
Redovisning Östgötakatterna April 2013

Kvar sedan mars 4007 kr

In:
130401 Alicegåva 300 kr
130402 Pellegåva 100 kr
130407 Bumbibädd 100 kr
130414 Traderagåva   35 kr
130415 Bellegåva 200 kr
130420 Gunnel J gåva 300 kr
130422 Alicegåva 200 kr
130425 NP Sören 500 kr
130425 Gåva Xantippa   50 kr
130425 Gåva Stationskatterna 200 kr
130426 Marie H   50 kr
130427 Eds marknad   80 kr
130428 Traderagåva   21 kr
130429 Bettan R 100 kr
130429 Herrynel 200 kr
130430 Gåva Lupus 500 kr
130430 Traderagåva   28 kr

Summa:                             2964 kr

4007 + 2964 = 6971 kr

Ut:
130405 Sand & mat Molly & Dolly   738 kr
130405 300 kr i handen till stödhemmet M & D   300 kr
130408 Mjukmat A-kolonin + Link   399 kr
130419 Torrisar  + FF sand Link-kissarna   927 kr
Summa: 2364 kr

Kvar på kontot 30/4-2013 =  4607 kr

Den 7 april var en sorgens dag här hemma, Tuffan fick en hjärnblödning och fick somna in :( det känns så 
orättvist när inte missarna får ett långt och bra liv, med en alldeles egen husse och eller matte. 
R.I.P. Älskade Tuffan... hoppas att dina andra vänner tog emot dig när du kom? Hos oss fick du en plats intill  
Polly på finaste stället på landet... sov i ro lilla gumman <3

Tack alla ni som skänker en slant eller följer oss på Facebook eller på bloggen, eller på annat sätt stöttar oss. 
Alla, var och en, är värd sin vikt i guld!

Ropar åter igen för den Grå missen som bli matad av ett par utanför Linköping... stödhem, finns det ett 
stödhem för den missen? Den är skygg så man kommer den inte nära :( och den skulle behöva få komma in 
hos någon. Finns det någon som kan glänta på dörren?

Åter igen... tack alla ni som stöttar Östgötakatterna – utan er vore det en omöjlighet!

Malin & Co i Östgötakatterna


