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Organisatie
Stichting Zwerfkatten Rijnmond is in het leven geroepen om zwerfkatten een beter
bestaan te geven. Katten kunnen om verschillende redenen op straat belanden waardoor
hun nakomelingen in het wild geboren worden.
Door te kiezen voor een internationaal erkende aanpak, namelijk het neutraliseren
(steriliseren en castreren) en het weer terugplaatsen van zwerfkatten die niet gesocialiseerd kunnen worden, voorkomen wij uitbreiding en blijft de populatie beheersbaar.
Dat is in het belang van de katten én de omgeving.
Onze missie is:
•De zwerfkattenpopulatie in de regio Rijnmond beheersbaar te maken en te houden
in het belang van de gezondheid van mens en kat
•Het welzijn van de zwerfkatten in de regio te bevorderen.
Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt volgens de TNR-methode (Trap-Neuter-Return):
zwerfkatten worden gevangen (Trap), door de dierenarts nagekeken en geneutraliseerd,
ontwormd, ontvlooid, ingeënt (Neuter) en vervolgens weer terug geplaatst in hun vertrouwde omgeving (Return). Indien het niet mogelijk is de katten terug te zetten, dan
zoeken we een mooie buitenplek voor de katten. Jonge zwerfkatjes worden gesocialiseerd
en krijgen een toekomst als huiskat. Daarnaast worden soms al geneutraliseerde zwerfkatten gevangen waarvan de gezondheid slecht is, om ze zo mogelijk te behandelen en als ze
opgeknapt zijn weer terug te plaatsen.
De Stichting is op 17 januari 2003 opgericht onder de naam Stichting Zwerfkatten Rotterdam. Hiermee kreeg het werk van de in 1996 opgeheven Stichting de Zwerfkat, die door
vrijwilligers op persoonlijke titel was voortgezet, een doorstart met 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.
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De vangacties worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens volledig. In 2017 waren er zo’n 80 vrijwilligers werkzaam: circa 70 vrijwilligers voor
vangacties, voor de verzorging van de katten in de opvang en voor socialisatie van kittens
en circa 10 vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten als publiciteit, vervaardiging van
het donateursblad Omzwervingen, administratie, uitgeven verwijsformulieren en registratie
van geplaatste katten en kittens, bestuur, website, technische dienst en ICT.
Tevens is de Stichting een erkend leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ook in 2017 hebben wij stagiaires begeleid.
Voor de directie en coördinatie zijn 6 parttime medewerkers in dienst (4,2 fte).
Voor de uitvoering van de veterinaire handelingen werd in 2017 gewerkt met een dierenarts die twee dagen per week in dienst is bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Daarnaast
is er een vrijwilliger die dierenarts is en haar diensten ter beschikking stelt van de zwerfkatten. De interne dierenartsen hebben circa 80 % van de neutralisaties en 85 % van de
overige behandelingen voor hun rekening genomen. De veterinaire handelingen werden
uitgevoerd in de operatiekamer van de zwerfkattenopvang.
Verder 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.
We kunnen op deze manier op de ondersteuning van 37 dierenklinieken rekenen.
De opvang is in 2017 diverse malen dicht geweest om te voorkomen dat besmettelijke ziekten zich zouden verspreiden. Dit heeft in 2017 geleid tot zes weken sluiting van de opvang
voor het opnemen van nieuwe zwerfkatten. Daardoor is een lager aantal zwerfkatten opgenomen dan voorgaande jaren.
De Stichting heeft dit jaar viermaal overlegd met de Dierenbescherming Zuid-Holland Zuid
om tot optimale samenwerking in de regio te komen. Daarnaast heeft de stichting deelgenomen aan de stuurgroep van Zwerfkatten Nederland met de doelstelling een bijdrage te
leveren aan het project Nederland Zwerfkattenarm 2025. Hiertoe is driemaal vergaderd.
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Personalia
In het voorjaar heeft Lieke Steinmeijer na tien jaar bestuurslidmaatschap haar penningmeesterschap neergelegd, zoals de statuten dat voorschrijven na een tweede termijn. De
Stichting is Lieke dankbaar voor haar actieve inzet en haar betrokkenheid bij de Stichting.
Wij hebben Hans van der Linden 11 november 2016 verwelkomd om het penningmeesterschap van Lieke over te nemen.
Het bestuur is in oktober uitgebreid met een nieuw bestuurslid: dierenarts Leen den Otter.
Hij was reeds bij de Stichting betrokken en door de intensievere contacten rondom kater
Quint en na het bijwonen van een bestuursvergadering heeft dierenarts den Otter besloten
toe te treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Hiermee staan nog twee vacatures
open, om aan het optimale aantal van vijf bestuursleden te komen.
Het bestuur heeft dit jaar viermaal vergaderd.
Sharon Rook is op 1 januari 2017 als nieuwe dierenarts bij de Stichting gestart. Zij is twee
dagen per week bij de Stichting werkzaam, waarbij haar werkzaamheden bestaan uit het
neutraliseren, vaccineren en gezondheidscontroles uitvoeren voor alle voorkomende ziekten bij katten op de in de opvang aanwezige operatiekamer.

Metamorfose
Het blad om onze donateurs te informeren heeft
een metamorfose ondergaan. Het kreeg de nieuwe naam 'Omzwervingen' en het formaat is iets
groter geworden. Omzwervingen wordt gedrukt
op glanzend papier en uitgegeven in een voorjaars- en najaarseditie.
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Behaalde resultaten

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is dit jaar 664 keer op meldingen afgegaan, waarbij in
totaal 1.312 katten zijn (op)gevangen. Van dit aantal zijn 739 volwassen katten na neutralisatie en behandeling teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. Het aantal katten met
eartip dat in de vangkooien liep was slechts 2, deze katten zijn direct weer vrijgelaten.
138 Volwassen katten die al eerder door de Stichting waren geneutraliseerd, zijn opnieuw
gevangen. Dit vanwege meldingen van buurtbewoners zodat ze in de opvang behandeld
konden worden voor aandoeningen zoals abcessen, verwondingen en dergelijke. Deze katten zijn na herstel teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. Er konden 96 ernstig zieke
katten, waaronder kittens en oude zwerfkatten, niet in leven gehouden worden.
In 2017 zijn 360 jonge zwerfkatjes door vrijwilligers gesocialiseerd en geplaatst als huiskat.
69 Katten konden worden herenigd met de eigenaar dankzij de registratie via een identificatiechip of dankzij Stichting Amivedi. Voor 157 tamme katten is een nieuw thuis gevonden
en 39 schuwe katten werden op buitenplekken ondergebracht. Deze schuwe 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. Verder hebben wij 11 katten van andere dierenopvangcentra,
zoals in Rotterdam, Schiedam, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen en Louterbloemen in
Dordrecht, opgevangen. Met al deze dierenopvangcentra werkt de stichting prettig samen
en wisselen we tamme en verwilderde katten uit.

Behaalde resultaten in 2017
Het aantal meldingen van zwerfkatten waarop actie werd ondernomen is 664
Er zijn 1312 zwerfkatten en zwerfkittens opgevangen bij de stichting.
Een overzicht:
Jaar 2017

poezen zijn gesteriliseerd en teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving
katers zijn gecastreerd en teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving
kittens opgevangen
ernstig zieke katten en kittens konden niet in leven gehouden worden
katten zijn direct weer losgelaten dankzij de herkenning van een eartip
katten waren al gesteriliseerd/gecastreerd maar zijn behandeld tegen
oormijt of andere aandoeningen en daarna teruggeplaatst
11 katten die van andere dierenopvangcentra zijn gekomen, zijn herplaatst

282
314
400
96
2
138

Katten die vermist waren
69 katten zijn opgehaald door de eigenaar dankzij een identificatiechip of
met behulp van Amivedi

1312 Zwerfkatten opgevangen
Katten/kittens die een nieuw thuis kregen via Stichting Zwerfkatten Rijnmond
157 makke volwassen katten zijn ondergebracht in huisgezinnen
waarvan 76 katten via dierenopvangcentra zijn geplaatst
369 jonge katjes zijn gesocialiseerd en ondergebracht in huisgezinnen
waarvan 31 jonge katjes via dierenopvangcentra zijn geplaatst
39 schuwe katten die niet teruggeplaatst konden worden en niet
plaatsbaar waren in een thuissituatie, zijn door SZR op buitenplekken
ondergebracht waar ze onderdak hebben en goed verzorgd worden

556
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Aantal gevangen zwerfkatten in stad Rotterdam

Ons werkgebied waar wij in actie zijn gekomen voor de zwerfkatten: Rotterdam (postcode
3000 - 3099), Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis, de havengebieden Botlek,
Europoort, de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den Lek, Lekkerkerk, Rhoon, Spijkenisse,
Brielle, Poortugaal, Abbenbroek, Zwartewaal, Geervliet, Vierpolders, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Lansingerland (Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk), Zevenhuizen,
Gouda, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Ouderkerk aan den IJssel, Ouddorp, Oude Tonge,
Achthuizen, Melissant, Oudenhoorn, De Lier, Maasdam, Monster, Ooltgensplaat, Middelharnis,
Sommelsdijk, Goedereede, Zuidland, Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht,
Alblasserdam, ’s Gravendeel, Moerdijk, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam, Oud-Beijerland,
Strijen, Klaaswaal, Numansdorp, Den Bommel, Stellendam, Geldermalsen, Enspijk, Ophemert,
Den Haag, Ede, Hellouw, Zoetermeer en Sas van Gent. Verder voert de Stichting acties uit
als er een beroep wordt gedaan op onze hulp, mits de werkzaamheden het toestaan.

Aantal gevangen zwerfkatten in gebieden van gemeente Rotterdam
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Hoogtepunten

Alle zwerfkatten hebben stuk voor stuk hun eigen verhaal en elke zwerfkat die we kunnen helpen is
voor ons belangrijk. De stichting is veelvuldig in het nieuws geweest met opvallende gebeurtenissen en
ook achter de schermen was er veel te beleven. Een samenvatting met de hoogtepunten van 2017:

Diervriendelijkst
Op Valentijnsdag is de Partij voor de
Dieren langsgekomen om de Oorkonde
Diervriendelijkste Rotterdammer 2017
uit te reiken aan Ineke Jochims en Ben
Degenkamp. Onder belangstelling van
vele vrijwilligers, medewerkers en de
pers, overhandigde raadslid Ruud van
der Velden de oorkonde uit: “Wat is er
mooier dan op Valentijnsdag, de dag
van de liefde, onze waardering uit te
spreken voor Stichting Zwerfkatten Rijnmond die zich met zoveel liefde inzet voor de zwerfkatten.” RTV Rijnmond maakte van de gelegenheid gebruik om Ineke en Ben te interviewen.

Gulle gevers

Bezoek uit België
Op 2 maart zijn Vlaamse collega’s
van de zwerfkattenhulp Poezelo
(www.zwerfkattenhulp-poezelo.
be) uit Tremelo op werkbezoek
geweest. Met vier vrouw sterk
genoten zij van de rondleiding en
uitwisseling van kennis en kunde.
Een dag later volgde op Facebook
een leuk verhaal met een ‘ENORM
GROTE DANK-U-WEL’ erop.

Donaties en sponsoring maken ons werk mogelijk en daar zijn we zeer dankbaar voor. Enkele initiatieven waar we erg blij van werden: vrijwilligers Daphne en Lindsey liepen de kwart Marathon
van Rotterdam en haalden 1200 euro op voor de zwerfkatjes. Klanten van webwinkel Zooplus
doneerden maar liefst 339.613 van de door hun gespaarde bonuspunten. Hiervan werd zo’n groot
pakket met voer en speeltjes samengesteld, dat het maar nauwelijks in de opslag paste. En toen
een van de airco’s in de kattenopvang kapot ging, heeft Vincent Kerkhof ons enorm geholpen
door geheel belangeloos een nieuwe airco te schenken en te installeren.
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Smikkelen
Een oproep in de zomer om
krachtvoer voor de moederpoezen en kittens te schenken leverde een plank vol kwaliteitsvoer
op waarvan de katten maanden
hebben kunnen eten. Fantastisch
wat deze oproep op Facebook
teweegbracht aan donaties!

Wilgenkatjes
Verwilderde katten blijken niet alleen op de grond te
leven; in de zomer kregen we een melding van twee
kittens die in een knotwilg verbleven. De kleintjes -al
snel ‘de wilgenkatjes’ gedoopt- konden slechts met
de grootst mogelijke moeite gevangen worden. Kittens zijn perslot heel wat mobieler in bomen dan
mensen... Helaas lukte het niet om de moederpoes
te vinden. Tot onze verrassing kregen we twee maanden later opnieuw een melding van kittens in de
knotwilg. Het zal toch niet dezelfde...? En jawel, in
precies dezelfde knotwilg lieten zich nogmaals twee
kittens zien. Gelukkig lukte het ons ditmaal wel om
ook de moederpoes te vangen en te helpen.

Kippenvelmoment

Bijscholing
Op 3 augustus werd een bijscholingsavond
gehouden voor al onze gastgezinnen die
kittens opvangen en socialiseren. Ondanks
dat het middenin de zomervakantie plaatsvond, waren bijna alle vrijwilligers aanwezig in de zwerfkattenopvang. De avond
bestond uit een informatieve presentatie
van dierenarts Leen den Otter rondom
de parasiet Giardia en hoe hygiënisch te
werken als een kat daarmee besmet is.
Dierenartsen Sharon Rook en Michelle van
Leeuwen waren ook aanwezig om vragen
te beantwoorden over de werkwijze bij
de gastgezinnen en in de opvang.

Vrijdag 14 juli beleefden de medewerkers in
de opvang een kippenvelmoment: na ruim zes
jaar kon kat Wilson herenigd worden met zijn
eigenaar. Dankzij de identificatiechip en het
feit dat Wilson bij de Stichting opgenomen
was, kon de eigenaar na al die jaren haar kater weer in de armen sluiten.
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Van hot naar her...
Vier weken lang heeft een moederpoes met zes
kittens onze vangmedewerkers bezig gehouden in
Diergaarde Blijdorp. Daar is voedsel genoeg en er
zijn veel schuilplekken om weg te kruipen. Telkens
wanneer er net gezien werd waar de poes haar kittens verstopte, verplaatste ze het complete nest.
De vrijwilligers hebben alle hoeken van de dierentuin gezien in de vroege ochtend- en late avonduren. Uiteindelijk is het gelukt om moederpoes
en kittens te vangen… met dank aan de actieve inzet van enkele Diergaarde medewerkers.

Pechvogel

Brekebeentje
Ook kleine Eddy had pech,
hij zat in het ‘gips’ vanwege een gebroken pootje.
Helaas wilde het niet helen
wat leidde tot amputatie.
Het goede nieuws is dat
Eddy is geadopteerd door
het gastgezin waar hij verbleef om te genezen.
Eind goed, al goed!

Finn was bijna geplaatst
toen hij plotseling een ernstige acute blaasgruisaanval kreeg waar hij erg ziek
van werd…. Onmiddellijk
kreeg hij optimale veterinaire zorg en dankzij dierenarts Michelle van Leeuwen is Finn na een intensieve verzorging en een
lange hersteltijd weer opgeknapt. Finn heeft alsnog
een fijn thuis gekregen.

Bijzonder
Tot tweemaal toe kregen we een moederpoes binnen die wel
liefst acht kittens had. Dat is heel bijzonder, maar vooral ook
zwaar voor de poes om al die mondjes te voeden. Poes Mona
had daarbij de pech
dat ze met de hele
bups in een doos op
straat was gezet. Gelukkig kreeg ze hulp
bij het gastgezin en
alle acht kittens zijn
goed terecht gekomen, net als Mona!

Promotie
Voor de zichtbaarheid van Stichting Zwerfkatten Rijnmond zijn ook in 2017 de nodige markten bezocht om
publiek te informeren en op te roepen zwerfkatten bij
ons te melden. In 2017 hebben we onder andere gestaan op de Rhoonse Dierendag en bij het tienjarig bestaan bij de Dierenkliniek Zwarte Zee te Maassluis.
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Poezenparadijs
In augustus is een grote vangactie in Overschie
gehouden waarbij 38 zwerfkatten zijn gevangen
en geholpen. Het bleek een eldorado te zijn
daar - echt een poezenparadijs. Dankzij deze
voedselrijke leefomgeving, bleken de katten zich
ook gestaag te vermeerderen. Dat moest beteugeld worden door een vangactie. De actie heeft
veel publiciteit gekregen van radio en tv; RTV
Rijnmond, radio Rijnmond, Hart van Nederland
en AD Rotterdams Dagblad. De meeste katten
zijn geholpen en teruggezet en sommige katten
waren tam genoeg om een thuis te krijgen. Een
groot aantal katten is van hun oormijt afgeholpen
en ook deze konden vervolgens na enkele weken
terug naar hun vertrouwde omgeving.

Sportieve
bijdrage
Op 6 oktober is een golftoernooi georganiseerd in Bentwoud door Wim
Strik Events, waarbij een deel van de opbrengst van het golftoernooi
voor Stichting Zwerfkatten Rijnmond was bestemd. Behalve dat de dag
bijzonder gezellig was, heeft het een donatie van € 4.500,- opgeleverd
voor de zwerfkattenopvang.

Een pootje meer...
In het najaar werd onze dierenarts verrast
door de binnenkomst van een kat met een
vijfde poot. De poot zat aan het achterlijf
dus het duurde even voordat helder was dat
deze kat er echt vijf had. Een zeldzaamheid,
in Europa is niet eerder een soortgelijk geval
gemeld. Quint - zo werd hij toepasselijk genoemd- liep slecht, maar dat kwam door een
heupbreuk en niet door het extra pootje.
Na zorgvuldig onderzoek in de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, bleek
het voor een optimale genezing van de botbreuk toch beter om de vijfde poot te verwijderen. Dierenarts Leen den Otter heeft in zijn eigen dierenkliniek Quint door de postoperatieve herstelfase heen geloodst met fysiotherapie. Daarna kon Quint zijn therapie voortzetten in zijn
definitieve thuis. Dankzij voor dit doel geworven donaties en een crowdfunding vanuit de Universiteit kon de stichting de hoge veterinaire rekening betalen.
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Open Dag

Presentatie
Op de Kattenpraktijk in

Capelle aan den IJssel is
vanwege het vijfjarig
bestaan van de kliniek
een avond voor cliënten georganiseerd,
waarbij we de gelegenheid hadden om
een presentatie te
geven over het
werk van Stichting
Zwerfkatten Rijnmond. De avond
was bijzonder druk bezet met een geanimeerd publiek en de
informatie zorgde ervoor dat we enkele
donateurs én een nieuwe vrijwilliger voor
de kattenopvang erbij kregen. De Kattenpraktijk heeft ook een leuke verjaardagskalender uitgegeven met ingezonden
foto’s. Die is te koop en de opbrengst is
voor de zwerfkatten.

Op de dag dat de klok van zomertijd naar wintertijd wordt gezet en we een uurtje langer
hebben, houden we traditioneel onze Open Dag
in en buiten de kattenopvang. Zondag 29 oktober was het zover en de publieke belangstelling
was bijzonder groot, wellicht mede dankzij de
media-aandacht rondom Quint, de kat met vijf
poten. Dierenarts Leen den Otter en z’n dochter Puck (student diergeneeskunde) waren aanwezig om Quints uitzonderlijke verhaal toe te
lichten. En natuurlijk kon men weer genieten
van rondleidingen, demonstraties en overdekte
braderie met kramen vol kattenspullen, kerstartikelen, tweedehands markt, loterij, de fruitshakeman, koffiecorner en vegetarische hapjes.

Ida Zilverschoonprijs
Op zaterdag 9 december vond de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats, bedoeld om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet en enthousiasme. Dit jaar kwam iedereen bijeen in
de Kunsthal in Rotterdam. Bijna 90 vrijwilligers (inclusief partners) kregen de gelegenheid om
de prachtige tentoonstelling ‘Kattenliefde’ te bezoeken, afgesloten met een vegetarische lunch.
Aan het einde van de bedankspeech van Ineke Jochims werd vrijwilliger Henk Dekker compleet
verrast (en overvallen) toen hij de Ida Zilverschoonprijs kreeg uitgereikt. Deze prijs is een eerbetoon aan een bijzondere en speciale vrijwilliger met een groot hart voor dieren. Die beschrijving
past als geen ander bij Henk, die zich al 15 jaar inzet voor de zwerfkatten. In het geheim was
hard gewerkt aan een boek met persoonlijke bijdragen van alle vrijwilligers, als bedankje voor
zijn grote collegialiteit. Bij het afscheid kreeg iedereen een kerstpakket mee, vol met lekkers.
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