
Organisatie 
 
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. 
 
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 deze zwerfkatten terug te zetten, dan zoeken we een geschikte 
buitenplek voor deze katten waar ze ook verzorgd worden. Jonge zwerfkatjes worden ge-
socialiseerd en krijgen dan een toekomst als huiskat.  
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Schuwe katten gaan na herstel weer terug (vangactie Spaanse Polder). 
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De vangacties worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, de socialisatie van kittens 
volledig. In 2020 waren er zo’n 80 vrijwilligers werkzaam: ongeveer 65 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 donateurs-
blad Omzwervingen, website, technische dienst en ICT. Tevens is de stichting een erkend 
leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ook  
in 2020 hebben wij stagiaires begeleid. Voor de directie en coördinatie zijn 6 parttime me-
dewerkers in dienst (4,2 fte).  
 
Voor de uitvoering van de veterinaire handelingen werd in 2020 gewerkt met een dierenarts 
die twee dagen per week bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt. Daarnaast zijn er die-
renartsen 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 behan-
delingen 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.  
 

In dit corona-jaar stond het hele team ondanks de soms 
lastige omstandigheden klaar om de zwerfkatten te hel-
pen. Door de situatie kwamen we wel iets minder in actie 
dan gewoonlijk. Maar het gaat erom wat we wél hebben 
kunnen doen. Ook fijn hoe vaak de melders bereid waren 
om mee te werken want het was regelmatig improviseren 
met de anderhalve-meter-maatregel. En dan blijkt het 
formaat van onze vangkooien ineens heel passend! 



Stichting Zwerfkatten Rijnmond is dit jaar 578 keer op meldingen afgegaan waarbij in totaal 
1.165 zwerfkatten zijn gevangen en opgevangen in onze zwerfkattenopvang. Van dit aantal 
zijn 606 volwassen katten na neutralisatie en behandeling teruggeplaatst in hun vertrouwde 
omgeving. Het aantal katten met eartip dat in de vangkooien liep was 3, deze katten zijn  
direct weer vrijgelaten. 109 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. 105 Ernstig  
zieke katten, waaronder veel oudere zwerfkatten, konden niet in leven gehouden worden.  
In 2020 zijn 334 jonge zwerfkatten door vrijwilligers gesocialiseerd en geplaatst als huiskat. 
79 Katten konden worden herenigd met de eigenaar dankzij registratie via een identificatie-
chip of dankzij Stichting Amivedi. Voor 191 tamme volwassen katten is een nieuw thuis gevon-
den en 71 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 daar goed verzorgd. Wij hebben in 2020 in totaal 8 katten van andere dierenopvang-
centra opgevangen. Wij werken samen met o.a. Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Gouda, 
Spijkenisse, Dordrecht en Numansdorp door tamme en verwilderde katten uit te wisselen.  

 
 

2020 Behaalde resultaten  
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In 2020 zijn we 578 keer op meldingen afgegaan 
waarbij 1.165 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 
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1165  totaal aantal (op)gevangen zwerfkatten 

makke volwassen katten zijn ondergebracht in huisgezinnen  
hiervan zijn 56 katten via dierenopvangcentra geplaatst  
jonge katjes zijn gesocialiseerd en ondergebracht in huisgezinnen 
hiervan zijn 15 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 
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Katten/kittens die in 2020 een nieuw thuis kregen: 

Overzicht behaalde resultaten door Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

606  totaal aantal katten met een nieuw thuis 
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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, havenge-
bieden Botlek, Europoort en Maasvlakte, Ridderkerk, Barendrecht, Heerjans-
dam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 
IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Streefkerk, Ouderkerk aan den 
IJssel, Rhoon, Spijkenisse, Brielle, Geervliet, Oudenhoorn, Abbenbroek, 
Zwartewaal, Hekelingen, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Rockanje, Berg-
schenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Pijnacker, Zevenhuizen, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasdijk, Ouddorp, Nieuwe 
Tonge, Oude Tonge, Achthuizen, Melissant, Ooltgensplaat, 
Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland, Den Bommel, 
Stellendam, Goedereede, Simonshaven, Stad aan  
‘t Haringvliet, Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, 
Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Gorinchem,  
Oud Alblas, Alblasserdam, Klaaswaal, Strijen  
en Puttershoek.  
Daarnaast voeren wij acties uit in andere 
gemeenten als er een beroep wordt gedaan op 
onze hulp, mits de werkzaamheden het toelaten. In 
2020 gebeurde dat in Den Haag, Delft en Alphen aan den Rijn. 

Aantal gevangen 
zwerfkatten in  
Rotterdam 

Aantal gevangen 
zwerfkittens in  
Rotterdam 



Ook wij kregen te maken met de maatregelen: het van elkaar afstand houden bij vangacties en de 
dagelijkse verzorging van de katten in de opvang vroeg extra inzet. Verder sneuvelden enkele van 
onze vaste activiteiten: de Open Dag, sponsorloop en het vrijwilligersuitje konden niet doorgaan. 
En de lockdown maakte het voor sommige zwerfkatten knap lastig om genoeg eten te vinden. Het 
door deze omstandigheden bijzondere jaar 2020 samengevat in woord en beeld: 

 
 

2020 Opvallende gebeurtenissen  
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Blikvanger 
Oeps, in de bonen! 
Toen deze kater het 
laatste restje uit 
een soepblik wilde 
likken, bleef hij 
vastzitten met zijn 
kop. Dierenambulance Rotterdam wist hem uit zijn be-
narde positie te bevrijden. Nadat hij bij ons was bijgeko-
men, kon deze schuwe jongen weer terug naar zijn ver-
trouwde plek. Nu hopelijk geen soep meer op het menu! 

Bij de aflevering van een container in Zeeland sprong 
plots een poes eruit. En jawel, bij het afvalbedrijf in de 
Spaanse Polder lagen haar kittens! Het is niet meer ge-
lukt de poes te vinden, de kittens gingen naar een gast-
gezin. Bij het bedrijf zijn we meteen een actie gestart: 
naast de 15 katten liepen er ook duiven en ratten in de 
vangkooi! Het is daar dan ook een waar voedselparadijs.   

Voedselparadijs 

Juist dit jaar, zonder Open Dag 
en sponsorloop, waren de giften 
extra hartverwarmend. Onze do-
nateurs en ondersteuners, de 
mooie initiatieven… onmogelijk 
om alles hier te benoemen maar 
we zijn iedereen erg dankbaar! 
Ook de nieuwe (en blije) eige-
naren van Joop die 6 pakken 
schoonmaakpapier doneerden. 
Zeer handig in coronatijden!  

Hartverwarmend Lefvogel 
Hygiëne staat immer 
voorop, voor katten 
en mensen, dus bij 
elke nieuwe maat-
regel pasten we ons 
aan: mond-neuskapje, 

alleen in de auto, vaste teams, geen bezoek en regelma-
tig werd de opvang doorgelucht. Tja, dan heb je soms 
een ongenode gast! Met alle vangervaring aan boord kon 
het roodborstje snel weer veilig buiten fladderen. 
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Hebbes (1) 
Onder een woning in Ridderkerk zat een moederpoes met 
5 kittens waarvan eentje zich niet liet pakken. Maar de 
spleet was te nauw om erbij te komen. Wat nu? Met de 
nodige volharding en wat creativiteit is het vrijwilligers 
Corinne en Diana toch gelukt… dankzij een schepnet! 

Een schepnet bood hier geen 
soelaas, net als de arm van on-
ze buitencoördinator die tekort 
schoot. Maar de melder had  
nog iets anders achter de hand. 
Floep… met een katvriendelijke 
grijpstok toverde Joke drie kit-
tens uit de houtstapel. Ze wer-
den snel herenigd met de moe-
derpoes die al eerder in de 
vangkooi was gelopen. 

Hebbes (2) 

Vechtwonden, tumoren, beschadigde of ontstoken 
ogen, kapotte staarten, oormijt plus andere krie-
belaars en zelfs een kruipende grasaar… het was 
druk op de behandeltafel! Deze schuwe langhaar 
zat vol met klitten en kreeg een ferme knipbeurt. 
Wat een verlossing! Toen hij daarna ontdooide tij-
dens z’n herstel bij het gastgezin, was het dubbel-
vreugd! Japie is nu een gezellige huiskater. 

In de ziekenboeg 

Ai Ai, daar zit je dan met je 
pootjes klem in een rattenval! 
Een voorpoot zwol op tot 
enorme proporties. Gelukkig 
heeft ‘Big Foot’ er niks aan 
overgehouden… of toch wel: 
een fijn thuis waar hij dikke 
vrienden is met de hond! 

In de klem 

Onafscheidelijk 
Stel, je bent nog piep en je zit vol vlooien! Tja, dan moet 
je dus in bad. Vervolgens krijg je fysio omdat je verzwakte 
achterpootjes steeds in een spagaat glijden. Dan is het 
heerlijk om een supermamma te hebben! De poes bleek 
ontzettend lief en beschermend naar haar enige kitten.  
Uiteraard is het onafscheidelijke duo samen geplaatst. 
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Reddende engel 
Chauffeur Pieter van Suez dacht even een container te ver-
wisselen maar opeens hoorde hij hard gepiep, er lag een 
nestje kittens onder! Heel voorzichtig heeft hij de contai-
ner omhoog getakeld, al ging dat niet schadevrij en kostte 
het z’n no claim. Maar ze waren gered! De poes konden we 
snel vangen en ging gauw naar haar kleintjes in de opvang.  

Druk op de N59 
Wat doen onze Goereese vrijwilligers Danny en Calvin toch 
telkens in de berm langs de N59? Nou, katten redden! Zoals 
drie weeskittens, de poes was overleden. Door de moeder-
roep af te spelen op YouTube kwamen ze uit de bosjes!  
Een andere keer (foto) liet de poes zich snel vangen maar 
haar kittens niet, terwijl het drukke verkeer voorbijraasde. 
Nu geen roep via YouTube, moeders deed het zelf vanuit  
de vervoersbox die werd geplaatst achter de vangkooi!  

Kiekeboe 
Een actie met veel bekijks: door 
de warmte zat iedereen op het 
balkon en toen we de weggekro-
pen kittens uit de struiken haal-
den, kwamen alle kinderen toe-
gestroomd. Dit nieuwsgierige 
aagje bekeek al die drukte veilig 
door het gat in de vervoersbox. 
De moederpoes liet zich pas na 
middernacht vangen, toen was 
‘het publiek’ naar bed. 

In Dierenopvang Krimpen zat een poes 
die mogelijk kittens had op de vindlo-
catie. Ze riepen onze hulp in want de 
groenstrook tussen de flats in Capelle 
a/d IJssel kennen we van meerdere 
acties. Maar ook wij moesten echt al-
les uit de kast trekken: de kittens za-
ten verstopt in een holle boomstam! 
De poes ging meteen richting ons om 
zich te ontfermen over haar kroost. 

Holbewoners 

We leerden Joost de Jongh kennen  
als lid van de Raad voor Dierenaange-
legenheden (RDA). Ze kwamen des-
tijds hun licht opsteken over onze werkwijze om het  
Ministerie van Economische Zaken te adviseren. De 
RDA heeft onze aanpak voor de zwerfkatten als Best 
Practice bestempeld. In 2020 zwaaide Joost na 30 
jaar af als voorzitter van brancheorganisatie Dibevo. 

Een deel van 
zijn afscheids-
cadeau schonk 
Joost aan onze 
stichting! Wij 
waarderen dit 
gebaar zeer. 

Schenking 
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Eindelijk, na 3 maanden kon Robinson weer voet aan 
vaste wal zetten. Na eerst een overtocht in een rub-
berbootje, samen met vangkooi en onze vrijwilliger 
met zeebenen. De kater was achtergelaten op een ei-
landje in het Brielse Meer. Hij liet zich niet pakken en 
de recreanten die er aanmeerden, werden belaagd door 
de hongerige en intussen verwilderde kat. In de opvang 
at Robinson z’n buikje vol en viel in een diepe slaap. 

Onbewoond eiland 

Doorweekt kwam ze binnen, net 
op tijd uit de Wijnhaven gevist. 
Nadat de verkleumde poes was  
opgedroogd, checkten we op een 
identificatiechip. En jawel, het 
bleek Muntje. Nou, Muntje heeft 
geluk gehad! Nog meer hadden het 
geluk aan hun zijde: 79 vermiste 
katten gingen dit jaar terug naar 
huis dankzij een chip of Amivedi!  

Geluksmuntje 

Begin decem-
ber hebben 
wij de vloer  
in de kitten-
opvang laten 
coaten en enkele weken later die 
in de kattenopvang en in de ope-
ratiekamer. Kijk de vloer weer 
eens blinken! Deze onderhouds-
beurt is mogelijk gemaakt door 
Stichting Dinamo Fonds. 

Blink 
Blink 

Naast de wekelijkse adoptiekat in De 
Havenloods en In De Buurt kregen we 
aandacht in het AD Rotterdam over 
de drukte in coronatijden. Bij RTV 
Rijnmond waren we live op de radio 
en op hun site verscheen een bericht 
over een actie in Middelharnis waar 
de vele katten bij een bedrijf ge-
voerd werden door de werknemers.  

Een vrouw liep toevallig die dag een andere 
route met haar hond toen ze een doos zag. 
Nieuwsgierig maakte ze die open en twee 
prachtige ogen keken haar aan. De poes  
was met haar pasgeboren kleintjes neer-
gezet bij de kerk! Het Huis van God heeft 
poes achter zich gelaten, ze woont nu in 
een ander huis, met haar zwarte kitten. 

Kerkgangers? 

In de media 
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Hongerige katjes 
Ze hadden zo’n honger dat men ze zo in een bench kon 
zetten. Eentje sprong zelfs bij iemand in de auto. Ze wa-
ren achtergelaten bij het Ambrosius Gilde in Zevenhuizen. 
Later hebben we daar nog 2 volwassen katten gevangen. 
De vader en moeder? Ze waren sowieso net zo hongerig! 

…en vervolgens Jan Jaap 
Jan Jaap stond ook een operatie te wachten, vanwege z’n 
hazenlip. Maar het risico bleek te groot en het ventje weet 
er prima mee om te gaan. Hij heeft zorgzaam personeel ge-
kregen, zo ook Saartje. Het gaat heel goed met beiden. En 
uw geweldige donatie dan? Nou, genoeg andere pechvogels 
dit jaar… ze konden het heel goed gebruiken! 

Saartje had een nare breuk in haar pootje en moest een ope-
ratie ondergaan waar flink wat kosten aan vastzaten. Er werd 
liefdevol gedoneerd na een oproep op Facebook, echt gewel-
dig! Saartje ging naar de specialist in Vught. Die wilde het 
eerst toch nog even aankijken, twee maanden later stond hij 

versteld: de operatie 
bleek niet meer nodig. 
Het ingezamelde be-
drag? Dat schoof door… 

Hulpactie voor Saartje…  

Zoals deze poes die liep te hinkepoten op straat: 
ze had haar voorpoot onder het halsbandje door 
gewurmd. Dat veroorzaakt een nare wond in de 
oksel die moeilijk geneest. Ze moest meerdere 
malen een roesje krijgen om haar te behandelen 
en te verzorgen. Het goede nieuws; na vijf weken 
was de wond uiteindelijk mooi geheeld en kon 
poes Mak vertrekken naar haar nieuwe thuis. 

Pechvogel 

Bij een grote actie in Zwartewaal ging het opeens zo 
rap met vangen dat onze fotograaf moest bijspringen. 
Deze dames waren zo vriendelijk om even op z’n ca-
mera te passen. Resultaat: 11 poezen, 5 katers plus 
een mooie fotoserie! Later keerden de katten terug 
naar hun warme schuur. De groep kan zich niet meer 
uitbreiden en wordt goed verzorgd door de bewoner. 

Oppas 



Het is altijd dankbaar om leuke berichten te krijgen van nieuwe 
eigenaren over hoe het hun geliefde adoptiekat vergaat. Kitten 
Brutus wist wel raad met het thuiswerken in dit coronajaar! 

Thuiswerkers 
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In het najaar ging de horeca op slot, in-
clusief de strandtenten. Dit zwerfkatje 
dreigde daardoor te verhongeren in de 
duinen. Ook in de stad kregen meerdere 
zwerfkatten het moeilijk tijdens de lock-
down en hadden onze hulp hard nodig.  

Overlevers 

De eigenaar van een Oldtimer ontdekte op de stoel 
een moederpoes met kittens. Tja, best comfortabel 
toch... die lederen bekleding? Deze poes met smaak, 
Corvette, verhuisde met haar kittens Chevy, Cabrio, 
Camaro en Coupé naar de opvang. Niet moeilijk om 

te raden waar kleine 
Chevy van droomt… 

Luxebeestjes 

We kennen Wellnessresort Elysium intussen goed. 
Nee, geen saunadagje… een poes had daar haar 
kittens verstopt. Na lang zoeken kwam het ver-
lossende miauwtje uit een opslag. Die moest wel 
eerst leeg om ze eruit te halen. Later werd weer 
een poes met kittens gemeld. Die zijn niet meer 
gezien. Wel daags ervoor dit ventje, moederziel 
alleen… kwijtgeraakt toen poes ze aan het ver-
slepen was? Louie krijgt nu z’n wellness thuis! 

Saunapoezen 

Buitentijgers 
Dit jaar kregen 71 schuwe katten een nieuwe bui-
tenplek. Ze waren welkom bij boerderijen, kweke-
rijen, tuincentra en maneges. Bij het plaatsen van 
een schuwe kater in Strijen kwam zelfs onvermoed 
een groep zwerfkatten aan het licht die we meteen 
konden helpen. En soms kan het verkeren: dit bui-
tentijgertje had het zo naar z’n zin dat hij is inge-
trokken bij de bewoners en nu een binnentijger is! 


