
Kära djurvän!

Då har vi äntligen fått
högsommarvärme. Just nu
är det 27 grader ute och
nästan lika varmt inne. Hur
fint väder vi än har, behöver
våra katter lika mycket vård
som resten av året. Vi har
också många kattungar både
med och utan sina mammor
och dessa behöver mycket
mänsklig kontakt. Vi är i
mycket stort behov av
seriösa djurvänner som kan
tänka sig att avsätta några
timmar av sin fritid på att
hjälpa katterna. Visst är det
mycket städning men man
ägnar sig åt katterna
samtidigt då de tycker om
att vara med när vi gör saker.

Det är ju viktigt att katterna
bor i en ren och mysig miljö.
Om ni känner att ni vill
hjälpa våra katter är ni
hjärtligt välkomna upp till
oss på ett besök. Då kan ni
prata med Marianne som har
hand om personalen och gå
runt och se er omkring.

Vi behöver även fler ideella
krafter till våra loppisar som
vi har ca 1 gång i månaden.
Vill ni hjälpa till med detta
kan ni ringa Mats på
telefonnummer 0768-380495
Eller skicka ett e-post så
ringer Mats. Vi blir glada för
all hjälp vi kan få både med
katterna och loppisen.



Pricken är en stor, snäll och
kelig gosse. Han kom till oss
efter en skiljsmässa och huset
skulle säljas. Det är inte ofta vi
får in en katt som älskar och
saknar sin familj så mycket
som Pricken gör! Han är djupt
deprimerad och ligger bara och
väntar på att de ska hämta
honom. Det gör oerhört ont att
se honom må så här och vi gör
allt vi kan för att han ska må
bättre. Han vill ha en ny familj,
gärna med barn eftersom han
är van vid det och möjligheter
att kunna få gå ut och in.
Han behöver ett hem så fort
som möjligt så att han kan bli
lycklig igen!

Marknader
Den 8/9, 20/10 och
den 10/11 har vi en
gårdsloppis utan
servering. Den 29/9
firar vi Djurens dag
mellan kl 1100-1500.
Då bjuder katterna på
fika och det är visning
i alla våra katthus. Vi
kommer även att ha
lite loppissaker till
försäljning och lite
annat trevligt, dagen
till ära.

Tilde kom till oss med
sina fyra små ungar
när hennes husse blev
sjuk och inte kunde ta
hand om dem mera.
Hon är en mycket
social  och söt dam.



Tildes ungar är riktiga små
busfrön. Tyvärr var deras
mamma inte snäll mot dem
och därför fick de bo utan
henne.
<><><><><><><><><><><><><>

Iris kom till en trädgård
tillsammans med sina
fem ungar. Hon var så
utsvulten att hon
hoppade in genom ett
fönster och stal
köttbullar. All hennes
näring har gått till

ungarna och därför är
hon mycket mager. Nu
bor hon i ett bebisrum
hos oss tillsammans med
sina ungar.

Det finns en mycket bra lag
som säger att man måste
ha nät på sin balkong så att
katterna inte kan ramla
ner. Behöver ni eller någon
ni känner hjälp med att
sätta upp nät, har vi en
duktig kille som hjälper till
med detta för en rimlig
peng. Hör av er till oss, tel
0768-380495 för mer
information.



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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