Rädda Katten
Thatcher
Thatcher var mager och mycket sjuk när hon
påträffades på en äng utanför Malmö.
Rädda Katten lyckades snabbt hitta ett hem
till henne och efter några veterinärbesök och kärleksfull
omvårdnad blev hon fullt frisk igen.
Idag är Thatcher en underbar kattdam som njuter
av livet tillsammans med sin nya familj; matte, husse och
kattvänninorna Mess och Coke.

www.raddakatten.se
Telefon: 0733-26 46 78 (Malin), 0722-51 09 92 (Madde). Pg 30 26 28-3
V I S P O N S R A R R Ä D D A K AT T E N :

Information om
föreningen Rädda Katten.

Föreningen Rädda Katten
Rädda Katten är en ideell förening som startades för att
hjälpa hemlösa katter och andra katter i nöd.
Behovet är enormt och vi hoppas göra skillnad för alla
dessa katter som lever ett hårt liv där ute.

Vi behöver ditt stöd!
Vi är en ideell förening, och för att vi ska
kunna fungera behövs det både finansiellt
stöd och annan hjälp. Alla bidrag är välkomna! Ditt stöd gör att vi kan bli starka och
rädda fler katter. Vi vill så gärna göra en
insats för alla hemlösa katter!

Så här kan du stödja oss:
Det finns uppskattningsvis 6 000 - 8 000
hemlösa katter i Malmö. Många av dessa är
tamkatter som hamnat på gatan av olika
anledningar. Dessa katter behöver ett nytt
hem eller någon annan form av hjälp för att
klara sig.

Detta vill Rädda Katten:
• Verka för att höja kattens värde som
sällskapsdjur.
• Verka för god katthållning genom
rådgivning och informationsspridning.
• Aktivt bekämpa och påtala djurplågeri.
• Ge hemlösa katter en ny chans genom att
först ta in dem i stödhem, vaccinera och
kastrera dem och sedan ordna permanenta kärleksfulla hem åt dem.
• Hjälpa till att minska beståndet av hemlösa katter.
• Se till att sjuka katter får den vård de
behöver.
• Verka för god kamratskap i djurvänlig
anda.
• Alla inkomster ska oavkortat gå till
föreningens verksamhet.
• I framtiden kunna öppna ett katthem
för att kunna rädda ännu fler katter.

Bli stödhem
Att vara stödhem innebär att en katt får bo
hemma hos dig tills dess vi har hittat ett
permanent hem åt den. Om du funderat på
att skaffa katt, är stödhem ett ypperligt
tillfälle att ta reda på hur det är att vara
kattägare! Vill du veta vad det innebär att
vara stödhem, gå in på vår hemsida för mer
information.

Adoptera en hemlös katt
Vill du adoptera en katt från oss? I så fall får
du först hälsa på den i stödhemmet. Finner
du och katten varandra och du bestämmer
dig för att adoptera den, så får du ett
hembesök från oss. Vi informerar då om hur
adoptionen går till och går igenom det
kontrakt som skrivs mellan dig och Rädda
Katten. När du har blivit godkänd till att
adoptera är det bara att hämta hem din nya
familjemedlem!

• Medlemskap: Som medlem får du vårt
medlemsblad med löpande information om
hur det går för föreningen och våra katter.
Medlemsavgift: Fullt medlemskap 200:-,
vuxen (18 år och äldre). Halvt medlemskap
75:-, ungdom (upp till 18 år). Familje-medlemskap 300:-. Medlemskapet gäller per
kalenderår och avgiften betalas vid inträde.
Om inträdet sker under tiden 1 okt – 31 dec
så gäller medlemskapet även för nästa år.
• Fadderskap: Som fadder stödjer du
föreningen med valfri summa varje månad.
Dessa pengar går till mat, sand, medicin,
veterinärkostnader och andra utgifter som vi
har för våra katter. Varje månad får du ett
fadderbrev där vi informerar om hur det går
för katterna i föreningen.
• Gåvor: Vi tar tacksamt emot alla former av
gåvor. Alla bidrag går oavkortat till katterna
och vår verksamhet. Förutom pengar behöver
vi t.ex. filtar, matskålar, kattlådor och annat
som hör katten till.
• Sponsring: Vi har stora omkostnader och
utan sponsorer kan vår verksamhet inte
fortsätta. Som sponsor kan ni stödja oss med
rabatter, till exempel på veterinärvård, mat,
sand m.m. Kanske ha en insamlingsbössa vid
kassan eller i receptionen. Ekonomiskt stöd i
form av månatligt, kvartals- eller årsbidrag är
mycket välkommet.

Stöd
Rädda Katten!
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