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Så fort tiden har gått! Plötsligt har det varit både jul och nyår. Sedan senaste nyhetsbrevet har livet fortsatt som
vanligt på Katthemmet. Några katter har förstås behövt mer veterinärvård än andra men det har löst sig tack vare
våra generösa gåvogivare!

Kalender 2018
Katthemmets kalender för 2018 har förstås
producerats. Den kostar som vanligt 100:- och
kan endera köpas direkt på Katthemmet, på
Djurmagasinet, Tumba Hund & Katt, hos
Animalen eller beställas mot insättning på något
av våra konton nedan. I så fall tillkommer 25
kronor för frakt.

FAKTA
Alla kan inte ta hand om
en katt, men alla kan göra
något för att minska
lidandet för hemlösa
katter.

Tessie är en av katterna som
väntar på sitt för-alltid-hem
tillsammans med bästa kompisen
Smulan.

Aktiviteter under hösten
Vi har deltagit i Mjaus kampanj med
mattunna, där kunder i matbutik kunnat skänka
kattmat. Vår mattunna stod under en vecka på
ICA Maxi och vi deltog även personligen några
dagar under veckan, där vi informerade
intresserade om katthemmet.

Jens kommer från ett bestånd av
många katter. Han fick ett hem, men
till följd av sjukdom är han tillbaka
på katthemmet och väntar på sin
andra chans.

Det har också varit Kattens Dag, då vi hade
extra öppet på Katthemmet och även hade
volontärer på plats i Djurmagasinet i 2 dagar.
I Täljehallen har nationell kattutställning ägt
rum, där Katthemmet hade hand om entrén och
välkomnade besökande.

Lex Maja
Vi fotsätter skriva om detta, men fortfarande har inget godkännande tagits för
lagförslaget om Lex Maria, den katt som svalt ihjäl på grund av att ägaren tagits in på
sjukhus och då sekretessen hindrade hemtjänsten att öppna. Vi väntar otåligt på att
våra politiker tar ett beslut så att sekretessregler inte ska kunna göra att sånt sker igen.

Kanske kan du bli volontär
på katthemmet. Kanske
kan du ge ett ekonomiskt
bidrag. Kanske kan du
hjälpa till med bokföring,
PR-arbete, IT-kunskap etc.
Det är inte acceptabelt att
det idag beräknas finnas
mellan 100 000 – 150 000
hemlösa katter i Sverige.
Hjälp oss att ändra på
detta.

Vi bor på Wedavägen 16B
i Södertälje
Tel 08 550 32 000
www.sodertaljekatthem.se
info@sodertaljekatthem.se
PG 38 93 41 – 9
Swish 12345 25408
Våra öppettider är:
Torsdagar 17-19
Lördagar 14-16 då vi
även har vår Second
Handbutik öppen

Ibland är vi lite stöddiga
Som till exempel när det gällde katten vi
kallade Pelle. Veterinären tyckte vi skulle
avliva honom. Det tyckte inte vi. Både
vi, Pelle och Pelles nuvarande ägare är
jätteglada att vi stod på oss. Många
hjälpte till att samla in pengar till hans
vård och idag mår han jättebra.

Vi önskar alla en God Fortsättning på 2018!

