
Redovisning Östgötakatterna September 2014

Kvar sedan augusti 1514 kr

In:
140921 Gåva Alice 200 kr
140922 Gåva Kattson  500 kr
140922 Gåva 100 kr
140924 Stationskatterna  200 kr
140926 Gåva Marie H 200 kr

Summa:            1200 kr

Ut:
140906 Zooplus.com             500 kr
140923 Zooplus.com           1200 kr
140930 Molly och Dolly sand             300 kr

Summa:          2000 kr

2714 – 2000= 714 kr

Kvar på kontot 30/9-2014 714 kr

Nyaste nya katten är i kolonin och Strimmer är bara på kameran ibland. Jag undrar så var 
han är när han inte äter på matstället? Dags att lappa i området igen för att se om någon 
annan kanske matar honom? Nya försök för infångning sker så snart någon kan vara 
stödhem/läkehem... och jag blir glad om ni vill dela mitt upprop om hjälp för kissarna. 
Svarta Svansen är såklart där och äter och hon ser ut att må bra. Nya kojor ska fixas i 
ordning innan det blir kallt och en matkoja så snart vi hinner... tiden är knapp när vi jobbar 
heltid båda två. Om någon kan tänka sig att hjälpa till så blir vi otroligt glada, för vi behöver 
HJÄLP!!!

Jag har ett litet sidoprojekt där jag lånat ut kameran för tillfället. En mamma med (3?) 
bebbar och en vuxen katt till behöver komma in, bebbarna är troligen över 12 veckor och 
kan redan nu skiljas från sin mamma... men som sagt vad... det är skygga katter det handlar 
om och därför katter man måste jobba med en del för att de ska bli riktigt tama. 
I morgon byter vi kort och då får vi se vad vi fått på bild! Bara en av ungarna har varit synlig 
den sista veckan... :( så vi oroar oss mkt för dem!

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!

Ingen kan göra allt
men alla kan göra något!

Många kramar
Malin & Bertil/Östgötakatterna

Kvitton för september månad!






