
Redovisning Östgötakatterna December 2013

Kvar sedan november 1514 kr

In:
131202 Sjal Britt S 200 kr
131202 Gåva Å Haraldsson 200 kr
131202 Traderagåva   28 kr
131209 Sjal + Gåva Bettan R 500 kr
131210 Busbollar   50 kr
131211 Traderagåva   28 kr
131217 Traderagåva   46 kr
131220 Gåva Marie H                 50 kr
131220 Traderagåva   40 kr
131221 Gåva Gunnel J 300 kr
131221 Julgåva Hittekattsbandet Wikki 500 kr
131223 Sjal Marie P 200 kr
131226                  Traderagåva   21 kr   
131227 Gåva stationskatterna 200 kr
131227 Gåva Alice 200 kr
        
Summa:             2563 kr  

1514 + 2563= 4077 kr

Ut:
131205 Vetzoo   525 kr
131206 Zooplus.com 1110 kr
131227 Molly & Dolly   250 kr

Summa:  1885 kr

Kvar på kontot 31/12-2013 =   2192 kr

Tack alla ni som är med i vår grupp på Facebook och tack alla som alltid stöttar och finns där när det  
verkligen behövs! 

Alla, var och en gör skillnad, glöm aldrig det!

I veckan ska jag göra en ny beställning via zooplus.com och då köpa 4 säckar med torrisar, både för  
missarna som vi matar ute och till missarna i stödhem. Det är dags för Molly och Dolly att få en ny säck  
snart också.

Jag har testat en ny mat, som var billigare i Zooaffären. Mina egna var inte så överförtjusta men de andra  
missarna äter det gärna. Det heter Profine, finns det någon som har erfarenhet av fodret? Jag köpte 9 kg för  
500 kr så det var skapligt i pris. Kolonimissarna får bara lite lite lite grann då de blir kassa i magen av  
snabba byten och det vill vi inte! Inte kassa magar!



Vi blandar Four Friends med Royal Canin och det verkar som det funkar bra... vissa funkar bäst på bara Four  
Friends så det får vara så.

Blötmaten äter de rätt lite av tyvärr, Bozita som jag alltid köpte är inte så poppis längre, har provat många  
olika sorter, men de äter dåligt av de mesta. Vad äter era för blötmat och hur ofta får de blött foder? Mina  
fick alltid varje dag förut men några blev vissna i magen och åt sämre så jag har bara gett ibland istället för  
varje dag.

Foder är svårt och det blir inte lättare med alla nya foder som dyker upp heller. Alla har bra reklam för att  
sälja, men är det alltid ett bra foder? Hjälp mig gärna... 

Nu är det nya dagar att fylla med tacksamhet och kärlek i nya fina dagboken. Ett helt oskrivet blad som jag  
med tacksamhet tar emot med öppna armar <3.

Det har varit ett tungt år med flera av mina egna katter som varit sjuka och min ena katt fick somna in den  
6:e november :( och det gör otroligt ont och det är svårt att svälja och gå vidare, men jag måste, för vem  
ska annars ta hand om katterna som Östgötakatterna ansvarar för? 

Ibland så känner jag mig kluven i allt det här med att rädda katter... när sorgen blir så påtaglig så vill jag  
bara lägga mig ner och gråta och låta sorgen ta plats, men jag hinner sällan, eller aldrig! Alltid är det  
något/någon som pockar på uppmärksamhet. Jag är livrädd att känna efter när jag får tid för jag är rädd  
för att sorgen tar plats som någon annan katt behöver. DET GÖR ONT!

Så, jag travar vidare och gör mitt bästa med sorgen hängande över axeln, livrädd att den ska komma ifatt  
mig och ta över !

Sorgen är olika för olika människor och jag vet faktiskt inte hur min sorg ser ut i dagsläget. 

Jag tar en dag i taget, med tillförsikt och försöker få mina skyddslingar tama. Försöker att få dem att lita på  
mig så mycket att de ska kunna få ett eget hem med en alldeles egen soffa, en familj <3

Nä, inte så kul att läsa kanske, men det här en del av mina tankar, mina känslor! 

Det handlar om att djuren ska ha det bra... få det allra bästa av mig som kärleksfull betjänt och jag gör mitt  
bästa och jag försöker att vara en god medmänniska och en bra kamrat i alla lägen.

Nytt blad i dagboken men inga nya katter som vi kommer att ta i vår vård i nuläget. Vi har tillräckligt som  
det är och det är viktigt att göra gott för de katter som vi tagit in och för dem vi lovat att ta hand om. Fokus  
ligger där <3 och det är viktigt. 

Tack snälla ni som har stöttat och hjälpt med gåvor och tack för att ni peppat och klappat i ryggen och på  
axeln när det har behövts, i sorgen och i skratten, i alla lägen!

Ingen kan göra allt
men alla kan göra något!

Många kramar
Malin/Östgötakatterna


