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In het tweede kwartaal van 2014 heeft de stichting Bouviersupporters zich 
mede ingespannen voor de herplaatsing en bemiddeling van 20 Bouviers 

waarvan er uiteindelijk 11 door onze inzet konden worden herplaatst. 
 
De 2 nieuwe teamleden Janny en Ruby zijn inmiddels lekker aan de slag. Ze 
zijn een welkome aanvulling op ons bestaande team. 
 

In dit magazine kunt u een verslag lezen over onze aanwezigheid op de KCM 
dag van de Nederlandse bouvierclub. Op deze dag werd onze stand weer volop 

bezocht door baasjes en herplaatsers en andere vrienden en bekenden. De 
boefjes konden eens uitproberen, door allerhand leuke hersenspelletjes, of 
hun neus goed werkt.  
 
U kunt het vervolg lezen van de pups van Rona. Hoe verschillend kunnen pups 
uit 1 nest zijn. Eén van de baasjes heeft een DNA test laten uitvoeren en de 

uitkomst is zeer verrassend. Wij hebben het vermoeden echter dat Rona door 
meerdere reuen is gedekt en dat een DNA test bij 1 van de andere pups weer 
heel anders zou kunnen zijn. 
 
Wederom kunt u verhalen lezen van herplaatsers die het reuze naar hun zin 
hebben bij de nieuwe baasjes.  

 

Af en toe krijgen we een byzondere hulpaanvraag. Dit keer kregen we een 
vraag om te helpen naar de zoektocht voor een perfect adres voor 2 
puppenreutjes. Zij waren geboren samen met andere broertjes en zusjes uit 
een gelegenheidsnestje. De eigenaar wilde het allerbeste thuis en wilde zeker 
weten dat de beide heren bij bouvierliefhebbers terecht zouden komen. 
Natuurlijk konden wij dat supersnel regelen. Mikai is reeds verhuist en Boris 
moet nog even wachten want zijn nieuwe baasjes gaan eerst met vakantie.  

 
In dit magazine vindt u ook een speciale oproep voor een wandelmaatje voor 
Murat in de omgeving Breda. 
 
Een bedankje gaat naar iedereen die ons in welke vorm dan ook steunt!  Hulp 
die aangeboden wordt, donaties die gedaan worden, leuke mailtjes en leuke 

telefoontjes die we krijgen etc. Dat doet ons enorm goed en motiveert ons om 

vooral door te gaan. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en wensen u alvast een hele prettige 
zomervakantie toe ! 
 
 

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
 4 juli 2014 
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Activiteiten in 2014 
 
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en 
trimclinics. Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.  
 

In 2014 staan in ieder geval op het programma.  
 
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in Heteren op 14 
  september 2014 
 
• Midwinterwandeling 7 december 2014 in de omgeving van Haaksbergen. 

 

Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden. 
 

Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen 

periode een donatie gedaan hebben heel hartelijk bedanken.  
 

Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1 
januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status. 
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend goed doel. 
 
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor 
geldende regels). De belastingdienst houdt toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van 

de ANBI-instelling. 
 
In het eerste half jaar 2014 heeft Stichting Bouviersupporters: 
 
Ontvangen van Vrienden en aan donaties                                € 1590,= 

Opbrengst van de activiteiten                                                 -   457,= 
                                                                                         -------------- 
Totaal                                                                                                                                € 2047,= 
 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 
 

Bijdrage aan de IG voor opvang Warre                                      150,= 
Bijdrage in de medische kosten van 3 honden                            433,= 
Kosten wandeling, KCM en trimclinic t.b.v. honden en bazen       358,= 
Presentjes aan derden                                                                85,= 

Telefoonkosten m.b.t herplaatsingen                                           67,= 
Bankkosten                                                                               80,= 
Website kosten                                                                          24,= 

Drukwerk                                                                                140,= 
Kantoor-,porto- en vergaderkosten                                           178,= 
                                                                                        ---------------- 
                                                                                                                                      -/ - 1515,= 
                                                                                                                                         ----------- 
Opgebouwde Reserve                                                                                                        €     532,= 
                                                                                                                                        =======                                   

De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de 
honden en hun bazen. 
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82RABO01604492  t.n.v Stichting Bouviersupporters te Enschede - 
Haaksbergen. 
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Hoe is het met …………. 
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen 
van de baasjes zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is om 
de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de 
nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, graag 
met onze lezers delen. 
 
 

Kindy 

 
Vanwege omstandigheden was het voor Kindy beter dat zij ging 

verhuizen. De kennismaking is goed verlopen. 
Op14 april 2014 is zij naar haar nieuwe baasjes gebracht. 
Ze lag al meteen met haar voorpoten bij meneer op de bank en ging 
later bij de voeten van mevrouw liggen.  
De mensen moesten wel even wennen aan haar formaat, ze hebben 
altijd forse reuen gehad. 
 

Toen de voormalige baasjes verdrietig weg gingen snapte Kindy even 
niet dat ze niet mee ging. De nieuwe baasjes zijn toen gelijk naar het 
park gegaan voor een wandeling. Kindy is nog wat onwennig en 
onrustig. Dat is logisch. 
 
De voormalige baasjes hebben wat dingen opgeschreven, het voer en 

wat lekkers wat Kindy gewend is meegenomen en haar eigen dingen.  

Het heeft even tijd nodig, maar het gaat goed komen. 
 
 
 

Boy  (Bones) 

 
Vanwege een echtscheiding werd Boy bij ons aangemeld. Op 9 

december 2013 is hij verhuisd. 
 
Bericht 1 januari 2014 
 
Je ziet aan het hunebed, dat hij nu in Drenthe woont. Wij hebben als 
enige regio in Nederland sneeuw gehad. 
Vanmiddag hebben we gewandeld in Anloo. Hij loopt hele einden los, 

maar er zijn ook gedeeltes waar dat niet mag i.v.m. de schaapkudde die 
daar loopt en de Schotse hooglanders. 
Hij kwam deze week ook konijntjes tegen. Liep los, maar op 
commando:" terug" kwam hij netjes terug. Geweldig toch ! 
Hij wil wel vriendjes worden met onze poes, maar door de ervaringen 
van de poes met onze vorige bouvier, blijft deze op zijn hoede. Jammer 
eigenlijk. 

 
 
Bericht 2 april 2014 
 
Na ongeveer 5 maanden is Boy pas echt gewend. 
Het feit dat hij eerder nauwelijks opkeek als hij geroepen werd, lag er duidelijk aan dat hij dacht: je bent m'n baasje toch 

niet dus waarom zou ik luisteren. 
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Inmiddels loopt hij los rond het huis en "bewaakt" ons. Zo lijkt het althans. 
Hij loopt iedereen vriendelijk kwispelend tegemoet. 
Ook in het bos loopt hij gedeeltelijk los. We doen hem vast als er een andere 
hond aankomt: hij blijft dominant naar andere reuen toe. 
Met mensen is hij de beste maatjes. Kinderen kunnen lekker met hem 
spelen. 

Eens per dag, vaak 's avonds na het eten, is hij heel vrolijk en gooit z'n 
kauw/speel bot de lucht in die je dan weer een eind weg moet gooien. Hij 
haalt hem, maar hij moet nog leren om hem daarna af te geven. 

Zoals je hoort gaat het hem goed 
en zijn we heel blij met hem. 
 

 

Bericht 3 mei 2014  
 
Boy is bij de dierenarts geweest voor de gebruikelijke prikken. Alles is goed 
bevonden en als extra kreeg hij nog vermeld: een liefje. Ze (de dierenarts) 
vond dat hij mooi getrimd was. Had ik zelf gedaan. 
 

Verder zijn we voor het eerst met hem op vakantie geweest met de camper. 
Even zien hoe hij zou reageren op de camping. We zaten in het Saarland, 
tegen Luxemburg aan. 
Hij vond het allemaal prima; heeft niet geblaft 's nachts. Was goede maatjes 
met iedereen. 
Behalve met de honden. Hij is nog steeds heel dominant. Zal er wel nooit 

helemaal uitgaan. Hij liep even los, omdat we zo weg wilden rijden met de camper en hadden niet gezien dat er nieuwe 

gasten waren op de camping: met een hond. Dat werd dus vechten. 
 
 

Bikkel  
 
Door veranderde levensomstandigheden zat de 3-jarige kruising Bikkel veel alleen en werd 
hem een baas die meer tijd en aandacht voor hem heeft gegund. Op 19 april 2014 is hij 
verhuisd. 
 
Berichtje van de voormalige bazin: 
 

Hoi, 
De familie heeft Bikkel vandaag opgehaald. Ik kon hem helaas niet brengen omdat ik last 
heb van een hernia. 
Ik weet wel dat Bikkel goed terecht is gekomen maar ik heb er wel veel verdriet van zeker 

toen hij werd opgehaald. 
Wel lief dat A. me mailde dat het goed gaat met Bikkel, hij heeft goed gegeten en is een 
vrouwenhond, hij trekt veel naar A. en haar dochter toe. 

Hij is dus wel de sloot ingedoken! 
 
Berichtje van de nieuwe bazin: 
 
Bikkel is sinds zaterdag bij ons, een emotioneel afscheid voor K., wat ik zeer goed begrijp. Bikkel is echt een schat! Voelt 
zich al goed thuis. Hoort al echt in ons gezin. 

Buren en vrienden snappen niet dat hij al zo goed luistert;  het is alsof hij al jaren bij ons is. 
 
Nou dat luisteren valt soms nog niet mee, zo kwam vanmiddag een zwaan boos aanzwemmen en hup Bikkel dook de sloot 
in om op hem te jagen, het labrador instinct dus! 
 



          Bouviersupporters Magazine  
                                     juli 2014                                                                                        

 

Pagina 7 

Het “nee”  niet in de sloot en “Bikkel kom terug” hoorde hij echt niet! Uiteindelijk nadat hij de overkant had bereikt dook 
hij weer terug en kwam terugzwemmen alsof er niets aan de hand was! Gelukkig ongedeerd want de zwaan is erg 
agressief heeft een nest in de buurt. 
 

Zarah  

 
Zarah werd bij onze Duitse collega’s van de IG ter herplaatsing aangemeld en op 19 april 
verhuisde zij weer terug naar Nederland. 

 
De mensen waren heel blij met haar. 
 

Het gaat hartstikke goed met Zarah ze is wat losser nu. 
De 2de nacht is goed verlopen alleen ze kroop bij ons in bed in plaats van haar mandje 
haha en s’ochtends werden we vrolijk wakker gemaakt en overladen van blijdschap met 

kusjes zo lief. 
Voor de rest ligt ze nu lekker rustig op de grond en we hebben gisteren een flinke 
wandelingen gemaakt we zijn hartstikke blij met haar en ze is hartstikke lief voor J. 
Ze eet hartstikke goed vanaf dag 1 al en ze wil lekker bij je zijn dus het gaat helemaal goed 
komen. Morgen gaat Zarah naar de trimmer dan zal de jeuk hopelijk ook minder zijn als ze 
eenmaal kortgeschoren is. Deze week gaan we een beetje oefenen dat als ik boodschappen 
moet doen dat ze even alleen thuis kan zijn ik kan haar niet overal mee naartoe nemen. 

Voor de rest is het een superhond en ze luistert perfect. We hebben haar ook los laten 
lopen in het bos (misschien stom) maar dat ging perfect ze kwam gewoon terug.  Ze 
wachtte gewoon op me ze liep helemaal niet weg.  
 
Helaas ontvingen we begin juni een bericht dat de relatie van deze baas en bazin over 

was. Zarah bleef bij meneer. Hij had geregeld dat ze iedere dag met een 
hondenuitlaatservice mee ging. Maar dit vond hij toch niet voldoende voor Zarah en heeft 

hij haar weer aangemeld.  
Nog dezelfde dag is ze opgehaald door mensen die haar de vorige keer ook al wilde 
adopteren. 
 
Van hen dit bericht ontvangen: 
 

Nou het gaat met Zarah wel goed hoor. Luistert nog niet altijd even goed maar ja. 
Gisteren hebben Z. en zij lekker gespeeld, gerend. Zarah nog wel aan een lange lijn want 
ik ben toch wel bang dat ze achter de schaapjes aan gaat 
Als bonus is ze mee geweest naar de hondenvereniging, iedereen vond haar leuk, nou ja 
de bouviermensen dan, en haar ogen etc en de trainer zei al ja ze past beter bij jou dan Z. 
Nog even uitzoeken wat ze weet en kan 

 

Wel moet ze leren in de bench te blijven maar gaat op zich ook best al wel goed, liefst ligt ze op de bank haha. 
 

Nero 
 

Nero had te veel energie voor zijn voormalige bazen daarom werd hij ter herplaatsing 
aangeboden. Op 12 juni is hij verhuisd. 
 
Nero ( heet nu Modi) is bij mij komen wonen! Het gaat goed met hem, lekker aan het 
puberen, echt alles is interessant (zucht)! Hij zou mee gaan hardlopen, maar dat is nog 
even lastig want hij wil alleen maar harder rennen... En zo snel kan ik niet rennen haha! 
Ook al geprobeerd met hem te fietsen, maar rechts van de fiets rennen vindt hij nog 

lastig! En we hebben een probleempje met Modi en de poes. Daar gaan we aan werken. 
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Max(Frank) 
 
Hij kreeg de beweging niet meer die hij nodig heeft. Daarom is er besloten om 

voor hem een nieuw thuis te zoeken. Op 29 november 2013 verhuisd is hij 
verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd voor hem hebben. 
 
Max had wat problemen daar is zijn baas heel hard mee aan te slag gegaan. 
We krijgen steeds hele leuke berichten over hem. 
 
- memo - 

 

Aan : Bouviersupporters 
Van :     W. 
Betreft : Bouvier Max 
Datum :  16-5-2014 
 
 

Max is nu bijna 6 maanden bij ons en het is een totaal andere hond geworden, en wij zijn er erg blij mee. Na veel lessen 
en begeleiding van een professional is hij 100% veranderd. Zodra we in losloopgebied zijn knip ik hem van de lijn en dan 
kan hij vreselijk los gaan, stoeien ravotten soms een kleine aanvaring maar het eindigt nog steeds sociaal. 

 
Op Moederdag 11 mei was het vreselijk weer we waren 
allebei doorweekt, ik liep op met een man die een 
Drentse patrijs had en ze waren aardig aan het dollen, 

tot de man zei ik zie bloed is dat van jouw hond? En ja 
hoor zijn teennagel lag er finaal af en ik kan je vertellen 

dat daar aardig wat bloed uit komt. Thuis eerst dermatol 
op de poot en verbonden daarna met een dweil de gang 
de lift en ons huis geboend en dat was wel nodig. 
 

De volgende dag naar de dokter, antibiotica en 
pijnstillers gekregen alhoewel hij totaal niet aangaf pijn 
te hebben, maar volgens mij moest het toch wel 
behoorlijk zeer doen. Twee dagen later liep hij alweer te 
banjeren of er niets gebeurd was. Het enige probleem 
zijn de oren nog die heb ik ondanks antibiotica zalf en 

pakken watten nog steeds niet helemaal schoon, rechts is klaar maar links wil maar niet vlotten. Hij heeft er zelf geen last 

van dus blijf ik maar poetsen. Zwemmen doet hij nog niet vandaag viel hij toevallig voorover de vijver in kopje onder 
maar hij was er tocht vlot weer uit. 
 
Maar een extra rondje gemaakt zodat hij zich droog kon lopen, want als hij zich 

thuis even uitschudt moet ik de tv en de kasten weer afnemen daar komt wat af 
hoor. Met eten zoeken we nog steeds naar de juiste dosering hij krijgt veel minder 
dan wat op de verpakking staat maar is tocht wel aardig aangekomen, hopen dat hij 

nu hij los mag wat meer energie kwijt raakt, elke maand ga ik even langs de 
dierenarts om hem te wegen hij was 37 kg toen hij bij ons kwam, nu bijna zes 
maanden later is hij 42 kg en daar moet hij op blijven staan.  
Ik doe er nog een paar fotootjes bij ook van een visite bij M. mijn zoon, die maakt 
hem altijd helemaal dol op een leuke manier. 
 

Groetjes tot volgende keer. 
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Harry 
 
Vanwege het overlijden van zijn baas is de 6-jarige Harry in het asiel terechtgekomen. Op 
17 mei 2014 is hij geadopteerd. 
 
18 mei kregen wij dit bericht: 
 
Yes, we hebben Harry!   

Gisteren naar Zwevelgem gereden, Harry lag in zijn hok en begon te grommen toen hij 
ons zag. Ik dacht: Is dit die brave, vriendelijke Boef, hebben we hier 250 km voor 
gereden?  Waarschijnlijk had hij geen zin om te lopen omdat hij de dag ervoor 

gecastreerd was.  
Op zaterdag is het heel druk in het asiel, mensen kopen een wandelkaart en mogen dan 
een aantal weken op zaterdag met een hond een paar uur lopen, dus het was een komen 

en gaan van mensen en honden. 
 
Wij zijn gaan lopen langs koeien, geiten, varken, allemaal prima, ook voor het water van 
een vijver had hij geen interesse. In het asiel nog een kat erbij gehaald maar dat liet hem 
ook koud. Helemaal super dus. 
Harry is een echte grote beer, grijze kop, lieve ogen, bruinig lijf en blonde poten en een 
geweldige staart met pluim. Hij is heel rustig, we hebben hem nog niet horen blaffen,  het asiel ook niet, hoop wel dat hij 

dat toch gaat doen. Ik denk dat hij overdag buiten leefde, want hij wil graag de hele dag de tuin in, waar hij heel rustig 
rondloopt, nergens achteraan zit.. Mijn schapen vinden het maar een eng groot geval en staan op een kluitje 
bij elkaar, de schijters. Hoop dat ze ook gauw een plekje voor zijn maatje Youki vinden, een Jack Russell 
die het vreselijk vindt zonder Harry. Het ging mij aan mijn hart dat ik hem er niet bij kon nemen, maat een Jack gaat 
hier echt niet. 

 
Harry is ontzettend sterk, wilde niet in de auto, dacht misschien 

dat hij weer naar de dierenarts moest, het 
was een hele klus om hem erin te krijgen, maar onderweg was 
hij heel rustig  
’t Asiel heeft hem ook keurig tegen rabiës ingeënt en hebben van 
tevoren bij mijn dierenarts informatie ingewonnen. 
Tot onze stomme verbazing konden we niet pinnen, geen 

pinautomaat te vinden maar een café was bereid ons te helpen. 
Ben vol lof voor het asiel, communicatie verliep prima, zeer 
liefdevolle mensen die het met een heel wat mindere 
accommodatie moeten doen dan de meeste Nederlandse asiels. 
 
Eerst moet de wond genezen en dan gaan we het lopen langzaam 

opbouwen, hij heeft niet veel aan de “leiband” 

gelopen, maar leert snel. 
Ik hou je op de hoogte en ga nu genieten van mijn grote beer. 
 
  

19 mei 
Nadat hij zaterdagavond lekker door de tuin had gebanjerd was hij gisteren lusteloos, bleef de hele dag binnen op de 
plavuizen op één plek liggen. 's Middags uitgelaten en zag toen dat zijn urine bruin was, maar hij had geen koorts. 

Inmiddels had ik wel gezien dat de hechtingen van de castratiewond los gegaan waren, waarschijnlijk toen hij met veel 
tegenstribbelen in  Zwevelgem in de auto ging. Mijn dochter ( is dierenarts) telefonisch geraadpleegd, maar die had geen 
idee. 
 Eten ho maar, drinken eerst ook niet, maar kippenbouillon gelukkig wel wat. Vanochtend was de urine nog steeds 
 bruin, dus vanmiddag naar de dierenarts geweest.  
Ook hij staat voor een raadsel, er zit geen bloed  in de urine. Vond wel hun manier van castreren niet super en vond ook 

dat ze  hem na de castratie wel erg snel hebben meegegeven.  
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Enfin, hij heeft een injectie gehad en ik heb pillen en nu maar kijken hoe het gaat.  
 
 
Gelukkig wilde hij nu wel zelf in de auto springen want 53 kg, ja dat weet ik nu, tillen 
is niet niks. 
 Hoop niet dat het mij nu net zo vergaat als bij mijn vorige hond uit het asiel. Die kon 

na 2 weken ineens niet meer plassen, EURO 800,00 verder ging het weer goed en de 
oorzaak is nooit gevonden. 
Hoop dat Harry snel opknapt, want het is een super lieve hond. Alleen blaffen kan hij 
echt niet. 
  
Groetjes,  V. 

 

 P.S. als je die foto's ziet smelt je toch! En heeft hij een mooie pluim aan zijn staart of niet! 
 
23 mei 
 
Vanmorgen weer met Harry bij de dierenarts geweest, wederom een enorme ontsteking in de balzak ... Dus weer 
medicijnen gekregen. Ook heeft hij een dikke harde plek tussen zijn voorpoten, een soort schijf van 10cm doorsnee. Dit 

heeft ze tijdens het kammen ontdekt. Je kunt het niet bewegen. Ik hou het even in de gaten. Hij is vorige week wel tegen 
de auto geknald met gevecht om hem er in te krijgen. Dus kan een beschadiging zijn onderhuids. 
 
 

Timo, Weda en Murat 
 
Tot groot verdriet van het bazinnetje moesten Timo, Weda en Murat noodgedwongen verhuizen vanwege ziekte. 

 
Timo 
 
Wij vonden een goed thuis voor Timo in het prachtige Drentse land en kregen het volgende 

telefoontje: 
 
Hallo, ik wil even laten weten hoe ontzettend blij ik ben met Timo. Hij verrijkt mijn leven enorm. 
Het is een hele slimme hond en leert heel snel. Zo wist hij bv al heel snel dat, als ik hem 
meenam in de auto en naar de winkel ging, hij alleen achterbleef in de auto. Dat vond hij niet 
zo’n goed idee dus de volgende dag wou hij niet meer in de auto. Nu inmiddels wel weer want 
hij heeft ook in de gaten dat autoritjes heel leuk kunnen zijn als we naar het bos gaan. Ik vind 

het heerlijk om weer samen met hem op pad te zijn. Lekker samen wandelen in de prachtige 
bossen hier. Dat had ik al een tijdje niet meer gedaan want er is niets aan om alleen te 
wandelen zonder hond.  
Timo is ook een grote knuffelkont en daar ben ik ook heel blij mee…. Heerlijk om weer zo’n 

boefje te knuffelen.  
Binnenkort kom ik in de buurt van de fokker van Timo en dan zal ik hun eens een bezoekje 
brengen. Dan kan ik de pappa en mamma van hem zien en zijn broer en zus die daar ook wonen. 

 
 
Weda 
Voor de 3.5 jarige Weda heeft de familie zelf een nieuwe baas gevonden.  
Hij woont nu bij de mensen niet ver bij hen vandaan. 
 

Ook met hem gaat het goed. 
 
 
 
Toen was de 4 jarige Murat nog alleen.  De bazin even gebeld 
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Het gaat best goed met Murat, hij is een stuk relaxter. Murat blijft thuis!  
 
Daar heeft zijn vrouwtje wel hulp bij nodig. Op Facebook hebben we al een oproepje gedaan en 1 reactie gehad. De 
mensen hebben al kennis gemaakt met Murat en zijn bazin. Dat is prima verlopen. 
Maar we kunnen nog meer mensen gebruiken en ook is er nog geen terrein gevonden. Vandaar ook hier het oproepje: 
 

Wij zijn op zoek naar een wandelmaatje voor Murat. 
 
 Het is een knappe bouvierman van 4 jaar. Door gezondheidsproblemen kan 
zijn vrouwtje niet zo goed meer met hem wandelen. Hij wil natuurlijk wel af 
en toe eens even zijn poten flink los gooien. Dus... Woont u in Breda of 

omgeving en wilt u graag deze knappe man eens of meerdere malen per week 
mee willen nemen voor een leuke wandeling? Meldt u zich dan snel bij ons op 
info@bouviersupporters.nl 

  
Tevens zijn wij op zoek naar mensen met een omheinde weide oid in Breda of 
omgeving zodat het vrouwtje daar af en toe naar toe kan om met haar boef 
eens lekker met de bal te ravotten ... Zij hoeft dan niet te lopen en de boef 
kan toch even lekker los gaan. 
Beschikt u over zo'n stukje grond of weet u iemand ?? Meldt u dan ook bij ons 
 info@bouviersupporters.nl 

  
Onder het motto : "Boeven voor boeven" hopen wij dat er leuke reacties 
komen zodat het vrouwtje haar geliefde boef toch lekker bij zich kan houden! 
  
Bellen mag natuurlijk ook: 

Jantina: 06-82001851 of Marian 0049 2822 977956 
  

 
Van het zeer verdrietige bazinnetje het volgende bericht ontvangen: 
 
Gisteren was ik er niet voor in staat, kon zelfs de letters van mijn mobiel niet lezen. Nu ook niet echt, daarom 
zijn ze vet gedrukt. 
 

Weet je als je een hond  neemt, dan word je  de beste kameraden, lief en leed en als je weet dat t einde 
nadert hoe zwaar die gang ook is,dan verlos je hem uit zijn lijden. 
Het voelt dan als lood in je schoenen en heb harte pijn, je blijft bij hem tot de laatste adem 
die hij laat. Je verzorgt zijn crematie en hou  je mooie herinneringen aan over. 
 
Bij herplaatsing voel het als verraad tegen over  je  kameraden, ook al kan ik er niks aan doen 

toch voelt t zo. de schoenen zitten dan niet vol  lood, maar met beton en de pijn het is of je hart er uit 

getrokken word,zo voel ik me nu. 
Het doet zo denken aan het gedicht van HOE KON JE. 
 
Sorry op dit moment ben ik een wrak, want Weda en Timo waren mijn leven 
Ben een dier/mens  en geen mens/mens..  
Toen keken er 6 bruine kijkers me aan 
Nu nog 2 <gelukkig> en stilllll dat t is. Zelfs Mulat is stiller. 

 
Toch ben ik jullie dankbaar dat jullie stichting bestaat, zodat ze niet in een asiel terecht komen, 
Complimenten voor jou en je collega's ,dat jullie je zo in zetten voor alle boefjes . 
Dat ze toch nog een nieuw huisje krijgen.    
BEDANKT. 
 

mailto:info@bouviersupporters.nl
mailto:info@bouviersupporters.nl
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Cadiez  
 
Op 1 September 2013 is Cadiez verhuisd vanwege kleine probleempjes die zij had met mijn voormalige bazin. 
Helaas lukte het, ondanks de hulp van een persoonlijke trainer, totaal niet omhaar in gareel te krijgen 
Met heel veel verdriet in hun hart werd er toch maar besloten om mij te herplaatsen.  
 
Van haar nieuwe bazen krijgen wij en haar voormalige bazen regelmatige hele leuk verhaaltjes over wat Cadiez 
meegemaakt heeft. 

 
2 mei 2014  

 

We zijn weer terug uit Drenthe en bij deze weer wat 
fotootjes van Cadiez, zij heeft haar eigen weer 
gigantisch vermaakt tijdens de wandelingen over de 

bospaden en als het even kon rossen achter de bal 
aan in de tuin. 
  
Ze heeft nu we weer in A zijn een nieuw trucje 
ontdekt en dat is als we bij het water komen gaat 
madammeke al in het water staan met de bal 
van:”Joh baas, roep me en dan wil ik dat je die bal 

aardig ver het water in gooit, want dan kan ik ook 
tegelijk heerlijk zwemmen”. 
  
Het litteken van de operatie van Maart is niet meer 
te zien, alleen als je weet waar die gezeten heeft dan 

voel je nog een heel klein beetje wat litteken weefsel 
zitten. 

  
Ook is en blijft ze s ’nachts baasjes beddenzak en 

komt er pas vanaf als M. klaar is om met haar uit te gaan, eerst natuurlijk de hapjes van het ontbijt van M. en als ze thuis 
komt meteen de baas wakker maken d.m.v. loeien en haar gezichtje in de mijne te douwen begeleid door een paar ferme 
likken. 
  

 Daarna uitgebreid ontbijten tezamen met de baas want we zijn nog steeds gek op korstjes en dan vooral met kaas er op. 
(er nog steeds helemaal gek op) 
  
Weegt op dit moment 29 kilo en dat vinden we goed genoeg, zit nog 
steeds aan de Kenner en natuurlijk na ons warm eten krijgt ze nog de 
leftovers wat in de pannen zit. We zijn er ook achter dat madam geen 

bieten lust zonder een schepje jus erbij, rauwe tomaat ook niet maar als 

die zachtjes zijn opgepiept dan weer wel, een Amsterdams uitje trekt ze 
haar neus voor op maar een stuk augurk gaat er wel weer heerlijk in. ( 
hoe bedoelt men dat honden geen smaak hebben!!)   
 
Voor de rest weinig nieuws vanuit dat gestreste Noordwesten ( niet ons 
hoor) dus riedel ik een zwaai, zwaai op dat toetsenbord van ons 3tjes. 
 

7 juni 
Ha die mensheid uit, 
  
Bij deze weer eens wat fotootjes van Cadiez bij en in het Maalwater in H. 
Zoals jullie zien vermaakt madammeke haar eigen uitstekend. Ze wil maar 
dat ik de tennisbal er aardig ver erin gooi en gaat er dan met een grote 

plons achteraan. 
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 Kunnen wel uren doorgaan maar op een gegeven moment verhuizen we naar een bankje verderop en dan mag ze droog 
gaan rennen achter dat gele ding aan.  Als ze even wil rusten dan gaat ze heerlijk in het gras liggen en wanneer ze weer 
wil rossen komt ze vanzelf wel. 
  
Het andere grote nieuws is dat we langzaam aan de lam en rijst brokken aan het afbouwen zijn in het avondeten, ze krijgt 
nog steeds s ’morgens de brokken maar s ’avonds krijgt ze nu 2 dagen kenner adult diner ( wij noemen het slobber ) en 1 

dag brokken, etc, etc. 
Dame vind het vreselijk lekker en helemaal als er nog een klein beetje aardappelen en groente over is want dat krijgt ze 
het er ook door, haar nummertje 2 tijdens het uitlaten is meer dan uitstekend dus krijgt tuttie hola nu wat verandering in 
haar achter in haar huigje stoppen. 
  
Voor de rest weinig nieuws te rammelen op dat toetsenbord dus ga ik nu weer even naar Playa del Balconia om te 

genieten van het mooie weer. 

  
Met (vr) olijke groeten, 
E , M en een grote poot en knuffels van Cadiez. 
 

Bentjey 

 
Bentjey werd bij ons aangemeld omdat hij meer nodig heeft dan zijn oude eigenaren hem konden bieden. 
Op 13 juli 2013 is hij verhuisd. Hij is een tijdje erg ziek geweest. Gelukkig gaat het nu weer helemaal goed met hem. 

 
17 juni 2014  
 
Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Ook in Nederland zal het flink warm zijn 
geweest. 

Met B gaat het zeer goed zoals je ziet. 
Elke keer ontdekken we meer positieve eigenschappen van hem, die in het begin 

door alle stress verborgen zaten. 
Met Pinksteren was onze kleindochter op bezoek voor de 4e keer. Nu mocht ze 
hem aaien en mocht ze zelfs stukjes rennen zonder dat hij haar probeerde te 
stoppen. 
We hadden veel mensen op bezoek en B heeft zich zoals het een boef betaamd 
keurig en rustig gedragen. 

Het schijnt allemaal een beetje te landen bij hem, het kwartje begint te vallen. 
Binnenkort gaan we weer op vakantie dus dat wordt dan weer spannend. 

 
 

Sam ( Vidar) 
 

Vidar nu Sam werd december 2012 naar een asiel gebracht. Hij was toen 2,5 jaar.  
Hij is binnen gebracht, omdat hij uitvalt naar andere honden en daarnaast kan hij, bij het 
zien van een andere hond die hij niet leuk vindt, ook uitvallen naar de baas. Hij was ook een 
beetje de baas geworden in huis. Niet de allermakkelijkste hond om in huis te nemen.  . 
In december 2013 zijn er mensen die bij ons op de wachtlijst stonden kennis gaan maken 

met Vidar. Zij zijn een aantal keer bij hem op bezoek geweest. O.l.v. een medewerkster van 
het asiel zijn zij met hem gaan wandelen en hebben andere trainingen met hem gevolgd. 
Ook de kleinkinderen zijn mee geweest toen dat ook goed ging hebben zij Vidar 
geadopteerd. 
 
Op 18 juni 2014 kregen wij een mail met dit bericht: 
 

“Nu wij Sam bijna een half jaar hebben, wilde ik je even vertellen hoe ontzettend blij wij met elkaar zijn. Hij is een heel 
blije superknuffelige gehoorzame, en heel rustige hond. 
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Hij is altijd dicht bij ons en ligt heel tevreden in zijn geliefde mand.  's Morgens maken we wandelingen van ong. 1.1/2 
uur, heerlijk door de bossen. 's Middags maken we lange fietstochten en hij geniet ervan en wij ook. We hoeven hem 
praktisch nooit te corrigeren of een grote mond te geven behalve als hij een konijn ziet en daar achteraan gaat, maar hij 
komt dan altijd weer schuldbewust terug.  
Ook is hij stapel op onze kleinkinderen en alle drie zijn ze het op hem, ze vegen zijn bek af, geven hem eten en spelen 
met hem. Trouwens alle kinderen zijn gek op hem. Soms zijn er wel 4 kinderen hem aan het spelen en hij geniet ervan.  

 
Als hij moe wordt gaat hij vanzelf naar binnen en dan is privé privé. Even over het blaffen, als hij het drie keer heeft 
gedaan dan is het veel, geweldig he. Ook heb ik het bijten naar de baas door gekregen. Ik heb hem uitgedaagd en had 
inderdaad 2 flinke tandwonden in mijn arm. Maar als je de taal van de hond niet kent, begrijp je het niet. Het viel mij op 
dat als Sam heel blij is of aandacht vraagt hij de vervelende pupgewoonte had door even in je arm te happen. En als hij 
door het dolle is vanwege wild spelen of een hond die hij wilde aanvallen, hij ook hapte. Daar komt bij dat hij daarbij 

vervaarlijk gromt, dus kan ik me voorstellen dat die vorige baas zijn arm terugtrok en daarbij gewond raakte. Ik heb hem 

uitgetest in de sneeuw en hem gek gemaakt, hij vloog op mij af grommend en blaffend en hapte. Ik heb hem niet gestraft 
maar alleen hard NEE gezegd, hij liet los en in zijn ogen zag ik gewoon dat hij zelf ook schrok. 
We hebben dit gedrag en nu ook uitgekregen, hij doet het praktisch niet meer. Dan het buiten gebeuren. Het asiel zei 
tegen ons dat Sam een nektrauma van een halsband opgelopen had en daarvoor moesten wij een tuig kopen en dat doe 
je dan. Sam had er een hekel aan en deed niet anders dan trekken en op een vreselijke manier honden aanvallen. Wij 
moesten erg alert zijn anders ging het mis. Op een avond zag ik een uitzending van Cesar Milan die een hond uitliet die 

vreselijk trok en iedereen aanviel, en hij zei 'honden met een sterk karakter moet je geen tuig omdoen maar een 
halsband omdat zij zich oppermachtig voelen. Het leek of ik Sam herkende. 
Ik dacht dag trauma ik ga het gewoon proberen. Mijn hemel we hebben een andere hond, hij trekt niet meer, en als hij 
weg wil sprinten{konijn}, voelt hij de band en komt weer netjes naast lopen. Wat honden betreft heeft hij nog wel zijn 
voorkeuren maar de meeste honden loopt hij in de hoop op een beloning snuivend voorbij. Heeft deze hond ook nadelen?  
Jazeker, het is een straatvreter, poep heeft zijn voorkeur, maar alles mag. Verder stinkt hij de hele dag door, vooral 
's avonds weet hij er weg mee, soms moeten ramen en deuren open. Ik ben blij dat ik buiten op de camping zit. Maar ja 

hij is bijna perfect, en dat ben ik ook, BIJNA. 
 

Boris 
 

De baasjes van Boris een reu van 7 maanden waren voor hem op zoek naar  een liefdevolle en ervaren thuis. Het ontbrak 
hen aan  tijd en aandacht om hem een goede opvoeding te geven. 
 

Nu stonden er mensen bij ons op de wachtlijst die hem dat konden bieden. 
17 mei was de kennismaking en Boris is mee gegaan. 
 
Van hen ontvingen we dit bericht: 

 
Na 988 km en 13,5 uur gereden te hebben zijn we thuis gekomen met Boris  
Ik denk niet dat we ooit nog afscheid nemen van de kleine beer. 
  

Zijn voormalige bazin heeft  hem gisteren nog gewassen en geknipt. Boris ziet er goed uit. Is 
erg levendig. Hier zal hij voldoende lichaamsbeweging krijgen. Hij kan de hele dag los in de 
tuin. 

  
Hij trekt aan de lijn maar dat zal misschien komen, omdat het ook voor hem een zeer 
spannende dag was.  
Zitten en Plaats kent hij. Op "Uit" reageert hij ook. Maar hij springt in de rondte en hapt om te 
spelen in handen en kleding. We zullen hier aan gaan werken. 
 

Nogmaals bedankt aan allen voor de grote steun en hulp.   Met vriendelijke groet  N. K. (die nu heeeel moe is ) 
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Juno 
 
In juli 2013 zat de 9-jarige Juno-Utah in het asiel. Korte tijd later werd zij geadopteerd. Nu bijna een jaar later is de 

mevrouw daar nog steeds erg blij mee.  

Op 26 juni belde zij Marian en vertelde: Ze wilde even laten weten dat 
Juno een ontzettende schat is. Ze is meer dan dol op haar. Ze luistert 
perfect en is ook waaks. Mevrouw is niet bang dat haar iemand iets zal 
aandoen. Juno waakt over haar. 
Dat heeft wel een maand of drie geduurd, maar zijn nu echt een team 
met elkaar. Wel is Juno af en toe wat schrikkerig bij bepaalde geluiden. 
Dit zal waarschijnlijk uit het onbekende verleden komen.  

  
Juno loopt los op het terras en ook op het strand (mag in de zomer pas ‘s 

avonds). Juno blijft bij haar als haar schaduw. Heeft totaal geen 
interesse in andere honden of alles wat om haar heen gebeurt. Juno gaat 
dan ook overal met haar baasje naar toe. 
  

Sinds de laatste maanden geeft ze Juno  tabletten Glucosaminie met MSN, omdat Juno wat stram in de poten werd. 
Binnen een paar weken zag mevrouw al verbetering. Ze geeft er nu twee per dag... Juno kan weer huppelen! 
 
Ook is ze onlangs met Juno  bij de dierenarts geweest, omdat Juno weer een bultje had die was opengesprongen (Juno is 
destijds bij het asiel geopereerd, ze had toen heel veel bultjes).  
De dierenarts heeft dit behandeld en de wond is nu weer goed aan het genezen. 
 

Maatje 
 
Op 25 juni kregen wij een bericht van asiel Stevenshage in Leiden dat er bij hun een heel lief, aanhankelijk teefje van 6 

jaar was gebracht. 

Haar baasje was spporloos verdwenen. Of wij misschien nog iemand voor haar hadden. 
Natuurlijk, meteen de wachtlijst erbij gepakt en gekeken wie haar het beste nieuwe thuis 
zou kunnen bieden. Bij wie zij het beste zou passen. 
Daarna deze mensen gebeld. Zij zagen het ook wel zitten met Maatje en hebben meteen 
het asiel gebeld. 
 
Aanvankelijk was het asiel op zondag niet open, maar er werd een uitzondering gemaakt. 

Maatje is een hele lieve wat kleinere boef, met stamboom. Ze vonden haar zo lief... 
Ze is gelijk meegegaan. Ging goed in de auto. Vannacht ook goed gegaan. Vandaag even 
gepiept en is nu het huis aan het verkennen. Asiel had vers vlees meegegeven omdat zij 
op de brokken van het asiel toch wat darmproblemen had. 
 

Wij zijn tot nu toe heel blij met Maatje.Ik loop twee keer per dag in het bos met haar.En los. Dan loopt ze te rennen. Als 

ik haar roep  dan komt ze gelijk. 

Een paar keer s nachts heeft ze wel geblaft maar ik denk dat ze dan een kat in de tuin zag lopen. 
En mijn dochter vertelde net dat er een ambulance met sirene langs kwam dat ze begon te janken. 
Maar verder is ze heel lief. In de auto vind ze het ook heel leuk 
 

 Utah (Roan) 
 
Utah is 7 maart 2013 bij ons komen wonen.. Utah moest verhuizen in verband met de 
gezondheidstoestand van zijn baasjes. 
In eerste instantie was er een geweldig adres gevonden echter ging het daar niet, omdat Utah 
en de Cairn Terrier  in huis geen klik hadden (buiten ging het goed). Met pijn in hun hart hebben 

ze aan moeten geven dat er een nieuw adres gezocht  moest worden. 
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We werden gebeld (we stonden op de wachtlijst voor een 

bouvier reu gecastreerd tussen de 2 en 5 jaar, omdat Meyla 

begon verveelgedrag begon te vertonen en wij vonden dat het 

tijd was voor een vriendje voor Meyla ) of we niet een blonde 

boef wilden.. Nou ehh kleur vonden wij niet zo belangrijk echter 

wel of Meyla en Utah ( toen nog Roan) wel samen konden 

opschieten.We zijn kennismaking gaan maken……....  

En ja hoor Meyla accepteerde Utah. Echter thuis was het even wat 

anders.  

De rangorde moest bepaald worden pffff… dat vond ons meubilair niet altijd leuk. Meyla was de baas en dat liet ze 

duidelijk merken aan Utah. Dat was even wennen voor Utah. Ze zijn allebei behoorlijk dominant en wilden niet voor elkaar 
onder doen.  

We begonnen te twijfelen of dit wel handig/slim was wat we gedaan hadden. Na een verhelderend gesprek met Marian 
(van de Bouviersupporters) hebben we besloten dat Utah bleef.  
Na 3 weken was de rangorde bepaald en het gaat nu hartstikke goed (de oren van Meyla worden door Utah veelvuldig 
gelikt)..en zoals het in elke echte relatie gaat moet Meyla zo nu en dan nog wel even laten weten dat zij de baas is. Ze 
begrijpen elkaar en ze liggen zelfs samen op een kussen.  
 

             
 
Utah vind spelen met de bal geweldig, vooral het apporteren vind hij heel leuk. Knuffelen was in het begin even wennen 
maar tegenwoordig gaat ie er helemaal voor staan. Wandelen met en zonder riem gaat helemaal goed..  
Hij begint het gedrag van Meyla te kopiëren en vind het verjagen van de konijnen nu ook best interessant. Wij iets 
minder, maar dat gaat goed komen… 
 
Zeer recent hebben we ontdekt dat Utah behoorlijk gevoelig is.. Niet alleen voor 

voeding (een varkensoor vind hij heerlijk maar zijn darmen vinden het wat minder) 
maar ook voor wat zijn huid betreft. 
Wij dachten dat het likken het gevolg was van de onzekerheid van Utah zelf en de 

veranderde omstandigheden (als je je als dominante reu moet schikken naar een 
dominante teef is dat niet altijd leuk ), want Utah is verder een super vrolijke 
enthousiaste en aanhankelijke Boef.   

 
Op advies van de dierenarts zijn we gestart met Prednison en dat gaat heel goed. Hij 
heeft nu nog een hot spot in zijn oksel, maar dat gaat ook al een stuk beter. We gaan 
proberen de Prednison zodanig af te bouwen dat we met een hele lage dosering de 
symptomen kunnen onderdrukken.   
Zodra dat gelukt is gaan we zoeken naar de oorzaak. Mijn voorkeur gaat dan uit naar 
een homeopathische oplossing. Echter eerst moet Utah weer ok zijn en dan gaan we verder. 

 
Al met al hebben wij dankzij de Bouviersupporters (Meyla is ook via stichting Bouviersupporters bij ons komen wonen) 
niet alleen een vriendje voor Meyla gevonden, maar ook een onwijs lieve Bouvier een nieuw thuis mogen geven. 
Dank jullie wel!  J en R 
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De KCM in Heteren op 15 juni 2014 

 
 
Vroeg ging de wekker, met meer flexibiliteit uit bed gesprongen dan normaal, KCM Heteren vandaag!  
Blik door het raam, yess straaaalend weer, kon geen beter begin van de dag zijn! 

Na het nuttige van een ontbijtje en bakje koffie, de spullen gaan inpakken en op weg naar Heteren. Daar rond 8.45 uur 
aangekomen waar al een gezellige bedrijvigheid op het terrein was met mensen, die begonnen waren met de 
voorbereidingen voor deze dag. 
We hadden een mooie plek, centraal gelegen, “de deugd in het midden” en hebben met elkaar alles opgebouwd en 
ingericht.   

Goed voorbereid kon de dag beginnen.                   Het werd een gezellige drukte die dag. 
  
Naast dat er allerlei informatie was te verkrijgen, over honden die nog op zoek zijn naar een fijn nieuw huis en/of die al 

een nieuw thuis hebben gevonden, over ons en onze bezigheden, waren er ook gezellige dingen te doen voor hond en 
mens. 
 
We hadden o.a. een prijsvraag bedacht... 
 

  
Men kon raden welke rassen, behalve de Bouvier, er eventueel ook in de honden voor kwamen die op de foto's stonden.  
Er waren hersenspelletjes, parcours met paaltjes en springring en o.a. een ballenbak voor de honden, dit was wel de 
favoriet.  
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Ook liepen er een aantal van die heerlijke jonge bolletjes wol rond, prachtig hoe ook zij zich uitleefden op de spelletjes .... 
verbazingwekkend hoe snel sommige de spelletjes doorhadden en anderen even een aanmoediging nodig hadden, maar 
vooral hoeveel plezier ze er in hadden. 

 
  
Vele bekenden weer ontmoet en bijgepraat en ook onbekenden kwamen gezellig een bezoekje brengen. 
Rond 16.00 uur liep alles ten einde, de spullen weer ingepakt, nog even nagepraat tussentijds gelijk nog wat gegeten en 
gedronken, daarna moe maar voldaan weer richting huis. 
 
Het was al met al een meer dan geslaagde dag! 

 
Voor meer foto's van deze dag klik op de link: http://www.bouviersupporters.nl/kcm.htm 
 

          

 

 

http://www.bouviersupporters.nl/kcm.htm
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In memoriam …………. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bush 
2002 – 18-05-2014 

Onze aller geliefde opa Busch is zijn laatste weggegaan en is over de regenboogbrug gegaan. 

Busch kon plotseling niet meer eten en niet meer opstaan. Zijn hartje was heel zwak geworden dus om 
hem uit zijn lijden te verlossen moest hij ingeslapen worden.  Zijn 3 bazinnetjes zijn ontzettend 
verdrietig en missen hem ontzettend.  

Busch was een hele bijzondere hond. Hij was ontzettend lief, gevoelig en slim. Hij werd zeer geliefd door 
zijn omgeving en dat was wederzijds. Beter en fijner kon het een voormalige noodboef niet vergaan. 
Namens de baasjes spreek ik een dankwoord uit naar allen die geholpen hebben bij de bemiddeling van 
Bush. Wij bedanken de bazinnetjes voor de goede verzorging, jullie waren een dreamteam. Bush heeft 
bij deze bazinnetjes nog een prachtige oude dag gehad. 
Kom goed boven aan Bush, je zult nooit vergeten worden en blijft altijd in onze harten verder leven. 
Stuur alsjeblieft een luid “niet verdrietig zijn blaf” naar beneden zodat je bazinnetjes het verdriet een 
plekje kunnen geven 
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Het verhaal achter de herplaatsing van Rambo 
 
Op 3 april jl. werd er contact met ons opgenomen door de eigenaresse van een hondenhotel. 
Zij hadden een oude Bouvier tijdelijk opgenomen die door haar vrouwtje was afgestaan. 
  

Het verhaal was dat het vrouwtje bij de dierenarts was geweest om haar in 
te laten slapen. Rambo had namelijk een aantal bultjes, was pas weduwe 
geworden en kon haar niet meenemen omdat zij moest verhuizen. 
De dierenarts weigerde Rambo in te laten slapen aangezien zij nog veel te 
vitaal was en helemaal niet ziek. 
De eigenaresse van het hondenhotel had voorgesteld haar een aantal weken 

op te nemen als laatste middel zodat er nog wat speling was. 

  
Er moest nu snel gehandeld worden. Een hond van deze leeftijd met bultjes 
is geen gemakkelijke Bouvier om te herplaatsen. 
Gelijk heeft een medewerkster van ons team een advertentie gemaakt en 
deze aan alle mensen op onze mail lijst verzonden. Ook via de media werd 
Rambo gelijk onder de aandacht gebracht. 

  
Op 8 april werd een afspraak gemaakt tussen deze aspirant nieuwe baas en 
de eigenaresse van het hondenhotel. 
  
Alleen, hoezo toeval, Rambo was loops. Nah.... met twee gecastreerde 
reuen zou dat wel geen probleem zijn.... toch? 
Nou, alles behalve dus. Bij de ontmoeting waren de twee reuen wel heel 

verliefd. De honden gunden elkaar geen rust. (Iedereen die een intacte reu en een loopse teef in huis heeft gehad weet 
wat hier bedoeld wordt... en dan nog twee “gecastreerde” reuen). En.... Rambo leek wel helemaal geen 12 jaar. Ze was 
nog zo fit en haar gebit nog zo intact. 
Jammergenoeg had Rambo geen chip, noch een inentingsboekje of hondenpaspoort waaruit je haar leeftijd zou kunnen 
afleiden. 
 

 
 
Besloten werd nog maar een weekje te wachten. 
Maar helaas, ook de tweede poging liep uit op een lovescene. Weer gierden de hormonen alle kanten op. 
Dus.... drie maal is scheepsrecht!  
De week daarop, gewapend met een spuitbus “No Love” de honden opnieuw kennis laten maken.... en ja..... het werkte!! 

Eindelijk reageerden de honden zoals honden moeten reageren.  
De begroeting was er en een enorme klik, aldus de nieuwe baas.  
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De dagen daarop volgend ging het steeds beter, het bleek dat Rambo niet zoveel gewend was. Nu ging ze het bos in,  
Helemaal nieuw voor haar, 
 

          

 

                         
  

 
 
 
De nieuwe baas had al een afspraak met zijn dierenarts gemaakt in verband met de bultjes en algeheel onderzoek. De 
dierenarts constateerde dat er bultjes bij waren die hem zorgen baarde. Ook de dierenarts schatte de leeftijd van Rambo 

op maximaal 10 jaar, maar kon ook jonger zijn. 
Op 1 mei was het zover, Rambo zou geopereerd worden, en gelijk gesteriliseerd omdat ze toch onder narcose was en de 
kans bij de volgende loopsheid weer een hormonenfeest zou worden. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

‘s Middags ontvingen wij het bericht dat de operatie goed was verlopen en Rambo weer thuis was.  
  
Wij zijn een ANBI Stichting en hebben een budget voor gevallen zoals Rambo. De nieuwe baas neemt een Bouvier op en 
komt gelijk voor dokterskosten te staan. Wij kunnen dan, door donaties die wij van mensen ontvangen die ons een warm 
hart toedragen, een financiële bijdrage leveren in de onkosten. Wij hebben dit ook voorgesteld aan de nieuwe baas van 
Rambo. Hij wilde echter dat wij dit bedrag ten goede zouden laten komen aan een andere Bouvier. Waarvoor onze 

hartelijke dank namens ons hele team, dat zal zeker gebeuren!!! 
  
Inmiddels heeft Rambo haar plekje bij deze fantastische bazen gevonden en ontvingen onlangs het bericht dat alles 
genezen is. Rambo is heel blij en aanhankelijk. Het gaat zo goed, net alsof ‘t nooit anders is geweest. 
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Speciale aandacht voor: Warre / Bolle 
In april kregen wij een berichtje van een dame van een Belgische honden herplaats organisatie. 
Zij had een hulpvraag gekregen van iemand bij haar uit de omgeving om bouvier Warre te herplaatsen. Aangezien zij 

echter helemaal niet thuis was in de Bouviers werd onze hulp ingeschakeld. 
 

De eigenaar van Warre had hem 3 weken overgenomen van een vriend die privé 
problemen had. Hij had echter zelf 2 mechelaars en met 1 van de mechelaars was het 
continue knokken. Dit was geen houdbare situatie, Warre moest daar z.s.m. weg ! 
 
Warre is best een leuke boef, hij kan bijvoorbeeld uitermate goed met kinderen…maar 
had ook best wat probleempjes, waarbij het grootste probleem was dat hij agressief 

werd als men hem wou trimmen. Dit moest onder narcose gebeuren.  

Maar zeer snel herplaatsen lukt niet altijd. Op zo korte termijn hadden wij geen ander 
adres voor handen. 
Na overleg met de Interessengemeinschaft is besloten om Warre onder te brengen bij 
1 van hun vaste noodopvangadressen. Er werd een afspraak gemaakt dat Warre 
opgehaald kon worden. 
 

Deze dame schrok echter zo van zijn 
erbarmelijke conditie dat zij het niet aandurfde om hem in huis te nemen. 
Direct werd er hulp ingeschakeld en kon Warre doorgebracht worden naar het 
andere vaste noodopvangadres, Tierpension de Tannenhof in de Eifel in 
Duitsland.  De eigenaar van dit pension is hondentrainer en bezit zelf een 
aantal bouviers, hij kan dus goed uit de voeten met het karakter van de boef. 
Wij hebben al meerdere malen noodgevallen bij hun onder kunnen brengen. 

Warre is sterkt vermagerd en heeft een totaal verwaarloosde vacht. Eerst 
mocht hij dus eens even lekker tot rust komen en aansterken. 
 
Na 2 weken is hij geschoren ( helaas moest dit inderdaad onder een licht 
roesje gebeuren) en schrok men hoe mager of hij toch was. Hij is onderzocht 
door de dierenarts. 
Warre heeft nog een probleempje …. Hij wordt panisch als hij een halsband 

ziet, je vraagt je af wat daar toch gebeurt is in het verleden. Helaas kunnen 
wij zijn eerste eigenaar niet meer achterhalen om navraag te doen want die is met de noorderzon naar Thailand 
vertrokken. Maar 1 ding is duidelijk, de eigenaar van de Tannenhof heeft genoeg om aan te werken met hem. Sinds enige 
tijd woont Warre samen met een Dobermann teefje in de kennel en dat is zijn vriendinnetje, die 2 kunnen het goed 
vinden samen. 
 

Warre is inmiddels omgedoopt tot Bolle ( bij een nieuw begin hoort een nieuwe 
naam)  

Het laatste weekend van juni hebben Kai en Anne van de Interessengemeinschaft 
een bezoekje gebracht aan Bolle. Bolle heeft gelukkig al een beetje in gewicht 
toegenomen maar er mag nog rustig een beetje spek bij op komen. Bolle wordt al 
echt een statige boef. Toen Bolle uit de kennel werd gehaald konden Kai en Anne 
hem probleemloos begroeten en aanhalen. Hij vond het fijn om lekker geknuffeld te 

worden. Kai en Anne zijn een stuk met hem gaan wandelen. Hij trok licht aan de 
riem maar liet zich goed corrigeren. De kennismaking met de 3 honden van Kai en 
Anne verliep probleemloos. Op blaffende honden reageert hij niet. Op dit moment is 
de eigenaar van de Tannenhof de enige die hem een halsband om doet. Bolle 
accepteert alleen een halsband die je makkelijk om kunt hangen.  
Kai en Anne hebben hem leren kennen als een zeer vriendelijke hond.  
De eigenaar van de Tannenhof vindt Bolle klaar voor de bemiddeling en herplaatsing 

naar zijn definitieve thuis !!! 
Dus heeft u belangstelling voor deze kanjer meld je dan bij ons.  

Wel is een vereiste dat belangstellenden 2 dagen op bezoek komen zodat de eigenaar van de Tannenhof goede instructies 
kan geven in verband met het aanlijnen van Bolle en het borstelen, kammen en trimmen. 
De opvang van Bolle en de heropvoeding hebben een hoop tijd en geld gekost ( en nog….) en daarom hebben wij hier een 
kleine financiele bijdrage geleverd.  

Wij bedanken eigenaren en personeel van de Tannenhof wederom voor hun fantastische zorg voor deze 
noodboef ! 
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Stichting 
Bouviersupporters 
 

Oostendorperweg 57 / z 
  7481 VE  Haaksbergen  

 
Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 

 
Rabobank Haaksbergen 1604.49.286 

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 
BIC  : RABONL2U 

 
 

Fiscaal nummer 850034814 

 
Voor bemiddelingszaken kunt u bellen 

met Jantina op 06 82001851 
Marian op 0049 2822 977956   

 

 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 

 
Bezoek onze website! 

Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 
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