
Kära djurvän!
Då är året snart slut igen
och det är dags att fira jul.
Tassebo har varit överfullt
hela året och trots att vi har
haft intagningsstopp,
kommer folk med katter som
de har hittat eller som de
inte vill ha längre. Tack och
lov har vi inte haft så
många svårt sjuka katter
och de som varit drabbade
har varit kattungar som
många gånger redan bär på
virus när de kommer till oss.
Vi har även fått en lite
speciell gäst, Kalle kanin som
hittades uppe vid Kungshult.

Tack alla ni som skänkt
pengar, loppissaker,
tillverkat saker som vi kan
sälja på våra marknader.
Utan er hade vi aldrig
kunnat hjälpa så många
katter som vi gör. Även ett
stort tack till alla som
hjälper oss ideellt, alla är
mycket värdefulla för
katterna!
På katternas önskelista står
Pussi portionsmat högst upp
men även annat gott som
Sheba, tonfisk m.m. Leksaker
som pälsmöss, bollar och
fleecefiltar är uppskattat.
God Jul & Gott Nytt År
önskar kisarna & personalen



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Som de flesta av er vet, ligger
Tassebo vid Maria Park, som en
gång var landet. Nu har de
byggt så många nya hus och
lägenheter att det har blivit en
hel stad. Därför kräver
kommunen nu att alla som bor
vid oss måste ha kommunalt
avlopp och vi får själva stå för
kostnaden.
Alla i byn har lagt in en protest
mot detta då det kommer att
kosta 70000 kr till kommunen
och sedan ska vi också betala
företaget som ska gräva. Detta
är helt vansinnigt då vi alla har
fungerande trekammarbrunnar.
Nu hoppas vi att vår överklagan
ska hjälpa och att kommunen
ska står för de största
kostnaderna. Med tanke på att
kommunen inte ställer upp ett
dugg för alla våra hemlösa
katter så är ju detta det minsta
de kan göra.

Siam kom gående på Tassebo
en kall höstdag. Han hade fullt
sjå att kissa på allt som kom i
hans väg. Vi kallade på honom
och han kom som om han
kände oss. Han fick en egen
bur, som han kissade ner
omedelbart, han var ju en stor
herre som inte var kastrerad.
Nästa dag fick han åka till
veterinären och de små
kulorna var ett minne blott.
Veterinärerna tror att han är
en Burmablandning då han har
mycket humör och är pratsam.
Tyvärr har han ingen id-
märkning och ingen har
efterlyst honom. Nu har det
gått en tid sedan han blev
kastrerad och han kissar inte
överallt längre. Han tål inte
andra djur men vill gärna ha
en stor familj som kan pyssla
med honom och helst vill han
kunna gå ut och in när han
känner för det.



Robin är en snäll gosse som
behöver ett stillsamt hem,
gärna hos en äldre ensam
människa. När hans husse
dog kom han till oss och han
är mycket ledsen över att
sitta instängd i en bur.

Nalle satt ute på en gata
mitt i stan och vägrade att
flytta på sig. Att någon bara
hade satt ut honom var rätt
självklart då han inte visste
vad han skulle göra. Han är
en mycket snäll gosse.

Albertina hade lämnats utanför
vår grind en natt i en låda
tillsammans med sina fem små
ungar. Eftersom hon var väldigt
uppskärrad, sprang hon sin väg
och lämnade kvar sina ungar.
Det tog oss två dygn innan vi
kunde få in henne och under
den tiden fick en i personalen ta
hem ungarna. De behövde
matas dygnet runt då de var
pyttesmå. Trots att mamman
hade varit ifrån sina ungar blev
hon jätteglad och kände genast
igen dem.



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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