Katt i Borås gör ett nytt försök till att söka jourhem då situationen just nu är sådan att vi har ett antal
katter som bor ute i kylan som vi behöver försöka hjälpa. Vi inser dock att vi inte kan hjälpa alla, en
del får vi hjälpa genom skydd och mat, men vi vill iaf försöka få in någon eller några av dessa och då
behöver vi jourhem eftersom de jourhem vi har är fulla.
Vi söker dig som:
- delar de värderingar och arbetssättet vi på Katt i Borås arbetar efter, att alla katter har lika stor rätt
till hjälp och har lika värde oavsett om de är tama eller skyggisar.
- gärna har erfarenhet sedan tidigare med att arbeta med skyggisar. I detta fall är det ett jourhem för
katter som är utefödda vi söker, sådana som knappt haft människokontakt.
- förstår att detta arbete är ett långsamt och tidskrävande arbete, där man inte bara kan ge upp, det
är sköra individer vi arbetar med och de kan inte flyttas hur som helst
- har möjlighet att dela av och ha kissen i eget rum inledningsvis. Har du egna katter ska dessa vara
vaccinerade mot kattsnuva och kattpest.
- förstår att detta inte är katter som man kan kela och gulla med… inte i början utan det är det vi
jobbar fram.
- inte har små barn.

- inte är rädd för att det kan göra lite ont. det här är katter som inte är vana vid människor o
de kan komma att använda klor o tänder.
Kan detta vara intressant kan du läsa mer på hemsidan http://www.kattiboras.se/kattsakerfiler/Jourhem.pdf om vad det innebär att vara jourhem. Som jourhem står man för mat, sand och
kärlek och vi står för veterinärkostnader. Just nu har vi ett litet lager med mat som vi fått skänkt till
oss så vi bidrar till viss del även med detta.
Maila oss på kattiboras@live.se

