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Organisatie
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 vanwege
de uitbreiding van het werkgebied.
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 en het welzijn van de zwerfkatten 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 behandelen door een dierenarts. Wanneer ze zijn hersteld, worden de katten teruggeplaatst
in hun vertrouwde omgeving.
Indien het niet mogelijk is deze zwerfkatten terug te zetten, dan zoeken we een geschikte
buitenplek voor deze katten waar ze ook verzorgd worden. Jonge zwerfkatjes worden gesocialiseerd en krijgen dan een toekomst als huiskat.
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De vangacties worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens
volledig. In 2019 waren er zo’n 85 vrijwilligers werkzaam: ongeveer 70 voor de vangacties,
de verzorging van de katten in de opvang en voor de socialisatie van kittens. En circa 15
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 stichting een erkend
leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ook
in 2019 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 2019 gewerkt met een dierenarts
die twee dagen per week bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt. Daarnaast zijn er dierenartsen die als vrijwilliger hun diensten ter beschikking stellen aan de zwerfkatten. De
interne dierenartsen hebben circa 50 % van de neutralisaties en 85 % van de overige behandelingen 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
werken. We kunnen op deze manier op de ondersteuning van 37 dierenklinieken rekenen.

Personalia
Algemeen bestuurslid Maaike Wermer is op 1 maart 2019 afgetreden en we hebben Marcel
Meijer verwelkomd in het bestuur als haar opvolger. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden
en heeft dit jaar vier keer vergaderd en is ook een keer bijeengekomen voor een brainstormsessie over de toekomst van Stichting Zwerfkatten Rijnmond.

Dierenopvangcentrum Rotterdam gesloten
De Gemeente Rotterdam voert momenteel een studie uit naar de haalbaarheid van een
nieuw te bouwen Dierenopvangcentrum in Rotterdam. Aanleiding is de sluiting van het
Dierenopvangcentrum aan de Abraham van Stolkweg. Stichting Zwerfkatten Rijnmond is
betrokken bij de besprekingen, om te bezien of het wenselijk en haalbaar is onze zwerfkattenopvang ook naar deze nieuwbouw te verhuizen. Hierdoor zou samenwerking tussen
dierenopvang en zwerfkattenopvang efficiënter kunnen worden.
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Behaalde resultaten

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is dit jaar 712 keer op meldingen afgegaan waarbij in totaal
1.377 zwerfkatten zijn gevangen en opgevangen in onze zwerfkattenopvang. Van dit aantal
zijn 522 volwassen katten na neutralisatie en behandeling teruggeplaatst in hun vertrouwde
omgeving. Het aantal katten met eartip dat in de vangkooien liep was 2, deze katten zijn
direct weer vrijgelaten. 159 Volwassen zwerfkatten die al eerder door ons waren geneutraliseerd, 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. 117 Ernstig
zieke katten, waaronder veel oudere zwerfkatten, konden niet in leven gehouden worden.
In 2019 zijn 419 jonge zwerfkatten door vrijwilligers gesocialiseerd en geplaatst als huiskat.
92 Katten zijn herenigd met de eigenaar, dankzij een identificatiechip en met behulp van de
databanken waar ze geregistreerd staan, of dankzij Stichting Amivedi (gevonden en vermiste
huisdieren). Voor 234 tamme volwassen katten is een nieuw thuis gevonden en 61 schuwe katten zijn 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 goed verzorgd.
Wij hebben in 2019 in totaal 8 katten van andere dierenopvangcentra opgevangen. Wij werken samen met o.a. Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Spijkenisse, Gouda, Dordrecht en
Numansdorp door tamme en verwilderde katten uit te wisselen.

In 2019 zijn we 712 keer op meldingen afgegaan
waarbij 1.377 zwerfkatten zijn gevangen en tijdelijk
ondergebracht in onze zwerfkattenopvang:
281 poezen zijn gesteriliseerd, ontwormd, ontvlooid, ingeënt en teruggeplaatst
in hun vertrouwde omgeving of hebben een nieuw thuis gekregen
241 katers zijn gecastreerd, ontwormd, ontvlooid, ingeënt en teruggeplaatst
in hun vertrouwde omgeving of hebben een nieuw thuis gekregen
477 kittens opgevangen
117 ernstig zieke katten en kittens konden niet in leven gehouden worden
2 katten zijn direct weer losgelaten dankzij de herkenning van een eartip
159 katten waren al gesteriliseerd/gecastreerd maar zijn behandeld tegen
oormijt of andere aandoeningen en daarna teruggeplaatst
8 katten die van andere dierenopvangcentra zijn gekomen, zijn herplaatst
92 katten die werden vermist, zijn opgehaald door de eigenaar dankzij een
identificatiechip of met behulp van Amivedi
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Overzicht behaalde resultaten door Stichting Zwerfkatten Rijnmond
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1377 totaal aantal (op)gevangen zwerfkatten
1363

Katten/kittens die in 2019 een nieuw thuis kregen:
234 makke volwassen katten zijn ondergebracht in huisgezinnen
hiervan zijn 56 katten via dierenopvangcentra geplaatst
419 jonge katjes zijn gesocialiseerd en ondergebracht in huisgezinnen
hiervan zijn 15 katjes via dierenopvangcentra geplaatst
61 schuwe katten die niet teruggeplaatst konden worden en die niet plaatsbaar waren in een thuissituatie, zijn door SZR ondergebracht op buitenplekken waar de katten onderdak hebben en goed verzorgd worden

218

714 totaal aantal katten met een nieuw thuis

741

462

61
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Totaal aantal gevangen zwerfkatten in Rijnmond

Het werkgebied waar Stichting Zwerfkatten Rijnmond in actie is gekomen:
Groot Rotterdam, Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis, havengebieden Botlek, Europoort en Maasvlakte, Ridderkerk, Barendrecht, Heerjansdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Streefkerk, Bleskensgraaf,
Rhoon, Spijkenisse, Brielle, Poortugaal, Oudenhoorn, Abbenbroek,
Heenvliet, Zwartewaal, Hekelingen, Vierpolders, Hellevoetsluis,
Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek,
Bleiswijk, Pijnacker, Zevenhuizen, Berkenwoude, Bergambacht,
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Maasdijk,
Schipluiden, Ouddorp, Oude Tonge, Nieuwe Tonge,
Herkingen, Achthuizen, Melissant, Maasdam,
Ooltgensplaat, Middelharnis, Sommelsdijk,
Dirksland, Den Bommel, Stellendam, Goedereede, Zuidland, Zwijndrecht, Dordrecht,
Sliedrecht, Oud-Beijerland, Piershil,
Strijen en Numansdorp.
Daarnaast voeren wij acties uit in andere
gemeenten als er een beroep wordt gedaan op
onze hulp, mits de werkzaamheden het toestaan.
In 2019 gebeurde dat in Woerden, Brandwijk en Moerdijk.

Aantal gevangen zwerfkatten in gemeente Rotterdam
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Opvallende gebeurtenissen

We kregen opvallend vaak te maken met katten die bij containers werden achtergelaten. En mogelijk door de zachte winter begon het kittenseizoen vroeg, er zaten wederom veel moederpoezen
met kittens in de opvang. Daarentegen was er een afname van het aantal verwilderde zwerfkatten
en vooral grote groepen in het buitengebied kwamen minder op ons pad. Zo ook de vorige jaren, de
dalende lijn lijkt zich dus voort te zetten. Hoopgevend, al is het te vroeg om hier conclusies aan te
verbinden. Hoe dan ook waren er heel veel zwerfkatten die onze hulp goed konden gebruiken.

Winteractie
Het jaar begon met een winterse vangactie in Piershil. Onder
het toeziend oog van een sneeuwpop liepen 13 katten in de
vangkooi, waaronder de buurkat die het lekkere hapje niet kon
weerstaan. Uiteraard is die meteen weer losgelaten. Na een
week gingen 6 katten terug naar hun vertrouwde stek. Bij de
fruitteler hebben ze een warme schuur en worden ze uitstekend verzorgd. De 6 jonge katjes zijn succesvol gesocialiseerd.

Containers
De ene na de andere melding
kwam binnen over achtergelaten katten. In een reismand of in een doos en heel
vaak bij containers. Een enkele keer had de moederpoes
zelf de container uitgezocht
als een veilig plekje, maar
meestal waren de katten als
vuil weggezet. In Maassluis
nota bene ín de container,
ín een dichtgeplakte doos!
Gelukkig werden de poes en
kittens op tijd ontdekt door
oplettend personeel van het
naburige bedrijf.

Vastgebonden
Op meer manieren wilde men
kennelijk van zijn huisdier af. In
Crooswijk stopte een auto... om
daarna weg te scheuren met achterlating van drie bange katten.
Maar het kon nóg gekker. Een
hond sloeg tijdens het uitlaten aan, en jawel, diep in de bosjes zat een doorweekt katje, vastgebonden aan een boom! De
poes heeft nu een liefdevol thuis. “Onbegrijpelijk”, laten de
nieuwe eigenaren weten, “Ze is zo’n lieve en makkelijke kat!”

Heel modern
Opgepropt in een konijnenkooi
stonden ze bij de container:
drie kittens én een volwassen
kat, die in de opvang de kleintjes met moederliefde verzorgde. Pootjes om ze heen, een
flinke wasbeurt… maar bij de dierenarts bleek het een kater! Al gecastreerd, dus niet de vader, maar de ouderrol
vervulde hij met verve. Deze moderne kerel heeft inmiddels
het stadse verruild voor het rustieke platteland. Daar heet
hij ouderwets Brammetje en is heel gelukkig.
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Voor de pechvogels
Onze vrijwilligers Ingrid, Lindsey en Daphne liepen de
kwart marathon van Rotterdam om gewonde zwerfkatten een extra steuntje in de rug te geven. Zondag
7 april stonden ze aan de start en luid aangemoedigd
door het publiek, haalden ze glansrijk de finish. Uiteindelijk kwam het totale bedrag uit op € 3039,39!

In hoge nood

Kleine Wodan

Uitgeput liep Wodan op straat, pas 6 weken oud. Het gewonde oogje was niet te redden en er volgde een actie op
Facebook voor de kostbare operatie. Iedereen leefde mee
en in no time werd ruim 2000 euro opgebracht. Het ondanks alles tevreden manneke knapte langzaam op. Tot
hij koorts kreeg en weer werd opgenomen in Dierenkliniek
Rotterdam. Het bleek FIP, een fatale ziekte. Ons doorzettertje heeft geknokt voor zijn leven, maar we moesten
hem laten gaan. We zullen Wodan niet gauw vergeten!

Ze was zomaar een huis ingespurt en toen ze een plekje
zocht in de kast, werd het duidelijk: dit poesje stond op het
punt om kittens te krijgen. De
verbaasde bewoners wisten nog
net een mandje klaar te maken.
Met mandje en al, en inmiddels
twee kittens rijker, kwam ze bij
ons en die nacht bracht ze er
nog twee ter wereld. Na wat
speurwerk vonden we de eigenaar, maar die wilde haar niet
terug. Lady woont nu bij het
gezin waar ze in hoge nood aanklopte! De kittens hebben een
goed thuis gekregen.

In de media

Filmploegen van RTV Rijnmond en RTL 4 kwamen langs en
NPO3 volgde ons een dag lang in het veld en in de kattenopvang voor het programma De Buitendienst. Ook waren we te
vinden in de kranten, zoals elke week in de Havenloods en
In de buurt-Rotterdam met aandacht voor een adoptiekat.

Live vanuit de opvang
Gré Starink doneert al jaren ‘iets als ze het heeft’ en ook
de opbrengst van de auto schonk ze aan de zwerfkatten.
Onlangs vierde ze haar 89e verjaardag bij ons in de opvang:
“Ik wil graag even knuffelen met de katten, op deze leeftijd begin je niet meer aan een nieuwe in huis.” Iedereen
genoot van haar inspirerende aanwezigheid en toevallig
was Radio Rijnmond er ook. Die hadden geen enkele moeite om de drie uur durende uitzending te vullen.
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Voorspellende gave
Iedereen viel in katzwijm voor deze zingende kater:
“Please carry me home”. Duncan was z’n huisje kwijt en
liep zwervend bij Ahoy. Nam hij daar alvast een voorschot
op de winst? Het songfestival moest toen nog beginnen
maar de bookmakers geloofden erin, en wij ook!

Trendsetter
De wederzijdse liefde spat er
vanaf en het zit wel snor met deze plaatsing. Op Facebook was
men het er grondig mee eens,
honderden oh’s en ah’s en menigeen was ook zeer gecharmeerd
van mevrouws prachtige tas!

Verrassing!
De schuwe poes zat al in de vervoersbox en we wilden net
wegrijden... riep de melder ons terug: “Hooo!” Poes had in
haar schuilhok een verrassing achtergelaten: drie kittens!
Die heeft ze heel goed verborgen weten te houden.

Wonderdokter

Jack en Danny hadden naar binnen
gekrulde oogleden (entropion). Heel
pijnlijk, gelukkig is onze dierenarts
ook een kundig chirurg. Maar die vreselijke kap...
als pleister op de wonde wachtte ze een fijn thuis!

Hulphond
Toen een moederpoes één kitten links liet liggen, gingen wij
ermee naar de dierenarts. Die
besloot het kitten mee naar huis
te nemen zodat zij het kon voeden en in de gaten houden. Daar
nam Ted, de labrador des huizes, de zorg voor een deel over.
Hij likte het kitten schoon, net
als een moederpoes.
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Sportief
feessie
Op golfbaan
Hitland in
Nieuwerkerk
aan den IJssel werd op
27 september het event ‘Golf en
Eten is een feessie’ gehouden. De
opbrengst was voor het goede doel
Stichting Zwerfkatten Rijnmond.
Het golfevent heeft € 7.100 opgebracht voor de zwerfkatten. Dankzij vele sponsors en vrijwilligers is
het een groot succes geworden.

In het nauw

Deze schuwe kater liep op het verdiepte stuk snelweg ten noorden van de Ketheltunnel. Rijkswaterstaat heeft tot tweemaal toe de A4 afgezet zodat
wij hem konden vangen. Hoe kwam hij daar? Meegelift? Een eigenaar heeft zich nooit gemeld, nu
heeft hij een buitenplek ver van de snelweg!

Gesnapt!
Bladernestje

Voordat deze drie zwerfkittens bij de Slikken van
Goeree de vangkooi inliepen, wist vrijwilliger Jaap
ze nog snel even te ‘snappen’ met zijn camera.

Je parkeert je fiets in de kluis en dan ontdek je ineens een nestje pasgeboren kittens tussen de binnengewaaide bladeren!
Meneer was zo vriendelijk om een trein later te nemen en wachtte tot wij er waren
om de moederpoes en kittens op te halen.

Het spoor bijster
Dacht Binkie de trein te pakken? Bang liep
hij op het spoor bij station Blaak en onze
hulp werd ingeroepen. In samenwerking
met de NS en ProRail, die een spoorwissel
instelden, konden wij veilig een vangkooi
plaatsen. Daar liep hij gelukkig snel in en
dankzij de chip volgde in de opvang een ontroerende hereniging met de blije eigenaar!
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Vrije vogel
Solliciteert Tim hier naar een ritje terug naar de opvang? Nee,
deze vrije vogel is gewoon een nieuwsgierige vent. Op zijn buitenplek bij de begraafplaats krijgt hij tip top verzorging. Waarom
dan toch elke ochtend zo moe? Een gps-tracker heeft hem verraden, Tim maakt ’s nachts ellenlange tochten langs de graven.

Soms zit het mee...

Wat was het warm hè, die hittegolf in juli! Toch gingen
we op pad naar Gemeentewerf Dordrecht voor een melding over een poes met kittens. Gelukkig bood de wilg
wat schaduw en het was snel raak: eerst de poes en
een kitten, later nog een kitten, en de volgende dag
het derde kitten met ook nog eens de vader. Het gezin
compleet, actie geslaagd!

...en soms zit het tegen

Deze Harry trapte er niet in. Men was al een tijd bezig
om hem uit de kelder te lokken en ook onze vangkooi
bood geen soelaas. Later lukte het een omwonende
wel en kon ie gelukkig weer naar huis!

Nattigheid
Eentje was al in de sloot gevallen, de anderen bijna… net op tijd gered door de melder belandde dit angstige trio bij ons;
doorweekt, onder de modder en vol vlooien. Ze gingen door naar een gastgezin waar
ze meteen ontwormd en ontvlooid zijn en
zo klein als ze waren, na een paar uur hadden ze zich helemaal schoongewassen!

Ondersteuners
Iemand kwam langs met voer, menig
feestvierder vroeg geen cadeau maar
een bijdrage voor de zwerfkatten en
Cargill BV doneerde een couveuse, hier
werden wij natuurlijk ook warm van.
Er waren nog meer mooie gebaren en
we konden ook weer nieuwe sponsors
van de opvangkamers verwelkomen.
Bedankt namens de zwerfkatten!
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Vrijwilligersdag
Elk jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd
om de vrijwilligers en medewerkers te bedanken
voor hun inzet. Na een wandeling door natuurgebied het Ruigeplaatbos in Hoogvliet, onder begeleiding van vier boswachters, kwamen we bijeen
in restaurant de Heerlijkheid voor een uitgebreide, vegetarische lunch. Een Mediterrane smaakbeleving die werd opgeluisterd door zanger Frits
Williams. De vrijwilligers kregen het boek ‘De
toekomst van de kat’ van wetenschapper Rutger
Lazou aangeboden door een donateur die de
stichting een warm hart toedraagt. Na afloop
ging iedereen weer op huis aan, met een kerstpakket én een leuke ervaring rijker.

Open Dag
De Open Dag had dit jaar wat nieuwe
snufjes. Zo ging de loterij digitaal en
werd het aantal bezoekers geteld: bijna
1400! Dat overtrof alle verwachtingen.
De opzet was ook ruimer, voor de braderie verrees een compleet tentendorp.
Uiteraard was de gezelligheid als vanouds, zo ook de speelse kittens in het
voorportaal die de show stalen. Voor
een fotoverslag van deze geslaagde dag:
www.zwerfkattenrijnmond.nl/nieuws

Grenzeloos bezoek
We hebben veel contact met onze bondgenoten
om kennis te delen. Zo zijn we 3 september op bezoek geweest bij Dierenbescherming Eindhoven.
We hebben van gedachten gewisseld over het werk
voor de TNRC katten en we spraken over hun
nieuwbouwplannen. Maar uiteraard ontvangen wij
zelf ook bezoek in onze kattenopvang. Onder meer
Kat in Nood en St. Dierenhulpverlening Woerden mochten we verwelkom. En soms helpen we een
handje met het nodige materiaal. Zo verbouwde Ben oude opvanghokken voor onze nederburen uit
Wommelgem en de dames van Poezelo keerden zuidwaarts met zijn
specialiteit: “We kunnen het nog altijd niet geloven, maar de Rolls
Royce onder de vangkooien staat wel degelijk bij ons! De zwervertjes kunnen maar wat blij zijn met jullie!”

Casa de Joep
Het is altijd erg leuk en dankbaar om lieve berichten te krijgen
van nieuwe eigenaren over hoe het hun adoptiekat vergaat. Maar
deze ex-zwerver heeft wel een héél erg luxe huisje getroffen!
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