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Inleiding

Scheldekat bestaat al meer dan 20 jaar en groeit nog steeds. Wat begon als een
vang- en castratieactie in het centrum van Vlissingen, breidde uit naar een
Stichting voor de (Wester- en Ooster-)Schelderegio en is nu in heel Zeeland zeer
actief. In 2016 is het aantal zwerfkatten en kittens waar Scheldekat zich met
haar vrijwilligers over ontfermt flink gestegen. In 2015 werden 278 katten
opgevangen, in 2016 is dit aantal gestegen naar 345. Een toename van 24%.
Daaruit blijkt direct dat de behoefte aan de werkzaamheden van de Stichting
onverminderd bestaat. Het toont ook aan dat meer mensen Scheldekat weten te
vinden als de situatie daarom vraagt.

Deze toename zet de Stichting eveneens voor grote uitdagingen. Er zijn meer
vrijwilligers nodig voor opvang en socialisatie van de katten, voor het voeren van
katten op locatie en er zijn meer kosten voor dierenarts en benodigdheden. In
2016 zijn er daarom ook stappen gezet om taken beter te verdelen en te zoeken
naar mogelijkheden voor aanvullende financiering. De werkwijze en activiteiten
zijn niet veranderd. Zwerfkatten en kittens worden gevangen. De tamme
zwerfkatten en de kittens worden na socialisatie geadopteerd door
kattenliefhebbers en de volwassen wilde onherplaatsbare zwerfkatten krijgen
onderdak en worden verzorgd op locaties waar deze dieren in vrijheid mogen
leven. Deze tientallen wilde zwerfkatten  worden door de Stichting van eten en
drinken voorzien in kattenhuisjes op diverse plaatsen in Zeeland. Meer over de
werkwijze, de organisatie, de inkomsten en de resultaten en de vele zwerfkatjes
die we in 2016 hebben gered, kunt u op de volgende pagina’s lezen.

Werkwijze

In Nederland is in de jaren 80 van de vorige eeuw de TNR methode
geïntroduceerd. Dit betekent het vangen (Trap), castreren (Neuter) en
terugzetten (Return) van zwerfkatten. In de Randstad werd deze methode het
eerst toegepast. In plaats van de dieren te vangen en doden werden ze
gecastreerd opdat ze zich niet meer konden voortplanten. In de jaren 90 werd de
TNR methode nog niet toegepast in Zeeland. Zwerfkatten werden gevangen en
doodgemaakt door de lokale dierenorganisaties.
De oprichter van Stichting Scheldekat accepteerde deze dodingsacties niet en
introduceerde en financierde de TNR methode in Zeeland door in Vlissingen het
leven te redden van een groep van 50 verwilderde zwerfkatten die op de
nominatie stonden om te worden gevangen en gedood. Castratie van deze katten
maakte een einde aan de jaarlijkse geboorte van tientallen zwerfkittens die
samen met hun moederpoezen 's nachts door het centrum van Vlissingen op
zoek gingen naar afval en etensresten op straat. Maar het bleef niet bij vangen,
castreren en terugzetten (TNR) alleen. Stichting Scheldekat gaat namelijk nog
een stap verder. De wilde zwerfkatten, die na castratie en chippen worden
losgelaten, krijgen ook een onderkomen om in te schuilen en slapen evenals
voldoende voedsel. Het onderkomen kan een blokhut zijn, een container, een
hondenhok of een onopvallende tuinbox die wordt neergezet op terreinen van
particulieren of bedrijven in het leefgebied van de katten. Dit kan de TNRC
methode met de C van Care oftewel 'zorg' genoemd worden.

Blijken zwerfkatpopulaties door de TNR methode in de loop der jaren soms
stabiel te blijven, de TNRC methode die Stichting Scheldekat toepast, leidt tot
aanzienlijk kleinere populaties die op den duur uitsterven. Deze aanpak

stabiliseert niet, maar controleert en reduceert een zwerfkattenprobleem
aanzienlijk.
Als er nieuwe zwerfkatten bij komen (doordat verwaarloosde of gedumpte katten
zich bij de populatie aansluiten) dan worden die snel opgemerkt en gevangen. Na
onderzoek en behandeling door de dierenarts worden ze vervolgens opgevangen
door pleeggezinnen en herplaatst bij mensen die ze willen adopteren. Zwangere
gedumpte of verwaarloosde poezen die op zoek naar voedsel zo een kattenhuis
vinden, krijgen daarin doorgaans hun kittens. Die kittens worden daar gevonden
en samen met hun moeder ondergebracht in een pleeggezin.
Een ander voordeel van de TNRC methode is dat de overlast evenredig afneemt.
Er zijn geen sproeiende katers meer, geen nestjes kittens waarvan de helft door
worm- en luchtweginfecties sterft, geen samenscholingen bij afvalcontainers
noch opengescheurde vuilniszakken. De zwerfkatten krijgen voldoende eten en
vers drinkwater in de kattenhuisjes dus hoeven niet meer op zoek te gaan naar
voedsel. Kortom, deze aanpak leidt tot tevredenheid, zowel van kattenliefhebbers
als van kattenhaters en niet in de laatste plaats van de katten zelf.
Na een periode van meer dan 20 jaar kan worden gesteld dat de TNRC methode
werkt en dat er draagvlak voor bestaat. Bij veel bedrijven op industrieterreinen
en bijvoorbeeld op centrumlocaties  wordt de inzet van de Stichting geprezen. De
eerdere vondstplekken zijn qua aantal katten en kittens niet uitgegroeid tot
Zuid-Europese situaties. De eerste zwerfkat locatie is zelfs al volledig op
natuurlijke wijze uitgestorven in 20 jaar en het aantal katten op de oudere
locaties neemt gestaag af.
In het succes schuilt direct ook het gevaar en de uitdaging voor de Stichting voor
de komende jaren. De inzet is onverminderd nodig, om de katten op locatie in
alle (weers)omstandigheden te voorzien van een aanvaardbare leefomgeving en
voldoende (schoon!) water en eten. Daarnaast komen er nieuwe locaties bij. Dit
vergt permanente inzet van vrijwilligers en financiën.
Een tweede gevolg van de succesvolle inzet van de Stichting is dat we steeds
meer verzoeken krijgen voor hulp. Verzoeken om hulp hebben zich uitgebreid
van de Scheldestad tot de hele provincie en beperken zich niet tot steden en
industriegebieden, maar ook recreatieterreinen en agrarische bedrijven weten
Scheldekat te contacteren door de toenemende bekendheid van de Stichting. We
willen deze uitdaging graag aanpakken en komen aan de verzoeken tegemoet,
maar de opgave is groot en de gevraagde inzet van vrijwilligers en benodigde
financiën groeit met deze uitdaging mee.

Organisatie

Stichting Scheldekat is actief op Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland
en in toenemende mate in Zeeuws-Vlaanderen. In 2016 hebben vrijwilligers van
Stichting Scheldekat 345 zwerfkatten (op)gevangen. Er waren 183(jong)
volwassen poezen en 208 kittens bij, hetgeen een niet onbeduidende toename is
ten opzichte van 147 poezen en 135 kittens in 2015. Als deze katten niet waren
gevangen, dan zou dit aantal tot meer dan 1000 nieuwe zwerfkatten hebben
geleid in bovengenoemde regio in 2017. Een poes kan per jaar immers wel 12
kittens ter wereld brengen en al op een leeftijd van vijf maanden zwanger
worden. Dus reken maar uit! De tamme katten evenals de moederpoezen en
kittens zijn allemaal ondergebracht bij pleeggezinnen. Stichting Scheldekat heeft
geen asiel en is uitsluitend aangewezen op opvang bij pleeggezinnen. Als katten
ziek zijn of herstellend van castratie, verblijven ze in de kliniek van de
dierenarts.
Elke kat die gevangen wordt, gaat eerst naar de dierenarts voor onderzoek op
ziektes, wordt ontvlooid en ontwormd en indien mogelijk gecastreerd en gechipt.
Wilde volwassen katten worden gecastreerd en gechipt teruggezet en krijgen een
huisje en voedsel in hun leefgebied. De tamme katten en (wilde) moederpoezen
met kittens gaan naar pleeggezinnen om te worden gesocialiseerd en verzorgd,
totdat ze geadopteerd kunnen worden. Alle kittens worden 2x gevaccineerd en
gechipt voordat ze naar mensen gaan die ze willen adopteren.

Stichting Scheldekat heeft ruim 30 pleeggezinnen die zwerfkatten in opvang
hebben. De katten hebben een eigen kamer met krabmeubel, kattenbakken,
mandjes en speeltjes. Het pleeggezin heeft een auto om indien nodig naar de
dierenarts te gaan en beschikt over voldoende tijd die besteed kan worden aan
de verzorging en het socialiseren van de katjes. Wilde kittens tot een leeftijd van
4 maanden en soms nog ouder, worden in de pleeggezinnen tam gemaakt en
gewend aan een leven in een huiselijke situatie. Hoe jonger de kittens des te
sneller zijn ze gesocialiseerd.

Naast de pleeggezinnen zijn er meer vrijwilligers die speciale taken vervullen,
bijvoorbeeld voor het beheer van de website, de facebookpagina, de dagelijkse
advertenties, de telefoon en de administratie. Daarnaast zijn vrijwilligers actief
om de zwerfkatjes op locatie bij de kattenhuisjes te verzorgen en om katten te
vangen. Het bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester
werkt ook mee als vrijwilliger. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat in
tegenstelling tot de meeste andere dierenorganisaties, alle medewerkers van
Stichting Scheldekat vrijwilligers zijn en niet worden betaald voor hun
werkzaamheden. Dat is tevens in de statuten van Stichting Scheldekat
vastgelegd.
Stichting Scheldekat is klein begonnen. Een aantal mensen zorgde voor het
vangen en plaatsen van de katten, het bezorgen van het voer voor de
pleeggezinnen en het voeren van de zwerfkatten op een beperkt aantal locaties.
De financiële administratie, het werven van fondsen en het beantwoorden van de
telefoon werd door dezelfde personen gedaan. Met het aantal katten nemen ook
de werkzaamheden toe. Er zijn meer mensen nodig voor vangacties, het
rondbrengen van voer, het beantwoorden van de telefoon en het zoeken naar
bronnen van inkomsten voor de stijgende kosten. Ook is het nodig dat elk
pleeggezin adequate informatie heeft over het socialiseren van katten, de
noodzakelijke medicatie van de kittens en katten en de procedure van het
plaatsen.
Daarom zijn in 2016 een aantal verbeteringen doorgevoerd:
-

-

-

Er is een nieuw handboek voor de pleeggezinnen opgesteld en alle
overeenkomsten en protocollen zijn op de besloten online facebookpagina
voor pleeggezinnen en vrijwilligers te vinden. In 2016 is daarbij een extra
protocol opgesteld voor de behandeling met giardia. Helaas was een flink
aantal katten van een vanglocatie met deze parasiet besmet. De
behandeling is kostbaar en vergt vooral veel doorzettingsvermogen.
Er wordt jaarlijks een aantal vergaderingen georganiseerd voor alle
vrijwilligers, waarbij een kleine groep vrijwilligers met een hogere
frequentie bij elkaar komt om te zoeken naar extra bronnen van
inkomsten in de vorm van sponsoring of het aanschrijven van fondsen.
Om kosten te besparen hebben 2 vrijwilligers de cursus gedaan om katten
te voorzien van een identificatiechip. Dit gediplomeerde chip-team
verzorgt nu elke maand een chipdag waarbij volgens een schema de
katten en kittens bij de pleeggezinnen thuis worden gechipt.

Sociale media en acties
Net als voorgaande jaren is facebook een belangrijk medium en erg populair.
Had deze pagina in 2015 zo'n 2000 likes, in 2016 waren dit al meer dan 3000!
Dit betekent dat sommige berichten of video’s die gedeeld worden, door meer
dan 10.000 mensen worden gelezen. Zo had het filmpje van het lapjeskitten
Daisy die de fles kreeg alleen al meer dan 5000 weergaves op de eigen pagina en
werd 18 keer gedeeld.
Het voordeel hiervan is d
 at men door f oto's van katjes d
 ie gevangen zijn, geraakt
wordt en wil adopteren of Scheldekat wil steunen door m
 iddel van een donatie.

Scheldekat kwam in de pers door een motie in de gemeente Noord-Beveland. In
het voorjaar van 2016 was een vrijwilligster op bezoek bij een plaatselijk
recreatieterrein en zag wel heel veel kattenvoerbakjes. Al snel bleek de ernst van
de situatie met meer dan 20 zwerfkatten op het terrein, waarvan een aantal
moederpoezen hoogzwanger. Door een uitgebreide vangactie met veel geduld
zijn alle katten gevangen. De wilde katten zijn gecastreerd teruggeplaatst. De
hoogzwangere poezen zijn ondergebracht bij vrijwilligers voor de bevalling en
kraamtijd. De moeders waren in een aantal gevallen zelf nog zo jong of verzwakt
dat de kittens met de fles moesten worden gevoed. Alle tamme kittens zijn
geplaatst en de adoptiegezinnen zijn erg blij met hun nieuwe huisgenoten. Het
verhaal ging natuurlijk rond en leidde tot een motie van in de gemeenteraad. De
motie heeft het helaas niet gehaald, maar het belang van de Stichting heeft wel
de politieke aandacht gekregen en tot veel positieve reacties geleid.
Van groot belang is verder de website. Hierop staan uiteraard de katten die klaar
zijn voor adoptie en actualiteiten van de Stichting. Ook kunnen bezoekers via de
website  bestellingen doen bij www.zooplus.nl.  De Stichting ontvangt 3-4% van

het bedrag dat op de w
 ebsite wordt uitgegeven. Bezoekers h
 oeven alleen te
klikken op de banner van de website en steunen de katjes, z
 onder dat het hen
iets kost.

In december 2016 is de Scheldekrant gelanceerd, de digitale nieuwsbrief die door
een aantal vrijwilligers wordt gemaakt over het reilen zeilen van de stichting met
veel verhalen uit de dagelijkse praktijk. De nieuwsbrief zal in een frequentie van
4 keer per jaar verschijnen, waarvoor abonnees € 10,- per jaar betalen.
Tot slot is er voor de pleeggezinnen een besloten online facebookpagina. Dit is
een groot succes omdat hier ervaringen en tips kunnen worden gedeeld en alle
noodzakelijke informatie op een centrale plaats is te vinden. Ook wordt op deze
pagina het schema met opvangkatten wekelijks gedeeld met daarin de planning
voor enten, ontvlooien, chippen en sterilisatie of castratie. De vrijwilligers die de
pleeggezinnen bevoorraden gebruiken bovendien dit platform om te
inventariseren wie voer of grit nodig heeft.
Kortom internet en nieuwe media zoals Facebook zijn zeer belangrijk voor
Stichting Scheldekat geworden en dragen bij aan goodwill, donaties, adopties,
naamsbekendheid en een goede interne organisatie.

Inkomsten, uitgaven en resultaat
Stichting Scheldekat krijgt geen subsidie van Zeeuwse gemeenten. Gemeenten
geven subsidie aan lokale asielen en kopen hiermee hun wettelijke verplichting af
om zwerfdieren twee weken lang van onderdak te voorzien. Veel zwerfdieren
komen echter niet terecht in asielen, want asielen vangen deze dieren niet. Op
Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland worden door andere organisaties alleen
dieren gevangen en gecastreerd als de melder de kosten daarvan betaalt. De
meeste mensen zijn niet bereid te betalen voor dieren die niet van hen zijn.
Asielen willen doorgaans ook geen wilde zwerfkatten aannemen om de simpele
reden dat niemand zulke katten wil adopteren. Bovendien past geen enkele
andere organisatie in Zeeland de TNRC methode toe. Stichting Scheldekat is
hierin echt uniek omdat zij zich langdurig over zwerfkatten ontfermt en ze ook na
de castratie blijft verzorgen tot aan hun natuurlijke dood.
Stichting Scheldekat verzorgde in 2016 meer d
 an 150 wilde zwerfkatten in
kattenhuisjes op diverse plaatsen. Daarnaast hebben de pleeggezinnen
gemiddeld meer dan 100 kittens en katten in opvang m
 et een piek aan het einde
van de zomer en een afname in de winter.
Door het ontbreken van subsidie is Stichting Scheldekat volledig afhankelijk van
giften. Donaties kunnen afkomstig zijn van sympathisanten en mensen die een
kat hebben geadopteerd, maar daarnaast doen de bestuursleden actief aan
fondsenwerving. Wij zijn eveneens veel dank verschuldigd aan Clazien Six, groot
dierenvriendin en vrijwilligster die ons een groot legaat naliet na een veel te
vroeg overlijden.
Stichting Scheldekat heeft in 2016 financiële bijdragen gekregen van diverse
Fondsen zoals Stichting Het Waardige Dier, Stichting Dierenlot en Stichting
Rechten voor al wat Leeft. De totale inkomsten in 2016 bedroegen 86.654 euro
waarvan 37.459 euro afkomstig was Fondsen. Door meer katten en kittens zijn
er meer adopties en daardoor meer inkomsten uit adoptie in vergelijking met
2015.
Dat door het grotere aantal katten de uitgaven eveneens stijgen is goed te zien
aan de dierenartskosten die 52.796 euro bedroegen in 2016 en bijna 10.000 euro
hoger waren dan in 2015. De dierenartskosten bestaan uit kosten voor
castratie/sterilisatie, vaccinatie, medicatie en behandeling.
Andere uitgaven van Stichting Scheldekat bestaan uit paramedische kosten
(zoals de kosten van wormpillen en de aanschaf en registratie van
identificatiechips), kosten van kattenvoer (zowel voor de wilde katten in de
kattenhuisjes als voor de opgevangen katjes en kittens), vervoer (zoals benzine)
en overige kosten zoals o.a. kattenbakgrit, mandjes, pluche kleedjes, krabpalen
alsmede tuinboxen en hondenhokken die als kattenhuisjes worden ingericht.

Aangezien alle medewerkers en bestuursleden van Stichting Scheldekat hun
werkzaamheden op vrijwillige basis verrichten en hiervoor geen beloning
ontvangen, zijn er geen personeelskosten. De totale uitgaven van Stichting
Scheldekat in 2016 bedroegen 82.945 euro waarvan bijna tweederde
dierenartskosten. Omdat veel gedumpte kittens door stress, ondervoeding en
kou ziek worden, vormt hun medische behandeling een flink aandeel in de
kosten. In 2016 was daarbij de behandeling van giardia kostbaar.

De inkoop van kittenvoer is altijd erg duur maar we hadden in 2016 het grote
voordeel dat we heel veel adult kattenvoer hebben gekregen van Stichting
Animal Fellows in Breda. Het bedrag dat uitgegeven is aan kattenvoer bedraagt
daardoor 8.825 euro en is lager dan het voorgaande jaar. De vrijwilligers rijden
allemaal in hun eigen auto en slechts de benzinekosten worden door Stichting
Scheldekat vergoed. Dat er vele kilometers worden gereden door de vrijwilligers,
is goed te zien in de cijfers.
De Resultatenrekening geeft in tegenstelling tot een verlies in 2015, in 2016 een
winst te zien van 3709 euro. Terwijl veel andere organisaties waar bestuur en
medewerkers zich soms zeer royale vergoedingen en salarissen (zelfs van meer
dan 100.000 euro per jaar) toe eigenen uit giften voor het goede doel, leggen de
medewerkers van Stichting Scheldekat er geld op toe. Rekeningen voor
kattenvoer, dierenarts of benzine worden regelmatig betaald uit eigen
portemonnee van de vrijwilligers bij gebrek aan saldo op de bankrekening van
Stichting Scheldekat. De overige inkomsten van 5734 euro laten zich hierdoor
verklaren. Soms moeten aanzienlijke renteloze leningen worden afgesloten om
een hoge dierenartsrekening te kunnen betalen.

In 2016 zijn 345 zwerfkatjes (op)gevangen door Stichting Scheldekat. De kosten
die gemaakt zijn bedroegen zoals genoemd 82.945 euro. Dit betekent dat de
kosten per kat gemiddeld 240 euro bedroegen. Deze kosten zijn erg laag in
vergelijking met de kosten per kat in asielen, want die bedragen hiervan een
veelvoud.
Concluderend kunnen we zeggen dat 2016 weer e
 en heel druk jaar is geweest
waarin we veel katten hebben kunnen castreren en het leven van veel kittens
een gunstige wending hebben kunnen geven.

