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Voorwoord
Met trots kunnen wij U melden, dat wij in 2011, 97 bouviers aan een nieuw thuis
hebben kunnen helpen waarvan werden 53 bouviers uitsluitend door onze
tussenkomst werden herplaatst.
In juni en december waren er de traditionele bouvierwandelingen waaraan een groot
aantal bouviers en baasjes deelnamen. De midwinterwandeling van december was
weer oergezellig en leek om de krant te citeren door het drassige terrein wel op “ een
overlevingstocht”.
Hierna in dit magazine doet Jantina Oltwater uitvoerig verslag van deze wandeling.
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Door de regelmatige publicatie van magazines en nieuwsbrieven, de uitgebreide
informatie op onze website, alsmede door de samenwerking met de NBC, de
Interessengemeinschaft Bouviers des Flandres en andere organisaties hebben wij de
basis voor onze werkzaamheden voor herplaatsbouviers verder uitgebouwd.
Inmiddels beschikken wij met een voltallig bestuur, een kynoloog als adviseur en drie
zeer ervaren en deskundige medewerksters over een uitstekend team waarmee wij
ook in 2012 weer veel bouviers en hun baasjes met herplaatsing, informatie en
adviezen kunnen helpen.
Hierna in het magazine stellen bestuursleden, adviseur en medewerksters zich aan U
voor.
In 2012 zullen wij naast de traditionele bouvierwandelingen een aantal trimclinics en
boevenklassen organiseren. U ontvangt daarover ruim van tevoren bericht.
Tevens zullen wij aanwezig zijn op manifestaties van de NBC en zullen wij de
samenwerking met andere organisaties verdiepen en uitbreiden.
Onze stichting is voor de financiering van haar werkzaamheden afhankelijk van
donaties.
Naast de donaties van dankbare baasjes ontvingen wij dit jaar dankzij Bert
Smallenbroek een genereuze donatie van Vobra Special Pet Foods B.V. uit Veghel.
Voor al deze donaties willen wij U en in het bijzonder Vobra Special Pet Foods B.V.
graag ten zeerste bedanken.
Vanaf 1 januari 2012 kunt U toetreden tot de “Vrienden van de Stichting
Bouviersupporters”. Voor slechts € 30,= per jaar steunt U onze werkzaamheden,
geniet U een aantal voordelen bij onze activiteiten en houden wij U middels ons
magazine, nieuwsbrieven en website op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen
en activiteiten.
Teneinde onze organisatie voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk te maken zullen
wij op korte termijn bij de Belastingdienst de zogenaamde ANBI- status aanvragen.
Uitgebreide informatie over de fiscale voordelen voor U als donateur van organisaties
welke over de ANBI- status beschikken, kunt U vinden op de website van de
Belastingdienst.
Ook dit jaar ontvingen wij van U leuke en originele kerst- en nieuwjaarswensen welke
wij als een welkome steun voor ons werk ervaren en waarvoor wij U gaarne van harte
bedanken.
Tot slot wensen wij U [en Uw bouviers] nogmaals een gezond en voorspoedig 2012.
Stichting Bouviersupporters 4 januari 2012
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Wie vond een nieuw thuis in het 4de kwartaal 2011

Drayco

Lebar

Bodi

Djihn

Ron

Toska

Macho

Oskar

Joost

Pitoux

Joran

Mimo

Chad

Lincoln

Sandor

Boris

Jacky

Wij willen iedereen bedanken
voor de leuke kerstkaarten en groeten die we hebben mogen ontvangen !!
Wij wensen U een boevengoed 2012 en zouden het erg leuk vinden om U een keer te mogen begroeten op 1 van onze evenementen !!
Houdt daarbij de nieuwsbrieven en onze site in de gaten
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Midwinterwandeling Haaksbergen 17 – 12 - 2011
Vorig jaar is het plan ontstaan om een midwinterwandeling te
organiseren. Al snel werd gekozen voor Haaksbergen in het
prachtige Twente, vanwege het prachtige buitengebied. Daarnaast
vonden we het wel een leuk idee om hierbij een Twentse traditie
ten gehore te laten brengen namelijk: het midwinterhoornblazen.
Haaksbergen heeft een erg leuke groep jonge vrijwilligers die deze
traditie in stand houden. Ieder jaar, van de eerste advent tot 3
koningen, komen ze bijeen om een aantal keren te blazen in en
rondom Haaksbergen. Bovendien vinden zij het hartstikke leuk om
bij een evenement een deuntje te laten horen.

De historische achtergrond van de midwinterhoorn:
Het is winter, koud en donker. De wind waait door de kale boomtakken. De eerste adventzondag is reeds achter ons. De
sfeer van het komende kerstfeest is overal aanwezig. Ergens in de verte klinkt een klaaglijk geluid, dat weergalmt over de
heuvelrug. Dan is het weer stil. Opeens weer dat geluid. Wat is dat? Vanuit een andere windrichting weerklinkt ook dat
geluid…..
Voor een Twentenaar een bekend geluid. Het kondigt de geboorte van het Kerstkind aan en dat sinds mensenheugenis.
Deze klaagzang komt voort uit een houten hoorn, bestaande uit twee tegen elkaar geklemde helften, bijeengehouden door
strak aangetrokken dunne takken of biezen. Een Germaanse stam blies deze hoorn altijd tijdens de laagste zonnestand.
verklaring omtrent de reden van het blazen, juist tijdens de laagste stand van de zon, kon echter niet worden gegeven. Men sprak de taal
der Saksen niet en de Kelten waren al meer dan 100 jaar vertrokken uit dit gebied. Was het om de zon weer hoger aan de hemel te
krijgen? Of moesten de boze geesten van de in het najaar ingezaaide velden verjaagd worden om de oogst voor het komende seizoen te
garanderen? Een duidelijk antwoord op deze vragen kan niet gegeven worden. Na de Grote Volkshuisvesting en het in elkaar storten van
het Romeinse rijk rond het jaar 400, breidde zich langzamerhand het Christelijke geloof uit over Europa. Ook de heidense stammen uit de
regio werden door vertegenwoordigers van de kerk benaderd. Het geloof in mythen stierf hierdoor uit. Het gebruik van de
"Mirreweenterhoorn" bleef echter nu met een duidelijke functie bestaan en wel de aankondiging van de geboorte van het Kerstkind, de
geboorte van Christus die vrede zal brengen op aarde.
De "Mirreweenterhoorn" is tegenwoordig beter te hanteren dan vroeger. De in water opgezwollen hoorn is vrij zwaar. De hoorn werd
tijdens het blazen op de rand van de put geplaatst om hem niet te hoeven tillen. De geblazen melodie is per buurtschap anders. De
volgorde van tonen is nooit op papier gezet. Van generatie op generatie weten de blazers hoe er geblazen moet worden.

Was vorig jaar de setting helemaal geweldig, een laagje sneeuw, paar graadjes vorst en een zonnetje wat
zich af en toe liet zien, dit jaar was de sneeuw en vorst ver te zoeken. De hele week had het geplensd en ik
had er een hard hoofd in dat het zaterdag droog zou zijn. Het aantal aanmeldingen was boven verwachting.
Het zou toch sneu zijn als we allemaal zouden verregenen. ( De enigen die het niet erg zouden vinden zijn
waarschijnlijk de honden). Wat schetst mijn verbazing…. Op zaterdagmorgen scheen een waterig zonnetje.
Jippie, dan kon het toch nog goed komen. Koud was het niet….Vanaf 13.00 uur hadden we afgesproken op
locatie de Watermolen. Met slechts 1 afmelding hadden we een leuke groep. 35 personen en 28 honden.
( op een verdwaald ander ras na allemaal boeven)
Iedereen was keurig op tijd, behalve onze voorzitter hahahaha. Eén van
hun boeven vond het nodig om, voor vertrek van huis, nog even op
eendenjacht te gaan. Tja, het zijn boeven hè …wie kent dat niet….Gelukkig
konden zij halverwege instappen in de groep. Bij de watermolen en
onderweg stonden de midwinterhoornblazers ons op te wachten. Een
enkele boef werd er een beetje nerveus van, maar de meesten kon het niet
deren en zij hebben een lekker partijtje kunnen zwemmen terwijl wij van
het concert, met een jachtbittertje in de hand, konden genieten. De
wandeling was prettig, geen trammelant onder de honden, veel
prutschuiven ( na weken regen kunt u zich daar wel iets bij voorstellen
denk ik) en veel gezelligheid.

Pagina 4

Bouviersupporters Magazine
Januari 2012
Wij hebben kennisgemaakt met heel veel leuke mensen die je normaal
alleen van mailcontact kent. En we hebben oude bekenden weer terug
gezien.
Ik wil graag iedereen bedanken voor Uw komst ( van dichtbij en van
heinde en ver) om mee te wandelen. U heeft, samen met uw honden,
deze wandeling weer tot een groot succes gemaakt !
Ook wil ik u bedanken namens de midwinterhoornblazers, uw gulle gift
was meer dan welkom en heeft hen aangenaam verrast!
En natuurlijk gaat ook een woord van dank terug naar de jongens van de
midwinterhoornblaozers Haaksbergen. Met zijn zessen hebben jullie onze
wandeling perfect opgeluisterd.
Verder wil ik de journaliste van de TCtubantia bedanken voor haar
aanwezigheid en het ontzettend leuke verslag in de krant de volgende
dag. Ook moest ik alle deelnemers namens haar een reuze compliment
geven dat iedereen de honden zo goed onder controle hadden. Zij melde
mij namelijk ( voor de start) erg bang voor honden te zijn… …
Ik geloof dat wij iemand enorm hebben geholpen om over haar angst
heen te komen.
De midwinterwandeling is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement
van de stichting Bouviersupporters.

“Verslag van de
wandeling in de krant”
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“Wij hebben een
geweldig middag
gehad. Tairo en Sienna
liggen nu voor pampus,
dus ik denk dat zij ook
wel erg hebben
genoten..”
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Meer foto’s en video’s vindt u op http://www.mijnalbum.nl/Album=FP67BUP3
en op de website http://www.bouviersupporters.nl/midwinterwandeling.html
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Hoe is het met ………….
Zo door het kwartaal heen komen er bij ons best wat berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen
van de baasjes zijn. De meesten 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 de
betrokkenheid en wil uit spreekt om er samen met de nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze berichten, goed of
minder goed, graag met onze lezers delen.

Toska
Al heel lang was dit baasje op zoek naar een blondje…. En alles wat er kwam… geen
blondje….
Totdat Toska een 7 jarige dame zich aandiende, gelijk werden de gegevens
doorgegeven aan de nieuwe potentiële baas en ja, er was een klik en al snel ging
Toska mee naar haar nieuwe huis !!
Hieronder een berichtje van haar
“Lieve en aardige bouviers(vrienden)supporters
Hartelijk dank voor het doorgeven van mijn verblijf in Uden.
Vanochtend kwamen ze kennismaken en hebben me gelijk meegenomen.
Lekker die vloerverwarming zeg een hele verbetering met die koude vloeren daar.
Ik geloof dat ik hier wel kan aarden, in ieder geval ben ik al diverse keren uit
geweest. Stom,stom.. ik vergeet steeds dat ik niet moet trekken, maar dat maken
ze me steeds weer duidelijk.
M'n slaapplek is lekker in de kamer dus ik houd alles rustig in de gaten en vermaak
me.
Nogmaals hartelijk dank voor het doorgeven.
Ik woon dus nu in Bennekom geen telefoon wel bezoek met worst”
Toska

Ron

Ron zat als hele jonge kruising reu in het asiel in Almelo. Hij kende niet veel, was niet
zindelijk en moest veel leren.
Er kwam al snel belangstelling vanuit Duitsland.
Onlangs kregen we onderstaand bericht met de foto’s van hem. Het leuke is dat de Duitse
mensen ons in het Nederlands schrijven… chapeau !!
“Ik wilde praten over Ron.
Hij heeft zich goed, kan hij worden geaaid door de kinderen, de kleinste dochter, hij is erg
voorzichtig en houd het goed werkt still.Im bos op een lijn en blijven voorsprong van iets
dicht bij mij alleen wanneer een geluid is wat hij niet kan herkennen.
Met onze buren in de honden speelt hij een beetje, maar nog steeds verdacht, omdat hij niet
goed kent.
Hij is zindelijk en nog meer uitgesproken in het huis.”
Kortom: het gaat goed met Ron, hij vermaakt zich prima met de kids en de honden van de
buren. Hij is wel een beetje achterdochtig maar dat komt omdat hij ook niets kent. Hij is
zindelijk !
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Balou
Eigenlijk wilden ze geen boef meer. Het verdriet was zo groot na het overlijden van
hun oude boef.
Dit konden ze niet nog een keer verdragen. Maar ja, Misty ( de cane corso) miste
toch wel heel erg een maatje…. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toch
kwam er weer een boef, via de bouviersupporters natuurlijk 
Hieronder de laatste berichten:
“Met de beestenboel gaat het echt geweldig!
Balou heeft een nieuw vriendinnetje er bij,hij gaat helemaal uit zijn dak als onze
kleindochter komt.
is dan ook niet meer bij haar weg te denken.
een korte knokpartij heeft hij ook al gehad met een andere hond die naar hem
begon te grommen en grauwen.
De lieve en zachte Balou explodeerde spontaan en greep gelijk zonder aarzeling die
andere hond (die nogal groter was dan hem) toen was Balou niet meer zo zacht en
aardig.
Wat betreft het strand,dat vind hij wel leuk. Maar het water in doet hij beslist
niet,ook al gooi ik een stok in het water of ga ik er zelf in. (sto nd ik dus ff voor paal,
tot aan mijn knietjes in het water en broek nat Balou roepen)
Nee, dan loopt hij liever de andere kant op, over de dijk door het natte gras
sjokken.
Als hij iets wil, zoals eten, koekje, tv kijken of iets anders, dan wijst hij het wel met
zijn neus aan.
Ook het grasveld krijgt regelmatig een (ploeg)beurt, dan vliegen Misty en Balou
weer als een gek achter elkaar aan.
Ik neem hem ook wel eens mee naar de dierenwinkel, daar is hij een graag geziene
gast en hij kijkt er zijn ogen uit maar zal niet zomaar wat pakken.
Dat doen ze beide in huis ook niet, ook al staat er van alles op tafel (per ongeluk
een keer een nacht een schaaltje met LEVERWORST laten staan, niets gebeurt …..)
Knuffels en kroelen op schoot is voor hem helemaal een feest en dat doen ze dan
samen (probeer het maar een grote boef en cane corso op schoot)”
Tot zover even een update van een paar mensen en dieren die het geweldig met
elkaar kunnen vinden.

Borus
Borus heeft het reuze naar zijn zin. Dat kan ook niet anders
als je in zo’n gezellige beestenboel bent terecht gekomen….
“Hallo, hier wat foto’s van ons ... de grote hond, was onze
schat Rufo, mix boef uit spanje, die afgelopen zomer is
overleden..
de kleine is Gringa, mix bouvier-boerenfok, zij is er nog
gelukkig.. wordt 2 jan. 14!
de gans en eenden zijn hier opgegroeid en de gans, Guus is
hier geboren.. de zijdehoentjes hebben m uitgebroed!
De geitjes Bella en Babsje zijn er in maart bijgekomen en
Kimmetje, de pony, in juni..
Kimmetje was dol op Rufo...! en nu vind ze Borus ook wel erg
interessant..
t’is jammer dat het zo 'n blubberboel is anders konden ze
samen in de wei.. maar nog effe voorzichtig met onze pup in
de groei...!”
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Max
Max moest verhuizen omdat zijn baasjes niet genoeg tijd meer aan hem
konden besteden door veranderde privé omstandigheden.
Gelukkig hebben we al heel snel een nieuw thuis voor hem kunnen vinden.
Hij had zich samen met de baasjes aangemeld voor de midwinterwandeling
maar helaas konden ze door omstandigheden niet komen. Wel het
onderstaande bericht :
“Het gaat super met Max Echt een lobbes, hij is vriend met iedereen en
alles. Wij zijn recent een weekendje weg geweest met de camper en dat
ging perfect. Wij zijn nog steeds heel blij met hem. Echt jammer dat je
hem niet kunt ontmoeten zaterdag maar uitstel is zeker geen afstel !!”
En dat is een feit : uitstel is zeker geen afstel, wij verheugen ons op een
ontmoeting !

Basko
Basko is 1 van de pups van Grietje….. u weet het vast nog
wel….Grietje en Duncan die samen in het asiel belanden en Grietje
die toch zwanger bleek te zijn.
Basko is uitgegroeid tot een zeer imposante lieve jongen…. Ik heb
gelukkig een keer live met hem kennis mogen maken. Hij heeft het
reuze naar zijn zin met Jack Russel James. Helaas is zijn grootste
makker Diva ( de boerboel teef) overleden van ouderdom. Maar
Basko wordt heerlijk verwend door zijn baasjes en hij vermaakt zich
opperbest tussen de paarden. Hij loopt al keurig mee op een leuke
buitenrit.
En Basko blijkt een echte boef….
Kijk maar eens naar de eerste foto……

Grietje
Ook krijgen we nog steeds leuke foto’s en berichtjes van
Grietje.
Zij vermaakt zich opperbest, gaat veel op reis met haar
nieuwe baas en haar hondenvriendje, de Hovawart !
En moet je nou toch kijken waar die Basko op lijkt….. wat
een gelijkenis vinden jullie ook niet ?

Max 2 (Macho)

Max…… nee niet dezelfde als net….
Max is een reu geboren in 2006 die wegens ziekte
van zijn baas terug gebracht is naar de fokker.
Voor Max zijn we, in opdracht van zijn fokker, op
zoek gegaan naar een nieuw adres
Max is verhuist naar de Duitsland, naar de Eifel… en
dat hij het naar zijn zin heeft kun je zien aan de
foto… een bekkie om te zoenen ….
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Drayco
Drayco, een prachtige blonde beer van bijna 2 jaar, zat onlangs in het asiel in
België. Hij was naar het asiel gebracht, omdat zijn baas hem niet de nodige
beweging meer kon geven Het was een jonge knaap, onwijs knap en de nodige
opvoeding gehad.
Daar hadden we snel een adresje voor gevonden.
Zeer bouvierervaren mensen die al vaker een herplaatser hadden opgevangen.
Drayco woont nu op een boerderij. Waar af en toe de Heidelwachter van
hun dochter komt spelen.
Hieronder een heel kort bericht:
“Het gaat heel goed met Drayco Net of hij hier altijd al geweest is. Het is een
lieve speelse hond.”
Nog een berichtje:
“Hij is al aardig gewend. Alleen met de kleinkinderen moeten we in de gaten
houden wat hij doet. Hij wil tussenbeide komen als we met ze spelen. Dat is
wel een beetje lastig maar ik ga me opgeven voor een gedragscursus om dit
wat bij te sturen. Verder is het een lieve hond. Beetje brutaal en erg speels en
lenig. Hij is net naar de kapper geweest. Hij is niet al te dik en had vlooien. Hij
is wel erg kaal nu en ziet er even heel anders uit. Ik heb een paar foto’s
toegevoegd .”

Brando (Lebar)
Nog zo’n knappe jonge vent Lebar. Lebar werd bij ons aangemeld voor
herplaatsing. Zijn baasjes waren zeer ernstig ziek dus de reden van
herplaatsing greep ons ook allemaal heel erg aan.
Alleen een topadres zou goed genoeg zijn voor Lebar en dat hebben we
gevonden !!
Lebar is verhuist naar Groningen waar de nieuwe baasjes heel erg blij met hem
zijn. Bij een nieuw begin hoort een nieuwe naam, dus is hij omgedoopt…...hij
heet nu Brando!
De nieuwe baasjes wilden graag gehoorzaamheid cursus met hem volgen en
gingen op zoek in de omgeving naar een goede hondenschool. En die hebben
zij ook gevonden.
In eerste instantie wilden ze graag op training bij Bert Smallenbroek maar daar
zat alles al helemaal vol. Ze starten in Januari in Groningen.
Met Brando gaat het prima, hij voelt zich al prima thuis !
Hij geniet van de vrijheid en de aandacht bij Bennie en Marijke .
Ik kan jullie vertellen dat de oude baas van Lebar dol gelukkig is dat alles zo
snel en goed verlopen is….en dat Brando zo’n fijn huis heeft gevonden.

Bud
Een hele korte update van Bud
“Wij hebben nog altijd veel plezier met Bud,
vanaf dag 1 is hij grandioos….
Hij speelt met onze andere hond en onze
katten, het is helemaal geweldig !”
Hierbij een foto van Bud en zijn maatje !
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Nouschka
Ook voor Nouschka een dame geboren in 2004 gingen we op zoek
naar een huis waar ze meer tijd een aandacht voor haar hadden.
Dat hebben we gevonden. Ze hoeft nooit meer alleen te zijn en we
hebben een paar mensen heel erg gelukkig gemaakt.
Kijk maar naar onderstaande mail…..
“Nouschka is een geschenk uit de hemel. Een lekkere knuffelbeer.
Het liefst ligt ze bij mij op schoot. Ze is inmiddels wel wat
afgevallen, ze was wel wat te dik vonden wij. Ik ben ook gelijk lmet
haar naar de kapper geweest, want ze was aan een trim beurtje
toe. De vorige eigenares zei dat ze veel blafte. Dat is al veel minder
geworden. We zijn natuurlijk ook de hele dag bij haar.
Ze slaapt 'snachts op de bank en dat vind ze heerlijk. Nouschka is
echt de hond die ik al heel lang zocht, nadat mijn eerste bouvier
overleden was. Ze heeft hetzelfde heerlijke karakter. Ze ging na
drie dagen al los mee uit wandelen en liet me geen seconde uit het
oog. Dus in een woord
Een zaligheid!!!
Nogmaals bedankt”

Shester
Shester zat in het asiel in Belgie….. een boef met gebruiksaanwijzing…. Maar oh hij is
toch zo leuk….Shester heeft het goed naar zijn zin, hij gaat in de toekomst definitief
verhuizen naar Hongarije !
“Wij willen je graag bedanken voor je inzet en support bij onze Shester en wensen je
heel veel succes voor de toekomst. Shester verblijft al sinds juni in Hongarije en heeft
het daar bijzonder naar zijn zin. Hij is daar de gehoorzaamste hond die je je kunt
denken (het blijft een Boef met streken, hoor, maar dat mag). Vijf dagen in Nederland
was weer een crime. Het is gewoon een Magyar kutya (Hongaarse hond). Hij voelt zich
hier niet thuis. Daar wel. We genieten van hem. Mede door jouw inzet en
bemoeienissen. Dus nogmaals bedankt”

Spike
En als je bij Shester komt dan moeten we het ook
even hebben over Spike.
De baasjes van Spike zijn namelijk familie van de
baasjes van Shester en zijn door hun naar onze site
verwezen.
Spike is een imposante grote boef met een heel klein
hartje. Maar owee….. als het er op aan komt dan
staat meneer zijn mannetje.
Hij is bij baasjes terecht gekomen in het prachtige
twente ! ( jawel….. wederom in mijn prachtige
twente) En ook Spike gaat in de toekomst definitief
verhuizen naar Hongarije.
Spike en Shester gaan niet zo heel goed samen. Als
de beide echtparen gaan wandelen dan beginnen ze
ieder aan een andere kant van de weg anders is het gelijk knokken tussen die twee ( waarschijnlijk, want echt
uitgeprobeerd hebben ze het nog niet) Gaandeweg komen ze dan wel meer naar elkaar toe en dan gaat het wel
goed.
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Spike leeft bij mensen die een winkel aan huis hebben. Spike is van zichzelf een hele slimme boef hoor …. Als er
klanten komen dan is meneertje lekker rustig, slaat niet aan, jaagt de mensen niet weg met zijn imposante
voorkomen. Is er echter iets aan de knikker dan komt hij in het gareel !!
Kleine hondjes blijven hem interesseren, in negatieve zin dan wel te verstaan…… als het begint te krijsen en te
janken dan zijn ze aan de beurt…. Maar ja….. geef hem eens ongelijk
Verder is het voorbeeldige hond die uitermate goed past bij zijn nieuwe baasjes en het reuze naar zijn zin heeft

Blondy
Blondy hoogbejaard en dan nog op zoek naar een nieuw thuis…..
We hadden er een hard hoofd in maar toch is het gelukt en geniet
ze nu al een aardig tijdje bij haar nieuwe baasje. Zij heeft een
hondenuitlaatdienst dus dat is natuurlijk helemaal toppie voor
een boef die van wandelen en zwemmen houdt…Beter kon Blondy
het niet treffen. We hebben Blondy en haar baasje ook al mogen
ontmoeten bij een wandeling en wat een leuk stel is.
Hieronder een korte update
“Nog een update wat Blondy betreft.
Ze is geopereerd aan de baarmoederontsteking en heeft daarna
nog 3 kuurtjes gehad omdat het nog niet helemaal over was.
Na de laatste kuur, toen ik net op vakantie was, bleek er bij de oppas een nieuw probleem voor te doen.
Na mijn vakantie direct naar de dierenarts en bleek ze ontstoken anaalklieren te hebben, weer een kuur en
zalf. Nu is ze weer helemaal terug en "al" 3 weken zonder medicijnen (na het begin van de toestand met
haar loopsheid begin mei. Hopelijk is ze nu klaar met aanmodderen. Ze eet weer als een dijker en ligt nu
lekker te snurken op de hokker, het lopen gaat super. Het is tenslotte toch een superOma.”
3 weekjes later nog een update:
“Met Blondy gaat het prima. Ze ligt lekker te snurken nu. Het eten en bietsen wordt steeds erger. Vooral
bij mijn vader. ze stoot je arm gewoon weg als je eet. Ze eet als een bouwvakker het komt er ook weer uit
gelukkig. Anders hadden haar kunnen omrollen. Ze lijkt soms wat aan het dementeren, maar het zijn soms
ook uitgekookte acties van haar als ze niet wilt luisteren.”

Bella
Bella (1 van de pups van Grietje)
Ja, en Bella is dus het broertje van Basko… eerder vermeld……
Alhoewel ik denk dat Bella de meeste genen mee heeft gekregen van haar paps, want ze lijkt in de verste verte
niet op Grietje of Basko…..
Een korte update hieronder :
“Bella, die nu aan mijn voeten ligt, is het resultaat van ons contact en de inspanningen die jij hebt verricht.
Heel graag wil ik je daarvoor bedanken.
Met Bella hebben we het nodige meegemaakt de afgelopen weken; bij terugkomst van vakantie was ze zo druk
en enthousiast dat ze op de weg belandde door een auto is aangereden, 2 poten op 2 plaatsen heeft gebroken,
waarna haar voorpoot is gegipst en haar achterpoot in een frame is gezet. Nu is alles eraf (loopt ze nog erg
vreemd) en moeten we spieren kweken…….
Maar, dit in dit alles hebben we wel ervaren wat een belangrijke plek deze dame (die nu helemaal moeders
mooiste niet meer is) in de korte tijd dat ze bij ons is, is gaan innemen.
Jouw bemiddeling ligt aan de basis hiervan.
Dus, namens ons allemaal veel dank, alle goeds en lieve groet”
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Basko 2
Basko ( nee, niet het pupreutje van Grietje maar een andere Basko..)
Hij moest ook op zoek naar een nieuw adres omdat zijn oude baasje, vanwege privéomstandigheden niet meer
genoeg tijd voor hem vrij kon maken.
Hieronder een kleine update van Basko
“Zo vlak voor de kerst leek me een geschikt moment om even door te geven hoe het met Basko gaat.
Ik heb een paar foto's bijgevoegd. Zoals je ziet is Basko flink gegroeid. Hij eet inmiddels goed en is dus ook
iets dikker geworden; hij heeft nu een goed gewicht.
We gaan elke week met hem naar de cursus maar luisteren is toch niet zijn hobby. Hij vindt alles geweldig en
is overal wild enthousiast over. In huis luistert hij wel erg goed maar buiten is het nog moeilijk. Hopelijk komt
dat nog.
Rest mij om te zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over Basko, hij heeft zijn draai helemaal
gevonden.”

Laska
Eindelijk eens een berichtje van ons over Laska. Zoals jullie kunnen
zien op de bijgevoegde fotos ziet ze er prachtig uit, ze was toen net
naar de kapper geweest. We zijn ook erg blij met haar en vooral ook de
mechelaar Anka.
Waar de een is, is de ander ook en ze kunnen nog steeds soms uren
ravotten samen. Qua karakter passen ze ook goed bij elkaar omdat ze
allebeide niet echt dominant gedrag vertonen, maar elkaar dus goed
verdragen. Jaloers zijn ze wel, als je de ene aanhaalt dan meldt de
andere zich onmiddellijk om vooral niets tekort te komen.
Laska heeft wel even nodig gehad om erfvast te worden en vooral al
de andere dieren was eerst moeilijk om die met rust te laten. Anka was
er dan om het goede voorbeeld te geven en nu nog zie je vaak dat
Laska eerst afwacht wat Anka doet.
Ook Laska loopt nu gewoon tussen de eenden, kippen, parelhoenders
en pauwen door en kunnen we haar rustig op het erf los laten lopen. Ze
weet nu ook precies tot hoever ze mag richting weg, ook als ze soms
alleen thuis zijn.
Elke dag gaan we 2x een half uur wandelen met de honden en gewoon
los, wat daar ook gewoon kan en mag. Het heeft wel even geduurd
maar ze laat nu iedereen en alles met rust en komt onmiddellijk naar
me toe als het nodig is. Ook gaat ze de sloten niet meer in.
Ze is gisteren weer naar de kapster geweest en is nu weer wat
gemakkelijker schoon te houden met dit natte weer, en is dan nu ook
weer erg mooi. De trimster is lid van de kynologenclub hier en die wil
Laska graag es op de show hebben daar en Gea vindt het ook wel leuk
dus wellicht gaan we dat een keertje doen.
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Joshi en Sorbas
Nadat de Duitse baasjes zich eerst al ontfermt hadden over herplaatser
Sorbas ( niet door ons bemiddeld) hebben zij besloten om voor Sorbas een
maatje zoeken.
Maar daarbij gingen ze niet over 1 nacht ijswant Sorbas was een nogal
ingewikkeld exemplaar van een bouvier. Hij was niet altijd te vertrouwen
en droeg derhalve ook vaak een muilkorf.
Na enige tijd kwam Joshi en volgde er een kennismaking en het klikte……
alhoewel er soms nog wel een knokpartijtje is wennen de beide boeven
steeds meer aan elkaar. Ze genieten vaak van de vakantie aan de
Hollandse kust. Hieronder een korte update
“Ik wil me na lange tijd eens weer melden bij jullie. Tussen Joshi en Sorbas
gaat het eigenlijk heel goed. Op vakantie in het Beierse woud hebben ze
eigenlijk voor het laatst trammelant gehad met elkaar. En dat is nu al een
paar maandjes geleden. Joshi moeten we echter wel even onder handen
nemen want hij begint brutaal te worden. Hij heeft een tijdje geleden een
hond uitgezocht met wie hij het gevecht aan wil gaan. Maar met Daniel
erbij blijven we de situatie wel de baas. Joshi is gewoon ontzettend aan het
puberen en hem moet even zijn plek gewezen worden
We zijn steeds vaker aan de Nederlandse kust te vinden, we hebben nl. een
leuke stacaravan gekocht. De beide boeven vinden het geweldig om over
het strand te struinen”

Storm
Storm werd aangemeld omdat zijn huidige baasje hem niet de beweging kon geven die Storm nodig had.
Daardoor was hij bijna onhandelbaar geworden in huis.
Overduidelijk was dus dat we iemand zochten waarbij Storm letterlijk en figuurlijk kon uitrazen….
Al enige tijd wisten we dat goede bouvierbekenden een nieuwe boef zochten omdat 1 van hun honden van
ouderdom was overleden.
Een megagroot erf en 2 boevenmaatjes konden naar onze mening Storm heel blij maken.
De kennismaking verliep uitstekend en Storm ging mee naar zijn nieuwe huis, Nederlandse baasje die net
over de grens in Duitsland woonden.
Storm kwam, zag en overwon…. Hij stal ook mijn hart…. ( ik heb hem mogen trimmen) wat een ontzettend
leuk ongeleid projectiel…
Daar krijg je even werk mee maar het is wel een ontzettend leuke hond…
Inmiddels zit Storm op cursus en dat heeft hij dubbel en dwars nodig…..
Storm is een wervelwind en doet zijn naam dus zeker eer aan…..maar oh wat zijn zijn baasjes gelukkig met
hem….
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Deze verhalen komen van mensen die zelfs 2 honden via Stichting Bouviersupporters hebben.

Bo en Belle

In het begin van de bouviersupporters is Bo herplaatst van het zuiden
naar het prachtige Twente. Ze kwam bij een nieuw thuis met katten en
volop aandacht van de nieuwe baas……. Bo voelde zich al heel snel op
haar gemak.
We hebben Bo en baas al een paar keer mogen ontmoeten. Samen met
de familie want het boevenvirus is best doorgeslagen naar de dochters 
Enige tijd geleden kregen wij een aanmelding van een bouvierdame op
leeftijd die op zoek was naar een nieuw thuis. Eigenlijk wilde het baasje
van Bo er geen hond bij, maar waarom was deze dame nou nog op zoek
naar een nieuw thuis op haar leeftijd…… En wat was het toch een leuke
hond om te zien…zou ze bij een andere hond kunnen …… is het ver
rijden……??? Ik voelde natuurlijk al wel aan mijn water dat er toch innige
gevoelens waren voor Belle…… en ja, er volgde een kennismaking en de
dame in kwestie ging mee. En het klikt supergoed tussen Bo en Belle.

“Met Belle en Bo gaat het uitstekend gelukkig!
Ze heeft zich helemaal aangepast en trekt zich op aan Bo. T'is een schat van een beest, niets mee te doen en
ook de katten hebben haar helemaal opgenomen.
Kortom: het gaat prima!!”
Onlangs zijn de dames mee geweest met midwinterwandeling en hebben we met eigen ogen kunnen zien wat
een leuk setje of dit is.
Belle, de bejaarde bouvierdame, bleef met baas achter op het honk, want zo’n wandeling kon ze niet meer aan.
Maar Bo ging mee, met de dochters en de boef van 1 van de dochters. En ze vond het leuk joh…. Maar oh wat
was ze weer blij toen ze Belle weer in het oog kreeg toen we terugkwamen van de wandeling !!

Bink en Layka
Aan het begin van de carrière van de bouviersupporters was Bink 1 van de eerste honden die we moesten bemiddelen.
Ik had een zwak voor deze jongen. Naast dat hij 1 van mijn eerste bemiddelingen was is hij nog eens een oudere broer
van mijn Reza. Hij woonde vlakbij dus ik ben met hem kennis gaan maken. Zijn vrouwtje had besloten om, door
veranderde privéomstandigheden, afstand te doen van 1 van haar honden. Bink was jong en verdiende veel meer
aandacht en beweging dan zij die kon geven. De 2 oudjes konden wel blijven. Dat de herplaatsing niet over 1 nacht ijs
ging is te begrijpen. Zijn vrouwtje wilde perse het aller aller beste voor hem.
Na diverse kennismakingen is uiteindelijk dit perfecte adres voor hem gevonden. Op de boerderij in Friesland kon
Bink zijn ei naar hartenlust kwijt. Bij een gezin met kinderen en allerlei andere boerderijdieren. Het ging heel goed
met Bink, de contacten tussen oude en nieuwe baas bleven zeer goed. ( ook bij mij )
Na een half jaartje werd besloten dat Bink wel een vriendinnetje verdiend had en de zoekopdracht werd bij ons
neergelegd. Al snel vond ik een leuke bouviermeid. Ik had al zo’n vermoeden dat dit wel heel goed kon klikken. En
ja, na een gewenningsperiode kwam al snel de verliefdheid tussen de 2. De baasjes vonden het prille geluk zo
leuk dat besloten werd om te proberen of, bij de volgende loopsheid, Bink wellicht wilde dekken. Nou….. eerste
schot was goed raak zeg maar….. Layka en Bink kregen puppies !!
En hoe…. 13 stuks …. Maar jawel, dat is niet mis hè.. Ze zijn op 20-10-2011 geboren. De eerste om 15.45 en de
laatste om 23.40 uur
Op 21-10-2011 om 10.30 kwam als grote verrassing nog een pup, helaas is deze dood geboren.
Het zijn 7 teefjes en 6 reutjes en ze zijn kerngezond …. Mama doet het prima en Bink is op afstand een zeer trotse
paps….
Het leukste is wel dat het oude baasje van Bink 1 van de pups mag uitzoeken. Ze is inmiddels in rustiger
vaarwater belandt en 1 van de oudere honden is overleden, ze heeft weer ruimte en tijd voor een nieuw begin en
hoe kan dat nou mooier dan met nageslacht van Bink.
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Rudie en Laika
Ook wij hebben een duo via Bouviersupporters.
Allereerst kwam onze Rudie, een raszuivere boef, uit een werklijn, gedumpt in het
asiel omdat hij zijn baas had aangevallen en behoorlijk had gebeten. Later zou
blijken dat hij wat ons betrof nog wel harder had mogen bijten. Rudie stond op de
foto bij Bouviersupporters met een gele tennisbal in zijn bek, dit raakte meteen
mijn vrouw die gelijk op Rudie viel. Ik zag hem ook helemaal zitten, alleen het
verhaal erbij, daar moesten we even over nadenken. Niet te lang hoor, want met
zo'n tennisbal verdien je gewoon een kans en we hadden wel meer erge
probleemboeven gehad.
Zo gezegd, zo gedaan, contact opgenomen en de bemiddeling begon. Maar het asiel was geenszins van plan om
Rudie zomaar met de eerste de beste mee te geven. Een zeer terechte beslissing. Dus, maar op een zaterdag
met het hele gezin afgereisd naar Den Haag, vanuit het noorden des lands. Daar aangekomen werden we van
alle kanten bestookt met verhalen over Rudie, zover dat we elkaar eens aankeken en ons eigenlijk begonnen af
te vragen van “Wat doen we hier eigenlijk.”.
Maar tegen het eind kwam daar het verlossen antwoord, “Zullen we Rudie er eens bijhalen?” Ja, ga dat maar
gauw eens doen, want daar kwamen we tenslotte voor. Dus, daar komt een verzorger aanlopen met Rudie aan
de lijn. De Rudie die werd afschildert als een hond met enorme problemen, die je heel goed in de gaten moest
houden, niet te dicht bij kinderen houden etc. Even door de hal met Rudie gelopen en daarna mochten we even
in het bos achter het asiel wandelen. Rudie vond het helemaal niets, hij liep met ons in plaats van andersom, hij
had maar één doel, zo snel mogelijk terug naar zijn vertrouwde hok. Onderweg gekeken wat Rudie aan
opvoeding had meegekregen, maar daar viel weinig uit te halen. En toch had hij onze harten gestolen, mede ook
door het feit dat hij direct heel vriendelijk was tegenover onze jongste zoon van 5 jaar, dit kon absoluut geen
foute hond zijn, zoals men beweerde. Afijn. We mochten er maar eens over nadenken en dan de volgende week
terugkomen als we er nog belang bij hadden. We kregen hem niet direct mee. Prima, we komen volgende week
terug. Dus daar waren we een week later weer. De verzorgers en het bestuur hadden overlegd en waren tot de
conclusie gekomen dat we het mochten proberen. Hoera, Rudie achter in de auto en dat terug naar het hoge
noorden. Onderweg nog een paar stops gemaakt en Rudie werd al wat rustiger, ook aan de riem
Thuis aangekomen hebben we Rudie maar even alles laten onderzoeken in
huis en zijn plekje laten zoeken. Lekker aan de wandel met hem geweest
en voor ons ging het al de goede kant op. Totdat iedereen kwam kijken
naar de nieuwe huisgenoot. Daar stond ineens een bouvier, zo een hadden
we nog nooit gehad. Schoonvader kwam binnen, bleef in de deuropening
staan, keek Rudie aan en deze ging gelijk in de aanval. Zo, dat was de
eerste. Toen ondernam hij een poging om mij aan te vallen, dat ging dus
niet door en later probeerde hij het nogmaals naar schoonvader.
Tsja, wat nu!!! Informeren en een telefoonnummer gekregen van een gedragstherapeute, afspraak maken en
de dame kwam. Heeft Rudie een tijdje geobserveerd en kwam tot de conclusie dat hij echt helemaal stijf stond
van de stress. Gewoon zielig.
Dit zou wel een jaar in beslag nemen en een hele hoop geduld, voordat Rudie weer een beetje vertrouwen in
zijn omgeving zou krijgen. Maar wie A zegt moet B zeggen. Wij zouden gaan voor Rudie en zouden er ook
alles aan doen om hem weer op het paadje te krijgen. Allereerst ging achter het tuinhek op slot. Niemand via
de achterdeur naar binnen, alles door de voordeur, diegene die regelmatig langskwamen werden per telefoon
op de hoogte gebracht en werden aangeraden koekjes mee te nemen voor als het goed ging en hem absoluut
negeren, dus ook niet naar hem kijken. Gelukkig kregen we van iedereen medewerking en na een korte tijd
ging Rudie al de goede kant op. Men kreeg vertrouwen in Rudie en andersom. Totdat de buurvrouw dacht dat
het wel goed ging en thuis onze jongste begon te plagen. Dit had ze beter niet kunnen doen, want voordat
iemand in de gaten had wat er gebeurde, hing Rudie aan haar arm.
Oké, we waren er dus nog niet, maar wel op de goede weg. Stug doorgaan met
waar we aan begonnen zijn en binnen een half jaar was Rudie het tegenovergestelde
van toen we hem ophaalden. Een heerlijke boef, die graag tegen je aan ligt, luistert
als de beste, zo mak als een (zwart) schaap en die zijn beklag bij ons kwam doen als
de katten lelijk tegen hem deden.
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Eindelijk, Rudie was op het juiste spoor. Nog een tijdje doorgegaan en het werd
steeds beter. Ineens stond er een foto van Laika. Een bouvierteefje, die samen
met haar dochter, kruizing bouvier/tervurense herder in het asiel van Hulst was
beland, wegens familieomstandigheden. Als je gaat scheiden drop je je
kinderen tegenwoordig ook in het asiel, want dan hebben we ineens geen
verantwoordelijkheidsgevoel meer. Laika was 8 jaar en leek ons een aardige
gezelschapsdame voor Rudie, dus ook hier maar achteraan gegaan. Eerst was
het de bedoeling dat de dames samen geplaatst zouden worden, maar dat ging
niet helemaal lukken en na een tijdje kregen we bericht dat er eventueel een
gegadigde was voor de dochter. Nou, wij Laika maar ophalen. Rudie mee en de twee klikten meteen, niet dat ze
direct de beste maatjes waren, maar ze vlogen elkaar ook niet meteen in de haren en ze verdroegen elkaar best,
ook samen in de auto was geen probleem. Maar ja, Rudie had al de rechten in huis natuurlijk en wilde die ook
graag behouden, dus dit hebben we een beetje in goede banen gestuurd en we hebben nu een geweldig stel in
huis.

Ze vullen elkaar aan onder alle omstandigheden. Rudie zag
voorheen wel herten in het bos, maar wist niet precies wat
ie er mee moest. Dit heeft Laika hem wel even snel
bijgebracht. Reeën kun je heerlijk achteraan rennen, dwars
door de bossen en aangezien dit zo snel gaat, liggen de
oren plat in de nek en horen we niets meer. Andersom
heeft Rudie Laika aan de katten voorgesteld. Deze waren
echt niet onder de indruk van Rudie, maar des te meer van
Laika.

Laika

Links Rudi

rechts Laika

Deze was namelijk de mening toegedaan dat een kat niet op de grond
hoorde, maar net als een vogel, zo hoog mogelijk in een boom, maakt niet
uit welke. En dan heb je feest thuis. Laika in de gang te paraderen en drie
katten hard blazend in rij op de trap. Maar zoals met alles, hebben we ook
dit onder de knie gekregen en leeft het hele beestenspul gezellig bij elkaar,
zonder dat er eigenlijk nog problemen zijn. Ieder heeft zijn plaats en
respecteert elkaar op hun eigen wijze. Zo wil het dus wel eens gebeuren
dat als je met twee boeven gaat wandelen, er één of twee katten
meehuppelen. Alleen deze haken na een klein eindje wandelen meestal af
en gaan terug.

Beide honden luisteren perfect. Bij mij lopen ze nooit aan de lijn. Ze luisteren perfect als we de straat over
moeten, of als er fietsers of bromfietsers aankomen. Geven eigenlijk weinig om andere honden. Sommige
vinden ze interessant, sommige zijn geen blik waardig. Ze zijn beide vriendelijk tegenover andere mensen,
maar blijven wel terughoudend. Men mag ze even over hun kopje aaien, maar daarna lopen ze zelf weg. Dan is
het prima zo. Het zijn zeker geen allemansvriendjes. Rudie mag graag zijn eigen gang een beetje gaan en
loopt dan weer voor je en dan weer achter je. Zoals het een goede reu betaamt, moet elk boompje aan de
nodige inspectie worden onderworpen. Als er onderweg ineens iets veranderd is aan de omgeving, dan moet
dit door Rudie wel grondig onderzocht worden en na het plaatsen
van de nodige geurvlaggen word de weg weer vervolgd.
Laika daarentegen wijkt niet van je zijde. Loopt strak naast je en
komt snel naar je toe rennen als ze iets achterop geraakt is
vanwege een sanitaire stop
Elk commando dat gegeven wordt, wordt door Laika zonder
aarzelen direct opgevolgd. Rudie daarentegen wil nog wel eens
een stapje extra doen bij Halt. Rudie reageert ook meer volgens
de boekjes. Toont eigen initiatief en weet de weg naar huis zelf
ook wel.
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Als er geen verkeer aankomt vind hij het eigenlijk ook niet nodig om te wachten met oversteken totdat het mag,
het eten staat dan klaar en dat is toch veel belangrijker. Hij doet het wel, want hij weet dat wij dat zo willen en als
ze het goed doen, staat er een kleine beloning tegenover. Die beloning is iets waar Rudie helemaal voor gaat. Alles
doet ie voor een hondenkoekje, binnen is het ook dolle pret. Ieder heeft zijn eigen plekje, tot 's avonds een uur of
tien. Dan vind Rudie het tijd worden dat iedereen naar bed gaat en gaat je dan recht in je gezicht zitten kijken.
Niet dat ie graag alleen wil zijn, of wil slapen. Maar dan mag hij op de bank liggen.
Iets wat Laika van Rudie heeft geleerd is het rollen op je rug. Rudie vind dit
heerlijk, vooral op het land als het graan eraf is, lekker op de stoppels. Hij
neemt dan een aanloop en met sierlijke duik beland hij op de rug om
vervolgens heerlijk genietend op zijn rug te liggen draaien. Laika heeft dit
een paar keer aan staan kijken en ging het ook maar eens proberen. Die laat
zich nu terplekke omvallen, want ze krijgt die sierlijke duik van Rudie niet
onder de knie. Ook water, daar voelt Rudie zich als vis. Heerlijk 's zomers
zwemmen, ballen en stokken uit het water halen. Dat je je af en toe eens
vergist en probeert een afgezaagde boomstronk met wortel en al uit de grond
te halen, mag de pret eigenlijk niet drukken.
Laika wacht liever even af totdat Rudie de bal heeft gehaald en wil deze dan op het moment wel even afpakken.
Dit gaat dus niet door, want Rudie geeft zijn buit niet zomaar op. Maar zo gek als de boefjes op water zijn,
hebben deze geen verschil in zomer en winter. Alleen vreemd dat je ineens over het water kunt lopen, maar nog
gekker is dat je er ineens door kunt zakken. Probeer dan maar eens op de kant te komen, dat lukt niet want je
glijd steeds weg. Gelukkig dat dit meestal het vrouwtje overkomt, die gaat wel zwemmen bij een temperatuur
onder het vriespunt. De eerste keer met kleren aan, maar dat is geen doen, je komt zelf haast niet uit het water,
dus een tweede keer maar de kleren uit gegooid. Dapper hoor. Dat is iets anders als een nieuwjaarsduik in zee.
Vuurwerk zijn beiden niet van gecharmeerd. Laika komt bescherming zoeken en wijkt geen centimeter van je
zijde, Rudie daarentegen vliegt in de stress. Begint hard te blaffen en heen en weer te rennen en zou het liefste
op de gasten af gaan.
Zoals je met één boef veel lol kunt beleven, kun je je lol met twee boeven dubbel op. Zo ook met oud en nieuw.
Dan is het in het noorden des lands een traditie dat er kniepertjes worden gebakken, een soort flinterdunne
wafeltjes. Rudie vind deze ook ontzettend lekker, maar hij mag niets van de tafel halen. Dan maar terloops even
langs de salontafel lopen en met het puntje van de neus de kniepertjes van tafel duwen richting vloer en dan zo
snel het kan zorgen dat je een flinke hap genomen hebt voor ze ingrijpen. En dan zeggen ze dat bouviers dom
zijn? Alles behalve dat.

Wij doen in dit nummer een oproep aan mensen die in 2009 of 2010 een hond hebben geadopteerd.
In het volgende nummer zouden wij graag een artikel plaatsen over die honden hoe het nu gaat. Het
zou leuk zijn als u een kort stukje wilt schrijven en dat naar ons wilt mailen, U kunt dat sturen naar
mailto:bouviersupporters@hotmail.nl (Een of meer foto’s erbij zou helemaal leuk zijn)
Wij zouden het fijn vinden om uw bijdrage te ontvangen voor 20 maart 2012.
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De Bouviersupporters Trimclinic
Wij van de bouviersupporters denken dat het leuk is om de kneepjes van de
vachtverzorging van onze haarbal (de bouvier) onder de knie te krijgen.
U wegwijs te maken in het toiletteren van de boef, hoe het mooie platte dakje en de
vierkante achterhand te knippen.
Middels dit bericht willen wij een inventarisatie maken of hier voldoende belangstelling
voor is.
Wat kunt u verwachten...
1. Analyse van de vacht...
 uitleg over verschillende vachten en hoe deze vachten onderhouden moeten worden. Te
denken valt aan veel onderwol en dus moeilijk door kambaar of juist geen onderwol.
 Waar heeft de bouvier veel klitten. Uit ervaring weten wij dat zijn
1. de oksels
2. de baard (overgang keel)
3. voorborst
4. knieën
5. liezen
6. ook vaak achter de ooraanzet.
 En niet te vergeten de haargroei tussen de voetzolen
2. Onderhoud van ogen, oren, tanden, voeten, en geslachtsorganen
3. De basis technieken van het in model zetten van een Boef. Dit houd dus in dat er geleerd kan
worden hoe u de hond moet knippen of scheren
Er wordt natuurlijk op de eigen honden geoefend, daarom graag uw eigen spullen meenemen, zodat wij
kunnen kijken of het geschikt is voor de bouvier.
Wij denken dat deze workshop rond de 70 euro gaat kosten...hierbij inbegrepen is koffie.
thee en lunch.
Natuurlijk zijn er kleine pauzes om de honden uit te kunnen laten.
De workshop gaat gehouden worden aan de Burg de Beaufortweg 53a 3833 AE te Leusden.
We denken dat de eerste workshop eind april gegeven gaat worden.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via bouviersupporters@hotmail.nl
Wij weten uit ervaring dat 1 workshop niet alles dekt. Er kan een vervolg op komen
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Voorstellen van de Bouviersupporters
Zoals u in de Nieuwsbrief van 12 december 2011 heeft kunnen lezen willen de bouviersupporters zich graag
aan u voorstellen

De Medewerkers
Jantina Oltwater. Bemiddeling, begeleiding, advisering en publiciteit
Ik ben geboren en getogen in de prachtige Ster van Twente!
Ons motto thuis was: een hond hoort bij het gezin en die zijn er dus ook altijd geweest.
Toen ik op mijn 20e uit huis ging moest er dus ook direct een hond komen. Dat werd een Grote Munsterlander van 1 jaar oud. Aan
een boom in het bos achtergelaten en ernstig verwaarloosd en vermagerd opgevangen door het plaatselijke dierenasiel Brammelo.
Wat moest die lieve jongen veel leren, zijn zelfvertrouwen moest ook enorm opgekrikt worden. Na heel veel tijd, aandacht, liefde
en energie is dat gelukt. We hebben er een tophond aan gehad. Helaas is hij niet oud geworden, met 7 jaar werd botkanker
ontdekt en konden we hem niet langer laten lijden. Dat we GEEN jachthond weer wilden was duidelijk, wonend in het bos met veel
langoren is dat gewoon geen goed plan, geloof mij.
Na veel lezen en zoeken besloten we dat het ras Bouvier zeker bij ons zou kunnen passen. Al snel kwam blonde pup Joy…….een
ontzettende donderstraal. Ze had alleen 1 groot probleem, VERLATINGSANGST. Na enig advies te hebben ingewonnen kwam
binnen het jaar een zwarte pup reu Jim. En weg was de verlatingsangst…. Dikke vrienden werden het. Op een gegeven moment
kregen beiden hartproblemen. Jim overleed op 10 jarige leeftijd aan een hartstilstand. Dat er weer een hond bij moest komen was
duidelijk. We verloren ons hart aan Reza, een oudere pup van 15 weken. Reza was bij de fokker gebleven omdat ze als fokteefje
zou dienen. Maar door ziekte van de baas was het toch verstandiger om afstand van haar te doen. Reza heeft nog een paar goede
tips van Joy meegekregen, ze hebben nog 3 maandjes samen geleefd en toen moesten we het besluit nemen om Joy ( bijna 12
jaar) in te laten slapen, ze was zo verzwakt….. En toen was Reza alleen en verdorie, weer hadden we een hond met
verlatingsangst.
Binnen het jaar kwam daar dus Blonde Knuffelbeer Zandor bij. Wel een pup, want 1 puber in huis vonden we genoeg. En laten we
eerlijk zijn… wat is er nou leuker dan 1 boef……………… juist ………2 boeven! En dit setje is nog gekker met elkaar dan ons vorige
setje, totaal verliefd, zeg maar (als er een bruiloft komt laat ik het weten J).
Inmiddels kan ik dus zeggen dat ik ruime bouvierervaring heb. En alle 4 de bouviers zijn totaal verschillend van karakter en
allemaal vergen ze een andere aanpak. Je leert er veel van, ook van alles wat wij nu met de Stichting Bouviersupporters
meemaken leer ik ontzettend veel. Van gedragsproblematiek tot verzorging tot gevalletjes op medisch gebied. Ik trim mijn honden
zelf en heb inmiddels ook best al aardig wat klantjes waar ik de hond van trim.
Ik wilde altijd graag met dieren werken, maar vanwege een allergie was dat vroeger niet mogelijk. Inmiddels is de allergie bijna
foetsie. De Stichting Bouviersupporters is een ontzettende verrijking van mijn leven en ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen.

Kathy Van Nus. Bemiddeling, begeleiding, advisering en publiciteit.
Ik ben ernstig besmet met het bouviervirus.
Na ongeveer 20 jaar in de zorg te hebben gewerkt op de intensive care en hartbewaking ben ik toch maar overgestapt naar mijn
tweede passie de bouvier.
Inmiddels heb ik mijn eigen kennel onder www.boeffieshome.nl waar een aantal mij zeker wel van kennen.
De combinatie van een eigen kennel, en als vrijwilliger bij de bouviersupporters geeft in mijn ogen een enorme meerwaarde. Ik
vind het een hele mooie combinatie.
Voor een pup een goed huis vinden is natuurlijk heel belangrijk, maar een herplaatser plaatsen geeft net zoveel voldoening.
Ik hoop dat we met dit team nog heel lang een succesvolle formule hebben waar we veel bouviers en eigenaren kunnen helpen.

Dorine Wijfjes. Beheer en ontwikkeling van websites en systemen, en publiciteit.
Ik ben vanaf de oprichting in oktober 2009 betrokken bij de Bouviersupporters.
Binnen de stichting houd ik mij bezig met het ontwikkelen en het up to date houden van de website.
Mijn eerste eigen hond, in 1983, was een Bouvier. Sindsdien hebben wij altijd 1 of meer bouviers in huis. Op dit moment hebben
wij een bouvier, een grote poedel en een klein dwergpoedel-dwergschnauzer kruisinkje;
Ook heb ik een bouvierkruising opgeleid tot hulphond. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe het voelt om afscheid te moeten nemen
van hond die na 14 maanden ergens anders gaat wonen.

Het bestuur
Voorzitter: Eric van Nus
Ik ben Eric van Nus ben woonachtig in Leusden,het dorp waar dagelijks de file’s worden gemeld op de A28.
Ben getrouwd met Kathy die even als ik helemaal bouvier gek is. Wij hebben een tweeling Jeroen en Mirjam waarvan de laatste
ook al ernstig besmet is.
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In mijn dagelijks leven werk ik op een ZMOK school waar ik de achtervang doe. Een school met licht verstandelijk beperkte
jongeren met ernstige gedragsproblemen. Ik ben tot de bouviersupporters toegetreden, omdat ik vind dat wanneer bouviers
herplaatst moeten worden, zowel de honden als de eigenaren goed geholpen moeten worden.
Ik wil zorg dragen dat dit op een zo zorgvuldig mogelijke manier gebeurd.
Ik vind het fantastisch om aan een team met allemaal vrijwilligers als voorzitter hier een stuk sturing aan te geven en ben zeer
trots op alle vrijwilligers.
Ik hoop op vele mooie geslaagde herplaatsingen voor zowel de bouviers als de eigenaren.

Penningmeester: Drs. Anoek Schipper
Mijn naam is Anoek Hoogendoorn-Schipper en ik woon en werk in Haaksbergen sinds 1998. Samen met mijn man ben ik werkzaam
als dierenarts bij Paardenkliniek “De Watermolen” in Haaksbergen, waar ik voor de gezelschapsdieren verantwoordelijk ben.
Als ik niet werk ben ik heerlijk thuis op de boerderij bij onze inmiddels vier kinderen, waarvan de oudste nu 5 jaar oud is en de
jongste 2 maand. Verder hebben wij naast ons kwartet nog twee honden en drie katten, een pony en een paar paarden en ben ik
vaak op stal of in het bos te vinden met het hele circus.
Via de praktijk leerde ik Jantina en haar boeven Jim en Joy kennen en na veel avonturen met dit tweetal in de praktijk was ik
inmiddels ook fan van het ras geworden. Toen ze me vroeg om deel uit te maken van een groep enthousiaste mensen die bouviers
herplaatsen zei ik met veel plezier ja.
Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de bouviersupporters en hoop vanuit mijn
achtergrond daar een goede rol in te kunnen vervullen.

Secretaris: Mr. Alex Stobbe
Mijn naam is Alex Stobbe, ik ben jurist en woon samen met mijn echtgenote, bouvierreu Darius en poes Fiene in Oosterhout[NB].
In mei 2010 moesten wij onze dertienjarige bouvierreu Bresto laten inslapen.
In ons verdriet konden wij ons niet voorstellen, dat wij weer een hond zouden nemen.
In augustus 2010 was het echter toch zo ver en gingen wij op zoek naar een wat oudere bouvier.
Na de nodige asielbezoeken en contacten via websites kwamen wij uiteindelijk via de NBC in contact met Jantina Oltwater van de
Bouviersupporters.
Wat ons onmiddellijk opviel was de prettige en vertrouwenwekkende benadering.
Reeds begin september was er een bouvierreu, maar geen oudere hond, maar een dertien weken oude pup die dreigde over te
schieten.
Dankzij Jantina zijn we toch gaan kijken en ja we waren onmiddellijk verkocht en hebben hem nog dezelfde dag meegenomen.
We hebben aan Darius een geweldige hond en genieten nog elke dag van hem.
In april 2011 vroeg de Stichting Bouviersupporters of ik hen bij een aantal juridische, fiscale en organisatorische zaken kon
adviseren.
Gezien mijn positieve ervaringen was ik blij, dat ik wat terug kon doen.
Van het een kwam het ander en uiteindelijk heb ik een actieve rol kunnen spelen bij het voortbestaan en de doorstart van de
Stichting Bouviersupporters.
Op 16 november 2011 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Stichting Bouviersupporters in de functie van secretaris.
De stichting ligt goed op stoom en is uitstekend in staat om haar taken te verrichten.
Bestuur en medewerkers vormen een hechte ploeg enthousiaste en ervaren mensen waarvan ik met veel plezier deel uitmaak.

De Adviseur
Bert Smallenbroek Kynoloog
Ik ben Bert Smallenbroek en woon samen met Lina Maarhuis in Kolham.
Wij hebben 3 honden, Enzo, een Jack Russel reu (jan.2000), Famke, een Mechelse Herder teef (juni 2008) en Guust, een kruising
tussen een Mechelse en Hollandse Herder (aug. 2011)
Ik heb een bedrijf op kynologisch gebied.
Mijn werk bestaat uit: Voorlichting, advies, begeleiding, training en therapie
Dit is mogelijk voor: Elk ras, alle leeftijden, voor huis, erf of sporthonden, pup, jonge hond, oudere hond of bij honden die zijn
herplaatst.
Ik ben 24 jaar als postbode werkzaam geweest waardoor ik veel in contact kwam met honden.
In 1993 kregen wij onze eerste honden, Chef en Dino 2 Jack Russel reuen.
Door hun hebben wij ons verbonden aan een hondensportvereniging, vanaf dat moment begint een hobby zich te ontwikkelen, de
hobby word een passie en resulteert in januari 2007 tot de oprichting van mijn eigen bedrijf. Sinds mei 2009 is Kynologie Kolham
mijn werk.
Samenwerken met andere specialisten en het zelf actief zijn in de hondensport hebben een rijke ervaring opgeleverd in het gedrag
van honden en hun bazen.
De kynologie is mijn hobby, passie en werk.
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Vrienden van Stichting Bouviersupporters
“Nooit van gehoord” zal een ieder die de koptekst leest denken. En dat klopt!
In december 2011 is dit initiatief ontwikkeld om de band met onze sympathisanten te verstevigen en daarmee een
extra impuls te geven aan een unieke stichting.
Een stichting die zich verder wil ontwikkelen, aantrekkelijk wil blijven en haar belangrijkste taak, het kostenvrij
bemiddelen van herplaatsbouviers, wil blijven uitoefenen is financieel aangewezen op donaties, legaten en andere
financiële tegemoetkomingen.
De “Vrienden van de Stichting Bouviersupporters” ondersteunen de stichting door een jaarlijkse bijdrage van
minimaal € 30,= en treden daarmee toe tot de “Vrienden van de Stichting Bouviersupporters”.
Als tegenprestatie krijgt U voor alle activiteiten van de Bouviersupporters een uitnodiging en al naar gelang de
soort activiteit een gratis lunchpakket of een andere consumptie. Bij activiteiten waarvoor wij een bijdrage vragen
krijgt U 10 % korting op de bijdragesom. Bovendien krijgt U voor degene[n] die U begeleiden 10 % korting op het
lunchpakket of een gratis consumptie.
Wat doet de stichting met Uw donatie en die van anderen?
Allereerst worden er de activiteiten mee bekostigd die rechtstreeks verband houden met onze bemiddeling van
herplaatsbouviers.
Ten tweede worden er de kosten zoals kantoorkosten, de websites, e.d. mee betaald.
Ten derde worden er projecten mee betaald zoals die voor Neo en Oskar [Zie onze website] waarmee wij een
bijdrage proberen te leveren aan de rehabilitatie van probleembouviers.
Evenementen zoals workshops, bouvierklassen, wandelingen en de presentaties op bijvoorbeeld de bouvierdagen
van de NBC proberen wij kostendekkend te houden.
Ook kunt U de Stichting Bouviersupporters steunen door ideeën aan te dragen om op een ludieke, sportieve of
originele manier fondsen te werven, door aan onze activiteiten deel te nemen en door bekendheid te geven aan
onze werkzaamheden.
U kunt zich op ieder moment aanmelden als “Vriend van de Stichting Bouviersupporters” door middel van
bijgevoegd aanmeldingsformulier. Na ontvangst van Uw donatie van minimaal € 30,- op onze bankrekening
nummer 16.04.49.286 zullen wij U gedurende een jaar als “Vriend” registreren en heeft U gedurende een jaar
recht op de hiervoor vermelde tegenprestaties. Als bewijs ontvangt U een op Uw naam gesteld pasje, dat U op
verzoek moet kunnen tonen.

Aanmelden als Vriend van Stichting Bouviersupporters kunt u op de volgende manieren doen:




Via het bijgevoegde aanmeldformulier
Via het formulier op de website. http://www.bouviersupporters.nl/vriend.php
Via een mailtje naar bouviersupporters@hotmail.nl

Uw gegevens worden door ons vastgelegd. Uw gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld, maar
alléén gebruikt worden door de stichting Bouviersupporters. Wij blijven u informeren over activiteiten en
bijeenkomsten van de stichting Bouviersupporters.
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Flokke speurt nog steeds

deel 3

Volgende maand hebben wij onze boef Flokke al weer twee jaar bij ons.
Even kort wat er toen is gebeurt. Doordat Flokke toch wat vreemde trekjes had hebben wij de hulp ingeschakeld
van een gedragstherapeute en die adviseerde ons om te gaan speuren met Flokke om zo te kijken of dit zijn
ongeconcentreerde gedrag buiten wat kon gaan verbeteren .
Nou het was best wel een hele uitdaging. Het speuren was voor hem in het begin erg moeilijk maar hij had er
wel meteen erg veel plezier in. Voor mij viel het in het begin ook zeker niet mee, vooral fysiek was het wel pittig.
Veel spierpijn in de handen en vooral in de benen van het lopen door het bos. Wandelen doen we genoeg maar
speuren is toch echt wel even wat anders en zeker met zo’n hond als Flokke die alleen maar hard wil rennen en
die je dan moet inhouden.
Tot de zomer vakantie ging het best wel goed , de ene keer beter dan de andere keer maar hij vond het heerlijk
en was na het speuren echt moe en voldaan. Ik ook, volgens mij was ik steeds de gene die het eerste sliep als
we thuis kwamen.
Na de zomer vakantie, we hebben toen 5 weken niet gespeurd,gingen we eindelijk weer aan de slag. De eerste
keren ging het niet best, heb er zelfs over gedacht om maar te stoppen. Op weg naar het speuren hoorde ik de
trainer steeds al ingedachte zeggen, nee dat is niet goed.
Door de portofoon geef je aan welk pad of welke kruising je neemt en geeft dit dan door aan de trainer. Het was
soms zo erg dat flok op een kruising echt alle kanten op ging maar net niet de goeie en dat een uur lang . Maar
ondanks alles vond hij het geweldig. Door dat hij zo enthousiast reageerde en nog steeds doet als we naar het
speuren gaan ben ik door gegaan.
Na een aantal weken begon Flok het weer wat beter te doen. Het is duidelijk merkbaar dat hoe meer je het doet
hij het ook beter doet. Een echte speurhond zal hij niet worden maar dat hoeft ook niet als we er maar plezier in
hebben en zijn gedrag misschien iets verbeterd, dat zou mooi zijn. Zijn ongeconcentreerde gedrag buiten is wel
iets verbeterd maar hij blijft een bijzondere boef.
Twee weken geleden liet hij toch wel even zien dat hij zeer goed zijn neus kan gebruiken.
We waren met de hele familie een weekendje weg geweest en mijn man en ik kwamen met Flok als eerste aan
bij het huis van mijn schoonouders. Flokke kwam binnen en wilde meteen in het donker de trap op stormen wat
hij normaal nooit doet. Ik corrigeerde hem maar hij was niet te houden. Hij wilde maar naar boven.
Eigenlijk een beetje boos om zijn gedrag vond ik het toch wel vreemd en zij tegen mijn man dat er boven iets
moest zijn en hij maar even moest gaan kijken,ik bleef wel beneden(vond het wel wat griezelig).
Mijn man kon niets vinden ik ben toen toch met flok naar boven gekomen waar hij direct de slaapkamer van mijn
schoonouders in wilde stormen. Daar moest dus wat zijn.
En ja nadat we goed gezocht hadden vonden we onder het bed de kat van de buren die daar al het hele
weekend opgesloten had gezeten en zich rot was geschrokken van Flokke.
Flokke was de speur held van de dag iedereen was trots op hem.
Zo zie je maar zijn neus gebruikt hij nu zeker goed.
Vandaag hebben we weer gespeurd, hij was aardig op dreef maar rook op een gegeven moment wild en was
toen sterk afgeleid. Even later staken er een moeder ree met twee jonge ons pad over wat prachtig om te zien
was maar Flokke erg veel afleiding bezorgde. En zo waren we weer klaar voor deze week met speuren.
Het is en blijft een heerlijke sport en ook al is Flok de slechtste speurhond van alle andere cursisten hij blijft leuk
en lief en we gaan gewoon door. Ik kan het speuren iedereen aan raden.
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Speciale aandacht voor: OSKAR
Deze keer hebben wij ervoor gekozen om geen asiel of herplaats hond de speciale aandacht te geven, maar het
vervolg op de training en herplaatsing van Oskar hier te plaatsen
Wat je gezamenlijk met kennis, kunde en bevlogenheid kunt bereiken
Een co-productie van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland, Kynologie Kolham en Stichting
Bouviersupporters.
(en natuurlijk ook Dierentehuis Kerbert, IJmuiden en het Dierenopvangcentrum Enschede)

Jerry….. euhhh…. Bert…..euhhhh ….Oskar…
De boef met 3 namen en het dubbele aantal nieuwe baasjes !
Velen van u hebben waarschijnlijk wel het verhaal van Oskar gevolgd. Hier volgt hopelijk de laatste herplaatsing
update !!
Oskar is ooit zijn leven begonnen als Jerry….En hij deed zijn naam eer aan. Al snel was duidelijk dat hij in 1
opzicht uitermate veel leek op Jerry uit de gelijknamige tekenfilmserie Tom & Jerry. Hij was dol op katten….. in
zeer negatieve zin dan !
Bij zijn eerste baas heeft hij een kat gedood, dit was reden om afstand van hem te doen en Jerry belandde in het
asiel in IJmuiden. Van daaruit werd hij meerdere malen herplaatst maar helaas kwam hij elke keer weer terug.
Menige kat heeft het leven moeten laten door toedoen van Jerry. Omdat hij inmiddels al een tijd in het asiel in
IJmuiden verbleef en zijn kansen steeds kleiner werden hebben zij besloten om Jerry over te plaatsen naar
Enschede. Hier werd Jerry omgetoverd naar Bert……Een nieuwe naam, een nieuwe toekomst. Ook in Enschede
was hij vrij snel herplaatst, maar helaas ook hier kwam hij terug na een kattenincident.
Toevallig woon ik daar heel dicht bij en was ik razend nieuwsgierig naar
deze kattenkiller…Samen met Bert van Kynologie Kolham en Kai van de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres zijn we naar Enschede
getogen om kennis te maken met Bert. Met een beetje twijfel in ons
achterhoofd weliswaar over het gedrag en het karakter van deze
“kattendoder”. De twijfel maakt snel plaatst voor hoop. Wat wij
aantroffen was een ontzettend mooie, vrolijke en leuke boef. Maar
daarentegen ook een zeer imposante en stoere boef. Om een lang
verhaal kort temaken…. Na enige testjes en overleg is besloten om
bouvier Bert met Bert mee te laten gaan naar het hoge noorden. We
kregen een hok ter beschikking gesteld van het asiel in Winschoten.
Daar zou bouvier Bert door Bert klaargestoomd worden voor een
nieuwe toekomst.
De Interessengemeinschaft besloot om het hele project te bekostigen.
En dat is niet mis….. 6 weken lang elke dag training van 2 a 3 uurtjes.
Als eerste moest zijn naam toch maar weer aangepast worden want
bouvier Bert en trainer Bert is niet handig.
Wij hebben de Interessengemeinschaft gevraagd om een naam te
bedenken aangezien zij een groot aandeel in de training hadden. En zo
werd Jerry na Bert nu Oskar !!
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Bert ging aan de slag met de training van Oskar en de
Interessengemeinschaft ging aan de slag met publiciteit. In diverse kranten
werd een advertentie geplaatst. Uitgangspunt om Oskar te adopteren
moest absoluut GEEN medelijden zijn en natuurlijk moest het een
kattenvrij thuis zijn.
Al snel dienden zich zeer geschikte gegadigden aan, echter zij hadden wel
een kat. Maar deze kat kwam niet thuis, Oskar zou met geen mogelijkheid
met de kat in aanraking kunnen komen. Dus Bert en Kai zijn met Oskar
naar het nieuwe adres getogen. Het ging goed, een prachtig groot erf, een
comfortabel huis, aardige mensen met enige bouvierervaring. Echter toen
liet de kat zich toch zien en was het binnen 5 minuten gebeurt met de kat.
Tja, hier hadden we dus nog zo voor gewaarschuwd….. …..
Oskar moest weer mee terug naar het hoge noorden. De training werd
hervat. Wel was duidelijk geworden dat het kattenkillen er niet uit te
trainen was. Aan de riem is Oskar prima te corrigeren als er katten in de
buurt zijn, los van de riem zal het probleem zich voor blijven doen.
Al snel dienden zich weer nieuwe baasjes aan. Deze mensen
hadden ook nog 2 andere honden. Een jonge hond van een paar
maand en een reu van 6 jaar. Met het puppie ging het gelijk goed,
echter tussen beide volwassen reuen werden wel wat
opstartprobleempjes verwacht. Bert heeft de mensen uitgelegd dat
ze veel geduld moesten hebben met Oskar en de andere reu. Het
zou kunnen dat het eerst tot wat knokpartijtjes zou leiden omdat
beide honden tamelijk dominant waren. Echter na 2 weekjes is er
een zeer ernstig gevecht geweest waarbij Oskar de andere reu zeer
ernstig heeft verwond. De baasjes hebben besloten om toch
afstand te doen van Oskar omdat ze dit beide honden niet aan
wilden doen…. Altijd in strijd leven om de rangorde….. Het
betekend trouwens niet dat Oskar niet bij andere honden kan, in
tegendeel…. Oskar heeft een paar dagen bij Bert thuis geleefd en
Bert heeft zijn honden regelmatig ingezet bij de training en dat ging
prima.
Wel heeft Oskar bij deze mensen heel veel positieve dingen geleerd.
Opnieuw werd er door de Interessengemeinschaft een advertentie geplaatst en weer
dienden zich snel potentiële nieuwe baasjes aan. Ohoh …. Een beetje huiverig maar
toch hopend op een goed eindresultaat werd Oskar door de Interessengemeinschaft
wederom verhuist.
Hij verblijft hier nu al bijna 8 weken en het ziet er heel positief uit. De mensen zijn
dolgelukkig met hem en Oskar lijkt zeer gelukkig met deze nieuwe baasjes. Hij is hier
‘alleenhond’ en gaat overal mee naar toe.
Katten blijven zijn interesse houden, echter met Reeën doet hij helemaal niets. Die
zitten soms in de tuin en Oskar zit dan voor het raam en kijkt heel gedwee naar het
schouwspel. De volgende dag zit Oskar weer voor het raam in de hoop dat deze
bioscoopfilm nog een keer zal draaien.
Volgens de laatste berichten gaat het bijzonder goed met deze beer. Hij begint zich al
lekker thuis te voelen, hij is zelfbewust en cool …er is niet veel wat hem nog van de
wijs brengt. Stap voor stap leren de baasjes hem nieuwe dingen, maar ze dwingen hem
niet en Oskar vindt alles helemaal OK.
Hij is zelfs al mee geweest naar een kerstmarkt. Hij was rustig en zeer charmant naar
iedereen. Hij is mee geweest naar de McDonalds Drive Inn. Hij ligt met zijn enorme kop
in het open autoraam en kijkt verwachtingsvol naar de bediening. Hij heeft zich de voor
hem bestelde hamburger zonder saus en aanverwant zeer laten smaken. Oskar weegt
inmiddels 51 kilo en ziet er zeer goed uit.
De nieuwe baasjes hebben Oskar in hun hart gesloten en kunnen zich geen leven
zonder hem meer voorstellen.
Ook de omgeving heeft Oskar in het hart gesloten….net zoals hij toen al bij ons heeft
gedaan toen we voor de eerste keer kennis met hem maakten in Enschede.
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Wij willen graag het asiel in IJmuiden en Enschede bedanken voor
hun vertrouwen in Oskar en de medewerking om dit tot een goed
eind te brengen.
Daarnaast willen wij onze dank uitspreken naar het pension voor het
beschikbaar stellen van een verblijf voor Oskar.
Daarnaast gaat er een groot woord van dank naar de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres, zonder wie dit project
niet mogelijk was geweest en Oskar niet zo´n mooie toekomst had
gekregen.
En …last but not least willen wij natuurlijk onze Bert van Kynologie
Kolham enorm bedanken… Bert, je hebt wederom bewezen wat je
kunt !! ( maar dat wisten wij natuurlijk allang)
Meer informatie, foto’s en video’s vindt u bij ons op de site !
http://www.bouviersupporters.nl/oksar2.htm

Fiscaal nummer 850034814

E-MAIL:
bouviersupporters@hotmail.nl

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

Eigendomswetten van een hond
1. Als ik het leuk vindt is het van mij
2. Als het in mijn bek zit is het van mij
3. Als ik het van jou kan afpakken is het van mij
4. Als ik het een tijdje geleden had dan is het van mij
5. Als het van mij is zal het nooit van jou worden
6. Als ik het kapotbijt zijn alle stukjes ook van mij
7. Als het eruit ziet als dat het van mij is, dan is het van mij
8. Als ik het als eerste zag dan is het van mij
9. Als jij met iets speelt en je legt het neer, dan is het automatisch van mij
10. Als het kapot is, is het van jou !!
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Wilt u het goede
werk voor de
bouviers en hun
baasjes financieel
ondersteunen?

Wilt u meeschrijven
voor het
bouviersupporters
magazine?

Dat kan!
Rabobank Haaksbergen,
bankrekeningnummer
16.04.49.286
t.n.v. Stichting

MELD U AAN VIA
BOUVIERSUPPORTERS@HOTMAIL.NL
Heeft u tips,
wetenswaardigheden,
evenementen die U
onder de aandacht wilt
brengen?

Wilt u, net als nog een
aantal anderen, naast
meeleven,meelezen,
misschien zelfs
meeschrijven, ook een
meer actieve invulling
geven aan de herplaatsen asielbouviers?

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
Vrijwilligers
Nederlandse Bouvier Club
Bouvierpagina
Bouvier in Not
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De Watermolen,Haaksbergen)
Diverse dierenasiels
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