
Redovisning Östgötakatterna Mars 2014

Kvar sedan februari 415 kr

In:
140301 Traderagåva   35 kr
140302 Gåva Alice 200 kr
140303 Traderagåva   35 kr
140305 Gåva Å Haraldsson 200 kr
140310 Traderagåva   38 kr
140312 Traderagåva   22 kr
140324 Gåva Stationskatterna 200 kr
140325 Traderagåva   21 kr
140327 Gåva Marie H   50 kr
140327 Gospengar Sören             1500 kr

   
Summa:             2301 kr  

2301 + 415= 2716 kr

Ut:
140303 Zooplus.com               1000 kr
140322 Mat Molly & Dolly   300 kr

Summa: 1300 kr

Kvar på kontot 31/3-2014 =   1416 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!

Nu blir det tätare besök i kolonin för att ha mer koll på missarna som är där. Det är mycket folk i  
rörelse då många fixar med sina båtar och att sjösätta dem. På åtelkameran har vi sett 2 katter,
(sista tiden) den ena är Svarta Svansen (kastrerad) och den andra missen är (inte Strimmer) en ny  
katt som vi såg för 3 år sedan. HUM! Man kan undra var den missen har varit i 3 år??? Vi har satt  
upp en del lappar för att eftersöka ägare för den och fler lappar ska sättas upp. En annons på  
blocket för att sondera även där! Ska göras  innan slutet av veckan ♥ 

Våren är här och solen skiner och det börjar bli varmare i luften... det känner även missarna av och  
tycker om. Här letas det solstrålar mest hela tiden och det letar jag också efter... jag tycker om  
ljuset och värmen :). 
Men... det finns också något negativt med solen och värmen... det är nu bebbarna föds och kanske  
inte ens överlever, om ingen ser dem eller bryr sig om dem :(.
Håll ögonen och öron öppna, det finns många hemlösingar därute, tyvärr!

Vi var och träffade Sören Fernström i Nyköping med matte Nalle och husse Lasse och vi träffade  



även på syrran Signe ♥  som också var med som klappekatt. Signe blev BIS x 2, inte illa va... Sören  
tyckte att det var okej att låta syrran vinna, för han vände rumpan till och sov vidare ♥ 

Tack goda vänner som mötte upp oss där och tack för en jättefin dag! ♥ 

Ingen kan göra allt
men alla kan göra något!

Många kramar
Malin/Östgötakatterna


