
Naast de opvang van zwerfkatten nemen we als er
opnameruimte beschikbaar is ook afstandskatten op. Dit zijn
vaak katten van mensen die niet langer voor hun kat kunnen
zorgen, bijvoorbeeld doordat zij financiële problemen hebben,
naar een verzorgingshuis moeten, hun huis uitgezet worden en
andere noodsituaties. 

Voorrang voor katten uit de regio 
In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het
opnemen en herplaatsen van niet of nauwelijks plaatsbare
katten. Meestal zijn dit zwerfkatten, maar soms ook katten die
bij een eigenaar vandaan komen. We vangen voornamelijk
katten uit de regio Alkmaar op. Als er voldoende plaats is,
nemen we bij ook katten van buiten de regio op.

Op zoek naar een nieuwe huisgenoot
Een groot deel van de katten die we opnemen, herplaatsen we
weer. Bent u op zoek naar een nieuwe huisgenoot? Kijk dan
eens op onze website op de pagina Huisje gezocht. Wij werken
altijd op afspraak zodat we de juiste match kunnen vinden.

Heel veel vrijwilligers
Stichting Zwerfdier heeft enkele betaalde werknemers, maar
werkt vooral met heel veel vrijwilligers. Zo hebben we een groot
team van ongeveer 120 vrijwilligers. Zij zorgen voor het
schoonmaken van de verblijven, de tuin, het socialiseren van de

katten (de zogenoemde knuffelaars), het Adoptieplan, het
fotomateriaal en het kwartaalblad Zwerver. Daarnaast zijn er
vrijwilligers die de katten voeren en de plaatsingsafspraken
regelen. Ook ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. Last but not
least is er nog directeur Kismo (kater) die altijd een oogje in
het zeil houdt. Zijn bijzondere verhaal is te lezen op de pagina
Adoptiekatten op onze website. 

Is uw huisdier vermist, meld dit dan zo snel mogelijk. Het dier
zit dan niet onnodig lang in een asiel te wachten tot de
eigenaar zich meldt. Tevens vermijd u hiermee hoge opvangkos-
ten. Maar ook als u een huisdier heeft gevonden, kunt u dit
melden. Beiden kunt u melden via het online formulier op de
website van Amivedi (www.amivedi.nl), maar ook per e-mail
(alkmaar@amivedi.com). Daarnaast kunt u op de website van
Amivedi ook zoeken naar vermiste en gevonden huisdieren,
flyers en posters maken of in contact komen met één van de
meldpunten. Voor Alkmaar en omgeving is dat onze stichting.
Naast het online melden van een dier, kunt u bellen naar 088-
0063300. 

Chip en foto's
Het is zeer aan te raden om uw huisdier te laten chippen bij de
dierenarts. Als een dier gechipt is, kan het snel geïdentificeerd
en herenigd worden met de eigenaar. Asielen, dierenambulance
en dierenarts kunnen de chip uitlezen en zo de eigenaar achter-
halen. Laat daarom uw huisdier chippen, controleer of de chip
geregistreerd staat en of alle gegevens kloppen. Vooral na een
verhuizing. Daarnaast zijn goede foto's van uw dier ook handig.
Er zijn veel zwart-witte katten, maar de exacte tekening is
cruciaal voor het terugvinden van uw dier. Maak dus goede
foto's van uw huisdier, van verschillende kanten, zodat de

tekening en eventuele bijzonderheden goed zichtbaar zijn en
geef een duidelijke omschrijving. Dit alles vergroot de kans dat
er een snelle match gemaakt wordt tussen uw melding van
vermissing en een vondeling.

Wist u dat…
• Amivedi zo'n 110 meldpunten in het hele land heeft, die

allen meldingen opnemen uit een bepaald gebied en gerund
wordt door vrijwilligers? 

• de oprichter van Stichting Zwerfdier, Martha Kruijer, ooit zo
is begonnen en van hieruit uiteindelijk onze stichting is
voortgekomen? 

• het meldpunt de meldingen op de website plaatst en onder-
houdt en tevens contact heeft met dierenasielen en dieren-
ambulances?

• er vorig jaar 77.479 meldingen waren waarvan er 43.718 zijn
opgelost en er gemiddeld dus 212 meldingen per dag worden
afgehandeld?

• er rond Oud & Nieuw door het vuurwerk ruim twee keer zo
veel vermiste huisdieren worden genoteerd op de website en
dit dus aantoont dat het belangrijk is om uw huisdier rond de
jaarwisseling goed in de gaten te houden en zo min mogelijk
naar buiten te laten?

KENT U STICHTING ZWERFDIER AL?
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“Nieuwe kat? 
Maak een
afspraak bij
Zwerfdier!”

Huisdier vermist? Meld het bij Amivedi!

“Na onze verhuizing van een appartement naar een
eengezinswoning, vonden wij het tijd worden om einde-
lijk een kat in huis te nemen. Of eigenlijk twee, want één
is ook maar zo alleen op dagen dat iedereen de hele dag
te werk is. 

Mijn vriend wilde graag een lief, pluizig babypoesje om
uren mee te spelen en te knuffelen, terwijl ik juist een
zielige stumperd uit het asiel een tweede kans wilde
geven. Het liefst eentje die er al heel lang zat en die
niemand wilde, dus dat zou vast geen kitten worden...

Daarom besloten we maar eens langs te gaan bij Stich-
ting Zwerfdier, om te kijken of zij ons konden helpen. Na
een uitgebreid intakegesprek kwam één van de vrijwilli-
gers met de oplossing: er was recentelijk een moederpoes
binnengebracht met drie kleintjes, die inmiddels bijna
oud genoeg waren om geplaatst te mogen worden. Was
een moeder met kind niet iets voor ons? Dat vonden we
allebei het perfecte compromis, want zo had mijn vriend
zijn kleine katje en ik mijn zielige stakker (want wie zet
er nou midden in de winter zijn zwangere kat op
straat??).

Dus zo geschiedde. Een paar weken later gingen mama
Fien en kleine Pip gesteriliseerd en wel met ons mee naar
huis. Na eerst een paar uur achter de bank te hebben
gekampeerd, bleek de liefde van de kat door de maag te
gaan en besloten onze nieuwe huisgenootjes toch maar
voorzichtig de weg naar de brokjes af te leggen. Nog
diezelfde avond kwam Fien zelfs al op schoot liggen,
hoewel dat een zeldzaamheid is sinds ze het fleece-
dekentje heeft ontdekt. Maar ach, een spinnende kat op
je voeten of op de rugleuning terwijl ze op je haar kauwt,
is ook fijn. Dan nemen we de halen in de bank, het
buiten opgegeten hoopje gras dat speciaal binnen op het
vloerkleed wordt uitgekotst en de nagels in je been
tijdens het omhoog klimmen naar je broodje ham maar
voor lief, want wij zouden echt niet meer zonder deze
twee kunnen!”

Petra & Rick

Stichting Zwerfdier houdt zich bezig met het opvangen en verzorgen
van zwerfkatten in de regio Alkmaar. Wij proberen de door ons
opgevangen katten geschikt te maken voor herplaatsing en voor de
dieren een permanent onderdak bij kattenliefhebbers te vinden. 

Stichting Zwerfdier is één van de circa 110 meldpunten voor vermiste
en gevonden huisdieren van Amivedi. Doel van deze registratie is dier en
eigenaar met elkaar herenigen. 

Stichting Zwerfdier/Pension Felis
Klompenmakerstraat 38  |  1825 AG  Alkmaar  |  072-5612482
info@stichtingzwerfdier.nl  |  www.stichtingzwerfdier.nl
www.facebook.com/stichtingzwerfdier
IBAN: NL49 INGB 0002 6164 89



Historie Stichting
Zwerfdier

De jaren 80 en 90 zijn op dierenwelzijnsgebied
niet erg diervriendelijk. Het is meer regel dan
uitzondering dat dieren die overlast geven,
worden gevangen en afgemaakt. Martha is hier
fel op tegen en verzet zich altijd flink tegen
dit soort praktijken. De door haar
georganiseerde vangacties houden altijd in dat
dieren na castratie/sterilisatie weer terugge-
plaatst worden op de vangplek. In de zomer
van 1978 wordt Martha geconfronteerd met
een moederpoes met drie kittens, die niet
teruggeplaatst kunnen worden. Met deze poes
wordt het idee van de stichting geboren. 

Nieuw pand
In februari 1980 worden de stichtingsstatuten
ondertekend en kan Stichting Zwerfdier
officieel aan de slag met het registreren van

vermiste en gevonden huisdieren, de opvang
van huisdieren, bemiddelen bij herplaatsing,
vangacties van verwilderde katten en ophalen
van aangereden dieren. Dit laatste gebeurt
doorgaans per fiets, een auto is er in die tijd
nog niet. Bij het 10-jarig jubileum is er grote
behoefte aan een kattenopvang en dromen we
stilletjes van een groter pand. De droom is
nog pril, maar het zaadje is geplant. Er worden
allerlei acties op poten gezet om de droom te
realiseren, er worden allerhande zaken
verkocht, bouwgrond geadopteerd,
donatiemailingen verstuurd en hebben stands
bij diverse evenementen. 

In de daarop volgende jaren komt er een
aantal flinke erfenissen binnen en opeens
kunnen we onze nieuwbouwplannen realiseren.
Op 30 oktober 1998 gaat de eerste paal de
grond in en in oktober 1999 is het eindelijk zo
ver: de opening van het nieuwe pand! Een
enorme verbetering ten opzichte van de drive-
in woning van daarvoor. 
Er zijn zeven asiel- en zeven pensionkamers,
die van alle gemakken zijn voorzien: in elke
kamer een keukenblokje met alle benodigde
middelen, negen kooien en een overdekt
terras. Verder is er een aparte
dierenartsruimte, quarantaine en ziekenboeg,
kantoor, kantine, keuken en ruime opslag en
vloerverwarming door het hele pand. 

Adoptieverblijf
Begin 2003 schrijven we in het donateursblad
over onze wens voor een grote buitenren. Daar
willen we graag katten huisvesten die langere
tijd, en indien nodig de rest van hun leven, in
ons asiel blijven. Eén van onze donateurs
vindt dit zo'n mooi plan, dat ze ons de gehele
ren schenkt, die vervolgens wordt gerealiseerd.
De ren sluit aan op de achterste twee asielka-
mers en het Adoptieverblijf is een feit. Het
Adoptieplan gaat van start. Zo financieren we
een deel van de kosten van de langdurig
verblijvende katten. 

Spontane donatieacties
Maar een nieuw pand is helaas geen garantie
voor een zorgeloos onderkomen. In de loop
der jaren waait het dak er meerdere keren
gedeeltelijk af, we hebben lekkage, scheuren
in het beton en ons schuurtje waait weg. Maar
alles wordt elke keer weer opgeknapt, zodat
onze katten een veilig onderdak hebben. Keer
op keer worden we verrast door speciale
sponsoracties van kattenliefhebbers. Zo rijden
een paar heren gesponsord mee in de Garbage
Run, houdt een basisschool een schaatsactie,
rent een hardloopteam mee in een race,
krijgen we mooie cheques van diverse winkels
en zijn er nog veel meer bijzondere donaties.
Elke keer zijn we weer enorm onder de indruk
van deze mooie spontane acties.

Bijzondere katten
In de loop der jaren zijn er heel veel katten
door ons geholpen. De teller loopt inmiddels
richting de 20.000. Van hoogzwangere

moederpoezen die voor onze deur worden
achtergelaten tot stumpers die in slechte
conditie op straat zwerven en verwarde poezen
die na het overlijden van hun baasje opeens
geen huis meer hebben. We nemen ze allemaal
liefdevol op. Ze worden vertroeteld, opgelapt
door de dierenarts en waar mogelijk voorzien
van een nieuw huis. Iedereen bij Zwerfdier
heeft wel zijn eigen favoriete kat, waar hij/zij
een speciale band mee heeft. Maar onze
'huiskatten' zijn altijd bij iedereen populair.
Deze katten hebben een speciale status. Ze
wonen voor altijd bij ons en mogen in en om
het asiel lopen. Allemaal dankzij Sam. Deze
zwarte kater stal in 2003 meteen het hart van
Martha, het was liefde op het eerste gezicht.
Deze bijzondere kater wond iedereen moeite-
loos om zijn pootjes. Inmiddels leeft Sam niet
meer, maar na hem hebben we altijd één of
twee katten met deze bijzondere status. 

Dromen
We hopen uiteraard dat we nog lang ons goede
werk kunnen doen, maar als je diep in ons
hart kijkt, zijn we liever overbodig. Dan leven
we in een wereld waarin dieren goed behan-
deld worden en zijn we hooguit nodig voor de
hereniging van verdwaalde huisdieren en hun
baasje. Mooie dromen, we weten het, maar
zonder mooie dromen is er nog nooit iets tot
stand gekomen. Droomt u met ons mee?

Op 7 februari 1980 werd Stichting Zwerfdier
officieel opgericht, maar zoals zo vaak is in de jaren
hiervoor al de basis gelegd. In 1977 komt Martha
Kruijer in contact met Bep de Boer, die de Amivedi
post voor de kop van Noord-Holland beheert. Een
paar maanden later neemt Martha de hele post over
en daarmee ook alle problemen op het gebied van
dierenwelzijn. 

Oprichter Martha draagt
stokje over aan Denise
Zoals u al kon lezen in deze krant, begon Martha ruim 40 jaar geleden met het opvangen
van katten in haar eigen woonkamer. Sinds 1980 doet zij dit als beheerder van Stichting
Zwerfdier en in 1998 sloeg ze de eerste paal van ons huidige pand aan de Klompenmaker-
straat. In al die jaren werd Martha in de stad hèt gezicht en boegbeeld van onze stichting
en daarmee ook een Bekende Alkmaarder. 

Na al die jaren van hard werken, bereikt Martha over vier jaar de AOW-gerechtigde leeftijd.
Dan wil zij 'haar' organisatie natuurlijk met een gerust hart kunnen achterlaten. De opvol-
ging van Martha wordt ingevuld door Denise Reus. Denise is inmiddels benoemd als beheer-
der en Martha als waarnemend beheerder. 
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Gezocht:
vrijwilligers
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat alle benodigde
klussen gebeuren in ons asiel. Er is altijd genoeg te doen.
Elke ochtend worden alle kattenverblijven schoongemaakt en
voerbakjes bijgevuld. 's Middags komt er een ploeg knuffelaars om de katten aandacht te
geven en te socialiseren. Maar ook het verzorgen van de tuin en het doen van kleine klusjes
in en om het asiel hoort erbij. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team
willen komen versterken. 
Bent u kattenliefhebber, minimaal 18 jaar oud en lijkt het u leuk om u in te zetten voor ons
asiel? Meld u zich dan bij ons aan als vrijwilliger! Neem contact met op via e-mail
(info@stichtingzwerfdier.nl) of telefoon (072-5612482). We verwelkomen u graag in ons
vrijwilligersteam! 
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Dit speciale verblijf bestaat uit twee binnen-
kamers, twee overdekte terrassen met daaraan
gekoppeld een hele royale omheinde en
overkapte tuin. Er staan bosjes om onder te
verschuilen, huisjes die buitenkatten beschut-
ting bieden tegen de weersomstandigheden,
een picknicktafel en een catwalk. Voldoende
pootruimte en mogelijkheden voor een mooi
beschermd kattenleven. In dit verblijf wonen
maximaal 35 katten wonen.

Historie
In oktober 1998 sloeg oprichter en beheerder
Martha de eerste paal van het huidige pand
van Stichting Zwerfdier. In 2001 verhuisden de
kattenbroertjes Robbie en Ravi vanuit een stal
bij een boerderij naar Zwerfdier. Ze durfden

het contact met mensen niet aan en waren
daardoor ook moeilijk in een nieuw huis te
plaatsen. Zo ontstond de wens voor een groot
verblijf waar dit soort probleemkatten blijvend
konden wonen. Robbie en Ravi waren namelijk
helaas lang niet de enigen met een onherstel-
baar beschadigd vertrouwen in de mens of
medische problemen waardoor wonen in een
huis geen optie is. Deze wens leidde uiteinde-
lijk in 2003 tot de bouw van het Adoptiever-
blijf. Grootste probleem was de financiering,
maar dat werd opgelost door één van onze
trouwste donateurs, die de kosten voor haar
rekening nam. Tot op de dag van vandaag is
zij nog steeds adoptant van meerdere katten
en komt regelmatig langs in het verblijf.
Tegelijk met het Adoptieverblijf werd het

Adoptieplan gelanceerd, om de kosten van
langdurige verblijvende katten te kunnen
betalen. De gedachte daarachter is dat als
iemand een kat die lang bij ons woont finan-
cieel adopteert, dit een deel van de opvang
van onze zwerfkatten bekostigd. Als

tegenprestatie ontvangt de adoptant informa-
tie over zijn of haar kat via brieven en tijdens
bezoekmomenten. Dat dit plan werkt, blijkt
wel uit het feit dat we nu na 15 jaar meer dan
160 adoptanten hebben, die gezamenlijk meer
dan 200 katten adopteren. Veel katten hebben
namelijk meer dan één adoptant.

Het team
Het adoptieteam bestaat uit diverse vrijwilli-
gers, die zoveel mogelijk ook schoonmaker of
knuffelaar in het Adoptieverblijf zijn. Zij
kennen de katten dus goed. Ook wordt er een
logboek bijgehouden, waarin dagelijks over
alle adoptiekatten wordt geschreven. Dit om
de brieven naar de adoptanten leuker en infor-
matiever te maken. Ook sturen we bij elke
brief een paar foto's mee. 
Het Adoptieplan is inmiddels uitgegroeid tot
een stabiele en vaste inkomstenbron voor ons
asiel. Door de jaren heen wisselden de brief-
schrijvers, de adoptiekatten, de adoptanten en
de werkwijze, maar de oorspronkelijke
gedachte is nog steeds van kracht. 

Het Adoptieverblijf is een veilige
haven voor katten die nergens
anders terecht kunnen.

Ons Adoptieverblijf en Adoptieplan bestaan 15 jaar.
Het Adoptieverblijf is de trots van Stichting
Zwerfdier: een speciale ruimte waar katten wonen die
niet of nauwelijks geplaatst kunnen worden. Het zijn
veelal katten met een bijzonder verleden. Vaak hebben
ze medische problemen en/of bijzonder gedrag,
waardoor plaatsen in een huis bij mensen lastig of
niet meer mogelijk is. Kunnen we een kat niet meer
plaatsen, dan blijft hij of zij gewoon in het
Adoptieverblijf wonen. 

Jubileum: 
15 jaar Adoptieverblijf!



Bikkel
Bikkel geniet van het leven in het Adoptieverblijf. Deze knappe
kerel zit strak ik zijn staalgrijze pak met wit overhemd. Geboren
in 2010, dus nog in de bloei van zijn leven. In oktober 2016
kwam de melding dat hij liep te zwerven in Heerhugowaard.
Kattenliefhebbers gaven hem regelmatig wat te eten, tot hij
een poosje niet meer kwam opdagen voor zijn maaltijden. Na
een poosje was hij er weer en constateerden zijn weldoeners
dat hij een oogwond had, waarschijnlijk veroorzaakt door een
vechtpartij. Ze brachten hem naar de dierenarts. Daar bleek dat
zijn oog verwijderd moest worden en werd hij meteen
gecastreerd. Daarna kwam hij bij ons en mocht na een poosje
verhuizen naar het Adoptieverblijf. Dat vindt Bikkel een prima
woonplek, want hij is graag buiten en er is voldoende ruimte
voor een lekker potje voetbal. Andere katten, die hij overigens
niet echt heel leuk vindt, kan hij hier prima ontwijken. De
verzorgers mogen hem aaien en kunnen hem zelfs optillen,
maar niet te lang. Dan wordt hij een beetje narrig en als je daar
niet naar 'luistert', krijg je gewoon een mep. We dachten even
een geweldig huisje voor hem gevonden te hebben: een boerde-
rij. Dat bleek iets te leuk voor Bikkel: binnen een maand
vermoordde hij twee kippen en twee cavia's. Dus bracht de boer
hem weer terug en is besloten dat Bikkel de rest van zijn leven
bij ons in het Adoptieverblijf blijft. 

Anda
Anda is de poes die het langst in het Adoptieverblijf woont. Al
15 jaar! Je kunt haar met haar 18,5 jaar dan ook met recht een
krasse knar noemen. Ze heeft een prachtige cyperse vacht en
gaat bescheiden haar gangetje in het Adoptieverblijf. Net als
Bikkel komt zij oorspronkelijk uit Heerhugowaard. In 2003 werd
ze met een vangkooi gevangen en was behoorlijk verwilderd.

Met mensen wilde ze niks te maken hebben. Na een half jaar in
een gewone asielkamer, plaatsten we haar dan ook over naar
het Adoptieverblijf. Aanvankelijk vond ze ook dat maar niks en
moest je altijd flink naar haar zoeken, want ze kon zich erg
goed verstoppen. Met het verstrijken der jaren kreeg ze het
steeds meer naar haar zin. Nu is ze tevreden als ze gewoon
rustig in de tuin kan wandelen of lekker in een hangmatje kan
liggen. Mensen vindt ze nog altijd eng, dus wat dat betreft aan
haar lijf geen polonaise. Maar ze is wel wat nieuwsgieriger en
komt af en toe op veilige afstand even kijken wat die wezens
zoal aan het doen zijn. Met de andere poezen heeft ze nooit
problemen. Ze laat de druktemakers in het verblijf lekker hun
drukte maken en gaat gewoon haar eigen gang. En dat gunnen
we deze dame op leeftijd van harte!

Weet u wat? Adopteer een kat!
Wie voor € 12,50 per maand een kat adopteert, krijgt drie keer per jaar een brief over de geadopteerde kat met
leuke foto's en wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een bezoekmiddag in het Adoptieverblijf. Een team
van vrijwilligers verzorgt de brieven en is aanwezig tijdens de bezoekmiddagen. Verder ontvangt u ons
kwartaalblad Zwerver.

Meld u aan!
Zoekt u een cadeautje voor een kattenliefhebber? Of bijna jarig en weet u niets te vragen? In beide gevallen is een adoptiekat de oplossing. Hèt perfecte cadeau voor kattenliefhebbers, zowel om
te geven als te krijgen! Heeft u interesse? Meld u dan aan via de website: https://www.stichtingzwerfdier.nl/adoptiekatten of vul onderstaande bon in en stuur deze naar ons toe. Wij nemen dan
vanzelf contact met u op. De adoptiekatten zijn u eeuwig dankbaar!

Aanmelding Adoptieplan Stichting Zwerfdier

IK DOE GRAAG MEE AAN HET ADOPTIEPLAN VAN STICHTING ZWERFDIER EN WIL GRAAG …… KAT/KATTEN ADOPTEREN. MIJN/ONZE PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN:

Aanhef : de heer / mevrouw / familie / …………………………………………………….

Voornaam/voorletter : ……………………………………………………………………………………………………

Achternaam : ……………………………………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………

Postcode - Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………

Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………
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Wie wonen er in het
Adoptieverblijf?
Er wonen heel veel katten in het Adoptieverblijf, elk met zijn of haar
eigen reden en verleden. Teveel om hier allemaal aan u voor te stellen.
Van twee van hen vindt u hier hun levensverhaal in een notendop. Al
onze adoptiekatten leren kennen, kijk dan op onze website op de pagina
Adoptiekatten. Misschien raakt u zo enthousiast of vertederd 
dat u ook adoptant wilt worden!



Op vakantie? Laat uw
kat bij ons logeren!
Ons pension bestaat uit zeven ruime binnenverblijven, allen met een overdekt terras, waar de
katten via het kattenluik naar toe kunnen. Voor katten die een langere tijd in ons pension
logeren, beschikken wij over een kamer met extra groot buitenverblijf. De opbrengst van Pension
Felis komt volledig ten goede aan alle asielkatten die bij Stichting Zwerfdier verblijven.

Reserveren 
Meer informatie over ons pension kunt u vinden op onze website (https://www.stichtingzwerf-
dier.nl/kattenpension). Hier kunt u ook meteen een reservering aanvragen. U kunt uiteraard ook
per e-mail (info@stichtingzwerfdier.nl) of telefonisch (072-5612482) contact met ons opnemen
voor meer informatie en het boeken van een plekje voor uw kat.

Kattenwinkel
We hebben ook een winkeltje met allerlei kat
gerelateerde artikelen. De opbrengst van uw
aankoop komt volledig ten goede aan al onze
zwerfkatten. Kom gerust eens langs! 

Alles voor de kat
Wij verkopen kattenvoer van het merk Hill's in diverse soorten, smaken en verpakkingen tegen
aantrekkelijke prijzen. Verder hebben we alles voor uw kat, zoals reismanden, kattenbakken,
halsbandjes, kokertjes, voerbakjes, kattenspeelgoed, vlooienkammen en tekentangen.

Maar ook voor de mens
Poezenliefhebbers kunnen hun hart bij ons ophalen aan ons uitgebreide assortiment kattenarti-
kelen, zoals mokken, sieraden, horloges, tassen, muismatten, schilderijtjes, beeldjes, sleutelhan-
gers, (kerst) kaarten en nog veel meer. Voor elk budget wat wils, van een paar euro tot wat
duurder. Op sommige artikelen kunnen kattenfoto's worden geplaatst om het cadeautje nog
persoonlijker te maken. Hopelijk tot gauw!

Help de katten en
Stichting Zwerfdier!
We krijgen maar een kleine subsidie van Gemeente Alkmaar. Daardoor zijn we afhankelijk
van fondsenwerving en eigen middelen. Het opvangen en (medisch) verzorgen van de
katten die hulp nodig hebben, onderhoud van het pand, pachten van de grond en personeel
kost veel geld. Draagt u ons een warm hart toe, dan kunt u ons op vele manieren
ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld:

• donateur worden;
• ons iets schenken; 
• een kat adopteren;
• een bijdrage in onze collectebus doen;
• onze stichting benoemen in uw testament;
• vrijwilliger worden bij ons asiel;
• uw kat laten logeren in ons pension;
• iets leuks kopen in onze winkel.

Zwerfdier financieel ondersteunen
Stichting Zwerfdier is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn afhan-
kelijk van giften en donaties, daarom is elke bijdrage zeer waardevol. Helpt u ons om zwerf-
katten op te vangen? Hieronder leest u hoe u ons op diverse manieren financieel kunt
ondersteunen. Onze katten zijn u eeuwig dankbaar voor uw bijdrage!

Donateur worden
De minimale bijdrage hiervoor is  15,- per jaar. Ieder jaar in maart ontvangt u een accept-
giro voor betaling van deze jaarlijkse bijdrage. U ontvangt ook ons kwartaalblad Zwerver,
digitaal of een papieren versie (naar keuze). Maak uw eerste donatie over naar
rekeningnummer NL49 INGB 0002 6164 89 t.n.v. Stichting Zwerfdier. Via onze website kunt
u ook via iDeal uw gift of donatie overmaken.

Giften
Geen donateur worden maar wel een bijdrage aan onze stichting overmaken, kan natuurlijk
ook. Alle bedragen minder dan  15,- noteren wij als gift. Meer mag uiteraard ook. Wilt u
niet automatisch als donateur geregistreerd worden, vermeld dan bij de overboeking dat het
gaat om een gift. 

Overeenkomst tot periodieke schenking
Omdat wij de ANBI-status hebben, kunt u een overeenkomst tot periodieke schenking met
ons sluiten. De Belastingdienst staat toe dat u deze giften in mindering brengt op uw
inkomen. Via onze website kunt u een document downloaden waarmee u de overeenkomst
activeert. Stichting Zwerfdier staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling
onder dossiernummer 10172.

Testament
U kunt ook met belastingvoordeel schenken en onze

stichting in uw testament opnemen. Omdat wij zijn
erkend als ANBI, hoeft de stichting geen erfbelas-
ting te betalen over legaten en erfenissen. Uw
nalatenschap komt dus geheel ten goede aan
onze stichting en dus onze katten. Zo leeft uw
liefde voor dieren voort en helpt u ons om zwerf-
katten op te vangen. Uw notaris kent de
mogelijkheden en legt uw uiterste wil vast in een

notariële akte. Wilt u ons in uw testament
opnemen, gebruik dan de volgende gegevens: 

Stichting Zwerfdier, Klompenmakerstraat 38, 1825 AG
Alkmaar, Kamer van Koophandel nr. 41238833.

Meer weten
Miek Hueting is ons aanspreekpunt voor schenkingen en erfenissen. U kunt een afspraak
met haar maken voor een gesprek en/of een rondleiding.

Crowdfundactie:
Sponsor een
fruitkistje
Ons pand staat bijna 20 jaar en was toe aan een
opknapbeurt. Er wordt nu druk gerenoveerd: de muren
worden opnieuw behangen en geschilderd en de zitplankjes
krijgen een likje verf. We willen nu ook onze bewoners
verwennen met nieuwe fruitkistjes aan de muur. Die moeten
uiteraard stevig zijn en tegen een stootje kunnen, zodat ze lang
meegaan. Helpt u mee om dit te financieren? 

Sponsor een kist! 
U helpt ons door één of meer van onze nieuwe fruitkistjes te sponsoren. Ze kosten  25,- per
stuk. U kunt dit bedrag (of een veelvoud hiervan) overmaken op rekeningnummer NL49 INGB
0002616489 ten name van Stichting Zwerfdier onder vermelding van 'Fruitkistje'. De katten zijn
u eeuwig dankbaar voor zo'n heerlijk comfortabel plekje. Alvast hartelijk bedankt!

6


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8



