Kära djurvän!
Då blickar vi åter in i ett
nytt år som förhoppningsvis
ska bära med sig mycket gott
för våra fyrbenta vänner.
Tack alla ni snälla
människor som kom med
julklappar till våra katter
och till personalen. Det
betyder mycket att få ge
katterna lyxmat och nya
leksaker på julafton och en
tid framåt då vi fått massor
av gott. De behöver
verkligen få bli lite
bortskämda med tanke på
hur svårt många hart haft
det innan de kom till oss.
Även ett stort tack till
julklapparna som sattes in
på våra plusgiro. Vi är så
otroligt glada för att det
finns så många snälla
människor som tänker på de
som har det svårt!

Marknader under våren!
Under våren kommer vi ha
tre mindre gårdsloppisar,
utan servering. Lördagarna
den 10/3, 14/4 samt den 12/5.
Lördagen den 31/3 har vi vår
stora Påskmarknad.
Då har vi massor av fina
loppissaker samt fina
påsklotterier med både godis
och annat roligt.
Det kommer att serveras
våfflor med grädde och sylt
samt kaffe/läsk för en billig
peng.

Pettsson (bild ovan) och
Findus (bild nedan) kom till
oss efter en skiljsmässa.
Det är två helt underbara
pojkar som är mycket
keliga och sociala. De
behöver inte komma till
samma hem eftersom de
inte är beroende av
varandra. De fungerar bra
både i lägenhet och i hus
där de kan gå ut och in.

Buffe har varit övergiven
under en lång tid. Han hade
tagit sin tillflykt till
djurbegravningsplatsen i
Helsingborg. Där hade snälla
människor matat honom. Han
är en försiktig gosse som är
jättekelen när han känner sig
trygg. Han behöver ett hem
utan barn och andra djur,
gärna där han kan få gå ut när
han vill.

Under 2011 fick
147 katter nya
hem och lika
många fick komma
in i värmen.
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Musse är en stor pojke som
blev matad av snälla
människor på en altan. Han
är lite blyg men det kan
bero på att han känner sig
instängd då han förmodligen
har levt ute i flera år. Han
vill ha ett lugnt hem med
möjlighet att både kunna gå
ut och in.

Siam har hittat hem igen!
Mannen som ägde honom hade
blivit sjuk och en vän hade
passat Siam då han rymde.
Siam blev jätteglad när han
hörde sin husses röst. En riktig
solskenshistoria!

Oskar kom från en äldre dam
som hade matat honom. Han
vill gärna komma till en ny
äldre dam som kan ge honom
mycket kärlek för det är han i
stort behov av.

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 15/5-2012
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