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Vil du hjelpe oss ved å være midlertidig hjem?
Lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag dekker hele Nord-Trøndelag. Siden
vi ikke har noe hjelpesenter enda er vi helt avhengige av deg som vil stille opp som
midlertidig hjem for en eller flere av kattene vi tar inn. Vi tar inn dyr etter hvor mange
midlertidige hjem vi har, og vi har til enhver tid venteliste på inntak. Dette fører til at vi ofte
må prioritere kattunger, syke/skadde katter og drektige hunnkatter, og vi kan derfor ikke
alltid hjelpe alle. Det er en vanskelig situasjon for oss som driver med dette og vi trenger
derfor alle midlertidige hjem vi kan få.
Din hjelp gjør at enda en katt kan tas inn og får mulighet til å leve et godt liv i et varig hjem
når den blir adoptert!
Om å være midlertidig hjem:
Å være midlertidig hjem innebærer at du, i en begrenset periode, passer på en av kattene vi
tar inn til den er klar for adopsjon. Varigheten på opphold i midlertidig hjem varierer fra katt
til katt, dette avtaler vi med hvert enkelt midlertidig hjem. Vi har tett dialog med deg som
midlertidig hjem, gir veiledning og råd der det trengs og jobber for at både du og katten skal
trives sammen. Vi er også behjelpelige ved ferieavvikling.
Du bestemmer selv hvor mange katter du vil ta imot. Noen midlertidige hjem har en katt om
gangen, mens andre tar imot så mange som de har mulighet til. Vi vil komme med råd og
anbefalinger om hvilke katter som passer hvert enkelt midlertidig hjem basert på
familiesituasjon, bosted, plass, uteareal, andre kjæledyr osv. Som midlertidig hjem har du
som oftest katten fra den blir tatt inn til den blir adoptert bort. Noen ganger er vi imidlertid
nødt til å flytte litt rundt på kattene vi har i midlertidig hjem for å få alt til å gå opp med
tanke på inntak av nye katter, ferieavvikling, trivsel og lignende.
Dersom du har katt fra før, må denne være vaksinert og kastrert.
Vi skaffer kattefôr, kattesand og utstyret du trenger, bringer/henter katten og tar oss av
veterinærutgifter. Hvis du har mulighet til å bidra med fôr, sand eller kjøring selv er vi svært
takknemlige for det, men dette er ingen betingelse for å være midlertidig hjem.
Katten eies av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag og du skal ikke omplassere katten
selv. Alle forespørsler om adopsjon henvises til oss.

Vakttelefon:
E-post:

405 50 967
db.nordtrondelag@gmail.com

Hjemmeside:
Facebook:

www.dyrebeskyttelsen-nordtrondelag.no
https://www.facebook.com/dyrebeskyttelsen.nord.trondelag

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag
Postboks 17, 7701 Steinkjer
Kto.nr 4484.11.67411
VIPPS #86326

Hvem kan bli midlertidige hjem?
Alle som har hjerterom og husrom til å ta inn et hjemløst og nødstilt dyr kan bli midlertidig
hjem. Type bolig er uvesentlig så lenge det er tillatt med dyr. Katter er forskjellige og har
ulike behov, så vi trenger alle slags hjem:
•
•
•
•

Enslige - unge og eldre
Par - med og uten barn
Studenter, hjemmeværende, yrkesaktive og pensjonister
Hjem - med og uten dyr

Vi må samtidig få presisere at det er viktig at du har tid og tålmodighet til å ta deg av katten.
Mange av dem har gått ute lenge eller har aldri hatt noen særlig menneskelig kontakt, de
trenger derfor sosialisering for å bli trygge på mennesker.
Hvilke katter trenger midlertidig hjem:
•
•
•

Eierløse og forlatte katter. Ungkatter og voksne. Kattunger uten mor.
Kattemødre med unger, plasseres helst i hjem som ikke har andre kjæledyr.
Enslige kattunger plasseres gjerne i midlertidig hjem som har sosiale dyr fra før,
gjerne unge katter.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag er en ideell dyrevernsorganisasjon som driftes på
100% frivillig basis. Vi bruker fritiden vår på å hjelpe hjemløse og nødstilte dyr, og er helt
avhengig av midlertidige hjem som stiller opp.
Vi håper du vil hjelpe oss! Alle kan gjøre noe, og sammen kan vi gi enda flere katter
muligheten til å få en fremtid med varme, mat og kjærlighet i stedet for en langsom og
pinefull død ute.

Ikke nøl med å ta kontakt om dette er noe for deg eller om det er
noe du lurer på. Vi vil gjerne høre fra deg!
Mobilnummer: 405 50 967
Mail: db.nordtrondelag@gmail.com
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E-post:
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db.nordtrondelag@gmail.com
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Facebook:
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https://www.facebook.com/dyrebeskyttelsen.nord.trondelag
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Et bittelite utvalg av kattene vi har hjulpet:
Bradley hadde et betent øye, høy feber og pelsen var så floket at han
måtte barberes på kroppen. Vi hentet han på en dyreklinikk, hvor han
var innlevert av noen unge jenter. Etter noen måneders rekonvalens
så han slik ut når han flyttet til sin nye familie -->

Serafina ble funnet i en søppelbøtte mens hun var på leting etter
mat. Altfor tynn, skitten og full av innvollsorm. Etter en dusj, noen
dyrlegebesøk, et par ormekurer og masse mat, kjærlighet og lek så
hun slik ut rett før hun flyttet til sitt for-alltid-hjem ------->

Lennart, Laurits og Leopold ble tatt inn sammen med mor Linnea.
Leopold hadde en reaksjon på medisinene han fikk og mistet det
meste av pelsen sin, men han ble frisk og pelsen grodde ut igjen.
Både mor og kattunger fikk sine egne permanente hjem etter kort
tid.
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