.
Lara weet niet goed hoe ze met andere katten om moet gaan. Als ze haar
met rust laten gaat het prima, maar als ze haar opzoeken gaat het mis.
Daardoor is ze niet gelukkig in een groepsverblijf bij ons. Ze heeft nu haar
eigen plekje waar ze het goed doet. Ze kan zich inmiddels ontspannen en
is dan heel erg lief. Toch zit er nog steeds stress in haar lijfje door alles
wat ze heeft meegemaakt. Wij hopen dat er iemand is die met Lara haar
onzekerheid om kan gaan en haar nog een fantastisch leven kan geven. Ze
is nu vijf en heeft dat meer dan verdiend. Belt u ons voor informatie! Voor
Lara maken wij alle tijd.
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Boedha is een grote schat van ongeveer vijf jaar oud. Hij
heeft de pech gehad op twee adressen te hebben gewoond,
waar hij niet erg welkom was. Boedha is een aanhankelijke
kat die erg graag onder de mensen is. Aandacht en knuffelen
zijn voor hem van groot belang. Krijgt hij dit niet of moet
hij zijn huis delen met te veel andere katten, dan wordt hij
ongelukkig. Boedha zou het prima doen op een adres alleen
of met nog één kat. Hij is lief voor kinderen, als hij maar wel
zijn eigen plekje mag behouden.Verder is er niets mis met
deze kanjer, die het niet verdient de rest van zijn leven bij ons
te moeten wonen.

Ozzy is een super-lieve rooie kater. Wat aan hem meteen opvalt is dat hij
een oog mist. Dit is hij kwijtgeraakt door een ongeluk in het vorige gezin
waar hij verbleef. Eén van de kinderen speelde met potloden, meer details
zijn vermoedelijk niet nodig... Dit is helaas niet het enige ongeluk wat Ozzy
op zijn pad is tegengekomen. Ook zijn bekje is een beetje scheef en hij
mist wat tandjes. Hoe dit gekomen is zullen we waarschijnlijk nooit weten,
maar hij kan zich er prima mee redden. Toen hij binnen kwam was ook
zijn huid in een slechte conditie. Gelukkig is dat inmiddels verleden tijd.
Ozzy heeft wel een allergie voor vlooien, maar dit is prima onder controle
te houden door hem preventief te behandelen. Ondanks dit alles is Ozzy
geweldig lief en erg aanhankelijk. Zijn leeftijd wordt geschat op een jaar
of zeven, dus hij heeft nog een paar jaartjes te gaan! Hopelijk worden zijn
schoonheidsfoutjes hem niet aangerekend en vinden we ook voor Ozzy
nog een warme schoot waar hij minstens twintig mag worden.

Roos en Ruby zijn moeder en dochter.Vanaf dag één waren
wij onder de indruk van de band tussen Ruby en haar
moeder. Ruby was net gevangen en zo hoog drachtig dat ze
vrijwel meteen begon te bevallen. Roos was ook gevangen
en is daarna gesteriliseerd. Maar terug bij Ruby was ze een
zorgzame moeder en oma. Ze waste haar eigen dochter
en nam meteen de kittens mee. De kleintjes vonden een
tweede moederbuik prima en binnen de kortste keren
lagen zowel Ruby als Roos te zogen. Roos gaf zelfs een
beetje melk. Deze twee super-moeders hebben zich in de
weken daarop nog ontfermd over vier stiefkinderen. Deze
werden zonder problemen geaccepteerd.
De kleintjes zijn vrijwel allemaal gereserveerd, maar ook
voor Roos en Ruby zoeken wij een eigen plek. Gezien hun
band willen we ze graag samen plaatsen. Ruby is makkelijk
en een enorme knuffelpoes. Roos is een beetje verlegen
maar wil stiekem toch ook best graag. Wij geven toe ze te
zullen missen, want dergelijke poezen schelen ons bergen
werk. Maar we gunnen hen als geen ander een fijne eigen
plek. Ze hebben het verdiend.
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Betty

Het avondrondje

Een dame met karakter

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 Priscilla.
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Zo moesten wij een paar maanden geleden
Priscilla vastzetten. Ze was duidelijk magerder
geworden en we moesten meer zicht krijgen in
de reden hiervan. Priscilla woont vanaf 2009 bij
ons. Ze is afkomstig van een geitenhouderij in het
Groningse Pieterburen. Hier hebben wij een grote
groep dieren gesteriliseerd en gecastreerd. Een
deel van deze groep is bij ons gebleven omdat de
boer deze weigerde terug te nemen. Priscilla is
buiten geboren zonder veel ‘menselijke prikkels’.
Ze is vanaf het begin angstig geweest en bleef
altijd op een veilige afstand. Haar vangen was dan
ook even een klus, maar uiteindelijk lukt het altijd.
De verzorging in de bench was ook pittig. Ze was
boos en probeerde vaak te ontsnappen. Priscilla
bleek een gebitsprobleem te hebben waardoor
ze moeite had met eten. Uiteindelijk heeft een
behandeling bij onze dierenarts en de periode
van ‘één op één-verzorging’ met aangepaste
voeding haar weer op krachten geholpen. Ze
mocht, tot haar eigen grote vreugde, weer los!
Rechtstreeks naar haar vertrouwde struikjes.

Ik had de overtuiging nooit veel verder met
Priscilla te zullen komen. Geen probleem...ze was
zichtbaar gelukkig tussen de andere katten en
daar doen we het voor.

‘De struik’ en ik hebben zo avonden achter elkaar
gepraat. Tot ze de stap durfde te nemen om naar
mij toe te komen. Uiteraard had ik de brokjes bij
me die ze zo lekker vond toen ze in de bench zat.
Blijkbaar had ze deze periode toch niet zo erg
gevonden als wij dachten. En na nog een aantal
avonden liet de bange en boze Priscilla zich
ineens aaien.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze oudste en
één van onze meest karaktervolle katten. Betty was onze
keukenprinses en is maar liefst 23 jaar oud geworden.
Iedereen weet dat schildpad-poezen vaak wat pittiger zijn. Betty
was naast pittig ook nog eens waanzinnig intelligent. Ze kwam
al op hoogbejaarde leeftijd bij ons omdat haar baasje niet meer
voor haar kon zorgen. Betty was geen kat voor het leven in
een groep. Zij werd liever privé bediend. Daarom had ze haar
plek in de keuken waar ze op haar wenken werd bediend. Je
kon niet om haar heen. Als ze naar haar idee niet snel genoeg
wat lekkers kreeg, ging haar stemvolume gewoon wat omhoog.
Ze ging voor je staan en liet je als het moest zelfs struikelen.
Ze hield van knuffelen, maar wel op haar voorwaarden. Even
lekker op haar kopje en dan was het genoeg. Met onze oudste
vrijwilligster Pien had ze een speciale band. Pien liep voor Betty,
maar Betty (die graag uitstraalde zelfstandig te zijn) liep stiekem
ook voor Pien. Geen kater of poes haalde het in zijn hoofd
haar te narren. Door alleen maar scherp te kijken dwong Betty
respect af. Een geweldige kat die wij tot op de dag van vandaag
nog heel erg missen.

Tegenwoordig wacht ze me op, word ik nog
altijd begroet met haar bekende hoge miauw en
gaan we voor de brokjes eerst even knuffelen.
Ze geniet met volle teugen. Ik weet zeker dat dit
gedrag zich straks overdag voort gaat zetten en
ook andere verzorgers Priscilla zullen kunnen
aaien. Het is gewoon een hele grote schat en voor
mij een geweldige overwinning.
Tijdens mijn avondronde zie ik nog meer struiken
met ogen. Ik heb geduld...
Rixt
Klaas Jellesma

Eén van de nadelen van bange katten, is dat als
een dier ziek wordt, we ze niet makkelijk kunnen
onderzoeken. Daarom gaan wij veel op ons gevoel
af. We kennen de katten goed en merken daardoor
snel als één wat magerder wordt of wat vaker bij
de drinkbak zit. Dan zetten we ze vast in een grote
bench in hun eigen verblijf. De stress is daardoor
het laagst en wij kunnen alles goed beoordelen.
Eet en drinkgedrag, ontlasting en urine.

Ik heb de rare, waarschijnlijk voor veel
kattenliefhebbers herkenbare gewoonte, met
een hoog stemmetje te gaan praten als ik contact
met een kat probeer te krijgen. Zo heb ik, met
name in het verblijf van Priscilla, ‘s avonds hele
gesprekken. Tot ik op een avond een struik terug
hoorde praten... Een prachtige hoge miauw
galmde door de tuin en de struik werd aan de
beweging ervan te zien ook nog eens heftig
geliefkoosd door de heer of dame die er onder
zat. Al snel viel mijn blik tussen de blaadjes door
op de ogen van Priscilla.
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Want van mijn grote ‘vriendin’ Babbels krijg ik de
laatste tijd ook weinig leuke nieuwtjes. Die loopt
alleen maar te klagen. U mag best weten dat ik
soms wel eens wat jaloers op haar ben omdat zij
altijd los mag lopen. Maar wat ze me de laatste tijd
vertelt?... ik weet het nog zo net niet. Het scheen
dat Kitty steeds een baby-kat mee nam. Op Babbels
haar tafel kreeg dat kleine ding dan eten en mocht
hij even rondlopen en al ons personeel maakte
volgens Babbels dan rare geluiden. Aaa en Ooo of
zoiets. En Babbels kon nog zo haar best doen…
ze mocht die kleine niet eens even van haar tafel
af slaan! Dat is toch wel erg.. Hij komt nu niet zo
vaak meer mee, dus Babbels was eerst weer blij.
Maar toen nam Kitty plots een hond mee! Het
was wel een zielig hondje die nu fijn bij haar mocht
wonen, dus ik vond het eigenlijk wel lief van Kitty.
Maar Babbels haat honden. Ze heeft de honden
van Rixt al geleerd bij haar uit de buurt te blijven
en nu moest ze weer opnieuw beginnen. Ze heeft
het er maar zwaar mee. Als ik haar roep begint ze
eerst haar belevenissen te brommen voordat we
over wat leuks kunnen miauwen. In de hal wonen
ook weer allemaal baby’s en als die losrennen gaat
ze maar naar buiten. Ze vindt dat veel te druk. Een
tijdje geleden kon Rixt haar niet vinden ’s avonds.
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Het gaat goed met mij.Van mijn personeel hoor
ik dat er wel eens mensen naar mij vragen. Ik ben
natuurlijk ook de bekendste kat van de stichting,
dus snap ik best dat mensen dat graag willen weten.
Ik was een tijdje geleden wel een beetje ziek. Heel
akelig want ik moest steeds hoesten. Ik voelde me
ook echt niet lekker. Stiekem moet ik dan altijd wel
heel erg om mijn personeel lachen, want die maken
zich dan altijd reuze druk. Komen me dan extra
knuffelen en lekkere hapjes brengen. Nou!.. dat vond
ik wel een goed idee natuurlijk! Ik ga dan ook even
extra zielig kijken. Maar als ik dan net lekker zat te
eten voelde ik een klein prikje. Waarom dat nou
weer moest?! Het was alleen niet zo erg dat ik mijn
hapje er door liet staan, en het gekke was dat ik
me er ook beter door ging voelen. Gelukkig is het
hoesten weer helemaal over gegaan.

Ik ben ook een beetje verdrietig geweest. Ik heb
u wel eens verteld dat ik met alle nieuwtjes altijd
geholpen word door een paar collega’s. Zo ook
door oude Betty in de keuken.Vooral als het raam
open stond ging dat goed, want Betty was al erg
oud en hoorde mij niet altijd even goed. Wij hadden
wel gehoord dat het niet zo goed met Betty ging
en toen ik op een dag mijn personeel met water
in hun ogen zag wist ik genoeg… Ik mis haar erg
want de andere katten in de keuken willen mij nog
niet helpen. Er woont sinds kort wel een nieuwe
poes met een hele deftige naam, Jar Jar. Ik hoorde
dat die naam uit een film komt? Geen idee wat dat
is, maar ik denk dat het iets te maken heeft met
dat vierkante ding waar jullie mensen wel naar
kijken. Dat zal ik wel nooit begrijpen…. Maar Jar
Jar miauwt af en toe al met mij, dus ik denk dat zij
straks wel met wat nieuwtjes uit de keuken komt.

Govert Groenier

Govert Groenier

Wat was ik blij toen ik hoorde dat
het Zwervertje er weer aan kwam.
Want er is hier maar weer een hoop
gebeurd en dat moet ik nodig verder
miauwen.

Weet u wat ze had gedaan? Ze was uit wraak in
Rixt haar bed gekropen en bleef gewoon liggen.
Het is me d’r eentje die Babbels. Toch moet ze niet
teveel klagen, want zij komt toch maar mooi overal.
We hebben hier ook weer een hele gezellige dag
gehad. De mensen die anders af en toe komen,
waren er bijna allemaal op dezelfde dag. Ik dacht dat
ze allemaal met mij kwamen knuffelen! Was er al
helemaal klaar voor. Maar ze gingen allemaal andere
dingen doen en waren reuze druk. Maar het was ‘s
avonds wel erg schoon en rook heel erg lekker. We
kregen ook weer een paar van de lekkere houten
blokken in de tuin waar we op kunnen liggen.
Heerlijk zijn die. Ze worden warm door de zon en
je kan ook alles goed bekijken als je er op zit. Aan
het eind van de dag gingen ze met elkaar eten. Het
rook heel erg lekker, maar daar mocht ik jammer
genoeg niet bij zijn.
Lieve mensen, ik ben blij u weer even gemiauwd te
hebben. Komt u me nog eens opzoeken? Want met
al die kleine baby’s moet ik wel erg mijn best doen
voor knuffels. Tot gauw!
Een kopje van Dino
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Klaas Jellesma

Vrijwilligersdag
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Het is voor vele vrijwilligersorganisaties een zware tijd.
Wat wij om ons heen dan ook voortdurend horen is
het grote tekort aan mensen. In tijden van crisis zoekt
men naar een betaalde baan en komt vrijwilligerswerk
achteraan. Een feit is dat ook Kat in Nood nergens
zou zijn zonder deze mensen. Wij zijn trots op ons
fantastische team en zeggen nogmaals: Bedankt voor
jullie hulp!

Klaas
Jellesma
Klaas
Jellesma

Vorig jaar was onze vrijwilligersdag, voor het eerst
georganiseerd door twee stagiaires, een groot succes.
Ook dit jaar is hij weer gehouden. Op zaterdag 16 juni
hebben wij een fantastische dag gehad. Er is enorm veel
gedaan en de sfeer was meer dan geweldig. Tussen alle
werkzaamheden door was er een heerlijke lunch en de
dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Buren,
onze dierenarts en mensen die op een andere manier
bij onze organisatie betrokken zijn hadden hier ook een
uitnodiging voor ontvangen. De organisatie van deze dag
lag in handen van vrijwilligers Aaf en Liesbeth, die op de
dag zelf nog geassisteerd werden door Aaf haar dochter
Renske.
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Teplak

Hallo Rixt, Govert en de rest,
Gisteren heb ik al even met Rixt gesproken over
de vooruitgang van ons manneke. Hierbij stuur
ik jullie wat foto’s van zijn lef.
Hij deed gistermiddag trouwens weer iets
nieuws, hij ging op de vensterbank zitten om
naar buiten te kijken. En gisteravond deed hij
een voorzichtige poging om te spelen met de
koordjes van mijn vest terwijl hij op schoot lag.

Hallo iedereen bij Kat in Nood!
Sayuri hier. Ik mocht van mijn baasjes even hun
computer gebruiken zodat ik een mail naar
jullie kon sturen. Het gaat heel goed met mij en
ik heb het hier super naar mijn zin. Sinds ik hier
ben heb ik een nieuw vriendje leren kennen,
dat is Diesel en die woont hier al een tijdje. We
spelen heel vaak samen maar we kunnen ook
heel lief voor elkaar zijn en lekker uitrusten op
de kast of op onze eigen bank op zolder. Maar
het aller coolste is nog dat als onze baasjes op
bed gaan, dan mogen wij gewoon mee.
Maar vorige week ging het minder goed want
toen was ik stiekem samen met Diesel naar
buiten gegaan en dat vonden mijn nieuwe
baasjes niet zo leuk want ik wou eigenlijk niet
meer mee naar binnen. Maar toen mijn baasjes
even weg gingen ben ik samen met Diesel snel
naar binnen gegaan en toen waren ze weer
helemaal blij.
Verder vind ik het hier super leuk. Er zijn een
heleboel speeltjes waar ik mee kan spelen en
als ik geen zin meer heb om te spelen dan kruip
ik lekker tegen Diesel aan om te gaan slapen.
Hier zijn ook nog een paar foto’s van mij, ik
hoop dat jullie ze leuk vinden.
Heel veel liefs,

Hallo Rixt,
Zo, even een laatste mail over Romy (Aukje). Het
gaat goed met haar. Ze blijft nog wel bang voor
lopende benen, maar meestal springt ze dan
snel ergens bovenop en dan is het goed.
Zodra je op de bank gaat zitten komt ze naar
je toegerend om een kopje te geven en geaaid
te worden. Ze mag graag even op het balkon
kijken, maar is toch meestal binnen. ‘s Avonds
komt ze in actie en speelt erg graag met
balletjes. Tot zover dit berichtje.
Een kopje van Romy ;)
Groeten Manda Koster

Hij probeert ook kennis te maken met de
andere katten, maar dit lukt nog niet zo erg.
Vooral onze oudste en kleinste poes is nogal fel
en daar schrikt Rinus erg van.
Maar, so far so good.
Groetjes Susan Berkhout

Hallo allemaal,
Na een jaar weer een update over Ietje. Het
gaat super goed met haar! Ze is van angstig
en schuw veranderd in een lief toch nog iets
verlegen poesje. Overdag is ze meestal op jacht
en komt ze af en toe even langs voor een
hapje en een aai over de bol. ‘s Avonds ligt ze in
haar mandje bij de kachel of lekker onder een
deken op haar eigen ‘kattenplankje’.
We hopen nog lang van haar te kunnen
genieten!
Groetjes uit Kommerzijl!
Heidi & Roel

Sayuri.
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*Fries voor: op de plaats van bestemming
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Een boete voor
vrijwilligerswerk
Velen van u hebben ons gevraagd wat er met onze
dierenarts Ingrid Lewin is gebeurd. Haar naam komt al
vele jaren trouw in het Zwervertje voor en het nieuws
van haar plotse wegvallen werd dan ook als opvallend en
met veel vraagtekens ontvangen. Wij hadden gehoopt de
deuren binnenkort weer voor Ingrid te mogen openen,
maar niets is minder waar. Haar werkzaamheden voor
Kat in Nood zijn definitief gestopt, iets wat wij allemaal
zeer betreuren.
Ingrid verkocht met haar man Karel hun praktijk
‘Dierenkliniek de Posten’ in Drachten in oktober
2007. Er is nooit een geheim gemaakt van Ingrid haar
werkzaamheden voor Kat in Nood. Wij waren destijds
dan ook erg blij met haar mededeling door te gaan met
dit werk, met name omdat ze het nu geheel vrijwillig
wilde doen.
Dit werk hebben wij nog drie jaar in Lauwerzijl gedaan
en we gingen in ons nieuwe gebouw vol goede moed
verder. Tot onze verbijstering werd Ingrid eind vorig
jaar aangeklaagd door de opvolgster van haar oude
praktijk Mevrouw de Jong. Zij beschuldigde Ingrid van
contractbreuk. Ingrid mocht “vanaf de datum van de
praktijkoverdracht, binnen een cirkel met een straal van
vijftien kilometer en met als middelpunt het praktijkpand,
geen praktijk als dierenarts uitoefenen, daaronder begrepen
het verstrekken van recepten en/of medicijnen, noch bij de
uitoefening van zodanige praktijk rechtstreeks of zijdelings
betrokken te zullen zijn”. Met haar vrijwilligerswerk deed
zij dit volgens de aanklager wel. Ingrid was samen met
Kat in Nood een bedreiging voor haar praktijk.
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Kat in Nood is geen praktijk en Ingrid heeft nooit een
cent ontvangen voor haar werk. Wij hielpen samen
met haar uitsluitend mensen uit ons oude werkgebied
en deden niets wat door praktijken in Drachten als
concurrerend kon worden gezien. Wij werken uitsluitend
tegen grondstofprijzen en houden er als organisatie
helemaal niets aan over. De mensen die wij met Ingrid
haar hulp hebben geholpen waren op geen enkele
andere manier uit de problemen gekomen. Als de eis
was ingewilligd waren Ingrid en haar man failliet geweest.
Gelukkig is dit niet gebeurd, maar de arbitragecommissie
stelde de aanklager wel in haar gelijk. Ingrid heeft voor
haar vrijwilligerswerk een forse boete ontvangen en
draait tevens op voor alle proceskosten. Het verbod om
haar passie te mogen uitvoeren, het kattenoverschot
actief tegen te gaan, is mogelijk voor Ingrid nog de
grootste klap. Ook haar jaarlijkse werkvakanties richting
Indonesië en/of andere landen waar ze honderden dieren
steriliseerde/castreerde zullen door deze financiële klap
niet meer kunnen worden gerealiseerd, aangezien ze hier
veel eigen geld in stak.
Voor ons als organisatie is en blijft het onbegrijpelijk dat
een dierenarts, die op vrijwillige basis werk doet wat zo
ontzettend belangrijk is in Nederland, hiervoor gestraft
wordt. En nog wel door een zogenaamde ‘collega’.
Voor ons is het ook een enorme klap omdat we met
Ingrid haar hulp er bij nog zo veel meer dieren hadden
kunnen helpen. De aanvragen die wij krijgen via de
diverse kanalen kunnen we met Pier alleen amper aan.
We hebben al acties moeten verschuiven met als gevolg
de geboorte van kittens, iets wat we nu juist willen
voorkomen. Wij blijven Ingrid enorm dankbaar voor
alles wat ze in ruim vijftien jaar voor Kat in Nood heeft
gedaan en wensen haar en haar man heel veel sterkte
toe om deze klap te verwerken.

Over Kat in Nood, 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.

Ik geef mij op (aankruisen):
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.
In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Datum

Handtekening

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

