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De afgelopen twee maanden hebben 13 bouviers een nieuw plekje 
gevonden.  
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe 
huisgenoot. 

 
Het zijn weer maanden geweest waarin er heel veel bijzondere en 
emotionele dingen zijn gebeurd. 
 
Wij schrikken altijd weer van de hoeveelheid boeven die noodgedwongen 
op zoek moeten naar een nieuw thuis. In de meeste gevallen zijn de 
omstandigheiden ook zeer verdrietig en hebben de baasjes echt geen 

andere keus. Denk hierbij aan overlijden van de baas, ziekte van de baas, 
verhuizing van de baas, maar ook krijgen we nogal eens 
scheidingsslachtoffers aangemeld. Wij zetten ons voor 200% in om het 
beste thuis voor de betreffende hond te vinden. In 99% van de gevallen 
gaat dat helemaal goed, echter in sommige gevallen blijkt, na een 
gewenningsperiode, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt of 

veranderen de omstandigheden bij de nieuwe baas zo dat er toch weer 
een nieuw thuis gezocht moet worden.  
 
Half oktober 2017 kregen wij een hulpvraag vanuit België. De mensen 
hadden nog niet zo lang een jonge reu. Ze zaten met hun handen in het 
haar vanwege zijn gedrag. De enige optie die zij nog zagen was 
euthanasie. Dat hebben wij gelukkig kunnen voorkomen en sinds 14 

oktober verblijft Blitz bij ons in de opvang. Het verhaal van Blitz kunt u  
op pagina 7 lezen. 

 
De voormalige bazen van Jack en Jill zijn erg verdrietig dat zij door ziekte 
van een van de bazen hun honden hebben moeten herplaatsen. Maar zijn 
ook blij dat Jack en Jill bij zulke lieve mensen terecht zijn gekomen. 
 

Zjeng is een geweldige kanjer van 10 maanden die in opleiding tot 
hulphond was toen bleek dat hij HD en ED heeft. Zo ernstig dat hij 
absoluut niet langer opgeleid mag worden tot hulphond.  
Zijn baasje heeft het zeer zeer moeilijke besluit genomen om Zjeng te 
herplaatsen. Door Zjeng weet zij hoe geweldig een bouvier is. Ze wil 
ontzettend graag een bouvier als hulphond en daarom is er opnieuw een 

bouvierpup gekocht. Pup en Zjeng samen in een huis is onverantwoord 
voor beiden. Wij hebben Zjeng bemiddeld en een zeer geschikte dame 
gevonden. Lees verder over deze bemiddeling op pagina 10. 
 

De herplaatsing van Q is ons ook niet in de koude kleren gaan zitten. 
 
Gelukkig kunnen wij u melden dat Atos die anderhalf jaar in de opvang in 

Duitsland verbleef zijn nieuwe thuis gevonden heeft. Het gaat geweldig 
met hem. 
 
 
 
Team van bestuur en medewerkers van de  
Stichting Bouviersupporters. 

 
03 november 2017 
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 Van de bestuurstafel. 

Achtergrond: Mazarine 

Janis vindt of het behang niet mooi of ze 
wilde helpen. Ze heeft zelf de rol gepakt. 
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Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2017 

 
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast nemen 
wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2017 staat in ieder geval  op het programma: 
 

 10 december: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen 
 

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

   Activiteiten in 2017 
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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie gedaan 

hebben heel hartelijk bedanken. 
 
Voor sommige boeven is het alles behalve makkelijk om een goed huis te vinden. In sommige gevallen zijn we dan 
aangewezen op noodopvang of worden er andere oplossingen gezocht.  
Dit brengt kosten met zich mee. Afgelopen jaar is dit door uw donaties ook mogelijk geworden voor bijvoorbeeld; 
 
Atos die heel lang in een noodopvang in Duitsland heeft gezeten en Jupp die er ook geruime tijd heeft gezeten. Dit doen 
we in samenwerking met de Duitse collega’s van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres. 

 
Scooby die uit een nare situatie is gehaald, in de noodopvang terecht kwam, gelukkig herplaatst werd, maar door een 
noodlottige samenloop kort na plaatsing moest worden ingeslapen 
Voor Balou, Guus en Blitz was door hun bazen al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te worden. Door 
tussenkomst van de stichting leven zij nog. Dit betekende wel dat er voor hun kosten voor opvang gemaakt zijn. 

 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten die de stichting heeft kunnen betalen door uw donaties. 

 
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. 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 NL82 RABO 0160 4492 86  t.n.v. Stichting Bouviersupporters te 
Haaksbergen. 
 
Van 1 september 2017 t/m 31 oktober 2017 heeft Stichting Bouviersupporters: 

 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 

 
 

 

 

Ontvangen aan Donaties en van Vrienden  € 1.030,00  

Ontvangen op NBC evenement -    117,50 
  ------------  

 

  

Totaal ontvangen   €  1.147,50 

    

Donatie IG voor Atos                                                               € 200,00  

Vergoedingen begeleiding en controles - 178,60  

Algemene kosten -   21,44   

Bankkosten  -   48,15  

  -----------  

Totaal   -/- 448,19 

   ----------------- 

Resultaat     €    699,31 

   ========= 

                                                                                                     
    

Achtergrond: Levi What’s up? 
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters 
Zoals we in de vorige magazines al aangaven wordt ons ook vaak raad gevraagd met betrekking tot de meest uiteenlopende zaken 
waar mensen met hun Bouvier tegenaan lopen. Wij vinden het fijn om hierbij te kunnen helpen en hebben ook altijd onze kynoloog en 
hondengedragsdeskundige Bert Smallenbroek achter de hand. 
 

Iwan 
In het vorige magazine hebben we extra aandacht geschonken aan Iwan.  
Daarop meldde zich een belangstellende.  

Toen er met de baas van Iwan gebeld werd om deze mensen voorstellen kregen 
we te horen….dat Iwan thuis blijft! 
 
Ze zijn heel hard met de tips die wij gegeven hebben aan de slag gegaan.  
Met een super resultaat. Iwan kan loslopen en luistert heel goed. 
 
Wij zijn blij, want hij heeft het daar geweldig 

 
Geen feestje 
 
Het werk wat wij doen is niet altijd een feestje. Vaak komen er hele verdrietige verhalen voorbij waardoor mensen de 
beslissing van herplaatsing moeten nemen. 
Soms is het zo dat de mensen een boef aanschaffen en deze niet meer aankunnen, maar meestal is er een diepere 

verdrietige reden om te beslissen hun hond te herplaatsen. 
Soms is de reden dat het baasje ernstig ziek is en een heel traject van behandelingen moet ondergaan en soms weet 
het baasje dat hij of zij niet meer lang te leven heeft. Dan rest hen alleen nog een ander goed thuis voor hun trouwste 
vriend te zoeken. (Zelf hebben wij een boef gehad die het slachtoffer van een scheiding was. Beide partijen konden de 
zorg voor de hond in verband met werk niet alleen dragen. ) 
 
Laatst kreeg ik (Paulien) een hond onder mijn hoede voor bemiddeling waarbij op het aanmeldformulier stond dat het 

baasje ziek was en binnenkort euthanasie zou plegen. Daarom werd er nu vast een ander baasje gezocht. Doordat ik 
een zorgachtergrond heb kon ik met haar praten over wat komen ging. Ik heb een aantal hele fijne gesprekken gehad 

met deze mevrouw waarbij we zelfs gelachen hebben. 
 
Ik heb haar beloofd dat ik heel hard op zoek zou gaan. Samen hebben we eerst mensen die in onze lijst stonden 
bekeken. 1 familie zou wat haar betreft in aanmerking komen. Maar door familieomstandigheden kon die familie hem 
geen plaats geven. 

Daarom werd hij op de website en Facebook gezet. Nog geen uur nadat hij daar op was gezet ontplofte mijn telefoon 
bijna van de reacties op hem. Er was er één bij die dacht dat hij, zoals in een supermarkt, even een hond kon 
uitzoeken. Die viel dus gelijk af. De andere reacties waren van hele lieve mensen die deze knappe vent een mandje 
wilde geven.  
 
Eén aanmelding sprak ons het meeste aan en die heb ik de volgende dag aan het baasje voorgesteld. Ook zij was 

enthousiast over dit gezin. Omdat het baasje mogelijk snel kwam te overlijden was enige haast geboden. Meneer en zijn 
vrouw stonden op dat moment op het punt om in het vliegtuig te stappen voor een zakenreis, daarom werd er 
afgesproken dat hun volwassen kinderen gingen kennismaken. Diezelfde middag was de kennismaking.  
Na de kennismaking werd ik gebeld door het baasje dat het zo goed voelde om te zien dat haar boef al helemaal 
verslingerd was aan hen. Dat ze er alle vertrouwen in had dat haar geliefde vriend bij hen een gouden mandje zou 

krijgen. Daarna contact opgenomen met meneer en gezegd dat het huidige baasje haar vriendje aan hen toe 
vertrouwde. Beide partijen waren heel blij en tevreden dat we het zo geregeld hadden. 

Als mevrouw en meneer een week later weer in Nederland terug kwamen zouden ze direct gaan kennismaken en de 
hond ophalen.   
 
Helaas is er geen kennismaking meer geweest. De volgende dag kreeg ik een telefoontje van de vriend van het baasje 
en tot mijn verbazing vertelde hij dat ze overleden was. Er was een afspraak over de euthanasie afgezegd en het baasje 
was zo gerustgesteld dat haar lieve trouwe vriendje een goed nieuw thuis zou krijgen dat ze rust had en zelf een 
beslissing heeft genomen………. Ik ben er een paar dagen flink van slag van geweest en met mij ons hele team. 

 
Het is niet altijd een feestje om te bemiddelen. Zeker niet in verdrietige omstandigheden. Wij oordelen niet maar bieden 
hulp en een luisterend oor. 
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Hallo Benji hier… 
 

Hey hallo iedereen, 
Daar ben ik weer hoor. Mijn vorige verhaal kunnen jullie je vast nog wel 
herinneren? Alleen maar gezeur aan mijn kop van die 2beners over wat ik 
niet mocht en wat ik van hun moest... 
Pff ik werd daar meega moe van, en had totaal geen zin in al die ongein. 
Maar werd daar rekening mee gehouden? Wat denk je zelf?? 
Echt niet!! 

 
Tot op vandaag gaat het maar door, iedere keer verzinnen die 2beners wat 
nieuws. En weet je wat ik heb ontdekt??? Nou... eigenlijk te gemeen voor 
woorden... 
 

Ik zal het je vertellen. Die vrouwelijke 2bener heeft contact met ene Bert. 

Ook zo"n 2bener. Ik heb m nooit gezien, maar vind ‘m nu al niet zo leuk. 
Kan die vrouwelijke 2bener niks nieuws verzinnen, dan doet die Bert2bener 
dat wel ff. En echt geen leuke dingen hoor. 
Die 2 hadden zitten bekokstoven dat ik maar moest gaan leren om naast de 
fiets te gaan. 
 
Jullie weten dat ik aan die dingen echt een mega hekel heb, ik schrik me er 

iedere keer haast lam van en zal als ik de kans krijg ze ook heel ver weg 
jagen. Uiteraard met heel veel kabaal hihi dan zijn die 2beners snel joh op 
dat ding. 
 

Maar we dwalen af, die vrouwelijke 2bener heeft het met de snor 
besproken en ja hoor.... die vond het ook een goed idee. Dus gingen ze 
op jacht naar zo'n ding. Nee, geen gewone, deze ziet er nog gekker uit... 

Ik schrok me een ongeluk toen ze met dat ding thuis kwamen. Wist niet 
hoe snel ik me uit de voeten moest maken. Denk je dat, dat helpt??? Nee 
hoor!! 
 
Parkeren ze dat ding een hele tijd in de woonkamer, je schaamt je toch 
rot?? Deze 2beners dus niet. En ja, ik kon dat stomme ding natuurlijk 

niet blijven ontwijken, mijn broers vonden het namelijk ook heel erg 
normaal allemaal? Dus ook de stoute schoenen aangetrokken, mezelf zo 
ver als ik kon uitgerekt en eens even besnuffeld... Joh, dat viel best mee, 
er gebeurde in ieder geval niets. De andere dag ben ik nog wat dichter 
bij gaan kijken. Ook toen gebeurde er niets. Tot op een dag die 2bener 
tegen me zegt, "Kom mannetje we gaan eens even oefenen." 
 

Normaal betekent dit iedere x toch wel leuke dingen doen. Maar nu niet. 
Gaat die gekke fiets ook mee naar buiten. Gelukkig liep die 2benerr naast 

me, en dat ding aan de andere kant. Maar ze is niet zomaar 
tevreden...Nee!!! Gaat ze erop zitten. Mijn god, man ik dacht dat ik een 
hartverzakking kreeg. Weg met dat ding, en die 2bener moest eraf.... 
Ja, ik had me de moeite kunnen besparen. Dat gebeurde namelijk niet. 
Ik moest er naast en zij bleef zitten en mee lopen. Zo hebben we dit al 

vaak geoefend. Vind dat ding nog niet echt super leuk, maar wel als ik 
van de 2bener zoveel complimenten krijg dat ik zo'n knap mannetje ben. 
In de tuin kunnen we nu zelfs al stukje samen fietsen.... En we gaan snel 
ergens heen waar we het nog beter samen kunnen oefenen. Misschien 
mag ik dan ook wat harder lopen, dat lijkt me vet...... 
 

Denk dat het dus best nog wel eens leuk kan worden. En wat denken jullie??? 
Ik hou jullie op de hoogte, en op naar nieuwe avonturen!!!!(stiekem hou ik er wel van hihi) #Benji 
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Speciale aandacht voor…. Blitz 
 
Blitz is een jonge werklijnreu en hij verblijft sinds 14 oktober 2017 in ‘onze’ opvang. 

 
Half oktober 2017 kregen wij een hulpvraag vanuit België. De mensen hadden nog niet zo lang een jonge reu. Ze zaten 
met hun handen in het haar vanwege zijn gedrag. De enige optie die zij nog zagen was euthanasie. 
Wij hebben om wat filmpjes van de hond en zijn gedrag gevraagd. Op die ontvangen filmpjes zagen wij geen agressieve 
hond. Alleen een hond die niet begrepen werd en geen raad met zichzelf wist. Zeker geen aanleiding tot euthanasie. Dat 
was ook de mening van Bert Smallenbroek van kynologie Kolham. Bert wilde wel met hem gaan trainen en Blitz was ook 
welkom in de opvang bij hem in de buurt. 

 
Was er nog 1 "probleem": Hoe kregen we Blitz van uit België naar Groningen? 
Probleem? Welk probleem? zei Paulien. Wij ( mijn man Jan en ik) gaan hem halen en 
brengen hem naar Groningen. De afspraak werd gemaakt en Paulien en Jan zijn op 14 
oktober om 9 uur 's ochtends in de auto gestapt in de veronderstelling een 

"agressieve" hond te gaan ophalen. 

 
Haar verslag: 
Toen we in België aankwamen werd de boef heel strak vastgehouden en hij ging 
vreselijk tekeer. Eenmaal losgelaten hing hij gelijk tegen mij aan en wilde gekriebeld 
worden. De tijd dat we daar geweest zijn heeft de eigenaresse alleen maar heen en 
weer gelopen en op een stoel gehangen. Aandacht kwam hij bij ons vragen. 
Toen moest hij de auto in. Wat een strijd was het om hem in de auto te krijgen. 

Uiteindelijk is het gelukt! 
 
En toen zijn we aan de reis van 331 kilometer naar Groningen begonnen. Het viel ons 
op dat hij heel rustig was. Blitz zat regelmatig even naar buiten te kijken om 
vervolgens weer lekker ontspannen te gaan liggen. Onderweg durfden we hem geen 
water te geven, omdat dan de autodeur open moest en we bang waren dat hij eruit 
zou vliegen. Wanneer je langs een snelweg staat wil je dat echt niet. 

 
Eenmaal aangekomen in Groningen Blitz uit de auto gehaald. Dit gaf ook nogal wat 
paniek en stress. Vervolgens hebben we hem op een omheind veld losgelaten en hem 
samen met de mensen van de opvang geobserveerd. Ook zij hadden de zelfde mening 
wat betreft het gedrag. Het is een hele lieve hond die niet begrepen werd. 
Even later nog een keer samen met onze gedragsdeskundige Bert, Blitz geobserveerd en 

hij was ook weer van mening dat er niks mis is met de hond. Na een heerlijke maaltijd bij 
Bert zijn we weer huiswaarts gegaan. 
Alles bij elkaar zijn we 13 uur onderweg geweest en hebben we bijna 800 kilometer 
gereden, maar we hebben dit met heel veel liefde gedaan voor Blitz. 
 
Inmiddels zijn we twee weken verder en is er volop met Blitz getraind. Filmpjes daarvan 
zijn op onze website te zien. https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html 

 
Blitz is een hond met een heel lief karakter. Het is echt een wildebras, maar dat past bij 

zijn leeftijd. Hij heeft een enorme will to please. Wanneer je zijn energie om kan buigen 
heb je een wereldhond. Hij doet zo zijn best om aardig te zijn. Hij weet alleen niet hoe. 
Dat maakt hem behoorlijk ongeleid. Met de juiste sturing komt het goed. 
Voor Blitz zoeken wij rustige, evenwichtige mensen die dit ook zien. Mensen die hem 
durven te zeggen / laten merken dat iets niet mag. Die niet bang voor hem zijn. Mensen 

die een leuke cursus en/of sport met hem willen gaan doen. 
Voor Blitz zou het heel leuk zijn als er een andere jonge boef aanwezig is. 
 
Meer over Blitz: 
https://www.bouviersupporters.nl/blitz.html 

 

https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html
https://www.bouviersupporters.nl/blitz.html
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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 en 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 hard gewerkt wordt er 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 

 

Atos 
 
In de voorgaande magazines hebben we u uitgebreid geïnformeerd over Atos. Wegens een bijtincident 
bij zijn vorige baasjes hebben wij Atos ondergebracht in een opvang in Duitsland. Dit om te 
voorkomen dat hij zou worden geëuthanaseerd. 
(https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2017/atos.html ) 
 

Atos zat sinds april 2016 in die opvang. Er hebben zich vele belangstellenden gemeld, 
echter tot een kennismaking is het nooit gekomen. Om diverse redenen haakten zij af. 

Redenen die niets met Atos te maken hadden.  
Tot nu.  
Op 9 september zijn S. en R. van de opvang met Atos naar de belangstellenden gegaan. 
 

Hun verslag: 
 
“De kennismaking is echt goed gegaan!  
B en M hebben ons verwelkomd en toen zijn we met Atos, de oude Nando en de 6-jarige 
dog Lady Mia gaan wandelen. Ze liepen aan de riem naast elkaar. Dat ging goed. Daarna 
naar een grote weide, waar we ze allemaal los gelaten hebben. Nando en Atos hebben kort 

aan elkaar geroken en gingen hun eigen weg. Mia wilde Atos provoceren die reageerde 
niet. Wat de dame zeer irriteerde, erg grappig. 
Daarna hebben we Atos kennis laten maken met al het andere vee, paarden, schapen, kippen en lammeren. Eerst nog 
met een hek er tussen. 
Toen kwamen de kinderen van de buren, die ook vaak in de tuin zijn - ook geen probleem! 

Maar toen een wesp kwam die om hem vloog had hij genoeg gehad en ging hij bij de garage liggen om te rusten. 
Het ziet er goed uit! “ 

Na een aantal dagen zijn S. en R. naar huis gegaan en is Atos daar gebleven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
21 september 
S. heeft even met de nieuwe baasjes S en M van Atos gebeld.  
Hij begint goed te wennen. Hij is speels en blij. Laat zich lekker aaien. Hij speelt graag met een bal en brengt deze ook 
graag terug. 
De nieuwe baasjes hebben ook ontdekt waar het niet zo goed gaat. Ze hadden een speeltje met een piepje gekocht 

voor hem, dat verdedigde hij met zijn leven. Uiteindelijk is het wel opgelost maar dit blijft oppassen. Ook is duidelijk dat 
Atos niet van stemverheffing houdt. Dan trekt hij zijn staart in en begint te grommen. Als je echter vriendelijk iets van 
hem vraagt doet hij alles bereidwillig.  
Atos begint S te beschermen tegen M dus daar is ook wat werk aan de winkel. 
Samengevat kunnen we zeggen dat ze elkaar steeds beter leren kennen, er wordt keihard aan vriendschap gewerkt. 

 

         

https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2017/atos.html
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29 oktober 
 
Atos is getrimd. Dat is bij Atos niet zo makkelijk maar hij is inmiddels 
al zo goed gewend dat het, weliswaar met een muilkorf, goed gegaan 
is. 

 

 
 

 

 
 

Jill 
 
Vanwege ziekte van haar baas werd er voor Jill een nieuw thuis gezocht. Op 19 
augustus was de kennismaking. Haar baas stuurde ons het bericht:  

 
"Wat een lieve mensen met verstand van bouviers. 
Jill had een klik met beide mensen. Ze bleef beide maar opzoeken, likken en 
tegenaan zitten. 
We hebben afgesproken dat Jill 2 september gaat verhuizen.” 
En dat is ook gebeurd.  

 
Even met de nieuwe bazen gebeld. 
 
Jill gaat nooit meer weg, wat een geweldige hond. 
Het gaat heel goed. De eerste nachten zijn heel goed gegaan, maar ze mag ook 

bij hun in bed dus wat wil je nog meer. Ze snurkt wel hahaha 
In de tuin ( van 3000 m2) geniet ze enorm.  

Ze is dol op P., die moest vanochtend al vroeg werken en toen heeft ze wel even 
gepiept. 
Ze hapt inderdaad af en toe in de hand ( alleen bij vrouwen) maar ze negeren 
dat en geven haar dan bijvoorbeeld het commando zoek bal en dan is het klaar. M. denkt dat het puur onzekerheid is. 

 

Jantina is bij Jill op de koffie geweest. Een verslag daarvan kunt u op pagina 23 lezen.  
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Zjeng  
 
En dan gaat op een avond in september 2017 de telefoon. 
 
Ik (Marian) krijg een zeer vriendelijke dame aan de telefoon die 
mij vertelt dat zij na heel veel wikken en wegen besloten heeft dat 
ze voor haar boef van acht maanden een nieuw thuis zoekt. 
 

Gedurende het gesprek begreep ik dat zij een beperking heeft en 
dat zij haar honden zelf opleidt als hulphond. Dit houdt in dat de 
hond haar dingen aan moet geven die zij laat vallen, maar ook 
bijvoorbeeld haar jas uittrekt of laden opentrekt. Het vak van 
hulphond is zeer gevarieerd en vergt nogal wat van een hond en is 
best zwaar. Veel meer dan van een doorsnee huishond. 
 

Zij vertelde mij dat ze op enig moment iets constateerde in het 
lopen van Zjeng. Hierna heeft ze contact opgenomen met de 
orthopeed. Aanvankelijk zag de orthopeed niets bijzonders. 
Hierna hebben ze röntgenfoto's genomen. Hieruit bleek dat er wel degelijk iets aan de hand was. De foto's wezen uit dat 
er sprake was van HD en ED (voor de duidelijkheid, de ouders van deze bouvier zijn hiervan vrij). Vervolgens hebben 
we over alternatieven gesproken, de zogenaamde Pennhip methode, aanpassingen, kan de hond toch thuis blijven etc. 

etc.  
 
Na een heel lang telefoongesprek en ook de vele contacten na deze avond, na het doorsturen van de foto's naar de 
dierenarts die aangesloten is bij onze Stichting, kwamen we tot de conclusie dat Zjeng geen hulphond kon worden. Ook 
haar conclusie was dat de aansluiting van de heupen slecht was waar wel wat aan gedaan kan worden, maar nooit 
helemaal top zou worden. Een teleurstelling. 
 

Dan komt de volgende optie: kan Zjeng gewoon thuisblijven? Ook hier kleven zoveel mitsen en maren aan. De dame 
kan niet met twee bouviers op pad. Waarvan er één wel opgeleid is, maar buitenspel moest worden gezet of thuis moest 

blijven en dan opnieuw een pup gaan opleiden.  
De vraag in deze is altijd, waar is de grens? Inmiddels was ik er helemaal van overtuigd dat deze dame zoveel van haar 
Zjeng hield dat zij alleen het beste voor hem wilde. Thuisblijven en hem buitenspel zetten zou hartverscheurend voor 
hem zijn.  
 

We besloten dat we Zjeng zouden opnemen en te gaan zoeken naar een nieuw thuis waar hij wel tot zijn recht zou 
komen. Ik heb haar eerlijk verteld dat dit zeer lastig zou worden. Want wie wil een jonge hond waarvan nu al bekend is 
dat hij HD heeft en wie kan hem daarin begeleiden? 

 
Maar soms gebeuren er kleine wondertjes. Ook nu. Een dame nam contact 
met ons op omdat ze onze oproep gelezen had en helemaal verliefd was op 

Zjeng. Na een aantal gesprekken, waarin haar eerlijk en uitgebreid verteld is 
over de aandoeningen van Zjeng, bleek dat zij ervaring had met soortgelijke 
aandoeningen bij honden en omringd is met specialisten die haar zouden 
helpen in het begeleiden van Zjeng. 
 

Kort daarna hebben we de beide dames met elkaar in contact gebracht en 
werd er afgesproken elkaar te ontmoeten om te kijken of de klik wederzijds 

was met Zjeng. Jantina stond paraat om bij deze ontmoeting aanwezig te 
zijn, wat natuurlijk altijd heel fijn is omdat een neutraal iemand bij een 
emotionele ontmoeting een ruggensteun geeft. Tijdens deze ontmoeting 
bleek Jantina deze dame te kennen uit de hondenwereld. Weer een toeval! 
 
En ja, er was een klik! Zjeng was ontspannen bij de ontmoeting en ging 
rustig tussen beide dames in liggen. Iedereen had een goed gevoel en dat 

moet ook zo zijn. 
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Afgesproken werd dat de baasjes Zjeng over een aantal weken zou brengen. En dat 

gebeurde ook. Inmiddels is Zjeng bij zijn nieuwe baas en we kunnen wel zeggen dat 
het bijzonder goed met hem gaat. Omdat hij natuurlijk veel geleerd heeft blijft zij 
Zjeng kleine, niet belastende taakjes geven wat hij met veel enthousiasme uitvoert.  

 
Inmiddels heeft een nieuwe pup zijn intrede gedaan en rust de schone taak hem 
opnieuw op te leiden als hulphond.  
Zjeng gaat een mooi nieuw leven tegemoet waarin hij alle begeleiding krijgt die een 
hond kan wensen. 
 
En wij? Wij gaan alles op de voet volgen want Zjeng zit ook in ons hart. 
Zjeng heeft een nieuwe naam gekregen, vanaf nu gaat hij als Kobus door het leven. 

 
Bram (Kim) 

 
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn fokker. Op 6 januari 2017 is hij 
verhuisd. 
 

Bram is net weer terug van een overheerlijke vakantie in Lot et Garonne in de 
Dordogne Frankrijk.  
 
Ze hebben het weer heerlijk gehad alleen hebben zowel Bram als zijn baas last 

gehad van allemaal bultjes en dit bleek, na bezoek aan de huisarts en dierenarts,  
oogstmijt te zijn geweest. Komt kennelijk in Frankrijk vooral veel voor in deze 
periode. 
 
Bram had een paar hardnekkige plekken die behandeld zijn met een zalf. Daar 
moest het haar ook even weggeschoren worden, hij is dus even heel ietsie minder 
knap maar dat weet hij zelf gelukkig niet hahaha.  

 
Zijn baas heeft nu pensioen dus het is nu echt zwaan kleef aan, 2 handen op 1 

buik. 
  
Af en toe haalt hij nog ondeugd uit, vooral als er een kat in beeld komt, daar heeft 
ie het niet zo op.  

 
Het gaat dus supergoed met hem! 

 
Boris 
Boris is geboren in mei 2016. Het is een schat van een beest. Hij is waaks, en een lieve leergierige hond, er zit geen kwaad in. Hij is 
nogal onstuimig. Er moet echt met Boris wat ondernomen worden. In welke vorm dan ook. 
Wij hebben helaas geen tijd meer om verder te leren met Boris  in verband met  nieuw werk. Het is een hele moeilijke keuze maar we 
gunnen hem toch een betere plaats dan wat hij nu bij ons in het gezin heeft. 27 mei is hij verhuisd.  

 
Het heeft enige tijd geduurd maar hier ben ik dan weer met de laatste nieuwtjes. Oprecht hebben we het even lastig 

gehad de eerste weken. Eerst met relatie Boris/H.. Dat is opgelost met behulp van Marian van de bouviersupporters.  
Daarna had Myra, de teef, een probleem met Boris. Iedere keer als hij toenadering zocht kreeg hij een snauw. Met als 
resultaat dat hij ook op zijn tijd revanche nam door middel van bijten in haar staart met als resultaat complete oorlog.  
Toen moesten we voor een week uitwijken naar een boerderij op ons erf en daar waren ze alle drie niet thuis.... En dat 
heeft wonderen verricht. Myra en Boris zijn nu helemaal verliefd. Gaat echt geweldig. Marian van de bouviersupporters 
had me gezegd dat we 4 maanden geduld moesten hebben en dat bleek precies zo te zijn.  

 
Boris wil graag aangehaald worden, laat zich prima borstelen, is helemaal gek met de sproeier, speelt veel met de 
voetbal. En als ik mijn wandelschoenen aandoe gaat hij door het dak. Dat is weleens irritant want hij blaft tegen Myra 
en Thebo dat ze moeten opschieten want we gaan wandelen. Maar goed, al met al zijn we erg blij met hem en Thebo, 
onze oude reu,  is eerder jeugdig geworden en is niet van plan dood te gaan dus we zitten heerlijk met 3 lieve honden. 
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Mons (Monza) 

 
Vanwege omstandigheden werd er voor Monza, een teefje geboren in augustus 2007, in 
november 2016 een nieuwe baas gezocht. Op 4 november 2016 is zij verhuisd. 

 
In juni 2017 kregen wij het bericht dat Mons een gezwel dat tegen de 
rechterborstkamer aandrukt heeft. 

Daardoor is de afvoer niet goed. Ze krijgt daarvoor, op advies van de dierenarts, 
naar eigen inzicht vochtafdrijvende tabletten. 
 
In oktober volgden dit bericht: 
“Naar omstandigheden gaat het erg goed met Mons. 
Ze is zeer levenslustig en erg beschermend naar mij toe.  
Door de medicijnen laat ze 's nachts nog wel eens iets lopen en lange wandelingen 

maken zit er ook niet meer in. “ 

 

 
 

 

 
 

Boyd (Boy) 
Vanwege omstandigheden is de in mei 2016 geboren Boy in juni 2017 
verhuisd.  
 

Boyd is lekker aan de pubertijd begonnen. Goed teken want 
dan zit hij, gezien zijn leeftijd,  helemaal op zijn gemak! 
Vandaag nog gewassen en 'gepimpt'. Het regende toch en ik 

had wat tijd ik denk: hup, nog even voor de winter (zal toch 

wel mislukken) weer een 'sjoene kerl', mooie vent! 
 
Als hij overvraagd is dan begint hij weer te blaffen, maar bij 
het passeren gaat het goed, tenzij het een andere onrustige 
hond is. Loslopen gaat perfect. Loopt wel als de gebruikelijke 

bulldozer overal op af, maar speelt en komt zelfs terug als wij 
roepen. Denk dat hij, als hij helemaal te vertrouwen is door 
ons, ook meer los te zien is dan nu. 
 
 Nog steeds zijn wij verliefd wat het wel eens moeilijk maakt 
in tijden van ondeugd, want zijn hoofd en ogen breken gauw 
eventuele correcties: daar moeten wij waakzaam voor blijven. 

 

 
 
Raya werd op 17 juni 2017 opgehaald en Boyd kreeg op 20 
juni 2017 een nieuw huisje en nu blijken ze bij dezelfde 
vereniging op les te zitten.  
 
Daar kwamen de nieuwe baasjes per toeval tijdens een 

gesprekje achter.  
 
Raya werd bemiddeld door Marian en Boyd door Jantina. 
 
Zie je maar weer hoe klein ons landje is he? 
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Diede (Pebbles) 
Pebbles was 10 maanden toen er voor haar vanwege omstandigheden een nieuw thuis gezocht werd. Op 11 februari 2017 is zij 
verhuisd. 

Pebbles moet vanwege omstandigheden weer herplaatst worden. 
Ze heeft de eerste 10 maanden van haar leven op een erf en in de schuur 
doorgebracht. Ze heeft dus weinig socialisatie gehad. Dat uitte zich in 

overprikkeld gedrag. Wij kunnen haar niet de rust, aandacht en begeleiding 
geven die ze nodig heeft 

 
12 oktober was de kennismaking. Pebbles is meegegaan. 

De eerste nacht is goed verlopen.  
Pebbles sjeesde ‘s avonds 
zo achter hun aan naar 
boven. Heeft even 

gesnuffeld en is toen gaan 
slapen. Ze hebben haar 
niet meer gehoord. De trap 

af ging wat moeizamer, 
dat wordt trainen. 
 
14 oktober  We hebben 
haar Diede genoemd. 
Wandelen gaat goed, ze 
loopt netjes naast me.  

Afgelopen 2 nachten heeft 
ze beneden geslapen, dat 
ging heel goed (alleen 
heeft ze de 1e nacht een 

bak walnoten gekraakt en opgegeten ) Verder zijn we druk bezig 

om elkaar te leren kennen.   

 
 

Nova 
 
17 oktober berichtje ontvangen: 
 

“Nova 8 jaar vandaag!  Wie had dit gedacht! 
 
In januari heb ik Nova via Stichting Bouviersupporters gekregen om haar 
eigenlijk nog een paar goede laatste maanden te geven. Ze zou niet meer lang 
hebben volgens een dierenarts. Ik ben met Nova naar mijn eigen dierenarts 
geweest. Hier kreeg ik heel positief nieuws. Volgens mijn dierenarts was er maar 
1 onrustige tumor. De rest waren vetbulten.  

 
In februari heb ik Nova laten opereren. Tumor en 3 vetbulten verwijderd. En 
gelijk laten steriliseren. Ze doet het buitengewoon goed. 
 
 Nog steeds ben ik Mascha, Jantina en Marian heel erg dankbaar dat jullie zo naar 
jullie gevoel hebben geluisterd in plaats van naar de eerste dierenarts.  

 
Bedankt namens Nova en de baasjes.” 
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Levi  
 
Vanwege omstandigheden was het voor Levi, een teefje geboren in februari 2016, beter dat zij ging verhuizen. 
19 augustus 2017 is zij verhuisd.  

 
24 september 
 

Lieve Bouviersupporters, Levi leeft nu 5 weken hij ons. 
Onze hele gezin is verliefd op Levi. 
 
Ze kan alleen thuis blijven, sluipt dan wel stiekem op de haar 
geliefde, maar eigenlijk voor haar verboden, bank en wacht op 
ons, soms zingt ze daarbij. 
Ze is echter het meest gelukkig als we allemaal thuis zijn. 

Ze heeft haar eigen stoel en een heerlijk zacht kussen in haar 

mand en daar ligt ze afwisselend in. 
 
Als jonge pubermeid doorleeft ze momenteel alles wat daarbij 
hoort, onzekerheid, eigenwijsheid, nieuwsgierigheid....dat gaat 
gepaard met leergierigheid, waakzaamheid en drijfdrift. 

Een hele spannende mix dus! 
 
Bijna elke dag oefenen we korte commando’s zoals “aan de voet 
lopen” ( ze trekt namelijk als een stier aan de lijn), “hier” roepen 
speciaal als ze op konijnen en vogels jaagt. 
 
Levi speelt graag in de tuin en helpt ook graag mee tuinieren. 

Tijdens onze wandelingen zoeken we contact met andere honden. 
Aan de lijn is ze dan nog erg onzeker en blijft op 1 à 2 meter 
afstand. Als de andere hond te dichtbij komt kan ze soms gaan 

grommen en/of blaffen. 
 
Eenmaal los van de lijn heeft ze 1 à 2 minuten nodig om de andere 
hond in te schatten en dan gaan ze rauzen.  

Stress- situaties en schermutselingen gaat ze uit de weg. 
 
Het is geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelt. Hoe ze van een gestreste onzekere hond verandert in een stabiele 
rustige hond. 

Ik was zelf een paar dagen in het 
ziekenhuis en mijn man heeft mij samen 

met Levi bezocht. 
Eerst vond Levi het maar raar en wist 
niet wat er aan de hand was maar toen 
ik haar riep was ze enorm blij om mij te 
zien. 

 
Het lijkt erop dat Levi heel onzeker 

wordt als 1 van ons langere tijd weg is. 
Maar ze begrijpt heel snel dat we 
allemaal uiteindelijk weer terug komen. 
 
Wat interessant is, Levi mag in elk 
vertrek in huis komen echter ze mijdt de 
keuken, slaapkamers en kelder altijd. 

In de herfstvakantie gaan we 
waarschijnlijk lekker samen met haar op 
vakantie, maar dat horen jullie de 
volgende keer! 
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Diesel 
 

Doordat de omstandigheden buiten de schuld van 
Diesel zo veranderd waren moest Diesel weer 
herplaatst worden. 
 
8 oktober is hij verhuisd. 
 
Diesel had een rustige nacht. Van dat gejank en 

geblaf hebben we nog niks gemerkt. Ik zou niet 
weten hoe zijn stem klinkt! We zijn gisteren een fikse 
wandeling gaan maken in het bos en zonder leiband 
en hij blijft mooi bij ons lopen. Straks even langs DA 
op de weegschaal. We zijn er superblij mee en ik 
denk dat hij hier nu al rust vindt. Ben dus ook blij 

voor hem! 
 
Hij luistert goed, maar we hebben de indruk dat hij 
iets beter luistert naar M. zijn stem, misschien omdat 
hij in zijn vorig leven intens samenwerkte met een 
man? Maar ik zal degene zijn die meestal bij hem is. 
Dat kan dus ook nog wat veranderen... 

 
 
18 oktober 
Eerst en vooral zijn we erg blij met hem! Hij voelt zich steeds 
meer deel van de roedel en gaat al volop mee waken met de 
rest wanneer er iemand op het erf komt. 
 

Waar hij moeite mee heeft is wanneer er wat wild gespeeld 
wordt bij de teckels. Dan vliegt hij erop af en gromt wat 

dominant. Misschien leert hij dat nog wel...  
 
Hij is zo lief, deelt zijn kussens zelfs al met opdringerige 
teckels. Teckels stapelen namelijk graag. Liefst met z'n 3 op 1 

klein kussen!  
 
Apporteren en trekspelletjes met ons vindt wel heel erg leuk! 
Hij volgt me hele dag buiten, maar niet obsessief. Binnen volgt 
hij al iets minder. Hij wil wel nog altijd mee door de deur 
glippen wanneer ik naar de wc ga, of in mijn bureau, maar 
accepteert ook dat het niet mag. Piept dan 1 keer en gaat 

rustig voor de deur liggen... 
 
24 oktober: 
Diesel is al 2 kilo aangekomen en steelt geen eten meer. Zijn spiermassa komt 

ook weer terug. Nog een paar kilo erbij en hij is weer in topvorm. 

 
Hij zou niet van auto rijden houden…. Nou hij zit al nu al een half uur in de auto 
en wil er niet uit voor dat ik naar het bos gereden ben. 
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Duke 

 
Duke is een gecastreerde reu uit werklijn geboren in december 2015. 
Vanwege het constant vechten met zijn broer was het voor Duke beter 
dat er een ander thuis gezocht werd.  6 oktober is hij verhuisd. 

 
Op 13 oktober kregen wij dit bericht van zijn nieuwe bazen: 
 
“Ja, en dan krijg je te horen dat de baasjes van Iwan hem toch houden, 
omdat het nu goed gaat, na diverse tips. Geweldig toch dat hij kan 
blijven, maar voor ons heel even een teleurstelling. 
En dus met Marian afgesproken dat we open staan voor een nieuwe Boef, 

en dus geduld! !!!!! 
Nou ja, de volgende dag gaat de telefoon en is Marian alweer aan de lijn 
en kan ons melden dat Duke, een reu van 20 maanden op een nieuw 

baasje zit te wachten. Duke zit samen met mama en broer in G. en kan 
het met zijn broer niet vinden dus moet hij toch verhuizen en dat terwijl 
hij in een liefdevol huis leeft en opgegroeid is. 
 

Tjee en nu vanuit het aller zuidelijkste puntje van Limburg even naar 
Groningen, dus  B&B regelen en op donderdag naar V. Kijken naar Duke, 
kletsen met de baasjes en JA we zijn meteen verkocht. 
We spreken af dat we hem de volgende dag ophalen. Vrijdag dus weer 
naar Limburg, de reis ging prima ook omdat Duke autorijden gewend 
was.  

Thuis alles verkennen en ja natuurlijk waren de eerste nachten huilen en 
piepen, maar nu is alles oke en lijkt het alsof hij hier al jaren woont. Duke geniet van onze oppaskindjes en van de vele 
wandelingen en fietstochtjes, ja hij loopt heerlijk naast de fiets en is altijd vrolijk. 
 
Met heel veel dank aan Marian voor de bemiddeling, maar ook aan de Familie N.  die zo sterk was dat te doen, wat voor 

Duke het beste was, een nieuw baasje zoeken.” 
 

 
Drayco en Wanda het zwemseizoen is gesloten. 
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Q 
Q is een schat van een hond van 3,5 jaar oud. Hij is heel makkelijk en lief. 
Omdat zijn baas ernstig ziek was en snel zou overlijden werd hij in september 2017 
bij ons aangemeld. 
Wij zochten met spoed een nieuw thuis voor hem. Gelukkig is het gelukt.  
Het is een hele geruststelling voor het baasje dat Q bij zulke lieve mensen terecht is 
gekomen. Inmiddels is zijn baasje overleden. 
 

De nieuwe baasjes zijn blij met hem. Het gaat ondertussen heel goed met Q. We 
zijn al een heel stuk aan elkaar gewend. Hij vindt het ontzettend leuk om te 
wandelen in het bos dus dat doen we dan ook meerdere keren per dag. Het is een 
ontzettend lieve bouv.  
Ondertussen hebben we ook contact gelegd met de kennel  waar Q vandaan komt. 
Dat is ook een heel leuk contact.  
  

  
 

Nero (Rambo) 
Half augustus 2017 was Hans, een van onze vrijwilligers, met zijn bouvier aan de wandel. Onderweg ontmoette hij een man met een 
bouvier. Ze raakten aan de praat. De man vertelde dat hij zijn bouvier begin augustus via marktplaats gehaald had. Hij liep nog al 
tegen wat problemen aan met Rambo. Hans heeft de man mee naar huis genomen en heeft hem geprobeerd te helpen. Echter de 
gezondheid van de man liet ook nog al wat te wensen over en met veel verdriet werd er besloten Rambo weer te herplaatste. Op 25 
augustus is hij verhuisd. 
 

4 oktober: 

Het gaat supergoed met Nero. 
Vorige week zijn ze met hem wezen kijken bij de bouvierdressuurgroep in Spijkenisse. Nero 
vond het allemaal reuze interessant en leuk. 
Ze hebben besloten om een leuke training met hem op te pakken. Dit gaan ze bij een club bij 
hen in de buurt doen. 
Met Nero wandelen is elke keer genieten. Hij kan nu hartstikke goed los lopen, luistert perfect.  
Ze zijn nu druk bezig om hem te kammen en te borstelen. Dat laat hij prima toe, de meeste 

klitten zijn er uit. Volgende week willen ze even met hem naar de trimmer om hem wat bij te 

laten knippen. 
 
10 oktober: 
Nero was al een paar dagen erg lusteloos. Nu kreeg hij ook hele rare ontlasting.  
Zijn naar de dierenarts geweest. Zijn bloed is onderzocht er zijn waardes te hoog. 

 Het is of z’n hart, of z’n nieren of z’n alvleesklier. Hij valt ook af, wat geen goed teken is. Hij 
krijgt een kilo vlees per dag.  Hij heeft medicatie mee en speciaal rundvlees. Zondag moet hij 
opgeknapt zijn en zijn ontlasting moet beter zijn anders gaan ze verder zoeken. 
 
14 oktober: 
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Trekken doet hij niet meer en spelen zwemmen doet hij heel graag 

alleen we zijn weer terug bij af.  
Dacht dat het goed ging met medicijnen, maar helaas niet volgende 
week weer naar de dierenarts. 

 
17 oktober: 
Nero is vanochtend weer bij de dierenarts geweest. De waardes in zijn 
bloed zijn nog veel te hoog. Zijn nieren functioneren niet goed. Hij 
blijft afvallen terwijl hij eet als een bouwvakker. 
Bloed is nu naar laboratorium voor onderzoek. Aan de hand van die 
uitslagen wordt er gekeken of ze naar een specialist gaan. 

 
19 oktober: 
Uitslag bloed was goed. Alvleesklier werkt. Weer terug naar eigen 
voer. Krijgt Nero weer een terugval gelijk weer de dierenarts bellen. 
Voor 27 oktober is er een afspraak voor echo van zijn nieren en hart. 

 

26 oktober: 
Het is en blijft een heel apart verhaal met Nero. 
Hij is helemaal door de mallemolen geweest. Z’n hart is top en zijn nieren zijn ook goed. Vandaag was hij weer 
hartstikke vrolijk en tierig. 
Toen hij bij hun kwam woog hij 37 kg. Nu nog maar 33 kg. Hij blijft maar afvallen. Gaat nu op advies van de dierenarts 
puppybrok geven van Jarco. En dat 3x per dag. Volgende week weer terugkomen of bij achteruitgang direct bellen 
 

Kay 
Na het overlijden van Grace is Kay in 2014 bij ons komen wonen. Kay zat als pup in een opvang. 
Het gaat heel erg goed. Kay is een hele makkelijke hond. Hij kan met alles en iedereen. Als andere honden boos zijn 
naar hem draait hij om en loopt weg. We genieten heel veel van hem. 

 

  
 

Bo (Rambo) 
Rambo is in december 2016 verhuisd. De reden van herplaatsing zou zijn dat hij erg 
beschermend naar de kinderen zou zijn. Hij bleek echter nog meer probleemgedrag te 
hebben waarmee zijn nieuwe baas aan de slag is gegaan. 
 

Oktober 2017 
 
Ik heb hem nu 9 maanden. 
Het heeft meer dan een half jaar geduurd alles bij elkaar om zijn vertrouwen 
te winnen.  
Auto's zijn nog wel een probleem, maar verder is hij super braaf en lief. 
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Jack 
 
Jack is de ‘broer’ van Jill. Ook hij moest vanwege de ziekte van zijn 
baas verhuizen. 20 oktober is hij verhuisd. 
 
Bericht van 21 oktober: 
 
“Het af gelopen nacht goed gegaan. We hebben hem niet gehoord.  

Vandaag is goed gegaan veel gewandeld en de kinderen en 
kleinkinderen zijn geweest. Ze hebben met jack geknuffeld hij vond 
het allemaal goed . Hij speelde gewoon mee. 
Nu ligt hij rustig voor de bank. 
Verder is hij rustig en lief, houdt je de hele dag in de gaten.” 
 
 

 
 
 

 

Noa  
Snoept lekker van het buffet bij de Welkoop in J.. 
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Julia 
 
Hallo hier een berichtje van onze Julia. 
 
10 november wordt ons meiske 10 jaar en is ze 5 1/2 jaar bij ons. 
 
Wat is dit meisje van ver gekomen, ze leefde op een boerderij en liep de 
hele dag in een weiland kon poepen en plassen waar ze stond. 

Ze was altijd de onderdanige in de roedel en heeft ook diverse 
verwondingen aan haar lijfje.  
 
De eerste paar weken heeft ze onze huiskamer ook als weiland gezien, 
lopen aan een riem was haar ook onbekend. 
We hebben haar alle tijd gegeven die ze nodig had om te wennen aan 
een huiskamer en het leven als een huishond, mede dankzij onze Bob 

(die is helaas in maart 2017 overleden) heeft ze alles in een rustig tempo 
aangeleerd. 
Ze heeft haar pootje gebroken gehad en met goede verzorging is dat 
geheeld !! Met als gevolg dat ze die nu een afwijkende stand heeft. 
 
Inmiddels zijn we ruim 5 jaar verder en onze koningin doet het geweldig 

het is een heerlijke muts geworden. 
Ze heeft zichzelf een heerlijke stoel toegeëigend die het baasje gekocht 
had en er zelf maar zo'n 3 in gezeten heeft en beschouwd dit als haar 
troon. 
 
We zijn nog iedere dag blij met onze blonde lompe maar oh zo dankbare 
doos. 

 
Heel veel liefs en een poot (wel oppassen want je hebt zo een blauw oog) 

Julia en haar baasjes 
 

Liv 
 
Liv, het puppeke wat we meer dood dan levend aantroffen bij een fokker. Haar 
broertjes en zusjes waren al gestorven maar zij bleek een vechtertje vandaar dat 
zij van ons de naam Liv kreeg. 
5 weekjes oud en zwaar ondervoed want moeders was niet meer aanwezig.  
( moeder Nova was door de fokker al eerder aan ons overgedragen, toen wisten 

wij niet dat zij nog een pup te verzorgen had, daar kwamen we later pas achter) 
We brachten haar onder bij de lieve mensen van 1 van onze vaste 
opvangadressen. Elke paar uur moest ze met de hand gevoed worden. En Liv 
deed haar naam eer aan want leven, dat wilde ze! 
 
Dag en nacht stonden de mensen voor haar klaar, ze werd verwend en ze groeide 

als kool. Met de andere al aanwezige honden ging het prima samen en ook zij 
hielpen goed mee bij de opvoeding van kleine Liv. Na een aantal weken besloten 
de mensen dat wij voor Liv niet op zoek hoefden naar een mooi nieuw thuis want 
dat had ze natuurlijk allang gevonden, bij hun zelf.  
 
Ze hadden zo intensief voor haar gezorgd, levend tussen hoop en vrees of ze het 
zou halen, Liv moest gewoon blijven. 

 
Liv is inmiddels uitgegroeid tot een heerlijk puber van bijna 1 jaar, ja, heel 
ondeugend ook. 
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Ze haalt kattenkwaad uit, heeft geprobeerd het bankstel te verbouwen, kabels zijn 

leuk ( vooral die van de elektrische relaxfauteuil ) 
Voorlopig moet ze dus even in de bench als ze even alleen is. 
 
Heel groot is ze niet geworden, dit komt toch waarschijnlijk door de enorme 
achterstand die ze had, maar verder is het heerlijk boefje. 
 
Momenteel zit Blitz, de leuke puberreu, ook bij hun in de opvang en Liv en Blitz 

kunnen het heel goed vinden samen, die 2 racen en spelen wat af met elkaar. 
 
Het lijkt echt of ze elkaar als rasgenoten herkennen. Jammer genoeg kan Blitz niet 
blijven maar ook voor hem komt vast net zo’n mooi thuis als voor Liv. ( en vele 
anderen) 

 
 

Nik en Sam 

 
Ik ( Jantina)  ben op bezoek geweest bij Nik en Sam.  
Nik was nodig aan een trimbeurt toe want door omstandigheden kon het vrouwtje het zelf 

even niet. Nik is niet zo heel makkelijk bij het trimmen dus werd mijn hulp ingeroepen. 
 
Het verhaal van Nik en Sam: 
Toen Neo ( ons allereerste rehabilitatie project) zo plotseling overleed in 2012 was er groot 
verdriet bij de familie. 
Maar dat er weer een hond moest komen was al snel duidelijk, een blondje had ook de 
voorkeur. 

 
In het asiel zat Nike, een blonde kruising van 6 jaar welke was afgestaan omdat er te 
weinig tijd voor hem was. Verder zou Nike een hele makkelijke hond zijn. De kennismaking 
volgde en Nike ging mee. Hij werd omgedoopt naar Nik. 
 
Een paar weken later kwam er een noodoproep binnen voor blonde Aasiem van net 1,5 

jaar. Zijn vrouwtje was ernstig ziek en zou niet lang meer leven. De wens bestond echter 
wel dat Aasiem zo lang als mogelijk was bij haar zou blijven. Nu woonde het baasje van 
Aasiem op maar een aantal kilometer afstand van de baasjes van Nik. Niet geschoten is 
altijd mis dus ik ben in de telefoon geklommen en heb het verhaal uitgelegd en de vraag 
gesteld “willen jullie er nog wel een hond bij?” 
Daar hoefden ze niet lang over na te denken. De kennismaking volgde en het klikte. Na een 
aantal bezoekjes en wandelingen is Aasiem verhuisd. Zijn vrouwtje is kort daarna 

overleden. Aasiem werd Sam. 
 

Er was wel even een rangorde strijd, de mannen hielden niet op met bekvechten dus is 
Bert ( onze gedragsdeskundige) een aantal keren bij hen geweest. 
Ook bleek Nik toch niet de makkelijke hond als dat hun verteld was. Nik heeft een aantal 
keren mensen flink in de kuit gebeten.  
 

Nik is een hond die het liefste met zijn bal op de boerderij rondkeutelt. 
Men moet bij Nik altijd heel erg alert zijn als er bezoek komt, maar op het erf heeft hij het 
reuze naar z’n zin. 
Sam is een schatje, vindt iedereen en alles leuk. Gaat graag mee wandelen en is een 
knuffelkont.  
De mannen zijn inmiddels goed met elkaar in de omgang. 
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Wat ontvangen foto’s 
 
Allemaal weer netjes getrimd. 

Nora                                                          Bjorn                                           Mats 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Liv                                                                                       Raya 
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Op de koffie bij……. Jill 
 
Jongedame Jill moest worden herplaatst omdat haar bazinnetje heel ernstig ziek is. 

Jill is een nogal pittige dame die een trekje had wat velen van ons wel zullen herkennen. Ze 
hapt graag ff kort in je handen. Jill had een baasje nodig die consequent maar liefdevol met 
de opvoeding verder zou gaan. 
 
We hadden vrij snel een leuk Duits echtpaar gevonden echter zij zouden eerst een aantal 
weken met vakantie gaan. Er werd afgesproken dat we hen in gedachten zouden houden 
maar ondertussen wel verder zouden zoeken voor Jill. Er kwamen andere belangstellenden 

en Jill heeft een paar daagjes proef gedraaid. Dit ging echter niet naar verwachting dus Jill 
is terug gegaan.  
 

Vrij snel belden de Duitse mensen weer. Tijdens hun vakantie hadden ze Jill wel 
gevolgd, zagen haar op gereserveerd staan en baalden als een stekker. 

En ineens zagen ze dat Jill weer beschikbaar was, dit moest zo zijn, toen zijn ze 

direct in de telefoon geklommen. Ze zouden diezelfde week terugkomen van 
vakantie dus hebben direct een afspraak gemaakt. Die is zeer goed verlopen en 
Jill is mee gegaan. 
 
Aangezien ze niet zover bij mij ( Jantina) vandaan wonen ben ik ze gaan 
bezoeken. Dit als belofte aan het vorige bazinnetje omdat zij dit niet meer kan 
vanwege haar ziekte. 

 
Rond koffietijd kwam ik aan, luid geblaf kondigde mijn komst aan. 
Ik kwam in idyllisch huisje aan een riviertje aan de rand van het dorp. Na een 
knuffelsessie ( dat had ik beloofd aan het vorige bazinnetje) en koffie zijn we de 
tuin in gegaan. 
 
De baasjes vertelden mij dat ik op moest letten hoe Jill de tuin in zou gaan. 

Nou .... De deur ging van het slot, Jill bleef keurig wachten tot ze toestemming 
kreeg om te gaan. 
En toen ging ze.... net een raket hahaha direct naar de achtertuin, van links naar 
rechts, van voor naar achter. Ik denk dat ze in het verkeerde lichaam is geboren, 
dat ze eigenlijk hazewindhond had moeten worden. 
 

Die tuin is ook een lust voor het oog, volledig omheind en megagroot, echt iets voor een actieve boef. 
De mensen genieten enorm van haar, Jill lijkt wel een reïncarnatie van al hun vorige boeven bij elkaar.  
Enige minpuntje, er moet nog gewerkt worden aan het alleen thuis blijven, dat vindt ze nog niet zo leuk. Dat heeft tijd 
nodig en die tijd gunnen ze haar ook. 
 
Oh, en dat happen in de hand? Niks meer van gemerkt! 
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In Memoriam…….. 
 
Wij ontvangen berichten van het overlijden van honden die door bemiddeling van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis 
gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op ons hebben gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Borus 

 
 09 november 2008 – 11 oktober 2017 

 
 
Vanwege zeer trieste omstandigheden werd er in juli 2016 een nieuw thuis gezocht voor Borus en Benno. 

Boris was toen 8 jaar. Op 13 juli 2016 zijn zij verhuisd.  
 
 
Op 12 oktober ontvingen wij dit bericht: 
 

“We hebben Borus in moeten laten slapen hij had lymfeklier kanker. 

 Hij ging snel achteruit.  
In Dalfsen Vennenberg heeft hij zijn laatste rustplaats gekregen.” 
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Hebt u tips, 
wetenswaardigheden, 

evenementen die u onder de 

aandacht wilt brengen? 

 
 

Stichting 
Bouviersupporters 
 

Oostendorperweg 57 / z 
  7481 VE  Haaksbergen  

 
Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 

 
 

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 

Paulien op 06 17367039 
 

 
E-MAIL: 

          info@bouviersupporters.nl 
 

      Bezoek onze website! 
   http://www.bouviersupporters.nl/ 
 

              of  Facebook 

 
Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
 december 2017 
 

 

 
 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 

 
 

 

 
Nederlandse Bouvier Club 

                 Interessengemeinschaft B.d.F. 
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham) 

 Anoek Schipper (Dierenkliniek De 
Watermolen,Haaksbergen) 
Mirjam Kooy Homeopathie 

  

 

 

 

 
 

Stichting Bouviersupporters 
werkt samen met Wilt u, 

 naast meeleven, meelezen, 
misschien zelfs meeschrijven, 
ook een meer actieve invulling 

geven aan de herplaats- 

 en asielbouviers? 

Wilt u het goede 
werk voor de Bouviers 

en hun baasjes  financieel 
ondersteunen? 

Dat kan! 

 

Rabobank Haaksbergen-Enschede 

IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 

BIC:  RABONL2U 
t.n.v. 

Stichting Bouviersupporters 
Haaksbergen 

 

 

  

 info@bouviersupporters.nl 

mailto:info@bouviersupporters.nl
http://www.bouviersupporters.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Bouviersupporters/306739699411734

