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Har nok
med Hero
Hero, Hope og Harmony. De kunne vært tre
pusesøsken i fred og fordragelighet. Slik gikk
det ikke. Da kattemor Donna Felise fikk
to svarte kattunger i kurven sin, skjøt hun
klørne ut.
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irakelkatten Hero ble
rikskjendis da vi nylig
skrev om den dramatiske fødselen som
endte i keisersnitt og
kuvøse. Nå har pusemamma Donna Felise blitt fostermamma i håp om at hun kan dele litt av sin
kjærlighet med de to morløse kattungene som har fått navnene Hope og
Harmony.
Men så lett skulle det ikke gå. Donna
Felise vil nemlig ikke miste sin mirakelbaby av syne et sekund – og i alle fall
ikke etter at det kom to svarte nøster i
hus.
Det er matmor Tineke Verpaalen
som har tatt de to forlatte kattungene
inn i varmen. Både for at de skulle få
litt kattemorskjærlighet og for at lille
Hero skulle få litt fred fra moren sin.
Donna Felise slikker og slikker så den
lille kattungen snart ikke har mer pels
igjen på kinnene.
Klarte ikke å forlate dem. Fosterprosjektet startet da Tineke Verpaalen, matmor for Donna Felise og hennes lille
Hero, skulle innom dyrlegene for å
hente medisiner. Når hun parkerer bilen hjemme på Hynnekleiv i Froland,
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har hun en pose med medisiner i den
ene hånda og en kurv med kattunger i
den andre.
– Jeg tenkte at de kunne være hos oss
til det kommer noen som vil ha dem.
Jeg trodde at Donna Felise ville ha godt
av å ha et par ekstra å passe på, for når
hun bare har én, så kan hun fordele
omsorgen på flere.
Tineke er forferdet over hvordan det
er mulig å bare forlate to små kattunger
ute i kulda. De ble funnet i skogen. Etterlatt i vinterkulde og snø. Da de ble
funnet og levert inn til Agder dyreklinikk, var de forkomne, skinnmagre og
syke.
Hun synes det er bedre å avlive dyrene i stedet for å mishandle dem på
denne måten.
Maylin Gabrielsen i Dyrenes beskytter Aust-Agder er forferdet. Hun anslår
at det bare i Aust-Agder er 150–200
kattunger som blir kastet ut for å dø.
– Ingen sjanse. – Katteunger som blir
forlatt ute i snø og kulde, har ingen
sjanse til å overleve. De fryser dessverre
i hjel i løpet av natten. Det er heldigvis
ikke ofte vi får inn kattunger på vinterstid. Men derimot sommer og høst
blir det dumpet utrolig mange kattunger. Mørketallene er enorme, og vi får
nok bare beskjed om en liten del av
dem. Dette i tillegg til alle voksne katter som blir kastet ut av hjemmene sine
eller flyttet ifra. Mange av dem lider seg
gjennom dagene i vær og vind, sultne
redde og ensomme, sier Gabrielsen.
Selv har hun en liten hannkatt på
åtte måneder som ble funnet på jernbanen i Froland i høst, med en ødelagt fot
han ikke kunne bruke.
– Han hadde ingen sjanse til å klare
seg på egen hånd, og ville nok sakte,
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våre
men sikkert sultet og tørstet i hjel. Idag
er han operert i foten og løper rundt
som en lykkelig liten katt skal gjøre,
sier hun.
Mister pelsen. På Hynnekleiv, inne i den
peisvarme stua, koser både de innfødte
og de innflyttede kattene seg. Men
Donna Felise lar ingen andre enn sin
ektefødte slippe inn i kurven.
Matmor Tineke Verpaalen og plukker opp lille Hero så kattemor Donna
Felise mjauer og kikker langt etter ham
fra kurven.
Når hun får ham tilbake, er det en ny
runde med slikking.
– Ser du. Hun slikker så han snart
ikke har mer pels igjen, sier matmor og
rister på hodet.
Fått ny familie. Men all ståhei, enten det
er medieoppslag eller nyinnflyttede
fosterbarn, ser ikke ut til å påvirke den
knøttlille, hvite birma-katten der han
ligger trygt under kattemors labb, uvitende om at han en dag må flytte ut av
kurven til en ny familie.
– Han flytter enten til Arendal eller
Holmestrand. Samme fredag som reportasjen var i avisa, ringte det to som
var interesserte i å kjøpe ham. Jeg selger ham som en kosekatt for 6500 kroner. Siden han er tatt med keisersnitt,
så kan han ikke selges som premiekatt
eller avlskatt, sier matmor Tineke.

Birmakatten Donna Felise har mer enn nok med
paalen må ta seg av oppdragelsen av de to små.
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sin lille mirakelkattunge Hero som ble tatt med keisersnitt og lå i kuvøse sine første timer. Fosterbarna Hope og Harmony, til høyre, får klare seg selv. Arezoo (15) og matmor Tineke Ver-
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