Hej,
Nu har Fideli varit hos oss i lite mer än tre veckor och allt har gått
jättebra och hon är en så mysig och härlig katt! Hon har fått behålla namnet
Fideli då vi tyckte att det passade henne bra och hon lyssnar till namnet.
När vi kom hem med Fideli så utforskade hon huset direkt och sprang runt och
spann medan hon hittade nya rum och platser. Hon har från dag ett varit
väldigt social och lekfull familjemedlem och vill vara med där de händer
något hela tiden, nyfiken och intresserad på vad vi gör.
Första veckan fick fortsätta med att behandla hennes öron med medicinen vi
fick med oss från er, det gick jättebra och hon var jätteduktig och låg
stilla medan jag torkade öronen men dropparna var värre (inget roligt alls)
det lyckades vi bara droppa ett öra per gång. Men hon kliar inte längre i
öronen och vi håller fortfarande lite koll på dom.
Första natten sov hon bredvid mattes kudde och nätterna där efter har hon
legat i matte och husses säng, ibland har hon även till barnens lycka gått
upp till dom också!
Fideli har gått på lådan från första dagen och sköter det jättebra!
Hon har varit ute på tomten med koppel ett par gånger och det har fungerat
bra, kopplet har inte stört Fideli alls utan hon smyger runt och utforskar
tomten. Men vi kommer att hålla henne inomhus fram till våren då hon ska få
komma ut och utforska våra fina grönområden här omkring huset utan koppel.
Fideli verkar trivas hos oss och hon har hittat sin roll i familjen, barnen
och vi tycker självklart att det är jättemysigt med en liten katt i vår
familj, hon får leka och mysa jättemycket hela tiden, bättre och mysigare
katt kunde vi inte få!
Skickar med lite bilder på Fideli i hennes nya hem!
Hälsningar
Fideli med familj

