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Hei!
 
Jeg har blitt leder av dyrevelferdsorganisasjonen Myas Omplassering for Pusehjerter. Vi har vårt hovedkontor her i Børsa. Vi driver et viktig arbeid for dyrevelferd i Skaun og
omegn, og har hittil i år tatt inn nesten 100 katter. Hjemløse katter er et stort problem, og affekterer miljøet. Så vårt arbeid er med på å bedre miljøet også. Dere har sikkert
fått med dere at katter blir sett på som en trussel for småfugler ol. Da de er naturlige predatorer. OG noen mener til og med at kattene må drepes. Det er derfor viktig, at man
ser litt på helheten av dette, og da ser man at det er over 90% av kattene som står for denne trusselen er de som er hjemløse, og blir forlatt ute i naturen, og må leve av å jakte.
Huskatter som har gode hjem, jakter sjelden på småfugl, men kan komme hjem med en mus i ny og ne. Slikt arbeid er ikke gratis, selv om vårt arbeid pågår kun på frivillig basis.
Hittil i år har vi hatt over 300000 i dyrlegeutgifter knyttet til de kattene som er reddet inn. Vi tar et lite gebyr ved adopsjon av katt, men det er bare en liten symbolsk sum, som
ikke dekker opp disse kostnadene. Vi har i dag et underskudd på ca 50000, og større vil det bli, etter hvert som vi tar inn flere katter. Vi får stadig henvendelser om katter som
trenger hjelp, og selv om vi alle har plikt til å hjelpe, så er det ikke alle som ser denne plikten som deres, og alt faller ofte på oss i dyrevelferdsorgansisasjoner.
Pengene vi får er ikke hverken statlig eller kommunalt, selv om dette burde sees på som et samfunnsproblem. Så vi er avhengig av støtte og bidrag der vi kan få. Søker derfor
om driftsstøtte hos dere, i håp om at dere har noen mulighet til å støtte vår organisasjon. Legger ved regnskapet for i år 2020, så dere kan se litt hva som er av utgifter og
inntekter i løpet av året som har vært.
Hovedproblemet med hjemløse katter er at de er gratis å skaffe seg, og derfor er det bare å dumpe de når de blir større, og skaffe seg ny. Jeg klarer på ingen måte å forstå den
type holdning, men allikevel er det problemet i samfunnet i dag. Derfor sørger vi for at katter vi tar inn og adopterer bort blir chippet, og kastrert. Kattunger krever vi blir
kastrert når de er gamle nok til det, og krever dokumentasjon på dette fra de som adopterer.  
 
Fikk anbefaling av Steinar Haugen om å prøve å sende en søknad til dere, og han mener at kanskje leder for frivilligsentralen eller leder for landbruksavdelingen kan være
aktuelle kontakter.
 
Med vennlig hilsen
Michael Almli
IT-spesialkonsulent Server  
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