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Kära faddrar
Det blir en väldigt kort rapport vi skickar till er denna gång, eftersom vi återkommer med
mera utförlig information i augusti. Våra kollegor i Riga och S:t Petersburg arbetar som
vanligt på med att ta hand om och omplacera så många hemlösa djur som möjligt och bedriva
viktigt opinionsarbete hos allmänheten.
Mellan den 30 mars och 4 april tog vi här hemma i Stockholm emot besök från Sid Jenkins
och några av hans studenter på Park Lane College i Leeds. Syftet med resan var att ta reda på
hur vi svenskar har lyckats eliminera problemet med hemlösa hundar, och hålla antalet hemlösa katter på en så pass låg nivå internationellt sett. Vi hade ordnat ett innehållsrikt program
åt våra gäster, med besök på Kennelklubben, ett hunddagis, Hundstallet, Katthemmet, Katastrofhjälp för fåglar och vilt och djurparken Skansen. Deras vistelse kostade inte vår förening
någonting, utan kostnader för resa och hotell mm betalades från ett stipendium som Sid hade
sökt från EU:s utbildningsprogram.
I augusti åker Karin Gabrielson och Alexandra Leijonhufvud över till Leeds för att ta emot ett
brittiskt djurskyddspris som tilldelas Djurskydd i Östeuropa. Det är en uppskattning för allt
det arbete som vi har gjort för att hjälpa djuren i framför allt Ryssland. Vi återkommer med
mera information om detta i vår höstrapport.
Till detta brev bifogar vi verksamhetsberättelsen för år 1999, som i korthet talar om vad vi
åstadkom under förra året och hur vi fördelade de ekonomiska bidrag som vi har fått av er.
Naturligtvis vill vi också passa på och tacka för allt det stöd som ni ger till oss. De flesta av er
har varit med ända sedan starten, och det är en fantastisk känsla att ni ger oss ett sådant stort
förtroende.
Nu vill vi till sist också passa på att önska er alla en jättefin sommar. Eftersom vi själva tar
ledigt i juli kan vi vara svåra att få tag på, men från början av augusti är ni hjärtligt välkomna
att kontakta oss igen. Oavsett om ni har speciella frågor eller bara vill prata lite allmänt om
vår verksamhet.
Varma hälsningar

Lotta Svedberg
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