Kära djurvän!

Vi vill också hälsa Krister och
Edith välkomna till oss. De
Precis som alla andra somrar är hjälper till med allt utomhusdet fullbelagt på Tassebo.
arbete som gräsklippning,
De flesta av katterna är sådana
målning och annat smått och
som blivit övergivna eller
gott som ingen annan hinner
utslängda på någon gård, men vi med.
får också många samtal från
familjer som fått allergi och
Loppis & Marknader!
dessa ökar alltid under
Under hösten kommer vi att
sommaren. Vi försöker verkligen
ha tre mindre gårdsloppisar
att hjälpa alla katter men vi
utan servering, den 27/8,
prioriterar de som går ute och
10/9 samt den 22/10 kl.11far illa och våra platser är
begränsade. Personalen har ett 14.
tufft jobb när de ska se till att
Djurens dag firar vi den 2/10
alla 60 katter får allt de behöver kl. 11-15. Då bjuder katterna
och vi är i stort behov av ideella på kaffe, saft och kakor och
djurvänner som kan komma
vi kommer att ha fina
regelbundet och hjälpa till med
lotterier samt försäljning av
kattvården. Under året som gått
har vi fått två nya frivilliga katt- lite loppissaker. Det är också
vårdare som vi är jätteglada för. öppen visning av alla våra
De heter Stefan och Kerstin och katter och de hoppas på att
de är verkliga djurvänner som
få massor av extra kel och
gör allt de kan för katterna.
kanske ett nytt hem.
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Svartnos och Hjärtat har
levt sina liv ute på ett
industriområde. Snälla
människor har gett dem
mat och skydd så att de
har överlevt. Nu ska
företaget flytta och därför
har katterna fått flytta till
oss. I början var de jätterädda men nu har de blivit
mycket bättre. De behöver
en familj som är kattvan
och som har förståelse för
att de blir rädda när de
kommer till en ny miljö
men att de vänjer sig bara
man ger dem tid.

Tass är en stackars pojke som
införskaffades som leksak till
barnen efter en skiljsmässa.
När barnen inte var där fick
katten ingen omvårdnad utan
gick till en granne istället. Han
är väldigt snäll och kelen men
ledsen över att vara instängd
då han är van vid att vara ute.
Han vill ha ett hem där han
kan få gå ut och in och där han
kan få mycket kärlek.

Knut är en ståtlig pojke men
reserverad mot främlingar.
Han söker ett lugnt hem utan
barn och andra djur. Han är
mycket kelen mot de han
känner.

Luffaren som vi skrev om i
förra Tassebo-bladet hade
levt ett mycket hårt liv. Han
var så tacksam över att få
komma in där han kunde äta
så mycket han ville och få
sova utan att behöva spana
efter faror. Han hade
längtat efter kel och kunde
aldrig få nog av det. Kort
efter att förra bladet kom ut
slutade han att äta och han
sov hela tiden. Vi tog honom
till veterinären som tog
blodprover och gjorde
ultraljud på honom. Det
visade sig att hans njurar
var helt slut och det fanns
inget vi kunde göra för
honom. Det enda rätta var
att låta honom somna in och
slippa lida. Det kändes ändå
bra att han fick vara hos oss
den sista tiden så att han
fick uppleva den trygghet
som alla katter borde få ha.
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Lotta är en mycket pratsam
och härlig tjej. Hon vill ha ett
hem där hon får mycket
sällskap och får vara med i
familjens sysslor. Hon tål inte
andra djur och ska därför
vara det enda djuret i
familjen, förutom möss och
andra smådjur som kan vara
roliga att titta på.
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Minni är
en mysig
kille som
är mycket
snäll och
lite
försiktig.

Våra sponsorer och övrig information som
rör Djurhemmet Tassebo i Helsingborg!

För mer information om loppisar,
kattbilder, efterlysningar, upphittade
katter och mycket annat gör ett besök
på: www.djurhemmet-tassebo.se
Nästa Tassebo-blad utkommer runt
den 15/11-2011
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