
Nieuwsbrief

Op 4 augustus 2021 kreeg het asiel
bezoek van de nieuwe burgermeester van
Oostzaan Marvin Polak en
beleidsmedewerker  Dierenwelzijn Mark
Bloemberg. Het was een leuke
kennismaking  waarbij  ook is gesproken
over de toekomstplannen en de
benodigde gemeentelijke samenwerking.
Vervolgens kregen beide heren een
rondleiding door het asiel. En ja, dan ga je
natuurlijk met een  aantal schattige kittens
op de foto. Dank Marvin en Mark voor
jullie bezoek en belangstelling. 

Wij hopen op een fijne samenwerking!

Dopey

Op een dag werden wij gebeld door de dierenarts.
Er was een kat afgestaan omdat hij een lelijke breuk
in zijn voorpoot had en geopereerd moest worden.
Of het asiel deze schattige kater wilde overnemen.
Tuurlijk was ons antwoord, waardoor lieve Dopey
na weken strompelen en pijn eindelijk geholpen
kon worden. Na een geslaagde operatie kon Dopey  
rustig bijkomen in een pleeggezin, waar hij met veel
liefde en aandacht weer snel opknapte. Zijn poot is
inmiddels genezen en ja, de buurvrouw van het
pleeggezin werd opslag verliefd (begrijpelijk).......
dus woont Dopey nu prinsheerlijk in zijn nieuwe
huisje!! 

En namens Dopey dank aan alle mensen die
hebben gedoneerd voor zijn operatie!
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Woord van de penningmeester

In februari ben ik, Cynthia Schouten aangetreden als 2e penningmeester. Voor die tijd was ik al zo’n
jaar of 10 bij het asiel betrokken als pleeggezin voor moederpoezen en kittens. Ik denk dat ik samen
met mijn gezin al zo’n 200 pleegkittens heb gehad en wij blijven nog altijd enorm genieten van al die
wonderlijk mooie en leuke kittens en hun moeders. Naast al deze kattenactiviteiten werk ik als concern
controller bij een school. 

In juni heb ik het penningmeesterschap overgenomen van Wim Damstra en in juli heeft Wieteke
Drummen (in het bestuur sinds 2017) het voorzitterschap overgenomen van Iny Damstra, die op haar
81e jaar met pensioen is gegaan. Astrid Westerman is van algemeen bestuurslid secretaris geworden
en Ria Kater is nog steeds algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Ria en
Astrid werken ook sinds jaar en dag wekelijks als schoonmaakvrijwilliger in het asiel. Naast onze drie
betaalde medewerkers (waarvan twee in bezit van een asielbeheerders diploma), zijn er nog zo’n 25 a
30 vrijwilligers bij het asiel betrokken voor de dagelijkse schoonmaak, de socialisatie van katten, het
uitvoeren van klussen en tuinwerkzaamheden en de opvang als pleeggezin. 
Wij zijn hier ontzettend blij mee. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

De overgang van de donateursgegevens naar de nieuwe penningmeester is helaas niet goed gegaan.
Daarom zijn we dit bestand weer opnieuw aan het opbouwen. Wij willen wat meer gebruik gaan maken
van goedkopere moderne communicatiekanalen, bijvoorbeeld onze website en Facebook, maar ook
onze trouwe schriftelijke donateurs zullen binnenkort weer van ons horen. Onze excuses als u onze
post heeft gemist de afgelopen tijd.

De jaarrekening en begroting sturen wij tegenwoordig niet meer toe, maar publiceren wij op onze
website: Jaarcijfers - Dierenasiel Oostzaan . Bedankt voor al uw financiële steun, wij hopen hier nog lang
op te kunnen rekenen!

Wat een fantastische tijd was het…

Bovenstaande zou molenkat Thyson vast en zeker
uitgesproken hebben als wij, verzorgers van onze
geliefde viervoeter, met de kat konden praten over de
afgelopen corona-tijd.
In het land, over de hele wereld heeft corona een
enorme impact gehad, hoofdzakelijk in negatieve zin.
Maar kijkend naar onze situatie, heeft Thyson meer
dan al zijn levensjaren daarvoor, een toptijd gehad.
Extra aandacht kunnen krijgen. .

Molenaarsvrouw Marijke is werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag en heeft de afgelopen anderhalf
jaar veel thuisgewerkt. Ik, als molenaar ben natuurlijk veel aanwezig in en rond de poldermolen, maar in
coronatijd was ik nóg meer dan anders aanwezig in en rondom de molen.

Ondanks dat Thyson een echte buitenkat is, is hij vanaf zijn komst naar de molen in 2013 als ‘niet plaatsbare
kat’ verworden tot een onmisbaar huismaatje van het gezin. Zeker in het eerste jaar van zijn komst, hield hij
gepaste afstand van ons, vervolgens toonde hij genegenheid door zijn lichaam tegen onze broekspijpen te
laten glijden als wij buiten waren. De volgende stap was dat wij hem mochten optillen, maar dan wel
vrijstaand op onze onderarmen. Thyson heeft een tijd in de molenschuur gewoond, maar toen hij eenmaal
de molen als zijn thuis zag, wilde hij als volgende stap ‘s avonds op onze schoot liggen als wij rustig aan de
televisie gekluisterd zaten.

Het o zo vaak samenzijn van Marijke en Marcel in de afgelopen 2 jaar zorgde ervoor dat er meer met elkaar 
gepraat werd op het molenerf. Onze stemmen zijn zeer vertrouwd voor Thyson en doet hem goed. Hij
kwamdaarom meer dan geregeld naar ons toe. Dit resulteerde in een volgende vriendschapsstap; hij
sprong nu zelfsbuiten bij ons op schoot als wij na noeste arbeid in de moestuin (of elders) even rust namen
in de schommelstoel op het gras. Wij zouden niet weten of er nog een volgende stap kan komen,
vooralsnog is ‘wilde’ buitenkat Thyson een echte mensenvriend geworden, want zelfs enkele geregeld bij
ons over de vloer komende familieleden en vrienden mogen sinds een jaar Thyson een aai over zijn kop
geven.

Beste donateur,

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van ons mooie asiel. Bij deze editie zit ook een laatste
acceptgiro. Vanwege de kosten die met de verwerking van een acceptgiro samengaan (1,50 plus 1 euro
portokosten) waarderen wij het zeer als u in de toekomst een overschrijving via de bank zou willen
doen of via onze doneerknop op de website.

Aan de donateurs die toch van ons een acceptgiro willen blijven ontvangen, doen wij het vriendelijke
verzoek telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres aan ons door te geven via telefoon of e-mail.
Info@dierenasieloostzaan.nl
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Drummen (in het bestuur sinds 2017) het voorzitterschap overgenomen van Iny Damstra, die op haar
81e jaar met pensioen is gegaan. Astrid Westerman is van algemeen bestuurslid secretaris geworden
en Ria Kater is nog steeds algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Ria en
Astrid werken ook sinds jaar en dag wekelijks als schoonmaakvrijwilliger in het asiel. Naast onze drie
betaalde medewerkers (waarvan twee in bezit van een asielbeheerders diploma), zijn er nog zo’n 25 a
30 vrijwilligers bij het asiel betrokken voor de dagelijkse schoonmaak, de socialisatie van katten, het
uitvoeren van klussen en tuinwerkzaamheden en de opvang als pleeggezin. 
Wij zijn hier ontzettend blij mee. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

De overgang van de donateursgegevens naar de nieuwe penningmeester is helaas niet goed gegaan.
Daarom zijn we dit bestand weer opnieuw aan het opbouwen. Wij willen wat meer gebruik gaan maken
van goedkopere moderne communicatiekanalen, bijvoorbeeld onze website en Facebook, maar ook
onze trouwe schriftelijke donateurs zullen binnenkort weer van ons horen. Onze excuses als u onze
post heeft gemist de afgelopen tijd.

De jaarrekening en begroting sturen wij tegenwoordig niet meer toe, maar publiceren wij op onze
website: Jaarcijfers - Dierenasiel Oostzaan . Bedankt voor al uw financiële steun, wij hopen hier nog lang
op te kunnen rekenen!

Wat een fantastische tijd was het…

Bovenstaande zou molenkat Thyson vast en zeker
uitgesproken hebben als wij, verzorgers van onze
geliefde viervoeter, met de kat konden praten over de
afgelopen corona-tijd.
In het land, over de hele wereld heeft corona een
enorme impact gehad, hoofdzakelijk in negatieve zin.
Maar kijkend naar onze situatie, heeft Thyson meer
dan al zijn levensjaren daarvoor, een toptijd gehad.
Extra aandacht kunnen krijgen. .

Molenaarsvrouw Marijke is werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag en heeft de afgelopen anderhalf
jaar veel thuisgewerkt. Ik, als molenaar ben natuurlijk veel aanwezig in en rond de poldermolen, maar in
coronatijd was ik nóg meer dan anders aanwezig in en rondom de molen.

Ondanks dat Thyson een echte buitenkat is, is hij vanaf zijn komst naar de molen in 2013 als ‘niet plaatsbare
kat’ verworden tot een onmisbaar huismaatje van het gezin. Zeker in het eerste jaar van zijn komst, hield hij
gepaste afstand van ons, vervolgens toonde hij genegenheid door zijn lichaam tegen onze broekspijpen te
laten glijden als wij buiten waren. De volgende stap was dat wij hem mochten optillen, maar dan wel
vrijstaand op onze onderarmen. Thyson heeft een tijd in de molenschuur gewoond, maar toen hij eenmaal
de molen als zijn thuis zag, wilde hij als volgende stap ‘s avonds op onze schoot liggen als wij rustig aan de
televisie gekluisterd zaten.

Het o zo vaak samenzijn van Marijke en Marcel in de afgelopen 2 jaar zorgde ervoor dat er meer met elkaar 
gepraat werd op het molenerf. Onze stemmen zijn zeer vertrouwd voor Thyson en doet hem goed. Hij
kwamdaarom meer dan geregeld naar ons toe. Dit resulteerde in een volgende vriendschapsstap; hij
sprong nu zelfsbuiten bij ons op schoot als wij na noeste arbeid in de moestuin (of elders) even rust namen
in de schommelstoel op het gras. Wij zouden niet weten of er nog een volgende stap kan komen,
vooralsnog is ‘wilde’ buitenkat Thyson een echte mensenvriend geworden, want zelfs enkele geregeld bij
ons over de vloer komende familieleden en vrienden mogen sinds een jaar Thyson een aai over zijn kop
geven.

Beste donateur,

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van ons mooie asiel. Bij deze editie zit ook een laatste
acceptgiro. Vanwege de kosten die met de verwerking van een acceptgiro samengaan (1,50 plus 1 euro
portokosten) waarderen wij het zeer als u in de toekomst een overschrijving via de bank zou willen
doen of via onze doneerknop op de website.

Aan de donateurs die toch van ons een acceptgiro willen blijven ontvangen, doen wij het vriendelijke
verzoek telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres aan ons door te geven via telefoon of e-mail.
Info@dierenasieloostzaan.nl
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Een bedankje van ons en de katten

Elk jaar in het asiel is een interessant jaar. Er worden meer katten opgenomen, maar ook meer katten
geplaatst. Bovendien gaat de plaatsing beter en sneller. Over het algemeen verblijft een gezonde kat
ongeveer 20-25 dagen in het asiel, na alle medische zorg gehad te hebben. Dit is een enorme
verbetering ten opzichte van 2019 en daarvoor, waar het gemiddeld ongeveer 65 dagen was. Een van
de opmerkelijke dingen is dat we minder echte zwerfkatten binnenkrijgen. We krijgen steeds meer
katten van particulieren binnen: de katten waar afstand van gedaan wordt. De redenen hiervoor lopen
erg uiteen, van er niet meer voor kunnen zorgen tot crisis- en spoedgevallen.

Door alle enthousiaste en vooral geweldige inzet van al onze vrijwilligers zijn we continue in staat om
elke nare situatie de kop in te drukken. Gedurende de gehele pandemie konden we elke dag weer
rekenen op onze vrijwilligers. Of het nou gaat om de dierverzorging, het socialiseren, pleeggezinnen of
zelfs een rit maken om katten van en naar de dierenarts te brengen, alles wat wij doen wordt door de
vrijwilligers mogelijk gemaakt. We zeggen dit vaak echter kunnen we dit niet vaak genoeg zeggen. U als
donateurs, samen met alle vrijwilligers zorgen ervoor dat honderden katten per jaar geholpen kunnen
worden en blijven worden. De winnaars in dit verhaal: de katten!
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Het oude vertrouwde asiel waardoor meer dan 10.000 katten hun gouden mand hebben gevonden
liet de laatste twee jaren ouderdomskwaaltjes zien. Met name de twee oudste kennels, Loesje en Kurt,
waren toe aan een heuse renovatie om ze in ere te herstellen. Renoveren kan vrij simpel zijn, maar er
komt veel bij kijken om het zo hygiënisch en katvriendelijk te maken. De katten verblijven het gros van
de tijd in de kennels. Het is daarom belangrijk deze kennels zó in te richten dat er zo min mogelijk
stress ervaren wordt. Denk aan verstop/schuil plekjes, looproutes, rustplekken, noem het maar op.
Omdat de buitenverblijven altijd open staan en we hier veel materiaal kunnen wisselen, werden alleen
de binnenruimtes vernieuwd.

Renovaties

Door de continue steun van vrijwilligers en donaties waren we in staat deze kennels prachtig te
renoveren. Ze zijn makkelijker schoon te maken en bieden volop manieren voor de katten om lekker
‘kat’ te zijn! Omdat Loesje onze standaard kitten kennel is, waren we daar vooral bezig geweest om ze
zoveel mogelijk klim, klauter en speel plezier te geven (zie bovenstaande foto’s). De kittens vonden
het geweldig en maken nu nog steeds veelvuldig gebruik van elk plankje, elk mandje en alles waar ze
hun klauwen in kunnen zetten.

Door het succes van deze renovaties gingen we snel door naar de volgende, oudste twee kennels! Corrie
en Henry. Deze kennels zijn wat ruimer en daardoor was er meer mogelijk.

We hopen binnenkort meer ruimtes te kunnen renoveren, zodat we hernieuwd leven kunnen blazen
in de laatste verouderde kennels.
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De hokken zijn op allerlei verschillende manieren aan te passen en in te delen, zodat we op elk kat
kunnen afstemmen. Katten zijn immers individuen en geen kat is hetzelfde. De katten horen we hier niet
over klagen!

Splinternieuwe hokken
 Alle zwerfkatten verblijven verplicht twee weken in de quarantaineruimte. Dit is de periode waarin de

eigenaar van de kat zich kan melden om de kat weer op te halen. Na twee weken wordt de kat ons
eigendom en komt dan in het herplaatsingstraject. Deze periode gebruiken we ook om een duidelijk
beeld van de gezondheid van de kat te krijgen, het gedrag in te kunnen schatten, zodat we ze zo
katvriendelijk als mogelijk over kunnen plaatsen naar één van de kennels. 

De eerste dagen en vaak de gehele twee weken, zijn enorm stressvol voor katten. De ruimte is wat
beperkter en dagelijks komt er iemand schoonmaken. Doodeng. De hokken waren bovendien
verouderd, kraakten en waren niet geschikt om met zo min mogelijk stress in schoon te maken. Na
veelvuldig overleg en discussies kwamen we uit op de hokken die op dit moment in onze Quarantaine
en Ziekenboeg staan. De kat heeft hier verschillende mogelijkheden om zich terug te trekken en
bovendien kan er schoongemaakt worden zonder dat de kat hier extra stress door ervaart.

Zorgkindje van 2021
 Van alle katten de dit jaar binnen zijn gekomen is er wel één in het bijzonder die bij iedereen op het

netvlies gebrand staat. Dat is Bellatrix en zij is op 22 juni bij ons in het asiel gekomen.

Ze begon als een voorzichtige, iets schuwe moeder van 4 kittens wat ook de reden was dat ze hier
kwam. Ze kwam verwilderd over. Binnen een aantal dagen begon ze al voorzichtig kennis te maken en
zelfs hier en daar een nieuwsgierig kopje te geven. Alles leek goed te gaan en helemaal goed te komen:
ze was een perfecte moeder. Een weekje verder en de eerste onregelmatigheden kwamen aan het
licht. Licht hoesten en abnormale ademhaling. Ze bleek een hele heftige longworminfectie te hebben.
De kittens bleven niet ongespaard. Ze dronken goed en Bellatrix verzorgden ze goed, toch gingen ze
achteruit. De twee ziekste kittens, Dobby en Potter zijn zelfs een tijdje met spoed opgenomen, zo
slecht ging het met ze. De andere twee Hagrid en Sneep waren wat sterker. Het ging met ups en
downs, veel zorgen en medicatie en uiteindelijk hebben Hagrid en Sneep het niet gered. Dobby en
Potter zijn opgegroeid tot ontzettend lieve, verbazingwekkend zachte mannetjes die door alles wat ze
hebben meegemaakt erg goed zijn gesocialiseerd.
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slecht ging het met ze. De andere twee Hagrid en Sneep waren wat sterker. Het ging met ups en
downs, veel zorgen en medicatie en uiteindelijk hebben Hagrid en Sneep het niet gered. Dobby en
Potter zijn opgegroeid tot ontzettend lieve, verbazingwekkend zachte mannetjes die door alles wat ze
hebben meegemaakt erg goed zijn gesocialiseerd.
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Net als haar kereltjes is Bellatrix ook uitgegroeid tot een prachtige, extreem zachte, maar bovenal
extreem aanhankelijke poes. Ze is ondanks alles wat haar tegen zit lief naar alles en iedereen. Het liefst
is ze constant omringd door mensen en spint en rolt er graag op los. Sinds december 2021 mag ze
vrolijk en vooral vrij zijn in het pleeggezin.

Maar….

Haar problemen zijn nog steeds niet voorbij. Één van haar heupkoppen is kapot en ze heeft bij beide
knieën patellaluxatie. In afwachting van haar operaties wordt ze ontzettend verwend en dat wordt haar
de rest van haar leven gegund. Wilt u Bellatrix (en andere katten) financieel steunen dan kunt u
doneren door een bedrag over te maken op ING: NL90INGB0001609473 of kijk op de site voor meer
mogelijkheden www.dierenasieloostzaan.nl/steun-ons-asiel/.
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