
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 nako-
melingen 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 gesocia-
liseerd 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 en het welzijn van de zwerf-
katten in de regio te bevorderen.  
 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt volgens de TNRC-methode (Trap-Neuter-Return-Care): 
zwerfkatten worden gevangen (Trap), door de dierenarts nagekeken en geneutraliseerd 
(Neuter) en vervolgens na herstel weer teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving (Return). 
De terug te plaatsen katten worden ontwormd, ontvlooid en ingeënt. We houden contact 
met de melders/verzorgers van de zwerfkatten over het welzijn van de katten (Care).  
Daarnaast worden ook gewonde en zieke zwerfkatten door ons gevangen om ze te laten be-
handelen door een dierenarts. Wanneer ze zijn hersteld, worden de katten teruggeplaatst  
in hun vertrouwde omgeving. 
Indien het niet mogelijk is de zwerfkatten terug te zetten, dan zoeken we een geschikte 
buitenplek voor deze katten. Jonge zwerfkatjes worden gesocialiseerd en krijgen dan een 
toekomst als huiskat.  
 
De stichting is op 17 januari 2003 opgericht onder de naam Stichting Zwerfkatten Rotter-
dam. 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 vanwege  
de uitbreiding van het werkgebied. 
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De vangacties worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens 
volledig. In 2018 waren er zo’n 80 vrijwilligers werkzaam: ongeveer 70 vrijwilligers voor de 
vangacties, de verzorging van de katten in de opvang en voor de socialisatie van kittens. En  
circa 10 vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten zoals bestuur, administratie, uitgave 
verwijsformulieren en registratie van geplaatste katten en kittens, publiciteit, vervaardiging 
van het donateursblad Omzwervingen, website, technische dienst en ICT. Tevens is de stich-
ting een erkend leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) en ook in 2018 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 2018 gewerkt met een dierenarts 
die twee dagen per week in dienst is bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Daarnaast is er 
een dierenarts die als vrijwilliger haar diensten ter beschikking stelt van de zwerfkatten.  
De interne dierenartsen hebben circa 70 % van de neutralisaties en 85 % van de overige be-
handelingen voor hun rekening genomen. De veterinaire handelingen werden uitgevoerd in 
de operatiekamer van de zwerfkattenopvang.  
Net als voorgaande jaren is er aanvullend gebruik gemaakt van externe dierenartsen die het 
beleid van de stichting onderschrijven en bereid zijn tegen een gereduceerd tarief te wer-
ken. We kunnen op deze manier op de ondersteuning van 37 dierenklinieken rekenen.  
 
 

Personalia 
 
Het bestuur is sinds 15 oktober 2018 uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden, namelijk 
Ria Timmerman als secretaris en Maaike Wermer als algemeen bestuurslid. Het bestuur be-
staat nu uit vijf bestuursleden en is dit jaar vijfmaal bijeengekomen ter vergadering.  
 
Dierenarts Sharon Rook is per 1 december 2018 gestopt met haar werkzaamheden voor de 
stichting. Zij was twee dagen per week in dienst.  
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Tot ons grote verdriet heeft onze vrijwilliger Henk Dekker het leven losgelaten. Als een  
van de steunpilaren van de stichting en vrijwilliger van het eerste uur heeft hij zich ruim  
15 jaar ingezet voor de zwerfkatten. Henk heeft het niet altijd makkelijk gehad en is in  
zijn leven regelmatig door diepe dalen gegaan. Daardoor was hij soms een tijdje afwezig 
om dan, als het weer ging, zijn werk weer op te pakken. Ondanks die diepe dalen heeft 
Henk, met hulp van professionals, er alles aan gedaan om zijn leven zo goed mogelijk in-
vulling te geven. De laatste jaren viel hem dat steeds zwaarder en heeft hij contact ge-
zocht met de Levenseindekliniek. Hoewel de artsen zeer zorgvuldig hebben onderzocht of  
er voor Henk nog mogelijkheden waren, zijn zij tot de slotconclusie gekomen dat zij bereid 
waren Henk bij te staan in zijn wens om het leven los te mogen laten.  
 
Hoewel geschokt en verdrietig door dit verlies, hebben de vrijwilligers en medewerkers  
begrip voor de keuze van Henk. Met elkaar hebben we een mooie dienst gehad waarin we  
afscheid hebben genomen. In Henk verliezen we niet alleen een zeer ervaren katten-
vanger, we verliezen een betrokken, gepassioneerde en dappere vriend. Henk heeft ons  
opgedragen om vooral door te gaan met het mooie werk voor de zwerfkatten.  
In gedachten zal hij met ons mee blijven gaan. 

Henk verbleef voor zijn overlijden enige tijd in een hospice. Daar was men zeer onder de 
indruk van hem en zijn inzet voor de zwerfkatten. Kort na de afscheidsdienst kregen we van 

het hospice de vraag of er wellicht een geschik-
te zwerfkat in de opvang zat die daar zou 
kunnen wonen. En warempel, liet die er nou 
net zijn. Sindsdien tovert kater Henk regel-

matig een blije lach op de gezich-
ten van cliënten én personeel. 
Deze bijzondere ex-zwerfkat 
doet z’n naam eer aan!  

Een afscheid… en een nieuw begin 



Stichting Zwerfkatten Rijnmond is dit jaar 711 keer op meldingen afgegaan waarbij in totaal 
1.363 zwerfkatten zijn gevangen en opgevangen in onze zwerfkattenopvang. Van dit aantal 
zijn 433 volwassen katten na neutralisatie en behandeling teruggeplaatst in hun vertrouwde 
omgeving. Het aantal katten met eartip dat in de vangkooien liep was 13, deze katten zijn  
direct weer vrijgelaten. 184 Volwassen zwerfkatten die al eerder door ons waren geneutrali-
seerd, zijn opnieuw gevangen. Ze werden gemeld door buurtbewoners vanwege aandoeningen 
zoals oormijt, abcessen, verwondingen en ziektes en zijn hiervoor in de opvang behandeld. 
Deze zwerfkatten zijn na herstel teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. 124 Ernstig  
zieke katten, waaronder veel oudere zwerfkatten, konden niet in leven gehouden worden.  
In 2018 zijn 442 jonge zwerfkatten door vrijwilligers gesocialiseerd en geplaatst als huiskat. 
84 Katten konden worden herenigd met de eigenaar dankzij de registratie via een identifi-
catiechip of dankzij Stichting Amivedi. Voor 218 tamme volwassen katten is een nieuw thuis 
gevonden en 61 schuwe katten 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  
ze worden daar goed verzorgd.  
Wij hebben in 2018 in totaal 5 katten van andere dierenopvangcentra opgevangen. Wij wer-
ken samen met o.a. Rotterdam, Schiedam, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Spijkenisse, 
Gouda, Dordrecht en Numansdorp door tamme en verwilderde katten uit te wisselen.  

 
 

2018 Behaalde resultaten  
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In 2018 zijn we 711 keer op meldingen afgegaan 
waarbij 1.363 zwerfkatten zijn gevangen en tijdelijk 
ondergebracht in onze zwerfkattenopvang:  

poezen zijn gesteriliseerd, ontwormd, ontvlooid, ingeënt en teruggeplaatst 
in hun vertrouwde omgeving of hebben een nieuw thuis gekregen 
katers zijn gecastreerd, ontwormd, ontvlooid, ingeënt en teruggeplaatst  
in hun vertrouwde omgeving of hebben een nieuw thuis gekregen 
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 
katten die van andere dierenopvangcentra zijn gekomen, zijn herplaatst 
katten die werden vermist, zijn opgehaald door de eigenaar dankzij een 
identificatiechip of met behulp van Amivedi 

290 
 

266 
 

397 
124 
13 

184 
 

5 
84 

1363  totaal aantal (op)gevangen zwerfkatten 

makke volwassen katten zijn ondergebracht in huisgezinnen  
hiervan zijn 20 katten via dierenopvangcentra geplaatst  
jonge katjes zijn gesocialiseerd en ondergebracht in huisgezinnen 
hiervan zijn 42 katjes via dierenopvangcentra geplaatst 
schuwe katten die niet teruggeplaatst konden worden en die niet plaats-
baar waren in een thuissituatie, zijn door SZR ondergebracht op buiten-
plekken waar de katten onderdak hebben en goed verzorgd worden 

218 
 

442 
 

61 
 
 

Katten/kittens die in 2018 een nieuw thuis kregen: 

Overzicht behaalde resultaten door Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

721  totaal aantal katten met een nieuw thuis 
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Totaal aantal gevangen zwerfkatten in Rijnmond 

Aantal gevangen zwerfkatten in gemeente Rotterdam 

Het werkgebied waar Stichting Zwerfkatten Rijnmond in actie is gekomen:  
Groot Rotterdam, Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis, havenge-
bieden Botlek en Europoort, Ridderkerk, Barendrecht, Heerjansdam, Capelle  
aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel,  
Krimpen aan den Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk, Hoek van Holland, Rhoon,  
Spijkenisse, Brielle, Poortugaal, Oudenhoorn, Abbenbroek, Zwartewaal,  
Hekelingen, Zuidland, Vierpolders, Hellevoetsluis, Oostvoorne,  
Rockanje, Tinte, Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk, Zevenhuizen,  
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Ouddorp, Oude Tonge,  
Herkingen, Achthuizen, Nieuwe Tonge, Melissant, Ouden- 
hoorn, De Lier, Maasdam, Ooltgensplaat, Middelharnis,  
Sommelsdijk, Den Bommel, Stellendam, Goede- 
reede, Zuidland, Zwijndrecht, Dordrecht, Slie- 
drecht, Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, 
Giesenburg, Oud-Beijerland, Mijnsheerenland,  
Strijen, Puttershoek, Numansdorp, Zuid- 
Beijerland, Den Hoorn en Schipluiden.  
 
Daarnaast voeren wij acties uit in andere  
gemeenten als er een beroep wordt gedaan op  
onze hulp, mits de werkzaamheden het toestaan.  
In 2018 gebeurde dat in Delft, Ammerstol en Nieuwegein.  



 
 
Het was een jaar met extremen.  
De koude nawinter werd gevolgd 
door een oververhitte zomer, ook 
vanwege de drukte door de vele 

moederpoezen en kittens in de opvang. We kregen veel aandacht in de media, beleefden heel wat 
avonturen met de zwerfkatten en we hadden iets te vieren: het 15-jarig bestaan van de stichting. 
Maar het was ook een jaar met een droevig afscheid. Een terugblik op een bewogen jaar… 

 
 

2018 Hoogtepunten  
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Op 17 januari was er taart, de 
stichting bestaat 15 jaar! We heb-
ben het niet groots gevierd maar 
telkens kleine momentjes. Vrij-
willigers en medewerkers van het 
begin werden in het zonnetje ge-

zet, de Open Dag stond in het teken van, en tijdens het 
vrijwilligersuitje was er natuurlijk ook weer gebak. En 
dat was best verdiend, we hebben in die 15 jaar bijna 
22.000 zwerfkatten (op)gevangen, ook dankzij uw hulp!  

15 jaar! 

Zo kwam hij begin februari bin-
nen: natgeregend en vuil van de 
straat… een verzopen zwerfkatje 
in 50 tinten grijs. Hij at z’n buikje 
vol en ging lekker slapen. De vol-
gende ochtend stond ons een ver-
rassing te wachten: heel de nacht 
had hij gepoetst en geboend... 
Shade bleek een wit-rode prins!  

50 shades of grey 

Ondersteuners 
Sinds dit jaar kunnen bedrijven, verenigingen, vrienden-
clubs of particulieren een kattenverblijf ondersteunen 
voor een bedrag vanaf € 250 tot € 2.500 per jaar, afhan-
kelijk van de kamer. Er is keuze uit kattenkamers met  
drie, vier of zes verblijven, moederpoes-kitten kamers, 
de huiskamer, quarantaine-kamer en de operatiekamer.  
Als wederdienst komt een naambordje in de opvang te 
hangen en een vermelding op de website met het eigen 
logo. De ondersteuners ontvangen regelmatig nieuws 
over onze activiteiten en worden eens per jaar uitge-
nodigd voor een netwerkbijeenkomst. 

“Steun ons verblijf in de kattenopvang!” 

Met jaarlijks zo’n 700 keer uitrijden 
door heel Rijnmond hebben onze trans-
portbussen aardig wat te lijden. Toen 
een van de bussen aan vervanging toe 
was, schonken Gerda en Pim Blokland 
een nieuwe! Opeldealer Orange Motors 
gaf ook nog eens korting en dankzij  
dit geweldige gebaar kunnen onze vrij-
willigers weer veilig de weg op.  
 
foto vlnr: Gerda Blokland, Jacques van Gorp (Orange 
Motors), Ineke Jochims (SZR), Pim blokland. 

Fonkelnieuw 
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Onze handen vol 
Al in de vroege zomer stroomden de 
meldingen binnen: kittens hier, kit-
tens daar, kittens met moeder, zon-
der moeder, zogende poes zonder 
kittens… Nog nooit eerder was het 
zo druk in de opvang en met de ver-
zorging hadden onze vrijwilligers, 
medewerkers en gastgezinnen hun 
handen vol; letterlijk en figuurlijk! 

In Zuidland ligt een boerderij-
winkel met heerlijke etenswa-
ren… en heel wat katten op het 
erf. Maar die kunnen zich niet 
meer uitbreiden want van de zo-
mer hebben we daar een grote 
actie gehouden en 18 katten en 
kittens gevangen. De kittens zijn 
gesocialiseerd en geplaatst, de 
volwassen katten mochten na 
behandeling en herstel weer te-
rug, daar waren ze erg blij mee! 

Geen uitbreiding meer... 

Er was veel aandacht in de  
media. Filmploegen van RTV 
Rijnmond, EditieNL en Lifestyle 
for Pets stonden op de stoep, 
Open Rotterdam en TV Lansin-
gerland draaiden ‘n dagje mee 
en onder meer Speels (blad van 
NDG), Friends in Business (foto) 
en Metro plaatsten een artikel 
vanwege het 15-jarig bestaan.  
In de zomer deden we een op-
roep om vooral nu een kat of 
kitten te adopteren. De media 
gaven daar massaal gevolg aan 
en het bericht in het AD werd 
bijna 40.000 keer gelezen.  

Mediadrukte 

Herenigd en verenigd 
Er zijn heel wat huiskatten herenigd 
met hun eigenaar en sommigen waren 
al lang van huis, zoals Boyt (3,5 jaar), 
Diesel (3 jaar) en Ziggy (2 jaar), die 
ook mooi wist te timen (Goede Vrij-
dag), net als Turbo (Kerst). Maar de 
beste timing had Cheshire, die in de 
opvang door de chip werd herkend en 
een dag voor de bruiloft van z’n eige-
naren naar huis kon. “Een beter huwe-
lijkscadeau konden wij niet krijgen!”, 
aldus het kersverse echtpaar. 
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Werkbezoek 
Op 3 oktober bracht een delegatie van de  
Dierenbescherming waaronder directeur 
Co’tje Admiraal een werkbezoek aan onze 
stichting. Zij kregen een rondleiding in de 
zwerfkattenopvang en uitleg over onze werk-
wijze. En in november kwam de Rotterdamse 

wethouder voor onder meer dierenwelzijn Bert Wijbenga langs. Ook hij was zeer geïnteresseerd in 
onze werkzaamheden voor de zwerfkatten en vond het bijzonder dat hiervoor zo veel vrijwilligers 
zich inzetten. Onder de indruk van de professionaliteit liet hij weten vooral zo door te gaan. 

Drie kleine katjes zaten tussen het oud papier bij 
een recyclingbedrijf en werden net op tijd gevon-
den. De lading kwam overal vandaan, dus de moe-
derpoes vinden was uitgesloten. Een daar aanwezige 
controleur nam het drietal mee naar zijn tante in 
Rotterdam en omdat ze nog zo klein waren, kwamen 
ze bij ons terecht. Na enkele weken verzorging in 
een gastgezin, vertrokken de drie zusjes naar een 
prachtig huis in de bossen bij, jawel, de controleur! 

Actie in de duinen 
Dit jaar zijn we heel wat heen en weer gereden naar ‘het 
eiland’, waaronder menigmaal naar Ouddorp. Daar werkten 
we voor een grote actie samen met de plaatselijke vrijwil-
ligers en dierenarts. Ook in de duinen waren we actief, een 
bewoner ontdekte 3 spelende kittens op zijn oprit. De eer-
ste liep meteen in de vangkooi, de anderen lieten langer op 
zich wachten. Helaas werd de moederpoes dood gevonden, 
dus goed dat deze kleintjes niet meer in de duinen struin-
den, al liepen ze zo wel het zomerse strandweer mis!  

Net op tijd gered! 

Samenwerking 
De Dierenbescherming, een be-
langrijke contractpartner van de 
gemeente Rotterdam, is op 22 
november een overeenkomst aan-
gegaan met Stichting Zwerfkatten 
Rijnmond. De gemeente ziet 
graag een samenwerking tussen 
beide organisaties vanwege de 
gedeelde expertise op het gebied 
van zwerfkatten en dierenwel-
zijn. In eerste instantie tot 2021 
zullen wij ons gezamenlijk inzet-
ten om de zwerfkattenpopulatie 
in de havenstad beheersbaar te 
krijgen en te houden. 
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Mooie initiatieven 
Mooie initiatieven om de zwerfkatten te steunen, daar 
zijn we zeer dankbaar voor. Enkele willen we hier graag 
benoemen: studenten van het Edudelta college verkoch-
ten lootjes, de opbrengst was voor de zwerfkatten. De  
Facebookgroep Vermiste en Gevonden katten Vlaardingen 
hield een inzamelingsactie en doneerde stapels voer en 
kattenspulletjes (boven). Vrijwilligers Bente, Maartje, 
Lindsey en Daphne (onder) hebben de benen uit hun lijf 
gerend tijdens de 1/4 marathon van Rotterdam en haal-
den daarmee uiteindelijk 1650 euro op. En in december 
ontvingen we een kerstpakket van Jumper Rotterdam. 

Met een mooi gedicht op Facebook lieten vrijwilligers 
uit de opvang weten dat de huidige stofzuigers wel  
heel erg oud en krakkemikkig waren.  
Had Sinterklaas misschien een oplos-
sing? Nou, dat hebben ze geweten, 
er schuilen heel wat Sinterklaasjes 
in stofzuigerland! Dankzij uw dona-
ties en de ontvangen stofzuigers 
van onder andere Expert uit Berkel 
en Rodenrijs en D&J Computerservice uit Middelharnis 
konden we ze allemaal vervangen. Daar liep dit vlijtige 
zwerfkatje, net als alle vrijwilligers, vast naar uit te kijken! 

Dank u Sinterklaasje 

Op golfbaan Hitland in Nieuwerkerk a/d 
IJssel werd op 21 september het event 
“Golf en Eten is een feessie” gehouden. 
Dankzij vele sponsors en vrijwilligers is 
het een groot succes geworden. De op-
brengst was voor het goede doel Stich-

ting Zwerfkatten Rijnmond. Het golf-
event heeft € 8.000 opgebracht  

voor de zwerfkatten. 

...nog een‘feessie’ 

Bij Arzu The Foodbar Supplier  
kunnen klanten niet alleen prima 
eten, ze kunnen ook een foto laten 
maken voor de Wall of Donation. 
Het ingezamelde bedrag gaat naar 
een goed doel voor zwerfdieren. 
Zo mochten wij in februari een 
cheque van 500 euro ontvangen. 
Wat een leuke actie en uiteraard 
gingen wij zelf ook op de foto. 

Wall of 
Dona-
tion 
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Op de raarste plekken... 
We vingen een kat in de Markthal, een jong katje stond in 
een reismand naast de kliko en kittens, klein tot groot, 
werden op de raarste plekken aangetroffen: in een boom, 
in de heg, aan de slootkant tussen het riet, op het dak, in 
de speeltuin, naast een geparkeerde auto, bij de metro, 
moederziel alleen op een fietspad… Je vraagt je soms af 
hoe ze er terecht komen. De kittens op de foto zijn ge-
vonden door een wandelaar. Ver buiten bewoond gebied 
in een kaal weiland zonder enig schuilplekje. Er was geen 
hond te bekennen, en helaas ook geen moederpoes. 

Deze pechvogels verbleven na elkaar bij onze 
dierenarts thuis voor langdurig herstel vanwege 
complicaties. En alle twee moesten iets missen, 
Odin z’n oog en Bob z’n staart. Maar ze wonnen 
ook iets, beide zwervers draaiden gedurende de 
intensieve verzorging helemaal om. Het werden 
echte kroelkaters en elk kreeg een fijn thuis. 

Verliezen en winnen... 

Vechtlust 
Ongecastreerde katers vechten wat af en 
zo belandden vele zwerfkatten op onze be-
handeltafel met abcessen, open wonden, 
kapotte oren en andere narigheid. De die-
renarts en vrijwilligers hadden het er druk 
mee, tot op de laatste dag van het jaar. 
‘Scarface’ is ge-
nezen en gecas-
treerd, heet in-
middels Bink en 
gaat nu voor een 
gezonde toekomst 
zonder vechten. 

Vertrokken?  

Nee, hier is geen vrijwilliger op het vliegtuig gestapt, 
met achterlating van een bus vol katten… Af en toe 
vangen we er zwerfkatten die rondlopen bij de start- 
en landingsbaan. Dit keer een gechipte kat helemaal 
uit Berkel die weer fijn naar huis kon, per bus!  

Tiny Tim kreeg lange tijd hokrust opgelegd omdat het voor hem 
beter was om een oude breuk in z’n elleboog langs de natuurlijke 
weg te laten helen in plaats van een operatie. Het deerde dit 
kleine, vrolijke ventje niet. Zijn humeur was onverwoestbaar 
en dapper sloeg hij zich er doorheen: dat is pas groots! 

Klein maar groots! 
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Het 15-jarig bestaan van de stichting was me-
de aanleiding om tijdens de vrijwilligersdag 
oprichter Ineke Jochims in het zonnetje te 
zetten. Uiteraard samen met haar partner 
Ben Degenkamp.  
Zij vormen de motor achter de stichting en 
bekommeren zich als geen ander om het lot 
van de zwerfkatten in onze regio. Samen met 
de zorg die van hun kant is uitgegaan naar 
het zelfgekozen levenseinde van Henk Dek-
ker, vormde dit de aanleiding om vanuit het 
bestuur van de stichting een inzamelingsactie 
te organiseren onder al degenen die bij de 
stichting zijn betrokken. Dit initiatief kon op 
grote bijval rekenen. Het team vrijwilligers 
en medewerkers, bestuur en adviseurs van 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond en het be-
stuur van Stichting Hart voor Katten brachten 
een geldbedrag van € 1.268,50 bij elkaar.  
Het geld was bestemd voor twee doelen. Een 
dinertje voor Ineke en Ben, sámen met de 
zussen en zwagers Thea en Albert en Els en 
Wybe, die als hulptroepen altijd klaar staan 
voor de stichting. Het resterende bedrag is 
bestemd voor de opvang van de zwerfkatten. 

In het zonnetje! Elk jaar wordt een uitje georganiseerd om 
de vrijwilligers en medewerkers te bedan-
ken voor hun inzet. Ditmaal een toer door 
Rotterdam-Zuid met twee oldtimer bussen. 
Daarna kwamen we bijeen in restaurant 
Borgo d’Aneto. Bestuurslid en dierenarts 
Leen den Otter ontpopte zich als een echte 
keukenprins. Samen met meesterkok Faouzi 
verzorgde hij een heerlijke, vegetarische 
lunch. Na het eten werden enkele vrijwilli-
gers van het eerste uur naar voren gehaald. 
Zij zijn al 15 jaar verbonden aan de stich-
ting en kregen een cadeautje overhandigd 
door een ‘fruitige’ Kerstman. Na afloop ging 
iedereen weer op huis aan, met een kerst-
pakket én een leuke ervaring rijker. 

Vrijwilligersdag  
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Op de dag dat de klok weer naar wintertijd 
gaat, houden we traditioneel onze Open Dag. 
Tijdens de geslaagde editie van 2018 vonden 
circa 1200 mensen hun weg naar de festivitei-
ten in en rond de kattenopvang, een record. 
We moesten alle zeilen bijzetten om de 
stroom bezoekers in goede banen te leiden. 
De rondleidingen in de opvang waren zeer 
populair: velen stonden er graag voor in de 
rij. Daarbij viel er genoeg te beleven op de 
overdekte braderie met demonstraties, kra-
men vol kattenspullen, een tweedehands-
markt en de loterij. En natuurlijk kon men 
weer genieten van vegetarische hapjes en  
ander lekkers bij de koffiecorner. 

Open Dag 

In de bosjes werden 6 pasgeboren kittens gevonden. Ze waren ernstig onderkoeld en de melder 
begon direct met ze op te warmen. In de dierenambulance kregen de kleintjes een warme kruik 
en in de opvang waren ze alweer bijna op temperatuur. De poes zat de volgende ochtend in de 
vangkooi en het gezin werd herenigd. Eind goed, al goed? Nee, eerst bleek de poes een zwaar 
ontstoken teen te hebben en vervolgens kreeg ze een heftige melkklierontsteking. Ze kon daar-
door niet meer voor al haar kittens zorgen dus twee gingen naar een specialistisch gastgezin. De 

overige kittens waren deel 
van de behandeling. De 
nog gezonde melkklieren 
moesten in gebruik blijven 
om te voorkomen dat ook 
die zouden ontsteken. On-
dersteund met wat bijvoe-
ding volbrachten de klein-
tjes hun taak glansrijk! De 
medicatie sloeg aan en de 
poes was na enkele weken 
genezen. Ze hebben alle-
maal een fijn thuis gekre-
gen. Eind goed, al goed!  

Eind goed, al goed! 

Opvallend 
We hadden enkele bijzondere katten in de 
opvang dit jaar. Zoals een odd eyed kitten 
uit Zuidland. En rode kater Thumbs met 
heel veel tenen. Ondanks dit opvallende 
kenmerk hebben we z’n eigenaar niet kun-
nen vinden, wel een nieuw thuis voor hem! 


