Hej Fiahemmet!
Tusen tack för att Ni mot stor tvekan lät oss ta oss an katten Dumle.
Tidigare hade han haft problem med vikten och hos tidigare hem hade han inte
gjort sina behov på lådan när han var ensam hemma. Jag och sambon som nyligen
köpt hus i Kolmården diskuterade mycket om Dumle var rätt katt för oss. Vi
båda hade under besök hos er fastnat för Dumle. Inte enbart för hans häftiga
utseende utan för den personlighet han utstrålade. Vi tog det gemensamma
beslutet att vi skulle göra allt vi kunde för att denna katt skulle kunna
landa och trivas hos oss.
Vi gjorde i ordning på övervåningen, en gammal inredd vind där vi inte själva
vistas, med många sovplatser och en låda. Här uppe hade min syster haft sina
katter bara någon dag innan. Hennes katter stormtrivs att få vara hemma hos
oss. Jag tänkte att de kanske hade utsöndrat ”bra” feromoner så att han kände
att det var en trygg plats att komma till.
Vi hämtade hem Dumle en fredag efter jobbet så vi kunde vara hemma i lugn och
ro med honom under helgen. Hela resan var han tyst och såg relativt lugn ut
för att vara en katt i en bil. Hemma släppte vi ut honom. Han gick ett varv.
Konstaterade att hundarna var konstiga varelser och tyckte nog det var skönt
att de hade ett eget rum och inte for omkring överallt.
På måndagen när vi skulle jobba infann sig oron att han skulle bli orolig när
vi åkte och göra inne. Väl hemma på eftermiddagen vid 16 öppnade vi dörren.
Till vår stora förvåning var undervåningen helt i sin ordning. Inga konstiga
lukter. Jag gick upp på övervåningen och fann Dumle nyvaken på ett täcke som
vi lagt fram. Han jamade till glad över att vi var hemma. Han följde med ner
och fick sin ranson mjukmat. Dumle har inte någonsin gjort inne hos oss.
Efter halva prövotiden beslöt vi oss för att han skulle bli vår så vi åkte in
och skrev papper och betalade för honom.
Idag är han utekatt. Han älskar livet och han är oss tacksamma, det är så
tydligt. Han använder nu mer naturen som toalett och överlåter kattlådan inne
till sin ”lillebror” som vi köpte för 3 veckor sedan. Han tycker mycket om
våra hundar och följer så fort han får möjlighet ut med på promenad. Han går
med oss långa varv och viker aldrig av. Blir det läskigt går han intill vår
stora flat-coated som heter Stig. Aptiten är det inget fel på längre. Han har
gått upp 2 kg sen vi hämtade honom!
Vi är så glada över denna katt!
/Hanna & Jonas

