
Redovisning Östgötakatterna November 2013

Kvar sedan oktober 2743 kr

In:
131101 Alice 2 sjalar 350 kr
131101 Gåva Alice 200 kr
131108 Ann B sjal 175 kr
131111 Gåva Å Haraldsson 150 kr
131111 M-H mat 200 kr
131113 Traderagåva   35 kr
131120 Böcker Jessika               100 kr
131124 Gåva Stationskatterna 200 kr
131127 Traderagåva   28 kr
131128 Marie H   50 kr
131129 Julgåva Ann B 100 kr
                              
Summa:             1588 kr  

2743 + 1588= 4331 kr

Ut:
131104 Mjukmat Molly & Dolly   250 kr
131113 Zooplus.com 1289 kr
131118 Four Friends 12 kg utekatterna   699 kr
131125 2 feliway refill + avmaskning Svarta svansen   579 kr

Summa:  2817 kr

Kvar på kontot 30/11-2013 =   1514 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!

Barbro Nyströms kompis stickade fler jättefina sjalar till förmån för Östgötakatterna! Barbro betalade  
garnet som den här gången var dyrare, så nu kostar sjalarna 200 kr per styck, men de är så fina och absolut  
värda sitt pris! Tack snälla ni som har handlat av oss och fortsätter att stötta oss på ett eller annat sätt.♥

Barbro kom ner till mig och vi pärlade lite grann, det kommer upp 3 jättefina armband som Barbro har gjort,  
alltså Barbro special, mycket fina!

Om någon vecka eller så kommer det lite mer exklusiva armband, lite dyrare men också med större pärlor  
och glitter... ni håller väl ögonen öppna! Marie-Helene har gjort 4 stycken som ska gå på auktion, jag tjoar  
när det blir dags!

Vår virkerska, Ulla i Motala, har gjort finfina myntabollar till missarna. Priset är 60 kr för 4 bollar inklusive  
frakt. De kommer också att ligga ute till försäljning :) mycket fint att ge till både människa och katt i jul! ♥



Jag har också fått äran att träffa Doris som var en hemlös katt som dök upp på Vreta klosters golfbana       :(  
hon visste direkt vilken människa hon skulle styra tassarna mot och sprang rakt i armarna på Bodil som såg  
till att missen fick ett hem och på måndag ska tösen kastreras. Ja, alla kan göra skillnad, även om man inte  
kan själv så kanske någon i bekantskapskretsen kan... ringar på vattnet ni vet  jag älskar vackra sagor♥♥♥  
och det här är en vacker sådan.

Lika med Ulla i Motala som också hade en hemlös katt som visste var hon skulle vända sig  Hon har också♥  
blivit kastrerad och omhändertagen och har fått ett hem... ♥♥♥

Kurra kurra kurra!

Jag är stolt över människor som gör nåt... faktum är att det gör skillnad till 1000 och det är så viktigt att alla  
förstår att även om man vill så kan man inte alltid hjälpa till att ta hand om en katt. Det finns olika skäl till  
varför, men man kan alltid mata, göra kojor, kastrera och släppa tillbaka till dess att missen får ett hem.  
Kanske att en god vän i kretsen kan hjälpa att ge katten tak över huvudet osv osv... jag är stolt och glad att  
ha sådana fina människor omkring mig... där de osynliga katterna får bli synliga... vackert är det! ♥

Kram Malin & CO
Östgötakatterna ♥






