og mer. Det varmer hjertet når vi greier å omplassere kattene.

OVERSIKT: Noen liker å ha den fulle oversikt, mens andre har krøpet
inn i hyllene og kurvene sine, eller kanskje er det alltid slik at noen har
«hundevakt», hva vet vi?

RETTFERDIGHET: Alle får til samme tid og like mye, her er det ingen
som forfordeles selv om noen av kattene har en tendens til å sjefe litt mer,
eller markere seg mer enn andre. For øvrig er kattene som en stor, leken
og kjærlig familie.

NYSGJERRIG: Hva skjer̀a, ser det ut som dette lille sjarmtrollet tenker,
der det har søkt ly i en liten Burberrykopi. Mulig den forvisser seg om at
ingen skal forstyrre i herremåltidet..

FAKTA

Kari Berdalen

ALDER: 62 år.
SIVILSTAND: Bor sammen med
tre katter.
BRENNER FOR: Dyrevernsaken.

FAKTA

trekke inn duften av fristende føde...

mye 60–70 katters rike, som Kari
Berdalens og de andre 30 frivillige som tilbringer mye av fritiden
med å gi kattene et hjem.
Å komme over terskelen til
dette hjemmet, er som å bla i en
eventyrbok for og med katter.
Samme hvor en snur seg, om en
bøyer seg ned for å ta av seg
skoene, eller lar blikket streife
rundt i kriker og kroker, støter en
borti en katt. I stuen ligger de
bedagelig spredt i sofaene, stolene, i små lodne kattehus, i polstrede rør, overalt hvor det er mulig

å smette inn eller kroe seg rundt
eller oppe i noe, finner en de
myke firbente.
Kanskje er det kaminens lune
lunk som gjør det, eller mettheten
og tryggheten, for de fleste ligger
strøkne langt inn i drømmeland.
Og de som ikke har okkupert
stuen eller kjøkkenet, har trukket
seg tilbake til «det stille rommet»,
vegg-i-vegg.
De lever i en synlig drømmetilværelse. En drømmetilværelse
ikke bare for dem, men åpenbart
også for Kari Berdalen.
Hun har fortalt oss hvor-

ILDSJELERFARING:
Var med på å starte Dyrebeskyttelsens lokallag,
Oslo og Akershus.

Dyrebeskyttelsen

■ Norges eldste dyrevernorganisasjon. Etablert i 1859.
■ Har over 9000 medlemmer
over hele landet med sekretariat i Oslo og 25 lokalavdelinger som drives av frivillige. De tar seg av dyr i nød,
gir praktisk hjelp og driver
holdningsskapende arbeid
overfor publikum og politikere.
■ Et av formålene er å forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig
bruk av dyr, også i forhold
som ikke omfattes av loven.
■ Vil øke forståelsen for at

dyr har rettigheter og ikke må
benyttes i dyreforsøk.
■ Arbeider særlig mye med
hjemløse dyr, i hovedsak katter,
men også hunder, kaniner og
andre gnagere.
■ Finansieres hovedsakelig av
medlemskontingenter og gaver.
Får 100 000 kroner i årlig støtte
fra Landbruksdepartementet.
■ Andre frivillige organisasjoner som arbeider med praktisk
dyrevern, er Foreningen for
omplassering av dyr og Foreningen for Hundeomplassering.
■ Mer informasjon på
www.dyrebeskyttelsen.no
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