
Efterlysning !!!! 

STOR DUSØR gives... 

Dusøren er opstået som en spontan reaktion, fra søde katte-ejere, der 

ikke kan kan udholde at tænke på, at 2 sagesløse killinger råt og brutalt 

er revet væk fra den vigtigste i verden for dem. Nemlig deres mor.  

2 killinger, 1 han og 1 hun. Nu er de blevet 6 uger. 

 Killingerne er  

stjålet under indbrud i Hvidovre 
Ønsker du at støtte med et beløb, stort som lille - kan dette indsættes på  

Kontonr: xxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxx   
(oplys navn samt evt. emailadresse, da dit beløb tilbagebetales såfremt pengene ikke bliver brugt!) 

SEND også gerne samtidig en mail til xxxxxxxx med navn, adresse, telefonnummer og 
mailadresse. 

 

Disse på billedet KUN  5 uger gamle killinger er 

stjålet ved indbrud d.22.8.2007 på xxxxxxxx 

xxxxxxxx 2650 Hvidovre 

Killingerne vil ikke kunne klare sig selv, og vil dø i 

naturen. De vil ikke få en normal adfærd, uden en 



moderkat som lærer dem de nødvendige ting.  

Killingernes mor vil acceptere killingernes 

tilbagevending efter højst 2 uger, og nu er den ene 

uge gået.  Tiden rinder ud, for at disse killinger skal 

få en chance for at overleve. Det er blot sagesløse 

dyr, og ikke har fortjent dette.  

Hjælp ønskes af alle, har I set vores killinger, så kom 

med dem. 
 

STOR DUSØR  GIVES. Men det skal 

være nu,  de kommer hjem til deres mor 

og søskende.  

Tlf. nr.  xx xx xx xx – 

eller xx xx xx xx –  

eller xx xx xx xx  

 E-mail. xxxxxxxx eller xxxxxxxx  

Vi ønsker at der vil være venlige mennesker som vil 

give os besked hvis man ser disse 2 killinger,  der er 

særlige kendetegn på  killingerne som betyder ejer 

kan kende killingerne igen.   

Killingerne kan ligeledes afleveret hos xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx Valby.  



I kan kontakt xxxxx og xxxxxxxx på ovenstående 

telefon numre. Man kan også kontakte TV 2 hvis man 

har fundet killingerne.  

  

  


