Hej!
Tänkte skicka en liten hälsning från oss och Zimba. Katten får fortsätta
att heta Zimba, det är ett fint namn. ☺
Än så länge är den en innekatt. Vi har inte riktigt bestämt oss hur vi
skall göra i framtiden. Vi vill varken störa grannar eller att den skadas,
så förmodligen får det bli att den får gå i koppel samt få en inhägnad
uteplats, tiden får visa hur det blir.
De första två dagarna gick bra, han gick runt om myste med oss alla fast
var givetvis lite rädd för allt.
Nedan är ett foto från första kvällen när han somnat av utmattning av allt
det nya.
Sedan följde några dagar då han var lite
missnöjd av någon anledning(!?). Slutade
mysa, mycket mindre mys än innan. Han bajsade
även i vår säng och kissade i ena soffan och
vår fåtölj flera gånger.
Då var vi nära att ge upp. Vi köpte en
kattlåda till, rengjorde allt med dyra
specialmedel och sprayade på ”Get off”. Vi
köpte även en feromonflaska att sätta i
vägguttaget. Och sedan dess har det fungerat
som tur är.
Nedan har Zimba hittat en plats i vårt
tvättställ. Ligger och tittar medan jag
borstar tänderna...

Vi tog med oss Zimba till mina föräldrar över jul. Jag var då orolig att
det skulle bli likadant igen, bajs/kiss på fel ställen, så vi tog med
saneringsmedel, feromonflaskan mm. Men som tur var så funkade det. Vi var
ganska många och jag trodde han skulle bli rädd av allt nytt och nya
människor, men han trivdes som fisken i vattnet. Han tyckte det var
jättespännande att vara där. Han trivdes så pass bra att han blev sur i 1,5
dag när han kom hem, han ville vara kvar! Fanns så mycket spännande att
titta på.

Zimba som skall vara med när man
byter om... och som lurar bakom en
blomma vid jul...

Något som jag glömde bort innan vi köpte Zimba är att alla kattdjur är
nattdjur... Han väcker oss på nätterna och vill leka. Oftast nöjer han sig
med att leka själv, men det är våldsamma lekar, har far runt som en
galning, han jagar allt som rör sig då (och skräp på golvet). Han
rivstartar, kastar sig efter tänkta byten etc. Det är klart att vi önskar
att han vore lugnare på nätterna, men söt är han. Han pratar mycket och
vill mysa/säga ”hej” när man kommer hem.
Vår förhoppning är väl att vi skall kunna ändra hans tider lite på sikt,
men det klart, det är ju inte alltid så populärt att väcka en katt. ;-)
Hans populäraste leksak är en liten ficklampa/laserpekare som visar en mus.
Han kommer springande när man skramlar med den.
Tja, det var lite om hur vi har det...
Med vänlig hälsning
Maria, Söderköping

