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                                                                        Djurskydd i Östeuropa c/o Monica Ohlsson,  
                                                                   Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm 
                                                                                     Pg: 10 04 56-3 
                                                                                 Swish 123 182 3806 
 

                                                             Rapport februari 2022 

                         Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
Nu börjar det bli ljusare ute, och det börjar kännas som vi närmar oss vår. Det betyder också att det är dags att 
planera in vårt årsmöte: 
Vi tänker att vi ses i Zurich-huset, Linnégatan, den 31 mars kl 18.00. 
Meddela mig om ni vill vara med; monica@djurskyddiost.se eller min mobil 0733-573165. 
                                                                                       
Sankt Petersburg  
Elena Bobrova är som ni vet djupt engagerad i olika sorters djurskyddsarbete och opinionsbildning för djur, över 
hela Ryssland. Det är inte ”bara” hennes eget lilla djurhem. 
Nu har hon startat en namninsamling mot slakten av hundar i Yakutia, som ligger i nordöstra Sibirien. De flesta 
ryska diamanter bryts i Yakutia, men området är ”efterblivet” och människor där uppfattas som hårdföra och har 
ofta samma inställning till djur som i NordKorea tex.  
Förra sommaren härjade t.ex. en stor skogsbrand och väldigt många djur strök med. Djurvänner ville att jakten 
skulle ställas in, men så blev det inte. Shamanismen dominerar här och invånarna föredrar delar av vilda djur som 
amuletter. Så det är ingen modern landsdel. 
 
I slutet av 2018 trädde en ny federal lag, nr 498 "Om ansvarsfull behandling med djur" i kraft i Ryska 
federationen. Lagen förbjuder dödande av hemlösa djur som en metod för att minska deras antal, och förklarar 
kastrering som den enda metoden. 
Det finns djurvänner även i Yakutia, men de har det inte lätt, de flesta invånare tycker att man ska döda hemlösa 
djur. 
 
Efter nyår 2020 upptäckte djurvänner att det varit en massaker på kastrerade hundar i ett område – shelter – där 
kastrerade hundar hölls. 200 hundar och flera tiotal katter hade fått halsarna avskurna. Valpar hade lämnats att 
dö i kylan. Det blev protester över hela Ryssland, men ingen av Yakuts tjänstemän gick att komma till tals med. 
 

 
Nyligen var det en massaker igen. 
 
Elena ber att så många som möjligt skriver på för att stoppa slakten på hundar! 
STOP DOG SLAUGHTERING IN YAKUTIA! Petitionen finns på www.change.org 
Den ligger även på DiÖs facebooksida. 
 
Den 29 december 2021 föll en kvinna och dog på en gata. Hon hittades inte genast. En herrelös hund fann henne 
och gnagde på hennes hand. Den lokala myndigheten påstod att de herrelösa hundarna dödat kvinnan. Det fanns 
en video från övervakningskameror på den gatan. Det fanns inga hundar när hon föll. De medicinska experterna 
bekräftade inte att hon dött av hundbett. Men ingen lyssnade. 
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Fallet startade den senaste massakern. Alla lokala medier med sina hycklande artiklar hetsade mot hundarna. 
Myndigheten inbjöd jägare att döda herrelösa hundar och betalade 1500 Rub. (20 US Dollar) för mord på en hund. 
Det finns många jägare i Yakutia och många betesstationer där vilda djur torteras. Yakuts är förtjusta i jakt. 
15 bilar med skyttar körde in i staden Yakutsk: (Video av bilarna med jägare den 30 december 2021 
https://goo.su/a0Ah) 
De sköt bland folk som promenerade i stan. Användning av eldvapen i bebyggelse är förbjuden enligt lag. Snön var 
täckt av hundars blod. Polisen var där, men de stoppade inte massakern.  
Fulla av hat tog de hämnd på alla hundar: ägda hundar med halsband, kastrerade herrelösa hundar med ett märke 
i örat, busiga valpar…. 
De flesta ”herrelösa” hundar i Yakutsk är ägda hundar som springer ute och de är inte farliga. De kom bara för 
nära mördarna - direkt till sin död. (Video: skrikande hundar den 30 december 2021 - https://goo.su/ahFU) Deras 
döda kroppar samlades inte in. 
Det finns mycket mer otäcka detaljer att berätta, det går att läsa i petitionen, men detta räcker nog för att vi ska 
inse att det inte alls är acceptabelt det som hänt och händer i Yakutia. 
Så visst skriver vi under!  
Man kan även skriva meddelanden via dessa länkar direkt till:  
President of the Russian Federation http://en.letters.kremlin.ru/ 
Prosecutor General of the Russian Federation https://bit.ly/33eVzME 
Det kan kännas meningslöst att skriva till Putin och riksåklagaren, men varför inte försöka? 
Vi uppmanas också att skriva till lokala myndigheten i Yakutsk:  yakutsk@sakha.ru 
och till ryska ambassaden i Sverige:  rusembsweden@mid.ru 
Det finns många riktigt hemska bilder och videor att hitta på nätet från massakerna.  
 
Här är i stället en bild som visar några hundar på fredlig promenad i området.  
Så här borde det få vara! 

 
 
Efter dessa händelser i Yakutsk och protesterna mot dessa, har man kunnat läsa i media att ett register över 
terrorister planeras, där bland annat djurrättsaktivister ska listas. Registret vill man ha öppet så att bland annat 
arbetsgivare ska kunna kontrollera om någon anställd är med. 
Ryssland går alltmer in på fel väg, i olika sammanhang. Men vi förstår att de som jobbar för djuren på olika sätt, 
verkligen kan vara i fara. 
Desto viktigare känns det att vi stödjer Elena Bobrova som ofta är en orädd röst i Ryssland. 
 
Detta är så fruktansvärt och vi som bor här har ju så svårt att förstå att sådant här kan och får förekomma. 
Elena skriver till mig varje dag och hon blir mer och mer förtvivlad. 
Elena ordnade fram en lastbil som skulle åka till Yakutia och rädda så många hundar som möjligt, de lyckades 
rädda 45 hundar den 8 februari och körde dem till i ett hundhem i närheten så de skulle få landa, få mat, vatten 
och vård – men problemen slutade inte där. Myndigheterna gör nu allt för att konfiskera dessa hundar, så att de 
får döda dem. De vill inte att några hundar lämnar området levande. 
Jag är ledsen att vi skriver om detta fruktansvärda som sker, men det här är verkligheten som Elena lever i varje 
dag… 
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Vi fortsätter rapporten med lite bättre nyheter. 
I oktober åkte Elena och hämtade en liten hund som en man lämnat vid ett sågverk. Mannen vet att de som 
arbetar vid sågverket brukar se efter hundarna som lever där (men de ger dem inte den vård och omsorg 
hundarna behöver). Mannen hade sagt att hunden, som heter Eva är 1,5 år, men att hon förstör allt hemma hos 
honom så han vill bli av med henne. Arbetarna kontaktade Elena som åkte dit och hämtade Eva. Eftersom hon var 
så ung så var det inga problem att hitta en ny familj till henne. 

 
 

   
Familjen som adopterade Eva bor i en liten by. De kunde inte hämta Eva direkt så de ringde varje dag  
innan och bad Elena att inte ge henne till någon annan familj. Eva är väldigt älskad i sin nya familj och  
är med dem överallt. 
 
I ett industriområde vid en fabrik bor det många katter. Direktören på fabriken gillar katter så de har haft det bra 
där. Dessvärre hamnade direktören på sjukhus nyligen och vice direktören som inte gillar katter såg sin chans att 
döda dem. Han beordrade några arbetare att fånga in katterna, köra ut dem till skogen och döda dem där. Men 
ingen fångade dem och de förökade sig snabbt. En av kattungarna bet en man så då fångade de den och la den i 
en låda och tejpade igen lådan. Tatyana som matade katterna såg lådan och tog den och ringde efter Elena som 
kom dit och hämtade kattungen.  
Elena kontaktade vice direktören och sa att de kunde hjälpa till att kastrera katterna om de fick vara kvar i 
området. Elena sa också att de skulle få mycket råttor om alla katter försvann, och då insåg vice direktören att de 
gjorde lite nytta ändå. 
 

Här har Elena har precis kommit hem med Eva från 
sågverket. Eva hittade snart sin ”bästis” i Emma, den 
äldre hunden som har mycket problem med huden. 
Emma är en trygg hund. Eva och de yngre hundarna 
bråkade en del och Eva är inte så bra med katter och 
Elena har ju många katter. 
Så det fanns flera orsaker till att Eva behövde ett nytt 
hem ganska snabbt. 
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Aurora 
 
En dag åkte Elena till marknaden för att köpa potatis. Väl där såg hon en kattunge som hade lagt sig i en påse 
med potatis hos en grönsakshandlare. Han var mycket rädd och tittade med stora ögon på Elena. Någon hade tagit 
med kattungen till marknaden och lämnat den där och han hade direkt hoppat ner och tagit skydd i potatispåsen. 
När en kvinna ville köpa potatisen så ville inte kvinnan som hade grönsaksståndet sälja till henne – för hon ville 
inte slänga ut kattungen. Elena hade en kattbur med sig så hon hämtade den och de stoppade in katten i buren – 
alla var glada – kvinnan fick köpa sin potatis och säljaren kunde sälja sin potatis ���� De båda kvinnorna hade egna 
katter så de var mycket tacksamma att Elena tog hand om kattungen.  
Han fick namnet Klementiy – han är nu 6-7 månader, han växer för varje dag och har god aptit. Han har också 
väldigt långa ben och stora tassar ���� 

  
 
 
Litauen 
I Litauen planerar man – Zivile, Liisa och den ideella föreningen Mazas Draugas (Små Vänner) för två nya 
kastreringsprojekt i vår och höst.  Man hoppas kunna kastrera minst 200 hundar och katter.  Det blir troligen i 
samma stad som tidigare eftersom borgmästaren där så gärna vill att man ska komma tillbaka. Alla har varit så 
nöjda efter de tidigare projekten och många har noterat vilken skillnad det har gjort. Betydligt färre hemlösa 
hundar och katter.  Djurskydd i Östeuropa har budgeterat för att kunna delfinansiera.  
När det gäller Mazas Draugas (MD) så har det positiva hänt att en finsk familj har köpt dem en tomt med ett 
äldre hus. Anzelika, som basar för MD, är överlycklig. Nu kan de planera för framtiden och behöver inte vara 
oroliga för att bli vräkta. Hittills har de hyrt.  De har börjat med att fixa vägen fram till huset, som var rena 
lervällingen.  Därefter ska de bygga ett staket runt tomten.  Förhoppningsvis kan de sedan börja bygga ett 
fungerande shelter. MD har blivit mycket populära och har många volontärer. Det är väl sämre ställt med 
sponsorer tyvärr (förutom den finska familjens inköp av tomten).  Staket ska bli 65 m långt och kommer att kosta 
EUR 3000. Bilder kommer så småningom. Idag finns bara en lerig väg att visa. 
 
 

 

När det var som kallast ute så 
klättrade en katt in genom 
ventilationskanalen in till 
kockarna i matsalen i fabriken. 
Elena kontaktades och åkte dit 
och de drog ut katten. Båda 
hennes bakben var brutna, så 
Elena åkte direkt till veterinären 
där hon opererades. Hon döptes 
till Aurora och är förhoppningsvis 
snart helt återställd.  
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Bifogar en länk med Valentine-hälsning från Mazas Draugas. 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fb36HtMci2B%2F%3Ffbclid%3DIwAR2y-
O8EQKAzhpz_jOwh9Ji1l51MERGE2QkHhb7RuyQZNV4A8yKwgWQRp1I&h=AT0kT93LLhxpw58XTgeqTb9Jqn_g3vehKsaU1fdJad87u
S1-POsmUpsZLAKh311LHiFPsOTgAwZ5zQp12dUzNo73SHWQXmVd-77SpjdKsp27LB8Oj8bZQNucXH5D2KM51Q&__tn__=-UK-
R&c[0]=AT1BCZjtIFGop8J-hyOS46E90Dj-eXY3aS1ZoYnqgdRVBKNBf_AIF3B5rmRn2NgZqOreg-
THkFKJFqNulLh7JuxFs7zy1w2ZlgPeBVujJwoDNyks0nobV_LOE7vlHpQE-aO8xBuWbDv1ZZvyztuH8grgw7xbfrbkHcq5D8V-
vmUxqhRo-d3Ip4L6nnthh5JXmvcy0ZGEyZzRcBOExALHqW8bo1OxZOfP_2enJNGLJfLNcaJXSYH7-1vogA 
 
Linksmosios Pedutes (Happy Feet), Klaipeda 
Hund- och katthemmet Happy Feet (HF) har också planer på att förbättra för de djur de tar hand om. De hyr f n 
sin mark och ägaren har flera gånger påmint dem om att det kan bli dags att flytta. Deras främsta mål för 2022 är 
att samla in pengar så att de kan köpa en tomt för ett permanent shelter.  Tack vare en generös medlem i 
Djurskydd i Östeuropa har de kunnat köpa ett mobilt hus som de isåfall kan ta med sig. Huset köptes framför allt 
in för att kunna erbjuda alla hundar inomhusboende under vintern. Bilder kommer i nästa fadderrapport. 
Något annat man också prioriterar är att inspirera och utbilda människor till ett ansvarsfullt djurägande.  
Tyvärr är det fortfarande många i Litauen som tycker att det är helt ok att hålla hunden i kedjad utomhus 24/7.  
HF bjuder in till informationsträffar och påpekar att hundar och katter är sociala varelser för vilka kommunikation, 
fysisk och mental aktivitet med människor är ett måste för att de ska må bra.   
Till sist satsar man mycket tid och engagemang i den dagliga verksamheten i hund- och kattstallet.  Man ser till 
att alla djur får adekvat veterinärvård. Förutom de mer basala behoven arbetar man också mycket med att 
djurens emotionella behov tillfredsställs. De får alltid meningsfull sysselsättning, de får dagliga promenader, ofta 
på stranden där de kan springa fritt (Klaipeda ligger vid kusten), man ser till att de får mental träning genom att 
få uppleva olika situationer, ute och inne.  Detta som en bra förberedelse för kommande (förhoppningsvis) 
adoption.  En finsk ideell organisation, Pet Rescue Finland, har adopterat många hundar.  Målet är att kunna 
erbjuda socialiserade och lyckliga hundar. 
Happy Feet, med Simona som huvudansvarig, är mao en mycket seriös organisation som är väl värd vårt 
ekonomiska stöd. 
  
Bifogar bilder med volontärer och Happy Feet, Simona med hundar på stranden m fl. 
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En video som visar hur man tillbringar dagarna med hundarna i Happy Feet.  
https://www.facebook.com/linksmosiospedutes/videos/924549501614408    
  
Rumänien – Asociatia Save Our Paws 
 
I nordöstra Rumänien finns Emma Stratulat, veterinär men framför allt rescuer. Där har hon och hennes man 
Adrian en veterinärklinik som tar emot hundratals hundar och katter (ibland även andra djur som skadade fåglar t 
ex) varje år.  En typisk dag för Emma kan se ut så här: 
 

• Räddar tre hundar från ett kommunalt shelter med 1200 hundar. De var skadade och blev attackerade av 
de andra hundarna. Nu är de hos Emma. 
 

• Någon ringer Emma och berättar att det finns en tik med tre nyfödda valpar. De har bara en kartong som 
skydd. Emma måste försöka hitta en riktig hundkoja så fort som möjligt.  
 
 

• En tik till med valpar behöver skydd. De håller till utanför ett hus, men de som bor där vill inte hjälpa till 
(de har renrasiga hundar ….).  Emma tar förstås hem tiken med valparna.  
 

• En annan hund, vars ägare har dött, befinner sig ute på gatan. Den har en stor tumör. Emma tar hem 
hunden. 
 
 

• Emma plockar in en ung tik med 9 valpar, endast en överlever. De andra dör i parvo. Tiken har ett brutet 
framben och måste opereras.  
 

• Emma har plockar ut 11 unghundar från det kommunla hägnet Miroslava och placerar dem i foster hos 
Tant Mary. 
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Som sagt: En typisk dag för recuer Emma.  Bilder nedan. 

   

  
 
Vad som annars upptar Emma och Adrians tid och resurser är byggandet av ett eget shelter. Emma blir så trött 
och ledsen över att se hur hundarna har det i de kommunala hägnen, som tyvärr kan betraktas som dödshägn. 
Hon kan inte heller ta hem fler hundar – f n har hon och Adrian ca 50 hundar (och katter) hemma hos sig. Ett eget 
shelter med god standard, där hundar och katter kan få en bra tillvaro i väntan på adoption. Ja, somliga kommer 
troligen att bli kvar för gott, men de kommer att ha en bra tillvaro ändå.  Man har kommit en bit på väg med 
sheltret, som synes av bifogade bilder.  Två byggnader är på plats, luftkonditioneringen är installerad, 
utmhusboxarna är på plats och inomhusboxarna är på gång. Men mycket, väldigt mycket, återstår innan hägnet 
kan bli inflyttningsbart. För dagen saknas det ekonomi för bl a  de elektriska installationerna samt för 
färdigställande av beställda containers. Djurskydd i Östeuropa har bidragit till inköp av ½ continainer.  Man vill 
också installera övervakningskameror (är säkert nödvändigt med tanke på hur situationen är i Rumänien). 
Uppskattningsvis saknas  ca EUR 30 000 för att kunna färdigställa sheltret. Alla bidrag mottas med tacksamhet.  
Förslagsvis till det elektriska, ca EUR 5000 samt till den speciella färgen till golven EUR 1000.  
 
Hundprojekt Save A Lifes medlemmar stöttat Emma genom att sponsra många av hennes hundar. Som fadder 
betalar man 100 kr/mån. Ett viktigt ekonomiskt stöd men långt ifrån tillräckligt med tanke på den mängd hundar – 
och katter – som Emma räddar.  
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Riga, Lettland 
 
Det är fortfarande stora problem med den senaste varianten av coronaviruset, Omicron, i Lettland. Många letter 
har insjuknat och naturligtvis har det även drabbat våra kollegors djurhem Labâs Mâjas. Flera anställda har varit 
sjuka och även några av volontärerna. Samtidigt har alla hundar och katter på djurhemmet haft samma behov av 
mat, omsorg, motion och veterinärvård som tidigare, så det har följaktligen medfört en ökad arbetsbelastning för 
personalen.    
 
Dessutom har det varit en lång och kall vinter i Lettland. Först har det snöat och sedan har snön tinat och så har 
det blivit kallt igen och det har blivit som en skridskobana utanför djurhemmet.  Man har fått skotta mycket snö 
hela tiden och hundarna har blivit rejält blöta om tassarna efter sina skogspromenader.  
 
Den glada nyheten är att invånarna i Riga har blivit mer ansvarsfulla i sin djurhållning och färre och färre djur 
behöver omhändertas på djurhemmet. Vi tänker att det delvis kan vara resultatet av många års opinionsarbete 
från personalen, gentemot media, skolor, dagis och allmänhet, om vikten av att ta väl hand om sina husdjur. Förra 
året (2021) tog Labâs Mâjas emot 113 hundar och bland dem fanns även djur från övriga delar av Lettland. Men 
ute på landsbygden är det fortfarande en hel del folk som låter sina hundar stå fastkedjade utomhus och struntar i 
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att sterilisera dem så att de får oönskade valpar. När ägarna sedan inte klarar av att hitta nya hem för valparna, 
ber de ibland djurhemmet om hjälp. 
 
När det gäller katter, tog man emot 201 stycken förra året (2021). Ofta har katterna redan haft en ägarfamilj, 
men på grund av olika omständigheter har ägarna inte klarat av att ta hand om dem längre. Det har kunnat röra 
sig om allt från att ägarna har skilt sig eller ett barn har blivit allergiskt till att familjen ska flytta utomlands eller 
någon har hamnat på sjukhus eller rent av har avlidit.   
 
På grund av den snabba spridningen av coronaviruset i Lettland har man reducerat aktiviteterna på djurhemmet, 
man har t.ex. inte tagit emot de sedvanliga studiebesöken från skolor eller arbetsplatser, som ofta även har 
medfört välbehövliga donationer. Den publika verksamheten har varit mer eller mindre vilande sedan förra 
sommaren.  
Nu hoppas personalen på Labâs Mâjas att pandemin ska dra sig tillbaka även i Lettland så att man kan fira och ha 
olika events igen, speciellt eftersom djurhemmet har 10-årsjubileum i år. Astrida och hennes vänner på Labâs 
Mâjas hälsar så jättemycket och tackar för all hjälp som ni har gett till dem under de här 10 åren. Hon säger att 
stödet från er faddrar och medlemmar i Sverige har varit helt ovärderligt för djurhemmet.  
 
Glöm inte att ni alltid kan gå in på Labâs Mâjas hemsida, med adress Patversme.lv, där finns många bilder att titta 
på och man kan även ta en liten rundtur. 
 

   
Astrida och Inese på en julmarknad förra     En av alla volontärer, som hjälper till på       Många volontärer kommer till djur- 
året, de var där för att samla in pengar till   djurhemmet, här på kattavdelningen.           hemmet varje vecka, för att ta ut  
djurhemmet.                                                                                                              hundarna i den närliggande skogen. 

  
Bilder från en kampanj, om att inte bara leta efter djur med en fin ras när man adopterar från djurhemmet. 
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Montenegro 

 
Rapport från Buba Knezevic Tomic i Montenegro, 
 
”Kära vänner, jag vill berätta för er om ett mycket framgångsrikt år som vi nu lagt bakom oss, där vi har 
samarbetat så fint och effektivt. Som ni vet fick gatukatterna mycket hjälp tack vare er. Deras antal har minskat 
avsevärt och även om det aldrig kan minskas till noll, har deras reproduktion förhindrats på många platser tack 
vare kastreringarna. 
 

  

 

 

Jag hoppas att vårt samarbete kommer att fortsätta för våra gatuvänners bästa. Jag försöker verkligen att 
presentera vår verksamhet för vårt samhälle här nere, genom det jag skriver och genom samtal, och jag kan 
berätta för er att medborgarnas medvetenhet har ökat avsevärt genom utbildning. Människor förstår nu vikten av 
kastrering och motståndet mot det är nästan obefintligt. 
 
Men, ju lättare det är att hjälpa katter, desto svårare är det att hjälpa gatuhundar, som det finns många av. Jag 
ska förklara detta problem åtminstone delvis. På grund av deras antal har vi under de senaste månaderna haft 
stora förgiftningar av både vuxna hundar och små valpar. Hunden är av naturen större, de hörs, de syns och de 
kräver mer. De klarar inte att hitta mat själv, så vi matar dem, behandlar dem, rengör dem från parasiter, och nu 
när det är kallt gör vi dem improviserade skydd för dem. Varje hund som kastreras, allra flest tikar, får ett 
öronmärke med ett nummer och ett namn. Detta gör det lättare för oss att följa deras rörelser och kan koppla av 
en gång för alla, eftersom det inte längre kan få valpar. 
Kära vänner, jag vill vara ärlig och säga att vi nästan inte har råd med fler kastreringar av hundar, som vi så väl 
behöver. Därför vill jag av hela mitt hjärta be er om hjälp om ni kan hjälpa oss. 
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Snälla, om det finns en chans att ni kan hjälpa oss med åtminstone ett par kastrerade hundar i månaden… Jag vill 
inte vara påträngande och prata mer om gatuhundar. Problemet är riktigt stort. Jag hoppas att ni hjälper oss, jag 
hälsar er, tacksam för era ansträngningar. 
/Buba” 
 
Vi får som vanligt kvitton på varje kastrering och bild på varje katt och hund som opererats. 
Bilden med flera katter kommer från ett av de ställen där kattvänner matar. Det håller katterna vid liv, men om de 
inte kastreras så går det snart över styr och blir misär. Därför är det så väldigt viktigt med kastreringarna. 
Hundar lever som ni vet hemlösa ute på gatorna på ett sätt som vi nästan inte kan föreställa oss. Söta valpar 
springer vind för våg utan ägare. Många människor bryr sig om både hundarna och katterna även om de inte vill 
ta ansvar. Många hundar har vänner bland människorna. 
Tex hunden BETTY som lever lös ute. Det upptäcktes för en tid sedan att hon hade en tumör på ryggen, den 
sprack upp och blev ett sår. Då togs BETTY in för operation och Buba och hennes team har samlat in pengar för 
detta. BETTY är en snäll godmodig hund som skulle bli en utmärkt familjehund, men det är inte alla förunnat. Om 
inget oväntat händer är hon tillbaka i gatulivet då hon läkt. Tyvärr är det både dyrt och krånglígt att importera 
hundar till Sverige.  
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Una Watts som också jobbar med att hjälpa hundar och katter i Bar, har alltid fullt upp. 
De hundar som kastreras via DiÖ får bo i två särskilda kennlar på paret Watts tomt, under konvalescensen. Här är 
en ung hemlös tik som löpte för första gången vid ca 6 månaders ålder. Hon blev jagad och tufft uppvaktad av 
flera hanhundar. Hon var väldigt rädd och sökte skydd hos folk på uteserveringar. Det tog några dagar innan Buba 
lyckades fånga in henne. Nu är hon kastrerad, tiden hos Una är över och hon är i ett jourhem i Bar. 
Förhoppningsvis kan hon få ett riktigt hem, men det får framtiden utvisa. 
På bilden bredvid är det hunden DUSKA och katten CLEO som delar säng. Det är inte alltid det blir bråk mellan 
hund och katt! 
 

 

 

 
 

 

En än gång ett stort tack för allt ert stöd ! 
Hoppas att ni alla får en fin Vår. 
 

Monica Ohlsson 
 
Ordförande Djurskydd i Östeuropa 
Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm  
Tel: 0733-573 165  
 
Pg: 10 04 56 – 3   
Swish – 123 182 3806 
E-post: monica@djurskyddiost.se 


	Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!

