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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 Rotterdam.
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.
2016 was het eerste jaar dat Stichting Zwerfkatten Rijnmond zelfstandig functioneerde.
Door een grote reorganisatie bij de Dierenbescherming, waar de stichting tot eind 2015 aan
gelieerd was, zagen wij ons genoodzaakt om zelfstandig verder te gaan om ons specifieke
werk in het belang van het welzijn van de zwerfkatten en de volksgezondheid voort te
kunnen zetten. Ondanks dat wij in 2016 geen financiële bijdrage hebben gekregen van de
Dierenbescherming, konden wij het jaar zonder financieel tekort afronden. Dit is dankzij
giften en de steun van donateurs, dierenartsen, fondsen zoals stichting Het Waardige Dier,
Vereniging Kattenzorg Dordrecht, enkele bedrijven, de gemeente Schiedam en met name
de gemeente Rotterdam.
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De vangacties worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens
volledig. In 2016 waren er ruim 80 vrijwilligers werkzaam: circa 70 vrijwilligers voor vangacties, voor de verzorging van de katten in de opvang en voor socialisatie, en ongeveer 10
vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten als publiciteit, vervaardiging van de nieuwsbrief, administratie, uitschrijven verwijsformulieren en registratie van geplaatste katten
en kittens, bestuur, website, technische dienst en ICT. Tevens is de stichting een erkend
leerbedrijf bij Aequor en ook in 2016 hebben wij weer meerdere stagiaires begeleid. Voor
de directie en coördinatie zijn 5 parttime medewerkers in dienst (4 fte).
Voor de uitvoering van de medische handelingen werd gewerkt met een dierenarts die tot
1 november in dienst was van Stichting Zwerfkatten Rijnmond als coördinator/dierenarts
en een dierenarts die gedetacheerd was vanuit dierenartspraktijk D.C.I. van der Star te
Rotterdam. Zij hebben circa 80 % van de sterilisaties/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.

Afgedankt? Nee, deze vangkooi was niet bij het
vuilnis gezet. Tussen het afval leefde een zwerfpoes met haar 8(!) kleintjes. Zij zijn opgevangen en
hebben een heel wat schoner bestaan gekregen.
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Behaalde resultaten

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is 640 keer op meldingen afgegaan en in totaal zijn 1483
katten (op)gevangen. 796 Volwassen katten zijn na neutralisatie en behandeling weer teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. 16 Katten hadden een eartip* en zijn meteen
weer vrijgelaten (*Bij elke gevangen zwerfkat wordt tijdens de neutralisatie, dus onder
narcose, een klein puntje van het rechteroor afgehaald ter herkenning. Zo belandt de kat
niet opnieuw in de opvang). 157 Volwassen katten die al eerder door de stichting waren
geneutraliseerd zijn naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners opnieuw gevangen
om in de opvang medisch behandeld te worden voor aandoeningen zoals abcessen, ernstige
verwondingen of andere aandoeningen. Deze katten zijn na herstel teruggeplaatst in hun
vertrouwde omgeving. 139 ernstig zieke katten, waaronder veel oude zwerfkatten, en kittens konden niet in leven gehouden worden. 401 Jonge zwerfkatjes zijn door vrijwilligers
gesocialiseerd en geplaatst bij mensen thuis. 50 Katten zijn herenigd met de eigenaar,
97 tamme katten konden geplaatst worden in een nieuw thuis en 28 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.
Diverse kittens en een aantal volwassen katten zijn ondergebracht via onder meer Dierenopvangcentra in Rotterdam, Schiedam, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen (Dierenbescherming) en via Louterbloemen in Dordrecht, waarmee wij samenwerken.
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Aantal gevangen zwerfkatten in stad Rotterdam

Zwerfkattenacties zijn uitgevoerd in: Rotterdam (postcode gebied 3000-3099), in de
deelgemeenten Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis, Botlek en Europoort en
in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den Lek, Rhoon, Spijkenisse, Brielle,
Heenvliet, Poortugaal, Abbenbroek, Zwartewaal, Geervliet, Vierpolders, Hellevoetsluis,
Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Lansingerland (Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk), Pijnacker,
Gouderak, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Ouderkerk aan den IJssel,
Ouddorp, Oude Tonge, Achthuizen, Melissant, Dirksland, Oudenhoorn, Nieuwe Tonge,
Ooltgensplaat, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk, Goedereede, Zuidland,
Hardinxveld/Giessendam, Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Moerdijk,
‘s Gravendeel, Hendrik Ido Ambacht, Heerjansdam, Oud-Beijerland, Nieuw Beijerland,
Strijen, Piershil, Klaaswaal, Numansdorp, Kamerik, Delft, Nootdorp en Schipluiden.

Aantal gevangen zwerfkatten in gebieden van gemeente Rotterdam
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Bijzonderheden

Het jaar trapte af met de lancering van een geheel vernieuwde
website. En in de tweede helft werden alle records verbroken
bij een vangactie in de Botlek. 2016 stond tevens in het teken van de verzelfstandiging van de stichting, maar ons werk voor de zwerfkatten was als vanouds. Naast de 640 meldingen waarbij we in actie
kwamen, gebeurde er veel achter de schermen. Enkele belangrijke of opvallende gebeurtenissen:

Op bezoek
Een groot aantal geïnteresseerden kwam om verschillende redenen langs bij de zwerfkattenopvang in Prinsenland om hun licht op te steken
over ons werk. Zo verwelkomden we in februari
de werkgroep Shelter Medicin en konden we in
maart onze kennis en ervaring delen met de TNRgroep van Dierenbescherming Zuid-Oost. Promovendi van de Open Universiteit in Heerlen combineerden hun bezoek met een meeting over hun
Dat Lenie ’t Hart niet alleen zeehonden
vakgebied Antrozoölogie, een jonge wetenschap
een warm hart toedraagt, bleek afgelopen
over de relatie en interacties tussen mensen en
voorjaar toen ze de zwerfkatten in de opdieren. Een heel andere doelgroep vormden de
vang met een bezoekje vereerde.
basisschoolleerlingen uit Prinsenland. Tijdens de
Roefeldagen bezochten zij net als voorgaande
jaren de kattenopvang om zich te kunnen oriënteren op hun toekomst.
In het kader van de verzelfstandiging van de stichting en met onze rol in het uitstippelen van
een landelijk beleid, ontvingen we meerdere politici, beleidsmakers en deskundigen. Gemeente
Rotterdam werd vertegenwoordigd door Sonja Mallan, Grietje Maters en wethouder Joost Eerdmans die na overleg op het stadhuis een kijkje kwamen nemen in de kattenopvang. Roos Benard
van de Partij voor de Dieren liet zich bij ons informeren nadat de Raad voor Dieraangelegenheden advies had uitgebracht aan het ministerie voor Economische Zaken over de diervriendelijke
en landelijke aanpak van de zwerfkattenproblematiek.

Van links naar rechts: Roos Benard (PvdD), promovendi van de Open Universiteit Heerlen, wethouder Joost Eerdmans.
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Meer, meer, meer…

...en nog meer

In februari was de eerste van een aantal grote vangacties met aanzienlijk meer zwerfkatten dan de aanvankelijke melding. Bij een boerderij in Tinte liepen geen
15 maar wel liefst 28 katten de vangkooi in! De kamer
naast de OK werd als noodhospitaal ingericht zodat
twee dierenartsen ze allemaal konden behandelen.

In Dordrecht hetzelfde verhaal…
wat begon op één locatie met 2
moederpoezen en kittens, breidde zich uit over heel de straat.
Onze vrijwilligers hadden er hun
handen vol aan. Ook de medische
ploeg had een flinke klus; de 31
katten zaten onder de vlooien.

Ongekend… 64!

Pernis

Kwestie van geduld
Bij een grote vangactie op een werf in
Pernis ontdekten onze vrijwilligers acht
kittens met een wel héél speciaal schuilplekje… binnenin een omgevallen lantarenpaal! Door een gat kropen ze stuk
voor stuk tevoorschijn, maar het vergde
heel wat geduld om ze te vangen. De volwassen zwerfkatten gingen na ‘geholpen’
te zijn weer terug naar de werf, waar
hun verzorgers hielpen met het loslaten.

De vangactie bij Keppel-Verolme in
de Botlek gaat de boeken in als record. Na een intensieve week stopte
de teller uiteindelijk bij 64 zwerfkatten. Zo’n groot aantal hadden we
niet eerder meegemaakt. Gelukkig
schoten omliggende dierenartspraktijken ons te hulp. Alle katten zijn
gesteriliseerd of gecastreerd, ontwormd, ontvlooid, ingeënt en nagekeken. De meeste zwerfkatten waren verwilderd en zijn weer teruggegaan naar de scheepswerf, waar
voor de katten wordt gezorgd. Zo’n
20 kittens konden gesocialiseerd
worden en kregen een fijn thuis.
Botlek
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Van de behandeltafel

Buitenhuis
Dit is Brownie. Net als een
aantal andere schuwe zwerfkatten en jonge katjes die
niet tam werden, kreeg zij
een buitenplekje want ze
kon niet terug naar waar ze
gevangen was. Een leven als
huiskat was niks voor haar,
nu heeft Brownie een
‘buitenhuis’ met personeel!

Vrijwel gelijktijdig kregen we melding van twee verschillende
zwerfkatten met iets dat vast zat aan een poot. Bij de een
bleek het een externe fixatie die wordt gebruikt bij botbreukoperaties. De ander had een muizenval aan z’n poot geklemd
(foto). Beiden liepen hier al lange tijd mee maar lieten zich
niet makkelijk vangen. Nadat ze door ons verlost waren van
hun pijnlijke obstakel, konden ze weer terug naar hun respectievelijke verzorgers. De muizenvalzwerver ontpopt zich inmiddels als dankbare kroelkat en heet - heel toepasselijk - Mouse!

Hooggeëerd publiek!
We waren regelmatig te vinden bij evenementen en braderieën. Zoals op het Dierendagfestijn in Rhoon, de Zuiderparkdagen in
juni (foto), bij Corrie’s Dierenwinkeltje en
nog veel meer… overal stond onze kraam om
het publiek vakkundig te informeren over
ons werk. Men kon ook leuke kattenspulletjes kopen. Met de opbrengst hiervan kunnen we weer meer zwerfkatten helpen!

Animal Event
Voor de tweede keer schitterden onze zwerfkittens tijdens het Animal Event in Hilvarenbeek. Op drie zonnige dagen in mei was het
Glazen Huis een groot succes bij het publiek.
Geïnteresseerden konden vragen stellen aan
een kattengedragsdeskundige en als klap
op de vuurpijl mochten
we de Dierwelzijnsprijs
van het Jaar 2016 in
ontvangst nemen. Een
hele grote eer!
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In de media
We hadden dit jaar niet te klagen over
aandacht in landelijke en regionale kranten of op televisie en radio. Er was dan
ook genoeg te melden over de zwerfkatten. Onder meer kwam de zomerdrukte
in de kattenopvang volop in het nieuws,
zoals in het AD Rotterdam. Verder maakte RTV Rijnmond voor het programma
7 MINUTEN vier korte documentaires over
alle aspecten van ons werk (foto) en bij de Business Chalenge in De Kuip werden we geïnterviewd
door Radio Rijnmond. In het vakblad van DIBEVO en ook in Majesteit ging men dieper in op onze
betekenis voor de zwerfkatten, vrijwilliger Henk kwam uitgebreid aan het woord in de Stem van
Dordt en over de vangactie bij Keppel-Verolme verscheen een artikel in weekkrant De Botlek.

Op het nippertje...

Dit hummeltje viel samen met broertjes en zusjes in het
water. De katjes werden net op tijd gered door medewerkers van een bedrijf en we kregen ze drooggewreven
aangeleverd in een doosje. Helaas was het te gevaarlijk
om een vangkooi te plaatsen voor de moederpoes.

Nieuwsbrief
In het voor- en najaar ontvingen
de ruim 1200 donateurs een
nieuwsbrief vol verhalen en
nieuwtjes over de zwerfkatten.

En dit zielige hoopje kat werd samen met haar moeder en
zusje gevangen in Stellendam. Ze was erg verzwakt en zat
vol met klitten, het was nog maar de vraag of ze het zou
redden. Na weken liefdevolle verzorging is ze uiteindelijk
helemaal opgebloeid en samen met haar zusje geplaatst.
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Geen woorden maar daden

Rubber en stenen

Op 10 april stonden 8 sportieve meiden aan de start van
de kwart-marathon van Rotterdam om te rennen voor
de zwerfkatjes. Nikita, Bente, Maartje, Annika, Patty,
Jet, Sigrid en Saskia hebben met de sponsorloop 3250
euro opgehaald! Dankzij de bijdrage van 155 sponsoren,
waaronder 10 bedrijven, kunnen weer veel jonge zwerfkatjes van onder meer kwaliteitsvoeding voorzien worden.

Geheel toevallig zagen onze vrijwilligers haar zitten, tussen de
struiken vlakbij de opvang. Een
sterk vermagerd poesje dat zo
verzwakt was, dat ze stenen en
rubber at! Ze was waarschijnlijk
al een tijdje verdwaald. De eigenaar is niet gevonden, maar wel
een fijn thuis. Ze gaat nu door
het leven als Dirkje.

De Hofstee

Gulle Gevers
Van een nieuwe krabpaal tot een geldbedrag: men
doneerde gul voor de zwerfkatten. Zoals Mw. Post
die voor haar verjaardag 285 euro inzamelde en Mw.
Berberich die na 40 jaar dienstverband haar geplande receptie inruilde voor geld en 600 euro schonk.
Door Afval Verwerking Rijnmond werden we na een
vangactie aldaar verkozen tot goed doel van de
maand en kregen we een cheque van 800 euro overhandigd. Studenten van het Grafisch Lyceum hielden een campagne op Facebook en groentewinkel
Sonja’s Vitaminebron heeft een spaarpot neergezet
waar de verplichte bijdrage voor plastic tasjes in
gaat. Oud-internationals Dirk Kuijt, Giovanni van
Bronckhorst en Edwin van der Sar lanceerden 23
maart Een Vriendendienst ter ondersteuning van
goede doelen waaronder ook wij. Alle donateurs,
sponsors en anderen die zich het lot van de zwerfkatten aantrekken… iedereen heel erg bedankt!

Net als voorgaande jaren hebben
wij meegewerkt aan het project van
verzorgingstehuis De Hofstee. Van
juni tot december gingen elke donderdag een paar zwerfkittens voor
een dagje naar de afdeling recreatie
waar ze door de bewoners werden
vertroeteld. Goed voor het socialisatieproces van de katjes en de bewoners beleefden telkens weer een
mooie dag door hun aanwezigheid.
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Open Dag 30 oktober
Helpende hand

Zondag 30 oktober wist men in groten getale de weg
te vinden naar onze zwerfkattenopvang, waar iedereen van harte welkom was tijdens de Open Dag. De
vrijwilligers hadden na twee dagen hard werken een
puike braderie opgebouwd. Het zonnetje scheen, de
bezoekers genoten zichtbaar van de leuke bezigheden of lekkere versnaperingen en her en der werd er
flink gescoord. Niet alleen op de braderie, er stond
weer een heus kittenelftal opgesteld. Binnen was de
‘huiskamer’ in Halloweensferen versierd. Maar de
moederpoes en haar schattige kittens waren natuurlijk in het geheel niet
schrikwekkend te noemen. Al met al was het
een informatieve dag
voor de nieuwkomers
en voor de ‘vaste’ bezoekers een mooi moment om bij te kletsen.

De sterke arm van de wet was dit
jaar ook helpende hand. Meerdere
malen hebben we samengewerkt met
de politie, al ging dat in Barendrecht
nog niet vlotjes. De moederpoes
sloeg met haar kittens op de vlucht
toen agenten ze probeerden te vangen, uiteindelijk bood onze vangkooi
soelaas. In IJsselmonde ging het beter, deze kittens werden netjes afgeleverd in een provisorisch mandje.

Vrijwilligersuitje
Om de ruim 80 vrijwilligers te bedanken
voor hun inzet, werden ze getrakteerd
op een bezoek aan het Stripmuseum aan
de Wijnhaven in Rotterdam. De rondleiding was zeer informatief en werd met
passie gebracht. De vrijwilligers mochten ook zelf aan de bak met een workshop striptekenen. Dat leverde heel wat
creatieve uitspattingen op, uiteraard
met de zwerfkatten in de hoofdrol.
Aansluitend was er een vegetarische maaltijd bij lunchcafe IJzerbroot en na afloop kreeg iedereen z’n kerstpakket mee. Als grote verrassing zat daarbij een unieke, genummerde tekening,
speciaal voor de stichting gemaakt door Martin Lodewijk, Rotterdams bekendste striptekenaar.
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