S težkim srcem pišem te besede.
S fantom sva pristala v situaciji, zaradi katere potrebujeva pomoč.
Pred 3 leti sva se bila primorana iz hiše, ki naj bi jo z družino odkupili odseliti, saj so se
lastniki odločili, da hiše ne želijo prodati…
Ta dogodek nama je na žalost obrnil življenje na glavo. Z dvema kužkoma (zlato
prinašalko in bernskim planšarjem) ter s tremi mucki, sva morala iskati nov domek, kjer bi
naju sprejeli z najinim »živalskim vrtom«… Žal normalnega, urejenega bivališča nisva
našla, zato sva se odselila v majhno hiško brez vodovoda in še kupom drugih težav
(plesen, ki nama je uničila kar nekaj pohištva ipd), zaradi katerih sva nenehno iskala
boljšo rešitev. Po letu in pol iskanja, sva našla drugo hiško, kjer pa sva čez čas na žalost
ugotovila, da tudi tukaj bistvene stvari za normalne življenjske pogoje niso urejene.. In
tako ponovno, že več kot leto dni iščeva nov dom, kjer bi lahko normalno zaživela.
Tu pa se pojavi težava, saj zaradi psa stanovanja ne dobiva, hiše pa si ne moreva
privoščiti. Trenutno živiva v hiški, ki nima parcele. Kuža je zato vsaj 10h na dan sam in
zaprt v veži.
Privoščiva mu lepše življenje, zato mu iščeva domek (vsaj začasni, da si urediva
življenje) kjer bi bili pogoji zanj primernejši, kjer bi imel družbo, ki jo potrebuje in tudi
vrt/parcelo kjer bi lahko tekal in užival.
Kuža Leon je bil 4.2. star 6 let. Je kastriran. Po naravi je izredno živahen, hiperaktiven in
igriv. Kot majhen je bil napaden, zato ima težave z agresijo do drugih psov. Dodati
moram, da po samem karakterju ni tipičen bernski planšar. Leon je izredno dober čuvaj,
poln energije, nikakor ne spada med lenobne pse in izredno obožuje vodo in plavanje.
Ker je tako živahen mu želiva dom kjer bi bil lahko dovolj zunaj, saj mu midva trenutno
tega ne moreva omogočiti.
Če nama lahko kakorkoli pomagate- vsaj z začasno namestitvijo, bova neizmerno
hvaležna.
Za več informacij naju kontaktirajte na:
simona.zugman@gmail.com, 068 600 827 ali
damirjuretic@gmail.com, 040 343 513

