Hej Kerstin
Var roligt ni följer upp kissarna : ) jag har skickat mail till er på
Fiahemmet 2 ggr tidigare och berättat lite hur det har gått med Zoggo
som vi nu har haft hemma hos oss i snart 7 veckor.
Men jag skriver gärna lite igen.
Börjar med att säga att vi är SÅÅ glada för Zoggo som han fortfarande
heter, vi ville inte byta namn, det var passande på honom tyckte vi.Husse
Kalle ville han skulle heta Sigge i stället men våran dotter Wilma tyckte
det var ett fint namn så så fick det bli.
Dom första dagarna när han kom hem var han lite nervös och särskilt mot
husse som han fräste åt ett par gånger, man vet ju inte alls vad han hade
varit med om innan så vi sa vi måste ge honom en chans och sen dess har
han inte gjort det. Han gick på lådan direkt, inga som helst problem och
maten vi köpte åt han och han har fått prova lite olika. Han är väldigt
matglad så vi måste nog dra ner på portionerna lite : )
På fredagarna skämmer husse bort honom med ett par räkor som han
bara ääääälskar..
Han var nog inte så pigg på att vi skulle skaffa katt från början men jag
tror han är den som hönsar mest...hihi
Vi hade fått råd ifrån er att han skulle hållas inne dom första 4 veckorna
men efter ca 5 dagar så hade han jamat massor och vi tänkte vi provar,
sagt o gjort o det har gått hur bra som helst, han är ute på dagarna och
är inne på nätterna sen kommer han o går lite hur han vill så klart.
Vi gjorde ordning en plats åt honom i vardagsrummet och denn platsen
fann han direkt efter han kom och där ligger han ofta o myser.
Älskar att ligga på rygg i famnen o gosa o kurrar jättemycket
Tycker om när vi borstar honom
Leker o skuttar omkring ute när även vi är ute
Leker mycket med sina bollar o små möss
Ja vad mer kan man säga än att vi är jätteglada att han är den han är och
att allt har gått så bra.
Passar oxå på att säga att jag tycker ni är fantastiska i erat jobb och eran
nya hemsida blir så fin : )
Jag skickar med ett par bilder som jag har skickat tidigare också och som
Pia sa skulle komma ut på eran hemsida, o det skulle ju vara kul förstås
Kramar från oss
Familjen i Kolmården

