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Met Nova, Afke (nu Truus), Jelle en Liv, de 4 honden die in januari uit een slechte
situatie gehaald zijn gaat het goed. Ze hebben allemaal wel wat puntjes waar de
nieuwe baasjes mee aan het werk zijn. Nova heeft extreme verlatingsangst, Jelle
heeft angst voor veel mannen, Truus heeft voornamelijk gezondheidsklachten.
Kleine Liv groeit als kool en gaat super op de gehoorzaamheidscursus.
Op 25 maart zijn bestuur en medewerkers van Stichting Bouviersupporters in
Elburg bij elkaar geweest voor de voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering
is er een idee geopperd om weer een dag in de richting van een Boevenklas te
gaan doen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Wij houden u op de hoogte.
9 april was de voorjaarwandeling. Bijna 70 baasjes met bijna 50 boefjes troffen
elkaar bij Bussloo. Het was even zoeken tot iedereen de juiste parkeerplaats had
gevonden en na een kop koffie leut met wat lekkers gingen we op pad.
De honden waren door het dolle heen bij het zien van al dat water. Een aantal
honden waarvan de baas dacht dat ze niet van water hielden bleken ware Inge de
Bruijntjes of Pietertjes van den Hoogenband. Het werd een langgerekte groep en
we hadden veel bekijks. Verslag van de wandeling staat op pagina 27.
De volgende wandeling is op 10 december 2017 in de omgeving van Haaksbergen.
Maar eerst zijn wij op 18 juni 2017 nog aanwezig op de door de Nederlandse
Bouvier Club georganiseerde Kampioenschapsclubmatch in Heteren.
Helaas zijn er in de aflopen twee maanden ook weer een aantal honden overleden.
Atos verblijft al weer 1 jaar in de opvang in Duitsland.
Hij heeft veel geleerd en is inmiddels een aanhankelijke hond geworden, hij
waardeert benadering en knuffelmomenten.
Denkt u Atos een goed thuis te kunnen bieden of kent u iemand die dat zou
kunnen? Laat het ons weten!
In de rubriek “ Op de koffie bij” dit keer het verslag van een bezoek aan Harrie en
zijn nieuwe baasjes.

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
28 april 2017

Saar met de oortjes omhoog
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2017

Diesel

Tara

Senna

Shiva

Kim

Björn

Acia

Oscar

Activiteiten in 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:




18 juni: aanwezig op de KCM van de NBC
3 september: aanwezig op de jonge honden dag van de NBC
10 december: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

Via het Magazine, Facebook en de website zullen wij u op de hoogte houden.
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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 nu al heel lang in een noodopvang in Duitsland zit 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
Oude boef Woody en zijn vriendin Amber welke door het overlijden van hun baas zijn herplaatst. De kosten voor Woody
kon de nieuwe baas niet op zich nemen, maar de nieuwe baas wil Woody wel een goede oude dag bezorgen. De
Stichting kan door uw donaties deze kosten op zich nemen.
Voor Balou en Guus 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 maart 2017 t/m 28 april 2017 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen aan Donaties en van Vrienden

€

Ontvangen bij wandeling

-

582,50
159,80
------------

Totaal ontvangen

€

742,80

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Atos

€

200,00

Vergaderkosten

-

142,66

Websitekosten

-

43,41

Portokosten

-

12,48

Bankkosten

-

48,15
-----------

Totaal

-/- 446,70

Resultaat

----------------€ 295,60
=========
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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.

Lady
Ik ( Jantina) wordt op een dag in paniek gebeld door een oude
mevrouw. Hun boefje van 9 jaar was ineens heel bang voor traplopen
en durfde vanuit de tuin het huis niet meer in.
Ze hadden de dierenambulance gebeld om haar omhoog te tillen.
Maar om die nu elke keer te bellen werd zo duur. Bovendien konden ze
zelf, vanwege gezondheidsproblemen, haar niet meer uitlaten.
Kortom, alom paniek. Van de dierenambulance heeft mevrouw mijn
telefoonnummer gekregen.
Na een lang gesprek met mevrouw leek ons samen de beste oplossing
om een nieuw adres voor Lady gaan te zoeken.
Ik heb een dame van onze wachtlijst gebeld die op zoek was naar een
oudere hond. Haar herplaatsboefje ( ook via ons jaren geleden
bemiddeld) was onlangs overleden en dit leek ons de perfecte hond voor
haar.
Zij heeft contact gehad met de oude mevrouw, zag de noodzaak in en
heeft al haar afspraken afgezegd en is in de auto gesprongen om Lady
op te halen.
Lady paste zich heel snel aan en genoot van de tuin en de wandelingen.
Nog geen 3 dagen later belt de zoon van de oude mevrouw en wordt de situatie ineens heel anders. Tussen hem en zijn
ouders was de afspraak dat Lady bij hem en zijn gezin zou komen als dat nodig mocht zijn.
Totaal verbaasd waren zowel wij als het nieuwe baasje. De oude mensen hebben hier geen moment over gesproken, de
zoon is nooit genoemd, ook bij navraag of er misschien familie was die de hond over konden nemen, niet.
Ook de zoon was erg van de kaart dat zijn ouders dit zo gedaan hadden, normaal belden ze voor elk kleinigheidje.
De ouders bleken meer in de war dan dat hij gedacht had.
In zo'n geval kun je maar 1 ding beslissen en dat is dat Lady naar de zoon terug gaat, hoe sneu dit ook is voor het
nieuwe baasje. De zoon heeft Lady 2 dagen later opgehaald. Wij hopen dat Lady nog een mooie tijd heeft bij hun.
Voor het "nieuwe" baasje hebben we inmiddels een andere leuke boef gevonden.
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Het verhaal van 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. Hij verblijft daar alweer
één jaar.

Atos is een eerlijke, grote en sterke bouvier, hij is niet achterbaks.
Hij komt enthousiast aangerend, laat zich lekker kroelen en aaien, maar dat
kan hem plotseling teveel worden en dan begint hij te brommen. Als je dat
merkt moet je hem met rust laten en draait hij zich weg.
Hij is daarbij niet agressief maar hij denkt dan dat je hem pijn wilt doen.
De reden voor dit gedrag heeft te maken met zijn voorgeschiedenis. Bij zijn
huidige verzorger en trainer heeft hij inmiddels het vertrouwen opgebouwd
maar met elke nieuwe baas zal hier weer aan gewerkt moeten worden.
Met Atos moet je een vriendschap opbouwen waarbij hij zegt: Ok, wat je nu
doet vindt ik niet zo leuk maar ik tolereer het omdat je mijn vriend bent.
Hij is inmiddels een aanhankelijke hond geworden, hij waardeert benadering en knuffelmomenten. Atos is gecastreerd.
Een oudere hond nemen? Waarom niet!
Je krijgt een hond die al volledig opgevoed is, geen pup of puber met alle fratsen
en ondeugd die daarbij horen. Atos is 7 jaar oud maar nog steeds leert hij bij.
Wat je moet doen bij Atos?
Vertrouwen opbouwen, vriendschap sluiten en hem daarvoor de tijd geven.
Atos hobby: voedsel bewaken en verdedigen
Het is dus belangrijk om niets rond te laten slingeren aan voedsel of situaties uit
te lokken die deze "hobby" naar boven brengen.
Verdere wensen:
De mogelijkheid om hem af te zonderen in een aparte ruimte of kennel voor zijn
rust en ontspanning tijdens de gewenningsperiode. Geduld en tijd hebben zijn
belangrijk voor Atos.
Atos kan in het pension bezocht worden. Ook is het mogelijk om trainingsuren te
volgen met Atos en zijn vaste trainer om hem te leren kennen.
Ook na herplaatsing staan wij altijd met raad en daad bij.
Meer over Atos kunt u hier lezen: http://www.bouviersupporters.nl/atos.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, 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

Jelle (en Bilay en Iris)
Op 15-1-2017 zijn we bij het pension op bezoek geweest, samen met Mascha en partner. Daar zat Jelle in de opvang.
Daar aangekomen troffen we een bange Jelle aan.
Jelle komt bij dezelfde eigenaar als Iris vandaan. Toen we Iris gingen halen hebben we contact met Jelle gehad.
Toen was er niks met Jelle aan de hand. De vorige eigenaar gaf toen al aan dat hij geen klik met Jelle kon krijgen.
Ik (Klaas) had gelijk wel een klik met Jelle. (Had ik hem toen ook maar gelijk mee genomen).
Maar om weer op het verhaal terug te komen wij hadden nog steeds een klik met Jelle, maar wilde er toch nog even
over nadenken. Na een week de voor-en nadelen te hebben afgewogen hebben we weer contact opgenomen met
Jantina en Mascha we wilden toch maar een ontmoeting te regelen met onze beide herplaatsers Bilay & Iris.
Deze ontmoeting is op zich heel goed verlopen. Na de wandeling is Mascha met ons mee gegaan en heeft Jelle bij ons
achter gelaten.
We zijn nu inmiddels een aantal weken verder en het gaat
steeds beter met Jelle. Autorijden, borstelen, tondeuse,
trimtafel het gaat allemaal de goeie kant op.
Vanaf het begin mocht Jelle wel graag een beetje slopen,
dekbedden veranderde hij in sneeuwvlokken, tafelpoten,
steunzolen, zijn bak, maar het wordt nu gelukkig al minder.
Voor Iris (koningin Maxima) heeft hij heilig respect. Bilay is
zijn grote vriend in nood. Hij is enigszins bang voor de
stofzuiger dan kruipt hij bij Bilay in de mand. Liggen ze
samen in de mand te pitten.
Hardlopen en de beide andere boeven uitdagen zijn zijn
favoriete spelletjes. Ook in het water en de klei stampen is
een feest. Het is net een puppy in grote bouvierlichaam.
Bij de dierenarts was de eerste keer een drama, de tweede
keer was al veel beter. Inmiddels heeft hij alle vaccinaties
gehad en is hij chemische gecastreerd. Daar is Jelle wat
rustiger van geworden.
Qua gedrag naar mensen toe word ook steeds beter. Het is
wel zo dat als hij je niet moet dan gaat hij ook niet voor je
aan de kant. Er zijn mensen bij die bang voor hem zijn. Zij
vinden hem eng met zijn zwarte koppie. Ik zeg altijd, heb het
liever met een hond te doen dan met de meeste mensen. Ik
heb meer vertrouwen in mijn honden.
Het was voor ons wel even weer wennen zo’n puberhond
erbij, maar het gaat prima nu.
Iris (de bitch) word deze maand alweer 7 jaar en Bilay word
deze zomer alweer 10 jaar (ouwe knar).
Lieve mensen van bouviersupporters, en vooral Jantina &
Mascha en natuurlijk de fam.B. bedankt voor het vertrouwen
in ons dat Jelle een warm en veilig thuis heeft gekregen.
Groetjes K. & M. + dikke lebbers van Bilay, Iris, Jelle
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Storm en Kenji
Onze twee herplaatsten via de stichting Bouviersuporters.

Toen Storm ter herplaatsing werd aangeboden was ik aan het kijken voor een boef bij
mij op de zaak. Na contact te hebben gehad met Jantina en een paar keer met de
fokker gebeld te hebben, hebben wij besloten om bij Storm te gaan kijken. (NB:zijn
fokker had bericht gekregen dat Storm niet bij z'n baasjes kon blijven en heeft bij ons
aan de bel getrokken.)
Na kennis gemaakt te hebben met de fokker hebben wij kennis gemaakt met Storm.
JEZUS wat een ongeleid projectiel.
Twee en een half jaar oud, niks geleerd en nooit niks gezien.
Uitlaten was met de kennismaking al een ramp , 48 kilo, één bonk spieren, geen vet
en trekken als een beer.
Na overleg met mijn vrouw ( weegt zelf 56 kilo )besloten wij om hem mee te nemen.
Was wel gezegd dat hij een rugzakje had, maar bleek een aanhanger vol ellende te
hebben.
Erger kun je het niet hebben.Weglopen, vreselijk trekken naar andere honden. Hij
was totaal niet gesocialiseerd.
Het was in gedrag een pup van 48 kilo. Nu weet iedereen die ooit een bouvier heeft
gehad dat hij niet snel leert.
Nu naar één jaar zit er eindelijk vooruitgang in, mede dankzij hondenschool
Dogtraining 4 Fun van Wendy in Zeddam. Marian van de Bouviersupporters ging daar
heen en gaf ons het advies om daar met Storm eens heen te gaan. Wendy is een
schat ze komt op zondag extra voor ons.
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Half oktober 2016 hebben wij onze Boike op 12 jarige leeftijd moeten laten inslapen.
De vrouw miste de hond thuis, omdat Storm mee ging naar de zaak.
Vier weken laten werd Kenji van 6 jaar door omstandigheden bij de stichting voor
herplaatsing aangeboden.
Hij had lieve baasjes. Mensen bleken ziek te zijn geworden en konden hem niet de beweging
geven die een werkhond nodig heeft. Nu wonen wij vlak bij het bos dus dat komt wel goed.
We hebben op neutraal terrein kennis gemaakt met Kenji en zijn de baasjes. Wij wilden wel
weten of dit klikte met die twee. Marian was daarbij aanwezig. Tijdens de wandeling
negeerde ze elkaar, dat komt dan wel goed.
Ook Kenji heeft een makken: Blaffen en grommen tegen visite, buiten tegen honden en
sommige mensen.
Nou krijgen wij veel mensen over de vloer die weten dat wij altijd bouviers gehad hebben.
Dus instructies geven , aanbellen en de hond negeren. Gewenst resultaat na twee weken ,
hij blaft een keer en dat is het: waken mag .
Achter af blijken Storm en Kenji neven van elkaar te zijn. Ze zijn inmiddels stapelgek met
elkaar en echt super lief voor ons geworden. We willen ze niet meer kwijt.
Ook Kenji gaat mee naar de les van Wendy. Ze pakken het werken snel op.
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Nog dit tot slot
Voor mensen die een bouvier willen nemen en er nooit een gehad hebben.
Wij waren showlijnen gewend en hebben ons erg vergist in de werklijn. Dit zijn echt erg energieke honden die werken
willen en onvermoeibaar zijn. Houd hier rekening mee met de aanschaf . Een werklijn vergt veel tijd en training.
Ik wens niemand een Storm toe waar je een jaar lang mee aan het “vechten” moet om hem in het gareel te krijgen.
Maar hij heeft nu een goed (t)huis.
R., A., Storm en Kenji.

Meyla
Meyla werd in maart 2013 herplaatst. Deel 1 over Meyla en glaucoom heeft u in het magazine van augustus 2016 kunnen lezen.

Meyla mist nu bijna 1 jaar haar ene oog als gevolg van
glaucoom. Erg vervelend maar goed te doen.
Helaas is dan de kans groot dat dit ook in het andere oog gaat
ontstaan. In overleg met de oogarts druppelen wij nu 2x per dag
preventief het middel Azopt. Dit zou er voor moeten zorgen dat
het vocht in het oog verminderd waardoor de oogdruk in het oog
niet te hoog wordt als gevolg van teveel oogvocht.
Dat was een dingetje in het begin maar nu gaat ze er al voor
liggen, zo van 'kom maar op met die druppel dan kan ik daarna
weer mijn eigen gang gaan'.
We hebben nadat alles weer mooi geheeld was, niet alleen op het
hoofd van Meyla maar ook in ons hoofd afgesproken dat wij in
ieder geval 1x per jaar de oogdruk en aanverwante zaken laten
controleren bij de oogarts. Dit is schijnveiligheid hoor want wat
vandaag goed is,kan morgen goed fout zijn.
Echter Meyla kreeg een rood oog en ging weer met haar poot
over haar nog aanwezige oog wrijven... Tekenen dat het toch
niet helemaal goed zat.
Tja en dan begint de stress.. Wij hebben namelijk ook
afgesproken dat we Meyla laten inslapen indien haar nu nog
aanwezig oog als gevolg van glaucoom het ook begeeft.

Pagina 10

Ik weet dat er mensen zijn die het daar totaal niet mee eens
zijn. Wij zijn echter van mening dat wij haar met het afnemen
van haar zicht (indien het nog aanwezige oog ook door
glaucoom wordt aangetast en deze verwijderd moet worden
omdat de oogdruk en daarmee gepaard gaande (waarschijnlijk
heftige) pijn)ook haar levensvreugde afnemen.
In de wachtkamer heb ik al mijn nagels afgebeten... In ben in
mijn leven best wel eens nerveus geweest maar dit moment
komt zeker in de top 5. Wat was ik bang om het vervelende
bericht nogmaals te moeten horen en afscheid te moeten
nemen... Ze moet nog 7 jaar worden...
Blijkbaar zag de oogarts mijn angst/ongerustheid want ze
controleerde gelijk de oogdruk en die was perfect...pffffff ik kon
weer opgelucht adem halen. Het bleek dat ze nu te weinig
traanvocht had (dat is dus wat anders dan het vocht in het
oog, e.e.a. schijnt geen verband met elkaar te hebben volgens
de oogarts) hierdoor was het oog heftig geïrriteerd. Maar dit
was goed op te lossen met 3 zalfjes..
Over 2 maanden terug om te kijken of het ene zalfje het werk
goed gedaan heeft en er meer traanvocht geproduceerd wordt.
In de auto op de terugweg toch even een traantje weggepinkt (van blijdschap).
Ik hoop dat de Azopt er voor zorgt dat haar nog aanwezige oog niet wordt aangetast door glaucoom alhoewel er in mijn
achterhoofd altijd iets zal sluimeren...
Komt tijd, komt raad!
We kunnen en gaan nu in ieder geval lekker genieten van ons knuffelmonster!!

Pbls (Woezel)
Pbls was 10 maanden toen er voor haar
vanwege omstandigheden een nieuw thuis
gezocht werd. Op 11 februari 2017 is zij
verhuisd.

April 2017:
Het gaat goed! Ze doet het super. Wel
wat kleine dingetjes natuurlijk, maar
dat hoort er bij.
Ben lekker met haar aan het trainen.
Hier, zit, liggen, mand .....
Het is een super lompe hond, we
proberen ook haar fijne motoriek en
haar zelfvertrouwen wat te
versterken.
En ..... wat zijn we blij met haar!
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Bram (Kim)
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn fokker. Op 6 januari 2017 is hij
verhuisd.

April 2017:
Ook met Bram gaat het goed.
Bram is pas uit logeren geweest in een pension in M. .
Bram rook de honden en stierde samen met de medewerker de bocht om
zonder om te kijken. We hebben hem met een chip chemisch laten castreren
4 weken geleden. Weet niet of het echt wat doet, maar beter dan gelijk
castreren. Bram luistert nog niet zo goed. Was gewend zijn eigen plan te
trekken. We kunnen hem nog niet loslaten. Hij heeft al veel geleerd in de 3
maanden. Kan prima alleen zijn thuis. Rijdt heel graag mee in de auto. Het is
echt een lekker ding.

Kajam
Voor Kajam van 5 jaar werd er in december 2016 een nieuw thuis
gevonden.

Kajam is erg lief wel wat onzeker. Zijn gedrag naar andere
honden heeft echt te maken met onbekendheid. Nu hij meer
met ze in aanraking komt begint hij te snappen hoe hij zich
moet gedragen. Het is en blijft een lompe bouvier, maar zo
vriendelijk en aanhalig....
Hij heeft een hele goede neus doet graag denkspelletjes met
onder andere een snuffelkleed. Buiten is hij goed in sporen
volgen van konijntjes en zo.
Trimmen ging prima. De dierenartscontrole afgelopen week
liet hij goed doen. Heeft andere brokken gekregen, want hij
poepte zo veel…..niet normaal. Dat scheelt stukken. Hij is
iets te zwaar dus wat minder verwennen.
We zijn heel blij met zo’n lieve, leuke, mooie ondeugende!
Kajam en kunnen hem echt niet meer missen.

Chico
Reu geboren in 2011 uit werklijn.
In 2015 werd Chico aangemeld voor herplaatsing door familie van zijn overleden baasjes. Chico was een
pittige doch eerlijke hond. Een hond die graag wil werken voor zijn baas. Wij vonden een adres voor hem
wat in eerste instantie erg goed leek. Mensen die veel bouvierervaring hadden en waar veel met Chico
zou worden ondernomen. Helaas na een jaar werd besloten om Chico weer te herplaatsen omdat er een
aantal bijtincidenten waren geweest en ze het vertrouwen volledig kwijt waren. Dit kwam als donderslag
bij heldere hemel bij ons binnen.
Bij de eerste baas waren nooit bijtincidenten geweest. Na een aantal gesprekken bleek wel dat Chico te
vrij werd gelaten en de leiding in huis had overgenomen.
Na een zoektocht vonden we een nieuwe baas die voor hem wilde gaan ondanks zijn makken.
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Wij kregen de volgende berichten van hem:
Nou beste mensen ik kan jullie wel vertellen dat wat er met Chico
mis is gegaan bij de vorige eigenaars niet aan Chico heeft gelegen
maar aan de vorige baasjes. Chico is een pittige hond maar wel
een eerlijke hond. Het tanden laten zien en uitvallen doet hij niet
meer zo vaak, het grommen nog vooral met kammen of zoals laatst
bij het behandelen van een hotspot. Ik merk ook dat chico bij zijn
eerste eigenaar die hem als pup heeft gehad een goede opvoeding
heeft gehad. Hij kan zeer intimiderend overkomen met zijn gegrom
maar als je laat merken dat je daar niet bang van bent is er niks
aan de hand, hij wordt dan onderdanig.
Chico moet je hond laten en niet als een mens gaan behandelen,
knuffelen houd hij helemaal niet van, als hij zijn aandacht wil komt
hij naar je toe. Ik heb hem ‘s avonds binnen liggen, hij ligt dan op
zijn kussen en ik lig op de bank tv te kijken. Hij staat dan van zijn
kussen op en loopt naar de keuken waar zijn waterbak staat om
wat te gaan drinken komt dan weer terug de kamer in legt zijn kop
met zijn natte sik op mijn benen of borst en kijkt mij met zijn grote
bruine ogen aan zo van "hoe is het?" zeg dan "hoi vriend en
bedankt dat je mijn trui of broek weer lekker nat maakt". Ik kroel
hem dan achter zijn oren hij gaat dan tevreden op de grond tegen de bank aan liggen met een diepe zucht.
Ik weet inmiddels dat als je je beide armen om hem heen doet hij dat helemaal niet wil, hij laat z'n tanden zien en
gromt. Ik laat hem met rust. Hij luistert goed naar mij. Als ik de achterdeur open doe wacht hij totdat ik zeg "kom
maar" en stuur hem dan naar de gang, hij gaat bij de voordeur op de mat liggen en ik zeg dan "daar blijven wachten"
ga zijn drinkbak halen en kom terug de keuken in. Hij ligt dan nog op zijn plek in de gang. De kamerdeur is open, ik
loop dan de woonkamer in. Als hij achter mij aanloopt stuur ik hem terug, want ik had hem nog niet geroepen.
Vervolgens roep ik hem en loopt hij naar zijn kussen, gaat zitten kijkt mij aan "zo nu een koekje want ik heb geluisterd
en gedaan wat jij vroeg". Echt komisch hoe hij je dan aan kijkt.
Ik heb er een hele fijne hond aan. Heb een betere band met hem dan met mijn vorige bouvier.Chico is blij als hij mij
ziet. Rondjes lopen en piepen. Mijn vorige kwam zijn mand nog niet uit. In het begin wel eens gedacht waar ben ik aan
begonnen een hond van 5 jaar die zo gromt en uitvalt, maar ik heb er beslist geen spijt van. Het gaat steeds beter
tussen ons maar het blijft oppassen. Chico is een eerlijke hond hij waarschuwt als je iets doet wat hem niet bevalt. Je
moet altijd heel alert zijn. Af en toe is er een terugval.
(Note BS, wij hebben de huidige baas in contact gebracht met Bert Smallenbroek zodat er direct overleg gepleegd kan
worden in bepaalde situaties)
De nieuwe aanpak: positief gedrag belonen, negatief gedrag
negeren, ik kan jullie melden dat dit bij Chico uitstekend
werkt. Elke keer als ik met hem bezig ben en hij luistert en
doet wat ik aan hem vraag krijgt hij een beloning. Dwang
werkt bij Chico niet (bij mij trouwens ook niet, gooi dan mijn
kont ook tegen de krib)
Chico waarschuwt als hij iets niet wil, als je dan toch
doorgaat gaat hij in de aanval. Met veel geduld en tijd
komen we er wel. We moeten vertrouwen krijgen in elkaar.
Ik vind het leuk als Chico in jullie magazine geplaatst zal
worden zoals nu gaat, dat heeft hij wel verdiend.
( En wij van stichting Bouviersupporters vinden dat het
baasje van Chico ook een hele dikke pluim verdient)
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Tara
Met heel veel verdriet moest er in maart 2017 door omstandigheden van Tara afstand
gedaan worden.
Gaby het maatje van Itam (https://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html ) was
net overleden en hij mistte haar nogal. Zijn baasjes wilde heel graag met Tara
kennismaken. Dat is op 14 maart gebeurd.
Die is goed verlopen en Tara is meegegaan. Het oude baasje was intens verdrietig.
Het eerste bericht van de nieuwe baasjes:
De reis is goed gegaan. Bij thuiskomst eerst met Itam gaan fietsen en daarna
kennismaking met de lieve Tara. Dat ging heel goed, wij zijn super blij. Ze lijkt in haar
doen heel veel op onze overleden Gaby.

Het tweede bericht:
Wat heb je ons weer een cadeautje gegeven. Tara is zo’n lieve meid en Itam is
weer gelukkig. Tara lijkt heel veel op Gaby, wat ook leuk is.
Ze is al helemaal thuis. We zijn vanmorgen gaan stemmen en Itam en Tara zijn
alleen in huis gebleven. Toen we terug kwamen was het Tara die het eerst blafte.
Binnenkort krijg je wel een uitnodiging voor het huwelijk! Ze hebben met z'n
tweeën (naast elkaar) de hele nacht doorgeslapen en gisterenavond lagen ze met
z'n tweeën voor de televisie. We zijn echt blij, ook omdat Itam weer blij is en
eet. Dat doet Tara trouwens ook. Die eet als een wolf!
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Diesel
Diesel is bouvierreu van bijna 6 jaar. Op 13 maart zijn
Diesel en zijn baas naar de belangstellenden geweest.
De kennismaking is goed verlopen en Diesel is daar
gebleven.
Diesel is nog wat onrustig en zoekt steun bij mevrouw.
Het is een lieve hond. Hij gaat goed met de kinderen en
de andere honden. Voor een hond die gewend is in een
kennel doet hij het echt geweldig. De tuin vindt hij
heerlijk. Hij loopt in en uit, maar houdt mevrouw heel
erg in de gaten.
20 maart:
Goedemorgen... ben net terug met Diesel van de
dierenarts.
Zijn prostaat is vergroot en er zat toch ook bloed bij zijn
urine.
Het wordt dus een castratie of een chemische castratie
(maar die is maar voor een half jaar of een jaar).
Hij woog 27.6 kg dus mogen wel wat kilo's bij �
Ben hem al aan het bijvoeren dus dat komt wel goed.
Ik ga morgen even bellen voor een afspraak voor de
castratie. Dit kon nu niet omdat de andere assistente er
niet was.
Verder doet hij het nog steeds super goed en zijn we nog
steeds erg blij met hem. Wat een lieverd is hij zeg.

Shiva
Shiva is een reu van net 15 maanden.
Op 2 april 2017 was de kennismaking en die is goed verlopen. Shiva is mee.
Eerste bericht:
Shiva zit in de auto en we zijn op de terugweg.
Met Bo ging de kennismaking goed. Shiva was vrijwel direct ondergeschikt.
Prima.
Shiva is een lieve hond. Mooi koppie en een mooie vacht. Een cadeautje.
Hij stuiterde de auto in. Dat wordt dus aan de lijn oefenen.
3 april.
Vannacht heeft hij in de bench geslapen en daar was hij het uiteraard niet mee
eens. Vanochtend uitgebreid Bo getrimd, en Shiva kwam regelmatig kijken. Blaft
alles en iedereen aan die langs onze poort durft te lopen. Volgens mij voelt 'ie wel
aan dat het hier oke is.
5 april
Hij loopt niet iedere keer meer weg als ik hem roep.
Shiva is een nogal ongeleid projectiel. Binnen gaat het best goed maar buiten
stuitert hij alle kanten op.
De auto kent hij nu ook, dat beteken "lopen"...... Helemaal in paniek toen ik
zwemles moest geven. E. is een paar keer langsgekomen om hem te laten zien
dat ik er nog ben. We hebben de indruk dat het een pienter beestje is.
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Shiva loopt aan een 8m lijn zodat hij vrijheid krijgt. Wil overal snuffelen, schiet van links naar rechts etc
Heb hem geadviseerd om vooreerst de korte riem te gebruiken en vooral veel lekkers mee te nemen. Belonen als hij het
goed doet. Shiva moet eerst leren luisteren. Teveel vrijheid is niet ok.
Berichtje van H.
Het gaat verbazend goed met Shiva. Na anderhalve week getrek en geduw 'heb ik hem nu te pakken' met overheerlijke
brokjes waar hij graag z'n best voor doet. Nadat ik hem in de eerste twee dagen instantie uitliet aan de lange lijn en hij
stuiterend voor, achter, links en rechts om mij vloog heb ik sinds anderhalve week de korte lijn en daarmee gaat het
prima. De uitlaatwandeling is gereduceerd tot één
prikkel loos pad langs een weiland waardoor hij na
z’n behoefte te hebben gedaan goed naar mij
luistert zonder teveel afleiding. Hij is wel bang voor
de lammetjes in de wei…..
Terwijl onze andere hond Bo z’n eigen gang gaat
tijdens een wandeling en lekker met ons meeloopt
train ik met Shiva het ‘hier’ komen, ‘zitten’, ‘af’ en
naast’’. Vanochtend ging het ook weer prima. Zodra
hij merkt dat ik lekkere brokjes bij me heb loopt hij
netjes naast me en kijkt me vrijwel continu aan of ik
alweer bereid ben een brokje te geven, en dat gaat
vaak gepaard met een extra luisteropdracht… In
huis wil Shiva nog wel eens op een bank springen
om daar uitgebreid op te liggen. Ondanks het
barricaderen van banken en stoelen weet hij
regelmatig toch nog een plekje te veroveren. Tot nu
toe is het ons gelukt dit gedrag bij onze andere
honden eruit te halen, dus we hebben goede hoop
dat dit ook bij Shiva lukt.
Het is een actieve jonge dondersteen. Vindt het
heerlijk om Bo te treiteren en daagt hem regelmatig
uit. Soms beschermen we Bo hiervoor door extra
met hem te gaan lopen of stiekem te verwennen als
Shiva even niet in de buurt is.
Ook vindt Shiva de voerbak van Bo lekkerder dan
zijn eigen bak, hoewel er hetzelfde voer in zit. Shiva
waakt als de beste. Hij herkent inmiddels het geluid
van de voordeurbel, begrijpt het woord ‘tot straks’
als ik naar het zwembad loop, dus met andere woorden, Shiva begint hier geleidelijk aan tot rust te komen en z’n plekje
in ons gezin te waarderen. Wij zijn blij dat we er zo’n mooie hond bij gekregen hebben.

Nora
Vanwege omstandigheden werd er in december 2015 voor de
tweejarige Nora een nieuw thuis gezocht en gevonden.

Nora ( haar baas) schreef ons bij deze foto:
“Ik ben een echte wildebras en touwtje gooien is voor mij
het ultieme spel!
Ook waak ik erg over het huis en mijn beide baasjes !
Helaas ziet het vrouwtje niet veel meer maar wil toch met
mij spelen en omdat zij het touwtje niet goed ziet help ik
haar. Ik leg het touw steeds netjes op het plankje van
haar rollator! Zo kunnen wij samen nog iedere dag spelen”
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Vera

12 maart
Vandaag voor de eerste keer met Vera naar het hockeyveld geweest hier in Emmeloord. Er waren veel mannen
aanwezig wat best spannend is en bleef dan ook wat op afstand. Ben ook niet te dicht bij het veld gaan staan want de
stick tegen die harde ballen of de bewegingen van de stick is best wel eng. Dit was alvast een voorproefje want ze zal
regelmatig mee gaan naar Heerenveen waar onze dochter hockeyt.
Ze vindt het wel spannend, maar raakt niet in paniek. En dat zien we in meer dingen. Ze vindt het wel eng of
spannend, maar raakt niet meer in paniek. Op vrijdag halen we altijd een visje. De eerste keer durfde ze niet bij de
viskraam te komen, de keer erna kwamen we iets dichterbij en nu met spanning in haar lijf lopen we door de tent voor
de viskraam. Als ze iets niet durft loopt ze achteruit en gaat op haat achterpoten staan.

Kim
Kim is een teefje van 7 jaar. Het gaat haar baasjes aan hun hart,
maar ze kon niet mee verhuizen.
16 april 2017 was de kennismaking en die is goed verlopen. Kim is
mee.
Eerste berichtje:
Toen ik daar aan kwam blafte Kim eerst tegen mij. Naar binnen en
een paar minuten was het ijs gebroken en kon ik haar aanhalen. De
voormalige baasjes vonden dit geweldig, want dat liet Kim niet vaak
van vreemden toe.
Eenmaal thuis bij mij thuis was ze wel wat druk en vond het erg
spannend.
Ze heeft overal plasjes gedaan in huis. Kim vindt de katten heel weg
leuk, wil met ze spelen maar de katten willen dat nog niet.
Ze is enorm lief. Het is geen grote boef. Haar vacht moet even weer
groeien, want ze is van de week in een trimsalon helemaal kaal
geschoren.
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19 april:
Vandaag is Kim voor het eerst even alleen geweest. Ze ging lekker op de bank liggen en vond het allemaal prima. Ze
heeft al door dat M. echt weer terug komt. De wandelingen zijn een genot. Ze trekt iets aan de riem, maar laat zich
goed corrigeren. Het is een hele levendige hond met een goede conditie. Gezellig in huis, lief, aanhankelijk.
Af en toe bananen in de oren maar dat geeft niet. In de auto gaat prima.

Acia
Acia is een teefje van 14 jaar. Haar baasje werd dement en kon niet meer voor haar zorgen.
Toen de familie bij de dierenarts was om ze te laten inslapen vertelde de dierenarts dat het
dierenasiel van Zwevegem ook oude honden opvangt en herplaatst. Ze namen deze kans met
beide handen aan en brachten Acia naar het asiel. Acia treurt enorm.
Op 23 maart is zij verhuisd. Acia heet nu Tompkinson.
15 april:
Tompkinson doet het super in de bende en slaapt nu ook niet meer in de dierenartszaal ,
maar naast mijn bed.
Ze heeft nu ook door dat ze door "de flappen" kan om haar plas buiten te doen.
Haar medische controle was super goed en haar nieren herstellen, ze krijgt wel nog medicatie
om te onderhouden. Haar tandjes zijn nu weer schoon. Wel zijn er 5 tanden getrokken .

Voor de eerste keer mee in de "snoepjesronde".

Truus

Truus is een pittige tante, ze is nu 4 weken bij hun dus
het is zaak om met haar aan de slag te gaan.
Truus heeft de boekhouder aangevallen uit het niets.
Verwond aan been op 3 plekken, op eerste hulp
schoongemaakt en tetanus.
Ook van de week hapte ze al naar hem.
Man deed z'n fiets op slot, Sylvia gaat door voordeur om
binnen te laten, Cees(de andere bouvier) begroet hem
vrolijk en Truus kwam er sneaky achteraan en hap.
Haar geadviseerd om Truus en Cees even in een andere
ruimte te doen als er bezoek komt. Pas als iedereen zit
honden binnen laten. Bezoek negeert de honden. Ook
bij weggaan even honden weer apart.
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Gaandeweg het gesprek merkte ik dat ze Truus best veel vrijheden geven en dat ze toegeven
aan haar. Bv als Truus aandacht komt vragen daarop ingaan. Ze stoppen het wel zelf weer.
Hun geadviseerd om dat niet meer te doen. Zij bepalen !!! En niet Truus. Truus loopt ook al
veel los, dat ook vooreerst afgeraden. Ze gaat al wel keurig zitten bij de stoep en kent
commando wachten inmiddels. Ze gaan met Cees op cursus en geadviseerd om ook Truus mee
te nemen.
14 april:
Met Truus gaat het super, geen akkefietje meer gehad, met niemand. Het is gewoon een
lieverd die nog zoveel moet leren.
Was vandaag weer bij de dierenarts. De bovenste hotspot lijkt een olifantenhuid en onder op
de rug heeft ze er ook eentje. Ze blijft hoesten. Daar nu antibiotica voor gekregen. En zalf en
metaal voor de hotspots. Moet haar ook 2 x per week wassen met dermasezia shampoo.
Ze liet alles toe de schat. Ziet er niet uit nu. Eerste uur liep ze scheef, omdat haar rug nu kaal
is geschoren. Arm dier.

Nova
Heb gistermorgen tel contact met de homeopaat gehad.
Ik had steeds het gevoel dat het laatste middel averechts werkte. Nu moest
ik gister een ander middel wat ik al in huis had verdunnen.
Dit heb ik gedaan en ben daarna 2 uurtjes weggeweest. Heb Nova toen in de
hal gelegd. Kleinere ruimte voor haar een veiliger gevoel was mijn gedachten
hierbij.
Toen ik terugkwam zag ik dat er minder speeksel op de grond en tegen de
deur zat en dat ze niet zo erg aan het hijgen was.
Gister later in de middag ben ik ook ongeveer 2 uurtjes weggeweest. Toen ik
terugkwam was ze het zelfde als die morgen dat ik terugkwam.
Vandaag kwam ik terugkwam van het werk en binnenkwam zag ik een vrij
relaxte Nova. Geen speeksel tegen de deur en op de grond. Ze was niet aan
het hijgen en had een droge baard.
Trots op mijn meisje ❤Hoopvol❤

Bjorn
Door omstandigheden moest Bjorn in april 2017 weer herplaatst worden. Na twee
kennismakingen waarbij het niet met de al aanwezige honden klikten was het derde
keer raak en is Bjorn op 22 april verhuisd.
Eerste bericht:
Bjorn is gearriveerd. Hij ging blij mee de auto in en lijkt het allemaal prima te
vinden.
Tweede bericht:
De nacht is goed gegaan. Bjorn heeft niet geblaft. We hebben al gewandeld en de
overburen zijn ook al kennis komen maken.
Het voormalige baasje is vindt het erg moeilijk Bjorn te moeten missen, maar is blij
voor hem.
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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.

Brenna
11 februari 2006 - 03 maart 2017

Met pijn in mijn hart heb ik vandaag Brenna in laten slapen.
Ze kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Ze is 11 jaar geworden.
Brenna was pas anderhalf jaar bij mij, maar dat was een fantastische tijd.
Kleine Bailey en ik zullen je missen.
Het zal stil worden in huis.
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Bob
1 september 2005 - 16 maart 2017

We hebben met heel veel verdriet afscheid genomen van onze geweldige lieve reus Bob.
6 1/2 jaar geleden kwam deze vriendelijke zwarte reus in ons leven.
We hebben heel veel plezier en liefde met hem gekend, en wilde hem het liefst nog lang niet kwijt.
Hij was nog kerngezond op het wat langzamer lopen na.
Tot hij op 5 maart zijn dijbeen aan hoek van de salontafel stoten. Dat resulteerde in mank lopen, pijnmedicatie
gegeven, vrijdags bij de dierenarts onderzocht wat meer kwaad deed dan goed. Vloerbedekking gekocht zodat hij
niet meer uitgleed en dat ging 2 dagen redelijk.
Maar uiteindelijk werd het vanaf woensdag 15 maart erger en erger. Met veel pijn de beslissing genomen dat hij
geen pijn meer mocht lijden. De dierenarts kwam donderdagavond bij ons thuis.
Ik ben bij hem op de grond gaan liggen en strak tegen hem aan en omhelst tot hij rustig is ingeslapen.
Het doet zoveel pijn hem te moeten missen, maar we zijn zo dankbaar dat hij op ons pad kwam.
Hij leeft voort in zijn prachtige kinderen.
Bouviersupporters bedankt voor jullie vertrouwen in ons.
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Harry
2 maart 2009 - 17 maart 2017

Vanwege het overlijden van zijn baas was Harry in het asiel terechtgekomen. Op 17 mei 2014 is hij geadopteerd.

Mijn pijn in mijn hart moet ik melden dat we Harry vrijdag 17 maart hebben laten inslapen.
Twee weken ervoor is hij 9 geworden en dacht ik nog: We gaan nog jaren van hem genieten!
Maar helaas een week later had hij het van de ene dag op de andere enorm benauwd, een röntgenfoto en
echo wezen uit dat hij enorm veel vocht, een tumor + kleine tumoren in de borstholte had, waardoor zijn longen en
hart in de verdrukking zaten.
Waarschijnlijk speelde dit al heel lang. Harry is nooit een hond van grote wandelingen geweest, liep altijd al heel
snel enorm te hijgen. Ik heb regelmatig naar zijn longen laten luisteren, dat klonk allemaal prima, dus deze uitslag
was verpletterend.
Harry was mijn 3e bouvier, een ontzettende lieve, makkelijke en ook nog eens prachtige hond.
We hebben samen 3 fantastische jaren gehad.
Ik mis hem enorm. Het is saai en stil in huis.
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R.I.P. Boef

28 maart 2017

28 maart 2017 is weer zo’n dag die ik zou willen schrappen uit mijn kalender. Deze dag zorgde voor een bittere
nasmaak. Er moest een pijnlijke beslissing genomen worden in een onvermijdelijke situatie waar wij mee
geconfronteerd werden en die niet langer uitgesteld kon worden.
Ik ben een bouvierliefhebber en de afgelopen 24 jaar heb ik 9 bouviers gehad. Twee ervan als pup en de rest uit
asiels in Nederland en België, inclusief een ‘herplaatser’. De blonde bouviers Boef en Dax stonden vier jaar geleden
op internet en verbleven onder slechte omstandigheden in een Belgisch asiel. Mijn vrouw en ik besloten beide
blonde broertjes op te halen en aan ons gezin toe te voegen. Het was een ongewenste tweeling, kaalgeschoren,
door hun vorige baasje het huis uitgeschopt, aan het hek vastgebonden en uiteindelijk kwamen terecht ze in een
asiel om te wachten op een nieuw baasje. Ze zaten met een kort touw aan elkaar vastgebonden om te voorkomen
dat ze met andere dieren zouden gaan vechten. Na een lange autoreis vonden we deze twee trieste honden,
stinkend, slecht in de vacht, doosbang en ongelofelijk hongerig. We namen ze mee naar huis.
De twee broertjes waren zo aan elkaar gehecht dat ze de eerste tijd samen in één hondenmand sliepen. Ze propten
zich er ’s avonds samen in en waren dag en nacht onafscheidelijk. Als ik in het zwembad les moest geven kwam
mijn vrouw met Dax halverwege even langs om hem te laten zien dat ik er nog steeds was. Hij was oh zo bang om
mij te verliezen. Boef lag lekker in de tuin naar vogeltjes te kijken en wilde na enkele maanden niet meer
wandelen, dat deed hem teveel pijn. Dax overleed na twee jaar, op 3 juni 2015, aan hartkwalen en Boef bleef
alleen achter.
Tot onze verbazing fleurde hij helemaal op. Toch is er vandaag een einde gekomen aan zijn leven. Volgens de
dierenarts zat hij in- en uitwending onder de tumoren. We hebben besloten hem te laten inslapen nadat hij steeds
slechter liep, piepend naar adem begon te happen en er een tumor opensprong waardoor hij veel bloed verloor
door zijn neus.
We zullen je gaan missen Boef. Je lag altijd voor de keukendeur als ik terugkwam uit het zwembad. Met je staart –
stompje kwispelde je mij welkom en met een speciaal hondenblafje maakte je ons duidelijk dat je even wat extra
aandacht en een dikke knuffel wilde hebben. Iedere avond voor het slapen liep je naar buiten en daar wachtte je
geduldig op een korst brood die ik je kwam brengen.
Boef, lieve knuffel van mij, rust zacht en geniet van je nieuwe omgeving waarin je pijnloos en in liefde verder kunt
leven met broertje Dax en je andere vriendjes.
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Op de koffie bij Harrie
Ik ( Jantina) had al enige tijd een erg leuk contact met een ouder
echtpaar. Zij hadden zich vorig jaar aangemeld voor een herplaatser.
Aangezien zij niet zo heel ver bij vandaan woonden en vertelden dat ze
een idyllisch hotelletje runden net over de grens in Duitsland was ik
natuurlijk erg nieuwsgierig dus ben op een dag met mijn beide boeffies op
de koffie gegaan. Ik kwam in the middle of nowhere in een prachtig
natuurgebied. Een waar paradijs voor hondjes.
Wij hadden net daarvoor Scooby naar onze opvang in Duitsland gebracht
en dit leek ons een heel mooi nieuw plekje voor Scooby. Het echtpaar toog
naar Duitsland om de boevenman op te halen. Dat dit een heel trieste
afloop zou hebben konden wij toen nog niet vermoeden. Amper op z'n
nieuwe adres begon Scooby met z'n gezondheid te klungelen en werd zo
ziek dat er amper 3 weken later besloten moest worden hem in te laten
slapen. We waren allemaal zo verdrietig.
En toen kwam Radja in de bemiddeling. Radja was door vrijwilligers van
ons opgehaald omdat zijn baas niet meer voor hem kon zorgen ivm
gezondheidsproblemen en verhuizing. Radja werd opgevangen bij ons
opvangpension in H.
Radja was een goedzak die met alles en iedereen goed overweg kon dus
dat leek ons een perfecte match voor dit echtpaar.
Zij maakten de lange rit en Radja ging mee.
De kleinkinderen hebben een nieuwe naam bedacht. Omdat het zo'n
"heary dog" was werd hij omgedoopt naar Harrie.
En oh wat was Harrie leuk, een grote vriendelijke reus.
Een ware gastheer voor het hotel. Vriendelijk naar mensen en andere
honden. Alhoewel sommige gasten best onder de indruk zijn van zijn
imposante uiterlijk.
Ik was natuurlijk reuze nieuwsgierig naar
deze grote beer dus op een dag ben ik op de koffie gegaan. Harrie was ook wel aan een
trimbeurtje toe dus dat heb ik ook gelijk maar even gedaan.
Ik werd vrolijk begroet door een enorme bouvier, zo groot als hij is, zo lief is hij ook.
De keuken is verboden terrein voor hem maar oh het ruikt daar zo lekker. Maar Harrie is
een slimme hond, tot op de drempel en verder niet. De wandelingen zijn een feest voor
hem, zo heerlijk om midden in de natuur te wonen.
‘S nachts ligt hij in de hal en waakt goed over z'n baasjes en hotelgasten.
Enige nadeel, er lopen ook veel jagers en Harrie houdt echt niet van het geknal.
Vuurwerk, onweer, hij vindt het vreselijk. Dan kruipt hij in een donker hoekje weg.
Ik heb geadviseerd om misschien eens met homeopathie te behandelen.
Verder gaat het super met Harrie, z'n nieuwe baasjes zijn dolgelukkig met hem en Harrie
voelt zich thuis, alsof hij er altijd al geweest is.
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Wat ontvangen foto’s

Benny en Jimmy

Django is alweer ruim 11 maanden bij ons en geniet volop van zijn nieuwe
leven in Zweden en de sneeuw! En wij van hem.

6 maart 2017:Arkos is vandaag 7 jaar geworden. Het maakt hem niet uit. Hij
vindt zelf dat hij elke dag jarig is.
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Spike 11 jaar. Zijn baasje is nog steeds blij met hem.

Bram slaapt nog even verder.

Liv doet het goed op de cursus.

6 april 2017 is Cadiez 8 jaar geworden.

Nando en zijn lammetje.
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Wandeling 9 april 2017
In de herfst maken wij altijd de planning voor het nieuwe jaar. De datum voor de voorjaarswandeling werd
geprikt op 9 april. En natuurlijk hoop je dan dat de weergoden je goed gezind zijn.
We hebben in het verleden al van alles mogen meemaken, van stortregen tot sneeuw tot extreme kou.
9 april overtrof al onze verwachtingen. Het was zonnig en warm, een weertype wat je je wenst in je
zomervakantie.
Bijna 70 baasjes met bijna 50 boefjes troffen elkaar bij Bussloo. Het was even zoeken tot iedereen de juiste
parkeerplaats had gevonden en na een bakkie leut met wat lekkers gingen we op pad.
De honden waren door het dolle heen bij het zien van al dat water. Een aantal honden waarvan de baas
dacht dat ze niet van water hielden bleken ware Inge de Bruijntjes of Pietertjes van den Hoogenband.
Het werd een langgerekte groep en we hadden veel bekijks. We kwamen een man tegen die in
tegengestelde richting liep met een bouvier. Hij vond het geweldig, liep daar vaker en kwam nooit bouviers
tegen en dan nu ineens zoveel. Hij heeft zich direct als "vriend" van de stichting aangemeld en volgende
keer is hij er bij.
Verbazingwekkend blijft het dat alle honden zo harmonieus met elkaar omgaan. Een aantal baasjes gaf ons
te kennen dat ze nog nooit zo'n ontspannen wandeling hadden gelopen zonder bang te zijn voor uitvallen
naar andere honden.
Met zoveel bouviers ( kruissnuivers als het zijn) over het nudistenstrand, wat overvol lag, was ook best een
uitdaging maar ging allemaal prima.
Aan het eind troffen we elkaar allemaal weer bij het paviljoen de Robbeskamp waar iedereen nog iets
lekkers heeft genuttigd en nog lekker van het zonnetje heeft genoten.
Een groot DANKJEWEL aan alle deelnemers die deze dag onvergetelijk hebben gemaakt.
Meer foto’s vindt u hier: https://myalbum.com/album/yuo4ntc9rvWG
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Klassieke homeopathie en epilepsie
Iedereen die wel eens een epileptische aanval gezien heeft zal beamen
dat ze dachten dat hond hun hond dood ging. Ik ken maar weinig ziektes
of aandoeningen naarder dan epilepsie. In mijn huidige werk en
voormalige werk als paraveterinair heb ik toch veel epileptische
aanvallen gezien, maar toen onze herplaatser Angus zijn eerst aanval bij
ons kreeg, dacht ik in eerste instantie 'hij gaat dood'.
Epilepsie went nooit.
Wat is epilepsie?
Het woord epilepsie is afgeleid van het Griekse woord wat ‘overvallen’ betekent.
Epilepsie is een aandoening waarbij regelmatig aanvallen optreden doordat in de
hersenen bepaalde signalen niet worden afgezwakt.
Normaal gesproken worden signalen opgevangen en verwerkt. Bij honden met
epilepsie worden de opgevangen signalen niet goed verwerkt.
Bij honden met epilepsie worden de opgevangen signalen niet goed verwerkt.
Hierdoor hopen deze zich op en komen op een bepaald moment tot uitbarsting in
een aanval. Een aanval kan met diverse verschijnselen tot uiting komen. Tijdens
een aanval verliest een patiënt tijdelijk volledig of gedeeltelijk het bewustzijn en
kunnen er diverse verschijnselen optreden.

Soorten epilepsie
Er zijn twee vormen van epilepsie, primaire en secundaire epilepsie.
Primaire epilepsie is een erfelijke vorm van epilepsie, ook wel ‘echte’
epilepsie genoemd. Er is meestal geen oorzaak te vinden, waardoor er
vanuit gegaan wordt dat het erfelijk is. De diagnose wordt dan ook gesteld
door andere oorzaken uit te sluiten. Bij primaire epilepsie komt de eerste
aanval gemiddeld voor op 3-jarige leeftijd en globaal tussen de 1 en 5 jaar.
Als er een aanwijsbare oorzaak is voor het optreden van epileptische
aanvallen wordt er van secundaire epilepsie gesproken. Deze vorm kan dan
ook op elke leeftijd voorkomen.
Oorzaken kunnen divers zijn. Orgaanproblemen waardoor gifstoffen in het
lichaam komen zoals bij nierfalen of leverafwijkingen, problemen in de
hersenen als gevolg van trauma, infectie of een tumor, lage suikerspiegel of
externe vergiftiging kunnen secundaire epilepsie veroorzaken. Omdat er een
aanwijsbare oorzaak is wordt deze vorm van epilepsie ook wel reactieve
epilepsie genoemd.

Soorten aanvallen

.

Een aanval bestaat uit drie fases. Daarnaast kan de aanval zich op verschillende manieren uiten.
De drie fases van een aanval bestaan uit:
- De eerste fase begint met gedragsveranderingen, ook wel de aura of prodrome genoemd. Tijdens de aura kan de hond meer aandacht
vragen of onrustig zijn. De signalen kunnen echter zo subtiel zijn dat de eigenaar deze niet opmerkt en een aanval uit het niets lijkt te
komen.
- De tweede fase is de eigenlijke aanval, de ictus. De aanval op zich kenmerkt zich door verstijving gevolgd door schudden, of trappen
Met de poten. De hond kan kauwbewegingen maken, schuimbekken, urine en/of ontlasting laten lopen. Soms maken ze jankende of
blaffende geluiden en de ademhaling kunnen versneld zijn.
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De tweede fase kan op verschillende manieren tot uiting kan komen.
Gegeneraliseerde aanval of grand mal; een volledige aanval bestaande uit een eerste, tweede en derde fase
Partiële aanval; de aanval treedt plaatselijk op, bv trillen met één poot. Deze aanvallen kunnen zich uitbreiden naar een
gegeneraliseerde aanval
Psychomotorische aanval; voornamelijk te herkennen aan afwijkend gedrag zoals naar denkbeeldige vliegen happen of staart
jagen
Clustering; binnen korte periode treden er meerdere aanvallen op. Tussen de aanvallen door herstelt de hond volledig
Status epilepticus; de aanval duurt 10 minuten of langer waarbij de hond niet of nauwelijks bij bewustzijn komt. Elke aanval
wordt gevolgd door een nieuwe.
De derde en laatste fase wordt de postictale fase genoemd en is de afsluiting van de aanval. Deze fase kan enkele minuten tot
enkele dagen duren.
Soms is de hond na de aanval direct weer op de been, maar meestal blijven ze kort na de aanval een tijdje bewegingloos liggen of
zijn ze onrustig, gedesoriënteerd en versuft waardoor ze tegen van alles oplopen. Vaak hebben ze na een aanval overmatige
honger en/of dorst, waarbij ze niet bewust lijken te zijn van wat wel en niet eetbaar is.

Wat kun je zelf doen bij een aanval?
Het is vooral van belang om tijdens een aanval of als deze zich aandient rustig te blijven. Dat is misschien makkelijker gezegd dan
gedaan, maar bedenk dat de hond er niets aan heeft als je in paniek raakt.
Leg of sleep de hond naar een veilige plek, waar hij zich niet kan bezeren of verwonden.
Probeer niet de kop vast te houden of de tong uit de bek te halen. Door de ongecontroleerde bewegingen van de kop en het
klapperen van de kaken kunnen ze per ongeluk bijten.
Verwijder stimulerende prikkels. Dim lichten, schakel de radio of televisie uit en maak zo min mogelijk geluid. Praat met gedempte
stem tegen de hond om hem gerust te stellen.
Blijf bij de hond tot hij volledig hersteld is.
Neem de tijdsduur van de aanval op en maak, indien mogelijk, een opname van de aanval of beschrijf de symptomen van voor,
tijdens en na de aanval.
Wees voorzichtig met vaccinaties. Overweeg om aan de hand van titerbepaling gericht te vaccineren.
Ga eventueel over op een voeding die geen onnodige toevoegingen bevat
Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van chemische shampoo, vlooienmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

Wat kan homeopathie doen?
Zoals bij elke klacht en aandoening kan ook epilepsie met homeopathie behandeld worden.
Ik maak onderscheid tussen behandeling tijdens een aanval en behandeling van de hond in de periode tussen de aanvallen. De
behandeling tussen de aanvallen heeft als doel de hond weerbaarder te maken voor het oppikken van prikkels die de hersenen moeilijk
kunnen verwerken. Daarnaast wordt het op de juiste manier omzetten van deze prikkels in de hersenen gestimuleerd. Hierdoor kunnen
de aanvallen afnemen in frequentie en hevigheid. Soms treden de aanvallen zo frequent op dat de behandeling eerst gericht is op
afname van de frequentie zodat er tijd ontstaat om de op de tussenliggende periode te behandelen.
Behandeling tijdens een aanval moet zorgen dat de hond zo snel mogelijk uit de aanval komt met een zo kort mogelijke herstelperiode.
Is er een duidelijk aura, de eerste fase van een aanval, dan kan daar een middel voor gegeven worden met het doel dat de aanval niet
tot uiting komt.
Welk middel een hond met epilepsie voorgeschreven krijgt, hangt af onder andere af van de aanleiding voor het ontstaan van de
epilepsie, onder welke omstandigheden het tot een aanval komt dus wat is de trigger voor een aanval, de hevigheid van de aanvallen,
de symptomen tijdens en voor een aanval.
Voor de behandeling tussen de aanvallen in is de persoonlijkheid van het dier voor mij van belang en of er
persoonlijkheidsveranderingen zijn opgetreden sinds de epilepsie.
Het is fijn als ik zo veel mogelijk specifieke en bijzondere informatie krijg, waardoor een behandeling de meeste kans van slagen heeft.
Epilepsie, een moeilijke aandoening maar zeker geen onmogelijke aandoening!
Mocht u vragen hebben over een behandeling voor uw dier of wilt u meer informatie over homeopathie, dan kunt u contact met mij
opnemen, zie www.mirjamkooy.nl voor contactgegevens.

Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn.
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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

Hebt u tips,
wetenswaardigheden,
evenementen die u onder de
aandacht wilt brengen?

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
juni 2017

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)
Mirjam Kooy Homeopathie

Wilt u,
naast meeleven, meelezen,
misschien zelfs meeschrijven,
ook een meer actieve invulling
geven aan de herplaatsen 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
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