
Redovisning Östgötakatterna Februari 2013

Kvar sedan januari 2338 kr

In:
130201 Traderagåva   40 kr
130204 Andina 150 kr
130204 Busbollar 160 kr
130209 Kram Bodil 150 kr
130212 Bokbörsen 102 kr
130213 Busbollar 200 kr
130215 Belle 200 kr
130217 Tradera                 49 kr
130217 Extragåva    9 kr
130225 Överföring   50 kr
130225 Alice 200 kr
130226 Stationskatterna 200 kr
130228 Marie H 100 kr
130227 Köp Nalla & Semlan 800 kr
Summa:                           2410 kr

2338 + 2410 = 4748 kr

Ut:
130219 Feiway refill 227 kr
130221 Four Friends x 2 198 kr
130222 Mat Molly & Dolly + leksaker 226 kr
130222 Blötmatspengar Molly & Dolly 300 kr
130222 Four Friends   99 kr
130223 Four Friends x 2 198 kr
130224 Four Friends   99 kr
Summa:                            1347 kr

Kvar på kontot 28/2-2013 = 3401 kr

Tack alla ni som hjälpte mig att köpa billig mat på Arken Zoo, det gör en stor skillnad :) vi sparade 140 kr/ per 
påse, det är guld värt! Ni hjälpte mig att spara sammanlagt 840 kr <3 + de påsar som M-H skänkte till 
missarna! <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!

Nalla & Semlan stannar kvar hos Johanna för alltid <3 Tack Johanna för att du vågade vara vårt stödhem och 
låter flickorna stanna hos dig och bli ”dina” katter. Vi hoppas att vi kan få uppdateringar om dessa godingar, 
för alla katter som flyttar lämnar ett litet hål i hjärtat, även att det är så det ska vara – de ska beröra oss och 
bli hjärtnupna, annars har vi förlorat oss själva, tror jag! Lycka till Johanna och kissarna!

Planeringen nu, Strimmer, han får komma in och bli kastrerad och sedan gå tillbaka till mataren, som ett litet 
TNR – kvar i kolonin, sett med egna ögon, så finns Svarta Svansen! Om Fläcken om Nostippen är hos den 
andra mannen vet vi inte i nuläget, ska se om det går att få bilder på de missar som är där.

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


