
Kära djurvän!
Då är det återigen ett nytt år
och vi går äntligen mot
ljusare tider!  Det har hittills
varit en mycket kall vinter
och det märks på katterna för
de vill inte gå ut i sina
rastgårdar utan ligger mest
och väntar på mildare väder.
Vi vill skicka ett stort tack till
alla snälla människor som
kom upp med julklappar till
katterna eller skickade
julgåvor till dem, det är så
oerhört uppskattat! Man ser
riktigt hur det lyser i ögonen
på dem när vi öppnar den
goda maten. Personalen blev
också väldigt glada över all
den choklad som de fick, de
behöver få lite uppskattning
för allt de gör.

Snart är det påsk och
helgen innan, Lördagen
den 23/3 mellan kl 1100-
1500, har vi vår första
marknad för året,
påskmarknaden. Då
kommer borden att vara
fyllda med massor av
nyinkomna fina
loppissaker och vi
kommer också att ha ett
stort lotteri med både
godis, påsksaker och vår
populära våffelservering
håller öppet. Ni är alla
katterligt välkomna!



Tom är en härlig liten
gosse som kom till oss
tillsammans med sina två
syskon. Han är född med
bara ett öga och han är
även harmynt. Veterinären
har tittat på honom och de
bedömer att han inte är
påverkad av sina
handikapp. Han är lika pigg
och busig som sina syskon
och kan både klättra och
hoppa utan några hinder.
Vi vill dock att han ska vara
en innekatt då han inte
hinner uppfatta faror lika
bra som en katt med två
ögon.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hittills i år har 14
katter fått nya goda
hem!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi vill tacka ägarna till
Svedbergakulles
Bengaluppfödning för att
de nominerade Tassebo
när föreningen
Bengalkatten skulle dela
ut sitt årliga bidrag. Vi
fick 2760 kronor av dem,
pengar som ska hjälpa
till att finansierar
renoveringen av våra
två gamla bodar, som
sedan ska vara bostäder
till mammor med små
ungar.

Robert &Jeanette Svedbergakulles
Bengaler
Vi söker efter en snickare
som vill hjälpa oss att
renovera våra bodar,helst
ideellt men även med
betalning. Har ni några tips
så hör av er till Marie på
telnr 0768-380496.



Tyson är en mycket tillgiven
gosse på knappt två år. Enligt
de som lämnade honom till
oss, hade han varit en
innekatt, vilket vi tyckte var
märkligt med tanke på de
skador han hade. Flera av
hans tänder var avslagna och
han hade sår på bakbenen.
Nu har de opererat bort de
skadade tänderna och såren
har läkt. Han verkar inte ha fått
några men av det han har varit
utsatt för, vilket märks då han
hela tiden vill kela och mysa
med oss. Han är en helt
underbar kille som kommer att
ge sin nya ägare hela sitt
hjärta och sin tillgivenhet.

Det kom ett mail från en
familj som matade en katt
som nu verkade sjuk. Vi
bad dem ta honom till Din
Veterinär på Väla så att de
kunde titta på honom och
årgärda det som behövdes.
Efter tre dagar hos
veterinären fick vi hämta
honom. Då hade han fullt
med dräneringsrör vid
öronen och kinderna och
han var mycket
medtagen.Han fick medicin
och så småningom var det
dags att ta bort rören. Nu
är han helt frisk och
världens keligaste gosse!
Han söker ett hem där han
kan få all den kärlek som
han så väl behöver.



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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