Kära djurvän!

Som alla vet kan vårvädret växla
väldigt och det gjorde det också
lagom till vår påskmarknad. Det
hade varit riktigt fint väder fram
till dagen innan marknaden, då
kom blåsten och kylan igen. Ett
stort tack till alla er som trots
allt kom och besökte oss! När
det gäller människors beteende
kan man aldrig upphöra att
förvåna sig. Häromdagen när en
i vår personal skulle åka hem såg
hon en bil på busshållplatsen.
Hon tyckte det såg ut som om
kvinnan hade en katt i famnen
och bad därför sin man att
vända om och köra dit. När de
kommer fram ser de hur kvinnan
släpper av katten medan
mannen och ett litet barn sitter
kvar i bilen. Kvinnan skyndar sig
in i bilen som kör fort därifrån.

Vår djurvårdares man var
mycket snabbtänkt och tog fram
kameran och lyckades få en bild
på registreringsskylten.
På så sätt kunde vi spåra ägaren
till bilen. Den tillhörde ett
vårdbolag i Helsingborg! Kan
verkligen en sådan grym
människa som denna ta väl hand
om äldre behövande människor?
Man blir rädd när man tänker på
det! Som tur var lyckades djurvårdarens man locka till sig
katten och de tog in den i köket.
Nu är hon i trygghet men vad
hade hänt om de inte sett när
hon släpptes av?

Marknader i sommar
Den 9/6 har vi en
gårdsloppis utan
servering. Den 7/7 har vi
en stor gårdsmarknad.
Då har vi massor med
fina loppissaker samt ett
stort lotteri. Vi serverar
våfflor med sylt och
grädde samt kaffe/saft.
Katty är en lite försiktig tjej
som kom till oss då hennes
matte flyttade till ett
boende. Hon är kelen men
på hennes egna villkor. Hon
söker ett hem utan andra
djur och endast med vuxna
människor.

Millan är en av de
fjorton katter som
slängdes av i skogen
utanför Tassebo. Hon är
Felix kom till oss
tillsammans med sin syster mycket försiktig och
behöver ett lugnt hem
pga sjukdom i familjen.
Systern har fått ett nytt hem där man tar sig tid att
och det längtar Felix också lära känna henne.
efter.

Isa stod i en bur utanför
Tassebos grind en tidig
morgon. Längst in i
buren låg fem nyfödda
ungar. Nu är ungarna
ca 3 veckor och Isa är en
mycket duktig mamma.
Endast människor som
hon känner får komma
in, alla andra fräser hon
åt. Därför får hon bo i
ett område som endast
personalen har tillträde
till.
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Denna lilla tjej som vi
döpt till Gullan var den
katt som blev utslängd
från en bil utanför
Tassebo. Hon är en tös på
några år och hon är
mycket snäll. Nu bor hon
i Annexets kök då vi inte
har några burar lediga.

Oggy är en mycket försiktig
pojke som är i stort behov av
en familj som kan ge honom
all den kärlek som han så väl
behöver. Han är väldigt snäll
men blyg.

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 15/8-2012
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