Hej,
Vi har inte döpt om Sibel, då vi förstod att hon hette det redan innan hon
kom till Fiahemmet. Dessutom är det ett fint namn. Sibel är en fantastisk
katt. Hon är oerhört sällskaplig och väldigt kelsjuk. Hon har funnit sig väl
till rätta i vårt hem, och vi med henne.
Min dotter är fem år och kan ibland inte låta Sibel vara. Hon bär omkring på
katten och håller henne kanske lite väl mycket ibland. Men Sibel verkar van
vid barn, och inte bara accepterar dotterns hantering utan verkar helt enkelt
inte bry sig. Ibland spinner hon till och med trots behandlingen. Hon låter
sig alltid kelas och gosas lika mycket av dottern som av mig.
Varje natt sover hon vid fotänden på sängen, men sover vi för länge börjar
hon rastlöst jama och trampa runt i sängen tills vi vaknar. I början trodde
jag att det var för att hon ville ha mat eller gå ut, men jag har förstått
att hon helt enkelt vill ha sällskap. Det är helt ok för det mesta, men kan
vara lite jobbigt när hon får för sig att vi ska gå upp vid femtiden på
morgonen. Det enda som hjälper då (så att vi får sova lite längre) är att
låta henne gå ut. Känns inte så snällt, men jag tror inte hon lider så mycket
av det =)
En sak som är lite speciell är hennes lådbesök. Hon kissar alltid i lådan men
bajsar ofta utanför. Inte i något annat rum, utan alltid precis intill lådan.
Efter många tester med öppen låda, stängd låda och utbyte av sand, har jag
insett att det verkar ha med tömningen av lådan att göra. Sibel krafsar inte
över inne i lådan, och har jag inte tömt direkt när hon varit där så bajsar
hon utanför. Tar jag dock och rafsar över lite sand så att kisset eller
bajset inte syns, då kan hon bajsa i lådan igen. Hon verkar med andra ord
vara en liten renlighets-katt som inte vill "gå på toaletten om det inte är
spolat". Jag vet inte om detta är något ni kommer ihåg från hennes tid på
Fiahemmet?
Detta med lådan är ju på sätt o vis rätt bra. Det får oss att alltid ha
extremt rent i lådan vilket gör att vi överhuvudtaget inte har någon låddoft.
Dock är det lite trist att ta hand om kattbajset utanför som alltid blir där
om vi varit borta över natten någon gång, eller glömt tömma i lådan på
morgonen.
I vilket fall så är det ett litet bekymmer och minskar inte vår glädje över
att ha valt just Sibel. Vi kunde inte fått en bättre katt =)
Vänliga hälsningar
Anna

