
Kära djurvän!
Då var det åter dags att
summera året som har gått.
Det har varit ett relativt bra
år när det gäller
kattmammor med ungar och
moderslösa ungar. Man kan
hoppas att det är ett resultat
av att veterinärer och
privatpersoner skriver om
hur viktigt det är att
sterilisera/kastrera sina
katter. Tyvärr är fortfarande
allt för många katter
omärkta, vilket gör att vi inte
kan hitta deras ägare och
istället måste omplacera
dem till nya hem. En del
katter som är märkta, finns
inte i SKK:s register. Detta
beror många gånger på att
ägarna inte har betalat in

de 130 kr som det kostar. Kolla
gärna era egna katter så att de
finns med i registret.
Tack alla snälla människor som
har stöttat oss under det gångna
året. Ni är så oerhört värdefulla
för dessa stackars hemlösa
katter!
Ni som vill, får gärna komma
med lite julklappar till katterna.
Högst upp på listan står god mat
som t.ex Pussi portionsmat,
Sheba, tonfisk m.m. Även roliga
leksaker är mycket uppskattat.
Vi alla på Tassebo, både katter
och personal önskar er alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!

www.djurhemmet-tassebo.se



En regnig natt när jag
skulle köra hem från jobbet
i Östra ljungby, såg jag en
katt mitt på vägen som inte
rörde sig. Min första tanke
var att den hade blivit
påkörd. Det kom blod ifrån
munnen och katten var
chockad. Jag ställde bilen
tvärs över vägen för jag var
rädd för att det skulle
komma fler bilar och köra
på den igen. Nu kom det
stora problemet: hur skulle
jag få in katten i bilen utan
att bli sönderbiten? En
chockad katt kan bita
mycket hårt och det har jag
varit med om innan.
När jag stod där och
våndades i mitt beslut om
att lyfta henne, kom en bil
med en kvinna och hennes
dotter. De var själva
kattmänniskor och de hade

en transportbur som jag
kunde låna. Nu blev det en
biltur till djursjukhuset i
Helsingborg. När de
undersökte katten hittade
de en tatuering och kunde
via polisen, hitta ägaren.
Kattens namn var Selma
och hon var 8 år, en rund
fin tjej som man trodde
hade ett hem med folk som
brydde sig om henne. Men
ack vad vi bedrog oss! De
ville inte ha henne då
hennes vård skulle gå på ca
4000 kr. Istället fick hon
komma till Tassebo. Nu har
hon blivit helt återställd och
väntar bara på att någon
snäll människa ska komma
och ta med henne hem. Jag
hoppas innerligt att hon får
ett hem innan jul, för det är
hon verkligen värd efter allt
hon har varit med om.
Marie Hansson



Lilla Kitzy hittades en
morgon utanför Tassebo, i
en kartong med bara en
handduk i botten. Marianne
och Jenny trodde att hon
var död för hon rörde inte
sig. När de tog upp henne
märkte de en liten rörelse
och de körde upp till Din
Veterinär på Väla. Kitzy var
mycket nära att frysa ihjäl
och de la henne i
värmefiltar och bar rundor
på henne hela dagen. När
faran var över fick vi hämta
henne. Hon var max 3
veckor gammal och kunde
inte äta själv utan behövde
bli matad med nappflaska
dygnet runt. Eftersom jag
brukade ta hand om
”nappkatter”, hämtade jag
henne. Hos mig fick hon
hundkompisar som hon
gärna kryper nära när hon
ska sova. På bilden är det
Haifa som är extramamma.
Marie Hansson

Kim längtar
efter ett eget
hem! Han har
varit hos oss
sedan han var
liten. Han
måste ha ett
hem utan andra
djur.

Den 1/12 har vi vår
mysiga julmarknad
mellan kl. 1100-1500. Vi
kommer att ha fina
lotterier och fyllda
loppisbord samt glögg och
julkakor för en liten peng.
Ni är alla hjärtligt
välkomna!



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
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