Burre Posten
Avis for katte- og dyrevenner
Nr 3 Årgang 3 August2009
Kjære alle sammen!

Shans drikker kaffefløte, fint for pelsen, ikke
tugger lenger! Gamle Gråpus slapper av.

Smurf er fortsatt hjerteknuser og kjælepus,
overlykkelig for å få besøk.
Fordi han er blant de største, står det
respekt av han og Fido viker unna.
Et øyekast er nok. Dette er noe jeg ikke
far gjort noe med.
Snøhvit tar Clios soveplass når det passer
han, Burre synes at Rulle kan bare vente!

Håper dere har hatt en
utmerket sommer hittil!
Jeg synes den har vært
nydelig på alle måter, med
sol, varme og regn.
Aldri har det vært så frodig
og grønt som jeg kan huske,
Den gamle Rhododenronen
på minst 50 år som min
mamma plantet har vokst
enormt og fått flere nye,
tykke
greiner. Den er så vakker
med sine store, lilla blomster
om våren, nå har den mange
tykke grønne blad.
Først sto den nær epletreet.
Så flyttet mine foreldre og
tok den med.
Så flyttet de hjem igjen og
den havnet atter ved
epletreet. I 1989-90 bygde
jeg hus i hagen og så ble den
flyttet for å unngå lastebilene
med byggemateriale.
Den likte seg ikke.
Så kom den foran huset da
det var ferdig. Likte seg
ikke der heller. Ny plass, ny
svart myrjord, sol nesten
hele dagen. Døde kvister
fikk nytt liv og spirte!Nå er
den kjempeflott!
Tålmodighet lærte jeg da.

Sølvpilen i stolen og Burre
på rekkverket. Over hodet
hans spiser småfuglene frø
så det faller ned på bakken
og spirer. Der vokser nå
hvete, rug og havre, samt
mange solsikker!
Pusene koser seg veldig
på verandaen, der ligger
de ofte tett i tett.

Etter at jeg flyttet ned i 2.etasje og
tok soverom på kottet, ble det ikke
stas å ligge i dobbeltsenga i 3.
Det tok nesten 1 år før de
begynte bruke den!
Her er Lille og Droni foran,
Snøsokk, Musse og Shans. Men tro
det eller ei, i følge en bekjent brukte
pusene terror for å få meg tilbake
igjen. Jeg ville nesten ikke tro det.
Men historien virker rimelig sann

Det begynte med at Prins
begynte å skrike hver
morgen. Jeg lurte på hva det var, ville se om det gikk over før jeg kontaktet
dyrlege. Ga han liten 100gr pose med kylling m/saus, lam m/saus, oksekjøtt m/saus,
fisk osv. på soverommet mitt. Så var det stille en stund, virket som det hjalp med
mat. Siden jeg kjøpte opp restlageret til Rema 1000 med Friskies boksemat som
skulle gå ut av produksjonen, fikk alle dette hver morgen, og jeg tenkte at Prins
behøvde ikke få de små dyre posene, det var jo nesten det samme som i boksene.
Så jeg kuttet ut. Men posene måtte jeg begynne med igjen. Han fortsatte å skrike og
jeg ble veldig bekymret, lurte på hva dette var. Samtidig begynte Sussi på 17 år å
spise lite, spiste ikke sammen med de andre som hun gjorde før.
Jeg ble nesten syk av engstelse og bekymring, la meg i senga med henne i 3.etasje.
Straks begynte hun å male og sovnet. Så flyttet jeg opp i 3.etasje igjen og hadde 8
katter rundt meg i senga. Prins skrek ikke! Ringte dyrlegen som sa: Puser som skriker
gjør det etter min erfaring, pga 2 ting, enten har de urinveisproblemer eller psykiske.
Urinveisproblemer var det ikke, det visste jeg. Så var det bare at han savnet
nærkontakt! Og Sussi også !
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Nå har de begge sovet rolig sammen med meg i senga, og jeg har sovet som en
stein.
Sussi vil ligge ytterst, så når jeg flytter meg lenger inn i senga kommer flere som
vil ligge der, kort sagt 4 på hver side- av meg.
Tenk at så lite kan gjøre så mye.
Av og til har jeg sluppet ut alle kattene så de kan løpe i rasende fart ned
igjennom hagen, spise gress og kose seg. En kveld jeg ville legge meg kom ikke
Mia og Pippi. Jeg tenkte da sitter de sikkert utenfor døra i morgen tidlig, de gikk
aldri inn i katte-gården via katteluka, slik som Fido, Shans , Smurf og Snøhvit
gjør. De skal inn gjennom døra.
Men de var der ikke da morgenen kom.
Jeg ropte og lette. Satte ut mat som ble borte. Men jeg visste jo ikke hvem som
tok den. Lokket og ropte, banket på tunfesl -bokser. Da dukket de opp, spiste litt
og løp ned i hagen.
En dag kom Pippi først, spiste og forsvant. Da kom Mia, gikk rett forbi maten og
inn i Galleri Pus! Rett bort til døra til leiligheten. Det er bare det at når jeg
åpner den, så står hele gjengen innenfor og stormer ut hvis utgangsdøra er oppe.
Så jeg ville lukke den før jeg åpnet for Mia. Det skulle jeg ikke gjort, hun
stormet ut og forsvant, er jo ikke helt tam.
Et par dager senere sto hun og spiste tunfisk, har satt ut stort kattebur med mat
og vann. Og noe godt å ligge på. Det har hun og Pippi funnet. De fulgte nøye
med da de nye husene ble satt inn i kattegården - 2 lmanns og 1 2manns, bilde
lenger ut i avisa. Snekkeren satte også inn katteluke som jeg la tunfisk ved, i håp
om at de går inn av seg selv. Håper de er inne igjen før avisa er ferdig.
Smarte hunder.
Dere husker sikkert bildene av Emil og King, 2 skjønne hunder jeg skrev om i
fjor.
Nå en dag hadde matmor bakt brød og satt på benken med et håndklæ over for å
kjøle seg. Bare håndklæet var igjen da hun kom fra butikken. Til jul hadde hun
kjøpt to spekepølser av elg hun skulle gi i gave. De var innelåst på et rom
sammen med de andre julegavene. Like før jul skulle noen leveres og så glemte
de å låse døra.! Den ene pølsa var vel halvspist, den andre hadde merke etter
Emils små tenner, han hadde nok plundret fælt. Vel, det var de julegavene.
Det er fortsatt noen hjemløse katter i Drammen. Presis kl 15 hver dag kommer
en av dem til et bestemt hus for å få mat. Dyrebeskyttelsen har gjort en
fantastisk jobb med å skaffe dem hjem, det ble ingen ting av med han som hadde
lovet å hjelpe dem. Det passet ikke likevel fordi han skulle reise bort en del.
Vet ikke hvordan det er nå, men Dyrebeskyttelsen hadde sterilisert og øremerket
alle 4 som denne mannen lovet ta til seg. Jeg blir oppringt av folk som sier:- Vi
har funnet en katt med 5 unger i hagen vår, kan du komme å hente dem?
Håper inderlig Dyrenes hus i Drammen blir ferdig så hjelp kan fåes. Det er fullt
her hos meg.

En dame fra Oslo som kom på besøk,
spurte hva jeg ønsket for kattene.
Større kattegård, sa jeg. Men kom på
etterpå at de heller trengte mer
aktiviteter, kattegårdene er alle 3 på ca
90 m2 til sammen, egentlig stort nok.
Så fikk de mange nye hyller, 9 flotte
uværshus som dere ser her og flere
klatrestativ.I husene kan de titte
gjennom trærne på alle bevegelser
utenfor og holde seg tørre i regnevær i
stedet for at 100 sølebein skal rase inn i
huset så fort det kommer en regnskur.
Deilig for meg!

Abbas liker seg godt hos naboens 2
jentepuser, men her er han hos meg.
Han er snill og kosete, men
Fido kan styre sin begeistring! Siden
både Pippi og Mia var ute, slapp jeg ut alle kattene, og den som kom inn sammen
med de andre, var Pippi! Mia får mat ute og snekkeren har satt inn katteluke i
kattegården så hun kan komme inn når hun vil. Bare det at katteluka hang seg fast
i hjørnet og lot seg ikke åpne da Mia ville inn! Litt av magneten ble tatt vekk, så nå
går døra lett. Jeg venter spent. --______>.
Konto for gave til pusene
0540 8017809.Karin Woll, Bruvn 5,
3055 Krokstadelva. Tlf 47240023

Kattemor m/2 unger, alle sterilisert/kastrert
trenger trygt hjem.Tlf. 46 80 11 98 Mette
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