Hej!
Till att börja med vill vi framföra att det är trevligt att ni tar kontakt
och följer upp. Det ger ett seriöst intryck. Våra katter har nu bytt namn
från Bålle och Bållan till Sixten och Sussie. Sixten som vi numera kallar
honom är en liten, mycket smal katt och som är mycket stresskänslig. Han hade
till en början lite besvärligt och kräktes efter några dagar och ville sedan
inte äta. Vi fick då använda pipett så han fick i sig vatten och lite medicin
mot magen. Han har efter det repat sig och nu äter han mycket bra även om det
är små portioner varje gång.
Vi bor i hus och vår uppfattning är att katter mår bäst av att få vara ute.
Sixten fick därför börja komma ut men försvann under lång tid och nu har han
därför fått vara inne så att han kan acklimatisera sig ordentligt och känna
trygghet hemma ordentligt innan han får gå ut igen. Sixten är mycket kelig
och gosig katt som har börjat känna en allt ökad trygghet så nu i helgen har
vi tänkt att han ska få börja gå ut igen. Vi misstänker att han är van att få
mat från matbordet då han ständigt tigger när vi äter. Häromveckan lyckades
han sno en kycklingdel från tallriken och sprang iväg innan jag lyckades få
tag på den.
Sussie däremot acklimatiserade sig mycket snabbt och fann sig tillrätta. Hon
får gå ut när vi är hemma men hon är mest ute korta sträckor innan hon vill
komma in och äta igen. Hon verkar vara mycket tillfreds med tillvaron.
Sammanfattningsvis har Sixten till en början haft det jobbigt men har nu
börjat acklimatisera sig mycket bra och älskar att busa med sin röda råtta,
dom andra färgerna verkar inte alls lika roliga. Han äter nu också bra, inte
mycket varje gång men ofta istället. Sixten är nu sugen på att få komma ut
igen och vi planerar för att han ska få göra det igen nu till helgen när vi
är hemma. Sussie acklimatiserade sig snabbt och det var aldrig några bekymmer
för henne. Vi tror även att hon har varit en trygghet för Sixten.
Med vänliga hälsningar
/Pontus och Alma
Vi bifogar även några kort på katterna:

