Kära djurvän!
Det är med
sorg i hjärtat
som vi nu
meddelar
att en av
Tassebos
grundare
Birgitta Modig Annerfjeld har
lämnat oss. Vi kommer alltid att
minnas henne som en person
som värnat om de svaga, både
människor och djur. Hon hade
alltid väldigt lätt att skratta åt
det mesta men hon tvekade inte
heller att säga vad hon tyckte
när hon ansåg att någon inte
behandlade djuren väl. Nu
hoppas vi att hon är där hon
alltid har sagt att hon ville
komma när hon dog, i
katthimlen där hennes gamla
skyddslingar finns.

Vi vill tacka alla som stöttat
oss under året och som gjort
det möjligt för oss att hjälpa
en del av alla de katter som
far illa. Utan er hade detta
aldrig gått. I år står Pussi
portionsmat högst på
katternas julklappslista men
även annat godis.
Fleeceplädar och leksaker kan
det heller aldrig bli för
mycket av. Vi alla på Tassebo
vill nu önska er alla en riktigt
God Jul & Ett Gott Nytt År!

Ännu ett år har gått mot
sitt slut och med facit i
hand har året varit ganska
bra. Som vanligt har
sommaren och början på
hösten varit kämpig, med
många upphittade
kattungar och dräktiga
honor som inte haft
någonstans att ta vägen.
Hur vi än gör kommer vi
aldrig att räcka till men vi
försöker ta in och hjälpa
så många som möjligt,
vilket innebär att alla
utrymmen är fulla av
katter, både på vindarna
och i köken i båda husen.
Än så länge har vi inte
haft någon epidemi av
kattsnuva, men många har
haft långvariga
magproblem. Det har
kokats kyckling i flera
veckor som dessa katter
har fått, tillsammans med
annan dietmat och nu har
det lugnat ner sig.

Lisen var en övergiven katt då
en snäll dam tog hand om
henne. Efter en kort tid födde
hon två bebisar som båda bor
hos damen nu. Lisen anpassade
sig bra i sitt nya hem
tillsammans med sina bebisar
och alla de andra katterna
som bor där. Hon följde med
sin nya matte överallt, både
inomhus och på skogspromenader. Ju längre tiden
gick desto mer fäst blev Lisen
vid sin matte och nu ville hon
inte dela matte med någon
annan mer. Hon började jaga
bort de andra katterna och en
av kattflickorna vågade inte
komma hem mer, utan bosatte
sig ute i skogen. Detta var ju
inte hållbart och därför
beslutade vi att Lisen skulle
flytta till Tassebo. Nu längtar
hon efter ett eget hem!

Söndagen den 5/12 har vi
den sista marknaden för i år,
Julmarknaden. Vi kommer
att sälja mycket julsaker på
vår loppis och det kommer att
finnas godislotterier och annat
smått och gott. Kom gärna och
drick en kopp varm choklad
med vispgrädde och smaka våra
goda hembakta julkakor för en
billig peng.

Buskatten
Kim, som vi
skrivit om
innan, söker
fortfarande
efter ett
eget hem.

Ser Tassebo-bladet
annorlunda ut?
Det beror på att den gamla
datorn har gått sönder och
programmet vi använde
försvann. Då det
programmet är väldigt
dyrt i inköp, provar vi nu
istället att göra bladet i ett
billigare program.

Daisy är en stor vacker Main
coon flicka som var tvungen
att flytta från sin familj pga
allergi. Hon är en väldigt lugn,
vänlig och social tös som nu
väntar och längtar efter att få
en ny snäll familj som kan ge
henne all den kärlek hon
fötjänar.

Övrig information

Weilands
vindsloppis har
öppet varje helgfri
Lördag mellan
klockan 11:0014:00.
Mellan den
1/12-2010-28/2-2011
har vi
intagningsstopp av
loppissaker.
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