
Kära djurvän!
Visst är det skönt att det äntligen
börjar bli varmt igen. Vi som har
katter som går ut, märker det på att
det blir mindre i kattlådorna, det är
ju trevligare att göra sina behov i
naturen, utan att behöva frysa.
Tyvärr är det nu som många katter
också går vilse när de är ute på sina
strapatser. En del hittar hem igen och
en del förblir borta och det är en stor
sorg att inte hitta sin lilla katt igen.
Så här behöver det inte vara! Nu
finns det en pejlutrustning som är
anpassad för katter. Den har en
räckvidd på ca 1,5 km och
volymstyrkan på signalen ger dig en
uppfattning om hur långt borta
katten är. Detta är samma system
som används på jakthundar och vid
viltforskning. Apparaten kostar ca
2500 kr men om man slår ut det på
kattens hela liv, är det en billig
försäkring. Har man flera katter kan
man köpa till fler halsband. Gå gärna
in på hemsidan som säljer PetCom:
www.reperto.se

Loppis & Marknader!
Under sommaren kommer vi
att ha tre mindre
gårdsloppisar utan servering,
den 21/5, 18/6 samt den
16/7. Den 5/6 och den 14/8
har vi gårdsmarknader med
massor av loppissaker,
lotteri och servering av
våfflor med grädde och sylt
för en billig peng.

Glad midsommar!



Ramona är en lugn och
snäll flicka som är lite
osäker. Hon är rädd för
andra katter och vill
ha ett lugnt hem utan
andra djur.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Lovis kom till oss med tre
ungar som var födda ute.
Hon var nog inte äldre än 1
år själv då hon födde dem.
Nu längtar hon efter ett
eget hem.

Är det någon
som missat att
katter avskyr
vatten?

Den 3/4 hölls en gudstjänst i
össjö kyrka som hette Katten
och jag.
Lena Sahle Persson, som är
präst i Munka Ljungby, höll
förättningen. Lena är själv
matte till en liten katt som
heter Lovis och hon vill att
människor ska förstå hur
mycket djuren betyder för oss
och hur viktigt det är att vi tar
väl hand om dem. Efter
gudstjänsten bjöds det på
kyrkokaffe och det såldes
handgjorda mjukiskatter.
Konstnären Annicka Unnaryd
Schönhult hade gjort vykort
som var till salu. Alla pengar
och gåvor de fick in skänktes
till Tassebos katter.
Vi alla på Tassebo är mycket
tacksamma för denna fina
tillställning som har stor
betydelse för katternas status.
Ju fler vi är som talar för
katternas rätt till ett bra liv,
desto större chans är det att de
får det bättre.



Luffaren har levt ett hårt liv
som okastrerad hankatt.
Han är full av sår och ärr
efter de många slagsmål som
han har utkämpat. Att han
har levt bland människor
märks då han är så kelig att
han nästan kryper ur
skinnet när man närmar sig
honom. Nu är han kastrerad
och såren har börjat läka
sakta men säkert. Den som
adopterar Luffaren får
världens mysigaste katt men
han behöver få gå ut och in.
########################

##############################

Jamis har varit hos oss under
en lång tid och det är mycket
märkligt att han inte fått ett
hem än. Han är otroligt snäll,
fungerar bra med både
hundar och katter. Han är en
glad och mysig katt som trivs
med livet. Eftersom han aldrig
har varit i ett hem är Tassebo
hans hem och alla katter här
tillhör hans familj.
<><><><><><><><><><><>

Findus är en snäll tjej som är lite
försiktig. Hon behöver ett lugnt
hem med mycket sällskap.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vår hemsida uppdateras flera
gånger i veckan. Här hittar ni
bilder på katterna och mycket
annat:
www.djurhemmet-tassebo.se



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 15/8-2011
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