
Organisatie 
 
Het doel van de stichting is:  
       •De zwerfkattenpopulatie in de regio Rijnmond beheersbaar te maken, in het belang 
       van de gezondheid van mensen en dieren. 
       •Het welzijn van de zwerfkatten in deze regio te bevorderen.  
 
De stichting werkt volgens de TNR methode (Trap, Neuter, Return). De vangacties zijn  
primair gericht op het vangen van ongesteriliseerde of ongecastreerde zwerfkatten. Die 
worden vervolgens geneutraliseerd, nagekeken op eventuele gezondheidsgebreken en waar 
nodig medisch behandeld, en teruggeplaatst. Daarnaast worden soms al gesteriliseerde/
gecastreerde zwerfkatten gevangen waarvan de gezondheid slecht is, om zo mogelijk te 
behandelen en als ze opgeknapt zijn weer terug te plaatsen. 
 
De stichting is opgericht op 17 januari 2003 onder de naam Stichting Zwerfkatten Rotter-
dam. Hiermee kreeg het werk van de in 1996 opgeheven Stichting de Zwerfkat, die tot dan 
toe door vrijwilligers op persoonlijke titel was voortgezet, weer een formele vorm, en een 
professionelere aanpak. In oktober 2005 is de naam veranderd in Stichting Zwerfkatten 
Rijnmond om aan te sluiten bij de activiteiten van de Dierenbescherming in de regio.  
 
De vangacties worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens 
volledig. In 2015 waren er ruim 80 vrijwilligers werkzaam: circa 70 vrijwilligers voor vang-
acties, voor de verzorging van de katten in de opvang en voor socialisatie, en ongeveer 10 
vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten als publiciteit, vervaardiging van de nieuws-
brief, administratie, uitschrijven verwijsformulieren en registratie van geplaatste katten 
en kittens, bestuur, website, technische dienst, ICT.   
Tevens is de stichting een erkend leerbedrijf bij Aequor en ook in 2015 hebben wij weer 
meerdere stagiaires begeleid.  
Er zijn 6 parttime medewerkers in dienst (4,1 fte). In november hebben 4 medewerkers 
deelgenomen aan de BHV-herhaling en hun nieuwe certificaat in ontvangst mogen nemen. 
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Voor de uitvoering van de medische handelingen werd gewerkt met een dierenarts die in 
dienst is van Stichting Zwerfkatten Rijnmond en een dierenarts die gedetacheerd is vanuit 
dierenartspraktijk D.C.I. van der Star te Rotterdam. Zij hebben circa 75 % van de sterili-
saties/castraties en 85 % van de overige behandelingen voor hun rekening genomen. Deze 
werden uitgevoerd in de operatiekamer in de zwerfkattenopvang.  
Daarnaast hebben wij net als vorige jaren gebruik gemaakt van dierenartsen die het beleid 
van de stichting onderschrijven en bereid zijn tegen een gereduceerd tarief te werken. 
 
 
Gedurende het verslagjaar is veel tijd besteed aan de keuze die bestuur en directie moes-
ten maken als gevolg van een reorganisatie bij de Dierenbescherming die leidt tot een 
meer gecentraliseerde organisatie. De keuze was om op te gaan in de Dierenbescherming  
of zelfstandig verder te gaan. De voor- en nadelen zijn zorgvuldig afgewogen.  
Uiteindelijk is in oktober het besluit genomen om te verzelfstandigen. Bij die keuze kreeg 
het ongewijzigd in standhouden van het huidige TNR-beleid voor zwerfkatten de hoogste 
prioriteit. Het proces om te komen tot verzelfstandiging is in 2015 gestart en zal in 2016 
een feit zijn. Tegelijkertijd is er gesproken over een samenwerking nieuwe stijl tussen  
beide organisaties. 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Zwerfkatten Rijnmond onderging in 2015 
een verandering. Aan het begin van het jaar bestond het nog uit vijf leden.  
De drie leden van het bestuur die namens de afdeling Rijnmond van de Dierenbescherming  
in het bestuur zaten, legden in 2015 hun functie neer. Twee van hen omdat de afdeling 
Rijnmond, als gevolg van de reorganisatie bij de landelijke Dierenbescherming, was op-
geheven. Van het derde lid kon om diezelfde reden de termijn niet worden verlengd.  
Een en ander hangt samen met de statuten van de stichting en de juridische relatie met  
de Dierenbescherming, afdeling Rijnmond die daarin is opgenomen.  
Voorlopig bestaat het stichtingsbestuur uit de resterende twee leden, Loes Peeperkorn- 
van Donselaar en Lieke Steinmeijer. 



Stichting Zwerfkatten Rijnmond is 727 keer op meldingen afgegaan en in totaal zijn 1530 
katten (op)gevangen. 688 Volwassen katten zijn na neutralisatie en behandeling weer te-
ruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. Het aantal katten met eartip dat in de vang-
kooien liep was slechts 20, zij zijn meteen weer vrijgelaten. 189 Volwassen katten die al 
eerder door de stichting waren gesteriliseerd of gecastreerd zijn in de opvang medisch  
behandeld voor aandoeningen zoals oormijt, abcessen, ernstige verwondingen of andere 
aandoeningen. Deze katten zijn na herstel teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving.  
381 Jonge zwerfkatjes zijn door vrijwilligers gesocialiseerd en geplaatst bij mensen thuis.  
53 Katten zijn herenigd met de eigenaar, 121 tamme katten konden geplaatst worden in 
een nieuw thuis en 24 schuwe katten zijn op buitenplekken ondergebracht. Deze katten 
konden door omstandigheden niet teruggeplaatst worden in hun vertrouwde omgeving, 
maar waren ook niet plaatsbaar in een thuissituatie. Op hun nieuwe buitenplek hebben  
zij onderdak en worden ze goed verzorgd. 
Door samenwerking met andere organisaties zijn diverse kittens en een aantal volwassen 
katten ondergebracht bij onder andere Dierenopvang Rijnmond in Rotterdam, Spijkenisse, 
Schiedam, Rozenburg, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, dierenasiel Louterbloemen in 
Dordrecht en het asiel in Gouda.  

 
 

2015 Behaalde resultaten  
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Zwerfkattenacties zijn uitgevoerd in: Rotterdam (postcode gebied 3000-3099), in de deel-
gemeenten Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Europoort en in de gemeen-
ten Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen 
aan den IJssel, Lekkerkerk, Streefkerk, Rhoon, Spijkenisse, Brielle, Heenvliet, Poortugaal, 
Abbenbroek, Zwartewaal, Geervliet, Simonshaven, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Rockanje, 
Lansingerland (Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk), Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maas-
land, Ouderkerk aan den IJssel, Ouddorp, Oude Tonge, Achthuizen, Melissant, Dirksland, 
Oudenhoorn, Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk, Tinte, 
Goedereede, Zuidland, Stad aan het Haringvliet en Vierpolders. 
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In het werkgebied van DierenWaarden vonden acties plaats in: Hardinxveld/Giessendam, 
Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, ‘s Gravendeel, Hendrik Ido Ambacht, 
Heerjansdam, Oud-Beijerland, Nieuw Beijerland, Strijen, Piershil, Goudswaard, Klaaswaal 
en Numansdorp. En buiten de regio kwamen we in actie in: Voorhout, Rijswijk, Pijnacker, 
Delft, Krimpen aan de Lek, Maasdijk, Zevenhuizen, Gouderak, Lopik, Zeewolde, Maarn,  
Culemborg, Moerdijk en Breda. 



2015 was een feestelijk jaar. De stichting bestond 12,5 jaar 
en dat werd natuurlijk gevierd. Maar het was ook een jaar 
waar we veel voor de zwerfkatten hebben kunnen betekenen. 
Grote vangacties met wel 25 zwerfkatten, maar we gingen 
net zo goed op pad voor een enkele zwerfkat. Enkele belang-
rijke of opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar: 

 
 

2015 Bijzonderheden  
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Lassie We beginnen met een 
klein wondertje! Een zwarte ka-
ter die eind januari werd aange-
troffen bij een vangactie bleek 
een identificatiechip te hebben. 
Lassie was al 9 jaar vermist! Ver-
baasd konden de eigenaren hun 
inmiddels al wat grijs geworden 
seniorkat in de armen sluiten. 

Dit jaar kwamen we veel in de publiciteit met twee reddingsacties. Eerst was daar de grote ex-
plosie in de Moddermanstraat op 1 februari. Niet alleen de bewoners maar ook enkele huiskatten 
waren hier de dupe van. Er was instortingsgevaar en niemand mocht zijn huisdier ophalen of 
zoeken. Met het plaatsen van vangkooien hebben we geprobeerd de katten te lokken. Uiteinde-
lijk zijn ze allemaal op hun eigen pootjes gezond en wel teruggekeerd. Met Pasen kwamen we in 
actie om Salmy te redden. Deze onfortuinlijke kater was uit het raam van woontoren Montevideo 
gevallen en in paniek weggekropen in de holle overkapping. Het lukte niet om hem daaruit te 
krijgen en wij schoten de eigenaren te hulp. Met veel inventiviteit werd door een klein gat een 
vangkooi geplaatst, maar Salmy liet zich niet verlokken. De landelijke media doken er op en half 
Nederland volgde de ontwikkelingen. De ontlading was groot (foto) toen Salmy na 5 dagen door 
de eigenaren zelf bevrijd kon worden en niets aan zijn avontuur had overgehouden! 

Reddingsacties 

Niet alleen bij bovengenoemde reddingsacties kregen we veel 
aandacht in de media. Zo kwam SBS6 filmen bij een vangactie in 
Rozenburg waar een poes zich met haar kittens had verscholen 
onder een bouwkeet (foto). Lokale TV zender Open Rotterdam 
heeft twee keer een reportage gemaakt, begin dit jaar over  
socialiseren en later over het grote aantal opgevangen kittens  
in de zomerperiode. En we waren regelmatig te vinden in de 
krant, onder meer met een artikel in De Telegraaf. Weekkrant 
De Havenloods maakte een halve pagina vrij voor een uitgebreid 
verhaal over het socialiseren van schuwe zwerfkatjes. 

In de media 

Lassie 
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Sponsorloop 

Zondag 12 april was het zover: zes vrijwilligers gingen 
'rennen voor de zwerfkatjes' tijdens de kwart marathon 
van Rotterdam. Annika, Bente, Maartje, Patty, Saskia 
en Sigrid hebben het geweldige bedrag van € 3.301,- bij 
elkaar gelopen. Dankzij de bijdrage van 143 sponsoren, 
waaronder 10 bedrijven, kunnen weer veel jonge zwerf-
katjes van kwaliteitsvoeding voorzien worden. 

In mei werd het rapport ‘Als de kat 
van huis is...’ gepresenteerd door 
Stray-AFP. Deze organisatie, die zich 
wereldwijd inzet voor zwerfdieren, 
had de universiteit van Wageningen 
opdracht gegeven om wetenschap-
pelijk onderzoek te doen naar zwerf-
katten in Nederland. De conclusie 
boekstaaft onze methode voor het 
welzijn van zwerfkatten: De TNR-
methode (vangen, neutraliseren en 
terugplaatsen) is de 
meest diervriende-
lijke en effectieve 
methode om het 
aantal zwerfkat-
ten beheersbaar 
te houden! 

Rapport 

Van de behandeltafel 

Zwerfkat Cypie had een heel bijzondere vangst, name-
lijk zichzelf! Zij werd aangetroffen door haar verzorger 
met een grote vishaak in haar wang. Tot opluchting van 
Cypie kon onze dierenarts de haak zonder schade ver-
wijderen, maar of ze een volgende keer van een lekker 
visje zal smullen? Ontroerend is het verhaal van Sjors, 
een schuwe aanloopkat. Op een dag kwam hij strompe-
lend terug bij de boerderij. De bewoners schakelden 
meteen ons in en in de zwerfkattenopvang bleek Sjors 
een gebroken bekken te hebben. Maanden van revali-
datie volgden en dankzij de liefdevolle inzet van zijn 
verzorgers loopt Sjors weer vrolijk rond op hun erf. 

Donaties 
We hebben in 2015 een aantal ge-
weldige donaties ontvangen. Zoals 
bijvoorbeeld van Vincent Kerkhof, 
die in plaats van de oude airco te 
repareren op eigen kosten een  
nieuwe installeerde. Ook kregen we 
een lading kattenvoer van de Voed-
selbank die nauwelijks in onze 
transportbus paste.  
Op de foto overhandigt Henric van 
der Wouden samen met zijn dochter 
een tandheelkundig apparaat. Hij 
wilde graag iets doneren waar drin-
gend behoefte aan was.  
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Net als andere jaren bezochten tientallen basisschool-
leerlingen uit Prinsenland de kattenopvang om zich te 
kunnen oriënteren op hun toekomst. Het was een 
drukke boel met al die enthousiaste kinderen.  

Roefelen 

Gedumpt? 

Ja, deze jonge zwerfkatjes waren gedumpt, maar niet 
door kwaadwillende mensen. Het was de moederpoes 
zelf die haar kittens in de container had neergelegd!  
Zo kon ze gerust op jacht naar voedsel zonder dat 
haar kroost weg kon lopen. Een heel slimme poes dus! 

Als je 12,5 jaar bestaat, vier je feest! Dat deden we ook, 
op 17 juli kwamen onze donateurs langs voor een hapje 
en een drankje en de circa 100 zwerfkatten in de opvang 
werden getrakteerd op vis. Dezelfde dag werd het boekje 
Katten van de Straat gepresenteerd. Alle humoristische 
avonturen van striphelden Koos en Smoos gebundeld, be-
geleid met korte teksten over ons werk voor de zwerfkat-
ten. Oprichters Ben Degenkamp en Ineke Jochims werden 
door de vrijwilligers en medewerkers in het zonnetje ge-
zet. Naast nuttige cadeautjes voor de opvang kregen ze 
een cheque overhandigd om extra donateurs te werven. 

12,5-jarig jubileum 

Nieuwsbrief 
Er zijn dit jaar twee nieuws-
brieven uitgegeven voor de 
ruim 1200 donateurs en de 
vrijwilligers van Stichting 
Zwerfkatten Rijnmond. 



Het viel buiten ons werkgebied, maar toen in augustus 
onze hulp werd ingeroepen, togen we met groot mate-
rieel naar een camping in de Krimpenerwaard om uit-
eindelijk 25 zwerfkatten te vangen. De meeste katten 
zaten onder de luizen waarvoor ze zijn behandeld. En-
kele dagen later konden de katten weer terug naar de 
caravanbewoner die ze verzorgde. Toen waren ze wel 
gesteriliseerd of gecastreerd, ontwormd, ontvlooid én 
luisveilig geschoren! 
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Geknipt en geschoren 

Schuw kwam hij binnen, een echte wilde zwerfkat. 
Op de behandeltafel werd een gebroken kaak gecon-
stateerd. Die was niet te opereren maar we gaven 
de pechvogel een kans. Met pijnstillers en zacht voer 
knapte hij zienderogen op. En toen kwam zijn ware 
aard naar boven! Als een echte charmeur wond hij 
iedereen om zijn pootjes, zo ook iemand van de 
Raad voor Dierenaangelegenheden, een adviescom-
missie voor Economische Zaken, die op werkbezoek 
was in de opvang. Kater Joep trok bij de familie in 
en is nu ambassadeur voor de zwerfkatten! 

Ambassadeur 

Ook dit jaar hebben wij weer aan 
het project van verzorgingstehuis 
De Hofstee meegewerkt.  
Van 18 juni tot 10 december gingen 
er elke donderdag een paar kittens 
voor een dagje naar de afdeling re-
creatie in De Hofstee. Daar werden 
de kittens vertroeteld en verder 
gesocialiseerd en de licht demen-
terende ouderen hebben telkens 
weer een mooie dag gehad door de 
aanwezigheid van de katjes. 

De Hofstee 

Promotie 
In 2015 waren we op veel evene-
menten en braderieën te vinden 
met een informatiestand om ons 
werk voor de zwerfkatten te promo-
ten. Zoals op de Zuiderparkdagen, 
bij Pets Place Alexandrium, tijdens 
de Dierenspektakeldag op 3 oktober 
en bij het Knaagspoor in Ridderkerk 
(foto). In juni waren we te vinden 
bij Animal Event in Hilvarenbeek, 
waar enkele van onze socialisatie-
kittens schitterden in het Glazen 
Huis, naast de raskatten. 
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Om de ruim 80 vrijwilligers dit jaar te bedanken voor hun 
inzet voor de zwerfkatten, werd op 12 december een uitje 
georganiseerd. We gingen op bezoek bij afvalverwerkings-
bedrijf Sita aan de Waalhaven, waar driekwart van al het 
verzamelde plastic uit heel Nederland verwerkt word. We 
kwamen hier terecht dankzij werknemer Cor Kroon, die  
dit jaar zijn 25-jarige jubileum vierde en zijn cadeau, 1000  
euro, aan de zwerfkatten had gedoneerd! Alle vrijwilligers 
werden in oranje hesjes gestoken en moesten verplicht een 
veiligheidshelm op, wat natuurlijk tot de nodige hilariteit 
leidde. Gewapend met een zendertje en oortelefoon kregen 
we een indrukwekkend kijkje achter de schermen van dit 
gigantische bedrijf. Aansluitend was er een vegetarische 
lunch bij Hotspot Hutspot Heijprak en tot slot mocht ieder-
een zijn kerstpakket mee naar huis nemen. 

Vrijwilligersuitje 

Superscore Open Dag 
Niemand minder dan kattenlief-
hebber en presentator Ruud de 
Boer was drie uur lang bij ons te 
gast. Op 22 oktober kwam de uit-
zending Rijnmond Nu live uit de 
zwerfkattenopvang om de Open 
Dag te promoten. Vrijwilligers 
werden geïnterviewd en de luis-
teraar kreeg veel informatie over 
ons werk voor de zwerfkatten. 

Radio Rijnmond 

Het was op zondag 25 oktober drukker dan ooit toen de 
deuren van de zwerfkattenopvang weer open gingen voor 
belangstellenden. De vrijwilligers hadden flink uitgepakt 
met een supergezellige braderie en dit jaar stonden weer 
enkele zwerfkittens opgesteld voor een heuse voetbal-
match. De jonge voetballertjes (m/v) waren maar moeilijk 
te porren en trokken zich al snel terug in de spelerstunnel 
om vervolgens een hele lange rustpauze te nemen. De uit-
slag was aan het eind van de dag ongewis, gelukkig was  
de score van de braderie heel wat rooskleuriger. Er is een 
mooi bedrag binnengehaald voor de zwerfkatten! 


