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Voorwoord
Voor U ligt een extra dik Kerstnummer van het Bouviersupporters Magazine met weer
veel informatie over hoe het gaat met de herplaatsbouviers, alsmede interessante en
praktische artikelen van onze dierenarts Anoek Schipper en onze gedragsdeskundige
Bert Smallenbroek.
In het reeds verstreken deel van het 4e kwartaal van 2012 heeft de Stichting
Bouviersupporters zich mede ingespannen voor de herplaatsing van 19 bouviers
waarvan er uiteindelijk 10 uitsluitend door onze inzet konden worden herplaatst en een
nieuw thuis hebben gevonden.
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Een droevig, maar ook blij verhaal gaat over Aasiem. Lees het ontroerende verhaal
hierover.
Per 1 november 2012 heeft mevrouw Drs. A. [ Anoek] Schipper haar bestuursfunctie
neergelegd. Zij zal als diergeneeskundig adviseur aan de stichting verbonden blijven.
Per gelijke datum is de heer L. [ Bert] Smallenbroek tot het bestuur toegetreden als
bestuurslid met als speciale aandachtsgebieden gedragsproblemen van bouviers, de
door de stichting te organiseren cursussen, alsmede de deelname aan landelijke
activiteitendagen.
Op 27 oktober 2012 hebben wij in Leusden wederom een volgeboekte trimclinic gegeven
welke door de cursisten als zeer intensief en leerzaam werd ervaren.
Een van de deelneemsters schreef daarover een boeiend verslag, dat U verderop in dit
magazine aantreft aangevuld met foto’s van hardwerkende deelnemers en geduldige
bouviers.
Op 9 december 2012 vond de inmiddels traditionele midwinterwandeling plaats in de
bossen van Haaksbergen / Eibergen waarbij ook de midwinterhoornblazers weer
aanwezig waren.
Ondanks de voorspelling van zeer slecht weer viel het gelukkig alles mee en kwam zelfs
het zonnetje af en toe door. Het was weer ouderwets gezellig.
Verderop in dit magazine treft U het verslag aan gelardeerd met stemmige foto’s.
Dit jaar hebben wij ter ondersteuning voor ons werk weer de nodige donaties
ontvangen.
Hiervoor willen wij al diegenen welke ons geld hebben gedoneerd van harte bedanken.
Omdat wij een zogenaamde ANBI- instelling zijn kunt U deze donaties evenals Uw
andere schenkingen aan ANBI- instellingen aftrekken van Uw belastbare inkomen.
Voor 2012 kunt U van Uw belastbaar inkomen in alle boxen tezamen aftrekken het
totaal van Uw schenkingen aan ANBI- instellingen, een en ander met een drempel van
1% van Uw belastbaar inkomen en dat met een minimumdrempel van € 60,=.
De maximale aftrek bedraagt 10% van Uw belastbare inkomen in alle boxen tezamen.

Een gezellig Kerstfeest
en een voorspoedig
en gezond 2013

Al met al was 2012 voor het bestuur en de medewerkers van de Stichting
Bouviersupporters een vruchtbaar jaar waarin wij vele baasjes en bouviers hebben
kunnen helpen en wij de doelstellingen voor 2012 ruimschoots hebben gehaald.
In 2013 willen wij op de ingeslagen weg voortgaan en hopen wij weer vele baasjes en
hun bouviers te kunnen helpen en de samenwerking met onze sympathiesanten, de
Nederlandse Bouvier Club en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres te kunnen
bestendigen.
Wij wensen U en Uw bouvier[s] een gezellig Kerstfeest en een voorspoedig en gezond
2013 toe.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
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Wie vond een nieuw thuis in oktober en november 2012

Nike/Nikkie

Jap

Huck

Bo

Dio

Bas

Max

Nouschka

Joepie

Klyko

Brenda blijft thuis

Mack

Pluisje

Tosca/Laika

Django

Bush

Aasiem

Grace

Max
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Vuurwerk
De maand december heeft de naam gezellig te zijn. Toch zien veel hondeneigenaren het eind van de maand met schrik
en beven tegemoet. Want de jaarwisseling brengt meestal flink wat vuurwerkgeknal met zich mee. Veel honden hebben
daar veel last van. Vuurwerk is een jaarlijks terugkerend probleem voor veel honden en hun eigenaren.
·
·
·
·
·

Hoe weet u of uw hond bang is voor vuurwerk?
Tips om uw hond met vuurwerkangst te helpen
Dingen die u absoluut niet mag doen!
Uw hond uitlaten op oudejaarsdag?
De ideale bezigheid om 12 uur

Hoe weet u of uw hond bang is voor vuurwerk?
Leer stress-signalen bij uw hond herkennen. Veel mensen
hebben geen idee hoe ze kunnen zien wanneer hun hond bang
is. Let op gedrag als:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage houding, oren plat of opzij
Lippen aflikken, ook wel tongelen genoemd
Hijgen (zonder het warm te hebben)
Geeuwen (zonder moe te zijn)
Overdreven alert zijn
Nerveus en onrustig rondlopen
Niet willen eten
Weglopen

Wat kan helpen om de stress/angst te verminderen, of zelfs weg te halen.
Wacht niet tot 31 december om dit probleem aan te pakken, maar begin op tijd met training zodat u de angst bij uw
hond in een vroeg stadium kunt helpen verminderen of zelfs kunt wegnemen.
•

•
•

Er zijn CD’s te koop van verschillende gedragstherapeuten, maar ook veel dierenspeciaalzaken verkopen deze
CD’s. De geluiden dienen op een laag (zacht) niveau aangeboden te worden. Zolang de hond geen stresssignalen vertoont kan het geluid stap voor stap worden opgevoerd. Bij de juiste opbouw kunt u uw hond heel
geleidelijk laten wennen aan de geluiden; dit heet desensitiseren.
Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, (lucht) druk golfen, geur en lichtflitsen een rol bij de angst.
Mochten de geluiden op de CD niet voldoende effect hebben, dan kunt u (voor zover mogelijk) deze factoren
toevoegen aan de training.
Het is geen garantie dat de angst helemaal weg gaat, maar het is heel vaak goed mogelijk de scherpe randjes
van de paniek te halen waardoor het minder heftig is.
Belangrijk als u gaat trainen.
Laat vuurwerkgeluid horen terwijl de hond ontspannen is en op een zodanig volume dat de
hond er niet bang voor is (let op stress-signalen!!). Om de hond te laten ontspannen, zou u met
de hond iets kunnen doen waar hij/zij rustig van wordt of juist erg op u gericht is, b.v. spelen,
iets te kauwen geven, borstelen of trimmen, zodat er een positieve associatie wordt gemaakt.
Zolang hij het maar leuk of lekker vindt en u met het volume onder het niveau blijft dat bij uw
hond stress veroorzaakt!
Het is bij deze training erg belangrijk dat u de lichaamstaal van uw hond goed kunt
lezen.
Verhoogt u namelijk het volume terwijl de hond weliswaar niet doodsbang is maar het wel wat
spannend vindt, loopt u het risico dat de angst alleen maar groter wordt! Om deze reden ben ik
voorzichtig met de speciale vuurwerkcursussen waar in groepen gewerkt wordt.
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Het is als trainer, hoe goed je ook bent, lastig om bij alle honden perfect te observeren hoe zij reageren op een geluid.
Positief van een groepsles is wel dat honden andere honden rustig zien reageren of zien spelen met hun baas, en dit
van elkaar kunnen overnemen.
Als u een aantal keren iets heel leuks gedaan hebt met uw hond met de cd op
een bepaald volume zonder dat de hond angst vertoont, dan gaat het volume
een stapje hoger. Blijf alert op stress-signalen zoals hijgen, trillen, gapen, pootje heffen
of tongelen (met tong neus proberen aan te raken in een snelle beweging).
Een of twee stress-signalen en daarna lekker spelen of eten? Dan is er nog geen
probleem, maar als u meer/vaker stress-signalen ziet; doe een stap terug!
Realiseer u dat er niet één wondermiddel is dat de angst doet verdwijnen. De
oplossing bestaat meestal uit een pakket van trainingen.
Tot een aantal jaren geleden was het advies bij een bange hond; negeren!
Maar inmiddels zijn daarover verschillende meningen. Wat eigenaren namelijk vaak doen,
is niet het gedrag negeren maar de hond. En dat is een levensgroot verschil!
Het beste dat u kunt doen, is het gedrag van uw hond negeren maar de hond zelf niet.
Dat klinkt misschien cryptisch, maar wat ik bedoel is dat u gerust uw hond mag steunen en begeleiden door hem te
laten merken dat u er voor hem bent. Hem eigenlijk toe te staan dat U zijn
veilige verstopplek bent in plaats van een andere plek. Wat daarbij belangrijk
is, is dat u niet overdreven veel aandacht schenkt aan zijn angst. Dus niet heel
erg aaien, troosten etc. Maar wel hem tegen u aan laten liggen, uw hand op
hem leggen, gezellig met hem kletsen of proberen hem af te leiden. Daarmee
helpt u hem om het vuurwerk (of onweer etc.) minder eng te vinden.
Als u de hond negeert, wat nog vaak het advies is, is hij helemaal op zichzelf
aangewezen. Hij kan niet bij u terecht (wat voor veel honden die normaal wel
bij hun eigenaar mogen liggen, heel raar is!) en moet het helemaal zelf
opknappen. Daar wordt zijn angst echt niet minder van….
Als het zover is en uw hond heeft de behoefte om weg te kruipen, laat dat dan
toe. Het heeft geen zin om hem te dwingen bij u op de bank te komen zitten.
Laat het dus aan de hond over wáár hij zich op dat moment het veiligste voelt.
Leg desnoods een deken over de plek waar de hond wegkruipt, dat kan de
bench zijn, in zijn mand, onder het bed etc. Leg desnoods een kledingstuk met
uw geur bij de hond, zodat hij zich extra veilig voelt.
Ondersteunen met medicatie
Mocht het voor uw hond allemaal nog steeds te veel zijn, dan kun u uw hond angstverminderende medicatie geven en
begin hier dan zo vroeg mogelijk mee. Overleg met uw dierenarts welke middelen u zou kunnen toedienen.
Vindt u het moeilijk om bovenstaande tips zelf toe te passen? Vraag om hulp bij een gedragstherapeut.
Dingen die u absoluut niet mag doen!
Pas de techniek "flooding" niet toe
Je hoort wel eens dat het goed is om de hond te confronteren met zijn angst. Flooding is als het ware het overspoelen
of onderdompelen in hetgeen waar de hond bang voor is. Dit kan de angst alleen maar verergeren met alle gevolgen
van dien.
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Uw hond uitlaten op oudejaarsdag?
Op veel plekken in ons land begint men al vroeg met het afsteken van vuurwerk. Als uw hond bang is voor vuurwerk
dan is het een kwelling om naar buiten te gaan. Dwing uw hond niet!
•
Houd de wandelingen kort
•
Wandel desnoods op een afgelegen plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken
•
Kies een tijdstip waarop het rustig is
De avondwandeling kunt u desnoods geheel overslaan en dan de hond alleen even snel in de tuin laten plassen.
De ideale bezigheid om 12 uur
Voor elke hond is dat verschillend.
Enzo onze oude Jack Russel is slechthorend, en reageert nauwelijks meer op het vuurwerk. In zijn jonge jaren was een
piepballetje de afleiding, dus vanaf 23.45 tot 12.30 gooien met die bal. Stress en angst weg en na 45 minuten bekaf.
Famke zoekt steun, die geven we haar zonder de angst te bevestigen. Guust beleeft zijn tweede oud en nieuw, vorig
jaar was er totaal geen extra aandacht i.v.m. vuurwerk.
Lezingen over vuurwerkangst
Tijdens de laatste maanden van het jaar worden er door het hele land lezingen georganiseerd over vuurwerkangst.
Informeer o.a. bij dierenartsen en gedragstherapeuten in uw regio of ze een lezing geven.
Er zijn echter vele bedrijven die inspringen op de angst die een hond vertoont bij
oud en nieuw.
Veel mensen hebben namelijk veel geld over om die angst weg te nemen. Wees
voorzichtig met wat u aanschaft, een aantal bedrijven brengt producten op de markt die
wetenschappelijk bewezen hebben dat ze werken. Er zijn ook veel producten die niet of
averechts werken.
•
Een Thundershirt kan ondersteunend werken bij angst. Dit zou volgens de
fabrikant bij 85% van alle gevallen helpen?
•
Gehoorbescherming voor honden bestaat ook? Of een hond deze bescherming ook
keurig gaat dragen is de vraag.
Bert Smallenbroek http://www.kynologiekolham.nl/

De dierenarts en vuurwerkangst.
Zoals u heeft kunnen lezen is de gedragstherapie, al dan niet in combinatie met medicatie, de beste oplossing, omdat
dat in de meeste gevallen een blijvend resultaat heeft.
Als ondersteunende middelen om te helpen bij de training zijn er verschillende opties. Hier moet men dus wel vroeg
genoeg mee beginnen.
1. Feromonen.
Er bestaat een verdamper met kalmerende werking, die u in het stopcontact steekt:
Adaptil® (vroeger was dit de D.A.P . verdamper) Uit deze verdamper komen geuren
(feromonen) die normaal door de moederhond worden afgegeven voor pups en zo
rustgevend werken. Mensen kunnen deze geuren niet ruiken. Er zijn ook halsbanden voor
buiten verkrijgbaar.
2. Antidepressiva, zoals bv. clomicalm®
Deze middelen zijn ideaal voor gebruik bij training, omdat het de hond minder angstig maakt en gemakkelijker
trainbaar, omdat ze iets “gelijkmatiger” worden; de scherpe randjes gaan er een beetje van af.
3. Voeding.
Bij Royal Canin is een volledig voer te koop waar alfa-casozepine en L-tryptofaan in zit. Dit zijn stoffen die stress
verminderend werken en de hond (of kat) zo ook gemakkelijker trainbaar maken.
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En als het dan toch al bijna 31 december is …………………………….
Als laatste redmiddel zijn er nog een paar opties, verkrijgbaar bij de dierenarts of uit uw koelkast.
1.
Acepromazine
In het verleden (en soms nog steeds) werd er door de dierenarts vetranquil® (acepromazine) meegegeven, maar aan
dit middel kleven veel nadelen, ondanks dat sommige honden heerlijk door de knallen heen sliepen. Een belangrijk
nadeel is dat er een bloeddruk daling ontstaat en het kan dus zelfs gevaarlijk zijn voor bv. hartpatiënten, leverpatiënten
en honden met epilepsie. Bovendien is het pas na 24 uur uitgewerkt en heeft het ook nog eens een onvoorspelbaar
effect. Een ander nadeel is dat dit middel ook de gevoeligheid voor geluid vergroot, alleen kan de hond niet meer goed
reageren omdat hij te suf is……….gevolg is dus dat de angst het jaar erop vaak groter is in plaats van minder!
2.
Diazepam (valium)
Dit is een veiliger middel dat de hond kalmer maakt (het wordt ook aan mensen gegeven) en kan op de avond zelf
gegeven worden. Het blijft echter een geneesmiddel dat in specifieke gevallen beter niet gegeven kan worden.
3.
Advocaat(je)
Dit oude “medicijn” wordt nog steeds vaak ingezet als middel tegen vuurwerkangst. De meeste honden vinden het erg
lekker en worden er erg ontspannen van, waardoor oudejaarsavond een stuk gemakkelijker verloopt! Het effect is
echter vrij onvoorspelbaar en het heeft dus niet bij iedere hond dezelfde uitwerking. Niet gebruiken bij hartpatiënten.
4.
Rescue Remedy
Dit is een spray, verkrijgbaar bij natuurwinkels en het is bach bloesem therapie. Het moet op de tong gesprayed worden
voor een goede werking. Nadeel is dat het maar erg kort werkt en de behandeling dus heel vaak herhaald moet worden.
Het werkt goed bij honden met een milde angst, die eigenlijk prima verholpen had kunnen worden met training, maar
waar men niet aan toe is gekomen (of even niet aan gedacht heeft voor 31 december).
5.
Calmex®
Dit is een nieuw angstremmend middel op natuurlijke basis, verkrijgbaar bij uw dierenarts. Het bevat een combinatie
van twee aminozuren, vitamine B en een psychoactief plantenextract. Het remt de aanmaak van adrenaline, waardoor
de hond (en kat) rustig blijft, zonder last te hebben van vervelende bijwerkingen. Het werkt na ongeveer een half uur
en moet iedere 4 tot 6 uur herhaald worden. Het kan veilig langere tijd gebruikt worden rond 31 december.
Prettige jaarwisseling!
Anoek Hoogendoorn Dierenkliniek De Watermolen
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Tweede Bouviersupporters trimclinic 27 oktober 2012
Donderdags was het bal bij ons thuis. Tairo moest in bad. Hij had samen met wat
vriendjes lekker lopen stoeien en die paardenpoep hadden ze nooit gezien. De
baasjes ook niet, maar wel geroken! En omdat hij zaterdag naar de trimclinic
moest, zat er echt niets anders op. Normaal gesproken rent hij mij achterna als ik
de trap op ga, maar dit keer heb ik hem de trap op moeten duwen. Na een uur
onder het water en een halve fles shampoo was de stank
weg. Toen moest al die wol nog drogen. En hij moest nog
gekamd worden. Dat heb ik vrijdags maar gedaan en
zaterdagochtend vroeg nog even dunnetjes over. Maar toen
was hij ook echt helemaal klaar voor een trimbeurt.
Om 11.00 uur moesten we in Leusden zijn. Ik was er al twee
keer eerder geweest, maar voor de zekerheid had ik toch
"Bram" maar meegenomen. Die vond dat we er in een half
uur wel konden zijn, dus 10.00 uur weg leek mij veilig zat.
Tairo
Alleen had hij geen rekening gehouden met het feit dat ik
niet goed ben in het inschatten van afstanden. Toen hij me vertelde dat ik over 800 meter rechts
aan moest houden, deed ik dat ook.... alleen ik had pas 300 meter afgelegd. Afijn, een rondje om
Utrecht en ik was weer op de goede weg. Toen wij aankwamen waren Jan, Eddy en Mette lekker
aan het spelen en Drayco kreeg les van Bert over hoe om te gaan met die 3 wildebrassen. Chico
keek de kat uit de boom en Tairo wilde wel duidelijk hebben dat hij hét mannetje is.

Chico

Na een lekker kopje koffie zijn we begonnen met de les. Kathy heeft haar eigen hond Indy model laten staan. Eerst
kwam de rug aan bod. Haren opkammen, schaar horizontaal houden en van de schouder naar de heupen een rechte
horizontale lijn knippen.
Het leek zo makkelijk zoals Kathy het voordeed. Maar toen wij....... het was zweten en zwoegen. Zelfs voor Jantina
getuige een van de vele foto’s die, die dag
gemaakt zijn ;-)
De baasjes van Eddy gingen als een speer en
Kathy had de grootste moeite om ze lang genoeg
te laten stoppen om de uitleg over "dakje" en
"kontje" te kunnen geven.
Toen de dakjes en kontjes erin zaten, kwam Eric
met broodjes en een ouderwets
heerlijke tomatengroentesoep.

De hondjes konden weer even vrij rondlopen (en schooien) terwijl de baasjes hun rug rechtten.

© Stichting Bouviersupporters
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Na de lunch gingen we door met de schouderpartij, oren, borst en poten. Elk onderdeel werd door Kathy voorgedaan.
Jantina, Kathy en Mirjam zorgden ervoor dat wij min of meer de gewenste vormen knipten. Zelf de banaan in de staart
lukte.
Bert was tijdens het knippen druk bezig om Drayco, die zich eigenlijk
geweldig netjes gedroeg, het vertrouwen te geven dat knippen helemaal
niet eng of erg is. Hij begreep heel goed wat Bert van hem wilde en deed
dat ook netjes. Jantina hielp met de moeilijke delen zoals de oren en de
snuit. Drayco heeft nu geleerd dat hij erop kan vertrouwen dat het
vrouwtje zijn haar kan knippen en hem er netjes uit laat zien.

Drayco

Tegen een uur of vier hadden wij de blaren op onze vingers. Maar het was de moeite waard. De honden zagen er
geweldig uit en waren klaar voor de foto shoot!

Tairo

Eddy

Drayco

Chico

Jan

Bij mijn vorige honden deed ik maar wat en soms zagen ze er meer uit als een Schnauzer dan als een Boef. Ik heb in
deze trimclinic echt veel geleerd. Ten eerste heb je een hond als Indy nodig die keurig netjes en rustig op de trimtafel

Hanneke bazin van Tairo en Sienna
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blijft staan ;-) een goede schaar en kam en veel oefenen. Maar het mooiste en meest waardevolle van zelf je hond
trimmen, vind ik de interactie met je hond en de voldoening dat je hem/haar echt mooi hebt gemaakt.

Een bijzondere herplaatsing: Aasiem (beschermer)
In 2010 kwam ik in contact met G. Zij was naarstig op
zoek naar een blonde boef en ernstig verliefd op mijn
Zandor ( heel begrijpelijk natuurlijk haha).
Ze heeft een tijdje op onze wachtlijst gestaan maar al
wat er kwam….geen blonde boef. Een tijdje later kreeg
ik een telefoontje van haar dat ze bij een kennel was
geweest die blonde bouviers fokken en ze had een pup
uitgezocht. Het was een reutje en hij kreeg de naam
Aasiem ( marokkaans voor “beschermer”) Aasiem leefde
samen met Danny, een jonge herder en nog wat ander kleinvee. We bleven contact houden, soms per telefoon en veel
via de sociale media.
Een maand of 4 geleden kreeg ik een telefoontje van haar….. heel verdrietig … of ze de
honden bij mij kon aanmelden voor herplaatsing en of Danny daar dan ook bij mocht ook al
was hij geen boef. Haar wens was dat ze samen konden blijven. Ik snapte er niets van totdat
ze me vertelde dat ze heel ernstig ziek was. Nou, dat sloeg in als een bom bij mij!
Ze vroeg of ik de honden wel in de parkeerstand kon zetten en niet gelijk op de site, want ze
ging nog wel het chemokuur traject in en er was een sprankje hoop dat de kuur aan zou
slaan. Ze wilde haar familie echter niet opzadelen met de herplaatsing. Haar zus kreeg mijn
telefoonnummer en als het nodig was dan zou zij het “startsein” geven. Ik heb de mail heel
diep weggestopt in de hoop hem nooit te hoeven gebruiken.
Echter het noodlot besliste anders…..begin november kreeg ik G. zelf aan de telefoon, foute
boel, de kuur was niet aangeslagen…..ze ging heel hard achteruit en zou nog maar een paar
weekjes hebben. Voor Danny had ze inmiddels een goed thuis gevonden, als zij niet meer
voor hem kon zorgen dan ging hij naar kennissen van haar. Nu moest Aasiem ( inmiddels 19
maanden oud) nog een speciaal plekje krijgen….. Ze vroeg mij of de baasjes van Neo ( weet
u het nog: onze eerste “byzondere project” Neo die zo plotseling overleed) al weer op zoek
waren naar een leuk blondje……Jee…. Die hadden net een week of 4 eerder natuurlijk Nikkie
opgehaald uit het asiel.
Ik wist wel van de baasjes van Nikkie dat ze over een tijdje, als Nikkie een beetje gewend was, graag een boef er bij
wilden, maar dat heb ik G. nog niet verteld, want ik wilde haar niet onnodig blij maken. En misschien was het ook wel te
vroeg, waren ze nog niet aan nummer 2 toe. Ik ben natuurlijk gelijk in de telefoon geklommen en het hele verhaal
verteld. De reactie was positief ☺ Nikkie was al behoorlijk gesetteld. ( Hun
eerste reactie: oh dan moeten we onze vakantiereis nog maar even weer
uitstellen…en we gaan hem dan wel Siem noemen hoor, dat ligt beter in het
gehoor) Wel even overleggen met de rest van het gezin natuurlijk…… een uur
later belde ze mij al terug…. Ze wilden graag kennis maken met Aasiem. Het
toeval wil dat Aasiem nog geen 20 km. Bij hun vandaan woonde….
G. weer gebeld en die ging uit haar dak, huilde tranen met tuiten van geluk! De
volgende dag volgde de kennismaking al. De wens van G. was wel dat Aasiem
zo lang mogelijk bij haar bleef maar hij kon wel af en toe al een dagje gaan
logeren om te kijken of het klikte. De eerste kennismaking tussen Aasiem en
Nikkie verliep een beetje stroef…..
Er werd een logeerdag afgesproken en op advies van onze Bert hebben beide
honden een muilkorf omgekregen zodat ze elkaar niet konden verwonden bij
een confrontatie. Eigenlijk ging het aan het eind van de dag al best goed….
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Aasiem werd weer teruggebracht en er werd een nieuwe logeerdag afgesproken. Deze verliep al beter! G. was heel blij
met deze fantastische plek en bij deze lieve mensen. Aasiem kon zich geen beter thuis wensen.

Inmiddels begon G. ook in te zien dat ze de hond niets meer kon bieden en er werd besloten dat Aasiem de week
daarop definitief zou verhuizen. Ik heb contact gehad met de zus van G. ( G. lag inmiddels op bed en sliep heel veel
door de morfine) ook de familie was blij dat Aasiem zo’n fantastisch plekje zou krijgen.
Op 22 november is Aasiem definitief verhuisd. Bij deze verhuizing is ook Bert aanwezig geweest. Hij kon de familie van
tips voorzien hoe ze het aan moesten pakken met de beide heren, ook als ze even alleen thuis moesten blijven. ( Siem
vindt dat namelijk nog niet zo leuk en begint te joelen). Hoe het verder gaat met Nikkie en Siem kun u lezen in het
volgende magazine wat in januari 2013 verschijnt.
De familie van G. was erg verdrietig toen Siem werd opgehaald, er werd afgesproken dat ze, zolang G. nog leeft,
regelmatig op bezoek zullen komen….. de nieuwe baasjes van Siem hebben G. en haar familie op het hart gedrukt dat
ze goed voor Siem zullen zorgen en hem lief zullen hebben met heel hun hart en hebben het verzoek bij G. neergelegd
of zij dan alsjeblieft goed voor Neo wil zorgen daarboven over de regenboogbrug…………...

Deze herplaatsing is mij niet in de koude kleren gaan zitten……Het was voor mij erg aangrijpend, vooral ook omdat je
het baasje kent, maar het geeft wel een fijn gevoel dat ik G. heb kunnen helpen zodat ze met een gerust hart voor
eeuwig kan gaan slapen….……
Bedankt G. dat ik je heb leren kennen en dat je met vertrouwen jou Aasiem in mijn handen gaf om een goed thuis voor
hem te vinden.
Jantina
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Alles wat ik wil voor kerstmis….
Elk jaar komt kerstmis weer voorbij
en elk jaar is het weer hetzelfde liedje voor mij
Kadootjes, feestje en veel plezier…..
maar 1 ding miste nog steeds hier…..
en toen kwam plots dat prachtige boevenkind op ons pad
Ik had nog nooit zo iets speciaals gehad
Jij bent degene die bij ons het belletje deed rinkelen
We wilden jou oogjes weer zo graag zien twinkelen
Jij verdiende als geen ander een fijne kerst en een warme mand
Ik nam vol vertrouwen jou riem in mijn hand
En beloofde jou dat je vanaf nu voor altijd bij ons zou horen
Jij zou je nooit meer voelen als zo verloren !!
We kwamen aan in ons huis
Jij voelde je gelijk thuis
De kerststal is af, de kaarsen staan klaar
Overal versieringen, kerstklokken en engelenhaar
De kerstboom staat, de piek in de top
Warmte en sfeer, kerstmis in een notendop
Jij was zo blij als een uitgelaten hond
En binnen no time lag de hele kerstkraam op de grond
Maar ach…… laat het allemaal maar gebeuren
Jij bent degene die ons leven flink op zal fleuren
Fijne lange wandelingen in het bos.
Dan krijgen wij de beentjes ook weer eens lekker los….
Dat je op ons pad kwam was een en al geluk
Ons nieuwe leven kan nu al niet meer stuk !!
Wij wensen u fijne kerstendagen en een jaar zonder verdriet of tegenslag
Mogen uw dagen,weken, maanden gevuld zijn met liefde en een lach.

Bo en zijn nieuwe baas
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Winterwandeling 9 december 2012 in Haaksbergen
Bij de winterwandeling is het altijd maar afwachten welk weer of je krijgt ... dat is in Nederland gewoon niet
betrouwbaar. De dagen voor 9 december heeft het gesneeuwd …. Wauw dat is toch wel het ultieme plaatje wat je wenst
voor een winterwandeling. We waren dus hoopvol…….
Er hadden zich in totaal 37 mensen aangemeld en zij zouden samen 29 hondjes meebrengen, bijna allemaal boefjes,
hier en daar een verdwaald ander ras.
Voor het eerst dit jaar hadden we ook een andere locatie. Voorgaande jaren starten
en eindigden we altijd bij de watermolen in Haaksbergen. Dit jaar kregen we het
fantastische aanbod om bij goeie vrienden van mij, die midden in het natuurgebied
wonen, te starten…. Mooie locatie met genoeg ruimte zodat de honden op het erf
ook lekker los konden lopen.
Dit jaar hebben we ook voor het eerst aangeboden aan mensen om tegen een zeer
lage prijs deel te nemen aan de heksenmaaltijd. Heerlijke goulasch- en erwtensoep
met brood en spek, warm gehouden in een heksenketel boven een vuurkorf. Dat
bleek een goed idee te zijn want er was veel animo voor.
Alle boodschappen gedaan en de cateraar ingeschakeld voor de warme hap.
8 december hadden we prachtig weer, beetje vorst, laagje sneeuw op de grond en een heerlijk zonnetje, maar de
berichten voor 9 december waren uitermate slecht ijzel, sneeuw, regen en wind (nou meer kun je toch ook niet
verzinnen ) We hielden ons hart vast…..
Enige troost was dat we onze voorjaarswandeling in gedachten hadden waar het ook met bakken uit de lucht kwam en
toch de hele groep zowat compleet was. Wat dat aan gaat lijken de baasjes wel op hun boefjes… echte rouwdouwers die
niet voor 1 gat te vangen zijn en zich niet door slecht weer laten afschrikken.
En ja hoor, 9 december keek ik uit mijn raam….. regen, regen en nog eens
regen! Gelukkig geen ijzel …daar was ik al lang blij om. Elk uur even op
buienradar gekeken en die beloofde dat het om 13.00 uur droog zou worden….
Jippie… dat zou toch mooi zijn…..en inderdaad het was bijna droog !!
Helaas toch 3 afmeldingen gehad, maar goed, dat viel me nog mee! Zodat we
met 32 personen en 23 honden op pad zijn gaan.
Om 12.30 kwamen de eerste gasten al aan… ( helemaal vanuit limburg !!) en
om 13.30 was de club compleet en vertrokken we onder de prachtige tonen van
de midwinterhoorn het bos in. De bospaden waren enorm nat vanwege de vorst
in de grond, maar het was droog !! Overal waar we liepen mochten de honden
lekker los lopen en op een paar grommetjes en snauwtjes na is alles prima
verlopen.
Halverwege de route stonden de midwinterhoornblazers ons weer op te wachten. Daar hebben we allemaal even een
lekkere jachtbitter gedronken, die ging er in als koek ! Ik heb weer een leuk bedrag ingezameld voor de
midwinterhoornblazers ! ( waarvoor mijn grote dank aan de deelnemers)
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Ik wil mijn speciale dank uitspreken voor de midwinterhoornblazers van
Haaksbergen…… zij moeten ook weer en wind trotseren om onze
wandeling luister bij te zetten…. En dat doen zij geheel vrijwillig en met
zeer veel plezier!!
Bij terugkomst en begon het te regenen maar de soep en de glühwein
stonden lekker te dampen…… ( helaas niet boven de vuurkorven i.v.m het
slechte weer) en we konden lekker droog staan onder de overkapping.
Het eten was heerlijk en werd door een ieder enorm gewaardeerd en
tegen 16.00 - 16.30 vertrok iedereen huiswaarts.
Iedereen weer enorm bedankt voor de komst en de onwijs gezellige
middag !
Tot volgend jaar in Haaksbergen!! Same place, same time ☺
Jantina

Meer foto’s vindt u op onze 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, en in de woorden van de bazen zelf, graag met onze lezers delen.

Marley
Marley toen nog Sara genaamd is een teefje geboren 8 juni 2011. Ze woonde in een apartement op 4 hoog. Daar kon ze
haar veel energie niet kwijt. Marley woont sinds zaterdag 14 april 2012 aan de rand van het
ijsselmeer. Sara heeft hier een vriendje van dezelfde leefijd.
Oktober 2012
Het gaat heel goed met Marley. Twee maanden geleden is
onze oudste zoon gaan samenwonen met zijn vriendin. Ze
hebben een huis gekocht bij ons in de straat, nog geen 50
m. verderop. Marley is met hen mee verhuisd en ze is zo
vreselijk happy. In eerste instantie wilde ik dat niet maar
ja die twee wilden zo graag een hond en vonden het ook
moeilijk om zonder Bagus en Marley te moeten zijn dus
tja.... We hebben van te voren goede afspraken gemaakt;
oppassen doen we op elkaars hond, geen van beiden
hoeft ooit naar een pension, uitlaatservice etc..
Marley en Bagus zien elkaar elke dag, gaan samen uit, samen zwemmen, samen
naar ‘t bos, ze spelen samen en zijn gek op elkaar. En maken zo af en toe ook ruzie hoor. Marley is de dan toch wel de
baas. Alhoewel ze dan wel haar plaats weet als Bagus een bal of stok heeft, die zal ze niet afpakken.
Eigenlijk krijgen ze allebei meer leuke uitjes dan toen ze samen in 1 huis
woonden omdat dan zij en dan wij iets met de honden gaan doen.Als ik
moet werken is Bagus bij mijn zoon en zijn vriendin, als zij werken is
Marley bij ons.
Marley was soms wel een beetje jaloers als Bagus ff de aandacht krijgt
en kon dan lelijk doen tegen hem. Grappig is dat Maikel en Milou nu een
manier hebben gevonden om dat af te leren....ze moet dan de gang in!
En het mooiste..het werkt ook nog, zo grappig! Als ze nu zeggen " niet
doen anders ga je naar de gang" dan stopt ze meestal meteen. Zoniet
dan zeggen ze " ga maar naar de gang" en dan gaat ze zelf al!
Ze is een vreselijk lieve, blije en aanhankelijke hond. Heeft niet 1 baas maar
luistert naar ons allemaal extreem goed. Ze is erg gehoorzaam, kan goed los
en aan de riem. Fietsen vindt ze ook erg leuk. En zwemmen, daar maak je
beide honden ontzettend blij mee! Ballen en stokken brengt ze netjes terug op
je voeten terwijl Bagus ze nog steeds een meter of 5 bij je vandaan neerlegt.
We zijn alle 5 nog steeds dolgelukkig met de beslissing Marley op te nemen in
ons gezin. Willen haar nooit maar dan ook nooit meer kwijt. Ik las net in jullie
magazine de verhalen van de Bouviers die zijn overleden en dan vrees ik de
dag dat een van onze twee lieverds er niet meer zal zijn.
Maar.....voor nu genieten we elke dag van ze, beiden zijn nog geen twee jaar oud dus we hebben hopelijk nog een hele
tijd met ze voor de boeg!
Ik zal je nog wat foto' s van die twee boeven mailen, want ook al maak je uit mijn verhaaltje op dat ze bijna perfect
zijn, af en toe zijn ze echt wel ondeugend en vervelend, het blijven tenslotte echte boeven!
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Fenja
Fenja's verhaal is heel treurig.... 5 jaar lang in een donkere kamer geleeft, nooit naar buiten ...
Ze wordt gelukkig gered en komt in het asiel Wase dierenbescherming in Sint Niklaas .
Daar leren ze haar veel ! Ze zijn ook heel gek met haar......het belangrijkste .....ze leert wat liefde is, !
Ze schrikt van alles, daglicht kende ze zelfs niet.....Het asiel was kieskeurig wie deze dame als nieuwe baas mocht
begroeten en dat is logisch... als ze ging verhuizen zou het alleen naar een definitief adres zijn.
Na lange tijd melden zich belangstellenden. Deze brachten haar echter in no time weer terug omdat ze een klein
gezwelletje had bij de tepels. Ze waren bang voor onkosten
De interesssengemeinschaft in Duitsland had een belangstellende.... het asiel moest er zeker van zijn dat dit een
definitief adres werd... Jantina heeft een hoop heen en weer gebeld voordat de kennismaking plaatsvond. Het leuke
hierbij is dat deze belangstellenden eigenlijk op zoek waren naar een hele jonge reu.....
Ze hebben op de site gekeken en vielen als een blok voor Fenja.... alles behalve een reu en ook niet zo heel jong.....!
Begin januari 2012 is de familie in de auto gestapt om de vele kilometers naar het asiel in Belgie af te leggen....
Het asiel had Fenja lekker in bad gehad en ze was een beetje in model geknipt.... de medewerkers wilden dat ze goed
voor de dag kwam....
Na een zeer positief gesprek op het asiel is de familie uiteindelijk met Fenja naar huis gereden, naar de bergen in
Duitsland......

januari 2012

november 2012

November 2012
Het gaat geweldig met Fenja. Ze is goed herstelt van de operatie aan een onschuldig gezwelletje bij een tepel. Ze is nu
goed op gewicht, vertrouwt mensen volledig. Ze houd het meeste van mevrouw en volgt haar overal. Ze is de grote
vriendin van het al aanwezige hondje. Gewoon een echte Bouvier en vervult gewoon alle taken die je van een Bouvier
kan verwachten.
Ze heeft ons laten zien hoe je met een geduld, liefde en begrip een trieste hond de zonnige kant van het leven kan laten
zien!
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Huck
Huck, gecastreerde reu, geboren geboren18/10/2008 met diversen diploma’s op zak werd aan
geboden op een dierenasielsite bemiddelt door Collie Passion.
Het enige ‘probleem’ met Huck was dat hij ontsnapt over een draad van 1.25.
Al heel snel hadden wij een goed thuis gevonden voor Huck. Daarom contact opgenomen met de
contactpersoon van Collie Passion. Zij vertelde dat Huck op `zoekertjes` stond en zij is gelijk in
de mail geklommen om die meneer hulp te bieden.
In België is het namelijk verboden om puppies of honden aan te bieden via `zoekertjes`....dit is
net zoiets als marktplaats. Dieren mogen alleen via Pets.be aangeboden worden. Het bleek dat
er in België ook al een paar belangstellenden waren.
13 oktober 2012 ontvingen wij een mail dat de baas van Huck iemand had gevonden die Huck
heeft geadopteerd.
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Nike nu Nikkie
Een aantal weken na het overlijden van Neo melden zijn bazen dat ze toch eigenlijk wel
weer een blonde bouvier wilde. Met ja eigenlijk durfden zij het niet te zeggen met iets
minder problemen dan Neo. Dus als we er eentje aangeboden kregen of we dan aan hun
wilde denken……. Natuurlijk!
Op dierendag 4 oktober 2012 rond 22.00 verscheen er een 6 jarige vrijwel probleemloze
blonde kruising reu Nike op het internet. Meteen een mail gestuurd naar hen en Jantina
heeft hen de volgende ochtend vroeg gebeld. Het asiel is echter pas om 13.00
telefonisch bereikbaar. Mevrouw heeft om 13.00 meteen gebeld. Helaas waren er al
andere mensen hen voor en die zouden diezelfde middag bij Nike komen kijken. Om
16.00 mocht zij weer terug bellen om te horen hoe die kennismaking was geweest.
Eindelijk kwam het verlossende telefoontje: Er was geen klik met die mensen en Nike en
wij hebben morgen een afspraak!
6 oktober in de namiddag belde zij Jippie jippie jippie Nike is mee. Hij is wel
verwaarloosd in de vacht, hij heeft de grote van een golden retriever maar oh hij is zo
leuk en lief en sociaal !!! We gaan hem Nikkie noemen.
Nike heeft de laatste tijd nogal wat meegemaakt. Eerst woonde hij bij een oudere
mevrouw die hem niet meer kon verzorgen en had hem naar het asiel gebracht en later
weer opgehaald. Ze heeft hem toen aan andere mensen gegeven die achteraf toch niet zo goed voor hem zorgde en
hem toch weer terug gehaald. En weer naar het asiel en nu is hij met ons mee.
8 oktober 2012
Nikkie is lief, een allemansvriendje..keerzijde is dat hij aan niemand gehecht is omdat er verschillende verzorgers zijn
geweest.Hij is nog aan de diarree van de spanning denk ik.Hij had eerder oorontsteking en nu schudt hij af en toe met
zijn kop, dus ik houdt het goed in de gaten. Ik moet het asiel bellen voordat ik naar de dierenarts ga.
Bij het bekijken was hij heel timide en beetje angstig. De autorit ging goed en dat vond hij leuk. Toen hij op de deel
kwam begon hij meteen met een bal te spelen. Hij wil niet in de kennel en dat hoeft ook niet, hij ging onder de kapstok
op de tegels liggen. Op die plek heb ik de mand neergezet. Hij had geen belangstelling voor de mand. Vanochtend
kwam ik op de deel en keek hij me slaperig aan: vanuit de mand! Ik ben een uur eerder
naar huis gegaan, benieuwd wat ik na 6 en een half uur aan zou treffen, ze hadden nl gezegd dat hij niet langer dan 4
uur alleen kon zijn, geen idee wat er daarna dan zou kunnen
gebeuren: weer een slaperig koppie vanuit de mand en nergens
geplast ofzo. Met Aisa is het geen probleem. Ook met Floor, de
dog van mijn zus gaat het goed. We zijn eerst met hem naar de
hei geweest, en daarna kwam visite en gingen we nog een stuk
wandelen met Aisa en de dog erbij, en een karavaan mensen. Hij
vindt het erg gezellig. Wilde gewoon in de auto springen bij mijn
zus..Hij moet nog gaan hechten dus en weten wie zijn baasjes
zijn.
Hij heeft een beetje vreemde rommelige niet zo gezond uitziende
vacht, en ik weet niet of dat nog anders
wordt of dat dat zo is omdat hij bastaard is, maar ik denk dat het
nog wel beter kan... Hij is een stuk kleiner dan Neo was. Hij plast
wel overal tegenaan als je hem de kans geeft, hij is niet
gecastreerd. Het helpt ook niet meer als je hem alsnog helpt
geloof ik. Verder is er ook geen reden om het alsnog te doen. Zijn
gedrag is verder prima en hij doet geen vlieg kwaad..Hij schijnt wel waaks te zijn maar dat kunnen we pas verwachten
als hij zich thuis gaat voelen.
Ze zeggen dat hij wegloopt als hij los is…..daar kan ik me ook alles bij voorstellen omdat hij nog niet gehecht is.Dus we
gaan eerst werken aan hechten, gezondheid, zijn vacht, trekken aan de riem en de katten met rust laten. Maar
vergeleken bij Neo is het een makkie en bijna saai :)...toch wel heel fijn dat hij gewoon nieuwsgierig naast je staat als
de mevrouw met de collectebus verschijnt en er bezoek komt en vooral mijn zus (!). Met Neo en mijn zus klikte het
niet. Tot voor kort was hij nog zo gereserveerd dat ik nog niet had gehoord hoe zijn blaf klinkt. Daar kwam vanmiddag
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verandering in toen de buurman er op de fiets aankwam en naast ons remde..het bleef bij een paar blaffen. Ook de
geiten werden vandaag opeens met hoog geheven staart opgewonden toegeblaft..Op een gegeven moment heb ik hem
uit die spanning gehaald want hij draaide zich een beetje op..Vanmiddag heb ik het asiel gebeld zoals beloofd en verslag
gedaan. De schijterij ( hij gaat wel 3x tijdens een wandeling zitten), en de oren baart me enige zorgen maar de oren
zien er wel schoon uit. O ja, Nikkie is behandeld met vlooienspul, en de vlooien worden daar zo onrustig van dat
ze oversprongen op een loge hier, .. en die zat onder de vlooienbulten natuurlijk.
Het is nog wel wennen aan elkaar, dat wel, de hond is nog niet zichzelf, dat merk je.”
Daarop hebben wij hen gemaild: Met de oren het klappen met de kop schudden duidt op mijt of een diepere ontsteking
of bloedoor(na trimmen)...hiervoor hoeft in mijn ogen niet het asiel gebeld te worden maar een bezoek aan de
dierenarts met eventueel bij erg stinken een oorkweek zodat er gericht behandeld kan worden.
Hij is bij het bekijken timide en bijna angstig .....zou zomaar een forse ontsteking kunnen zijn..........
9 oktober 2012
Nou met dat asiel bellen heeft te maken met de proeftijd en dat zij het bezoek aan de dierenarts vergoeden.
Net naar de dierenarts geweest, een fikse oorontsteking aan zijn rechteroor...heel gevecht om de zalf er in te krijgen en
hij moest gemuilkorfd worden. Waarschijnlijk veel pijn. L en ik moeten morgen opnieuw in de herkansing met de zalf en
zo 7 dagen achtereen..we doen ons best.
Daarop hebben wij het advies gegeven om als dit niet afdoende werkt of te kort werkt een kweek te laten maken met
daaraan gekoppeld een antibiogram.
Hiernaast is het verstandig om als de oorontsteking vaker terug komt over te stappen op hypo-allergeen voer...de
meeste oorproblemen hebben te maken met een allergie voor bepaalde bestandsdelen in het voer....dit komt omdat de
buitenste gehoorgang uit gewone huid bestaat en daar ontstaan de problemen.
12 oktober 2012
Het zalven gaat goed! Alleen gisteren liep hij de hele dag en nacht te kokhalzen, had ik er waarschijnlijk teveel in
gedaan. Het zelfde ritueel is hier alweer gaande ( geitjes voeren en
kippen doen etc) en meneer gaat mee, luistert prima en loopt helemaal
niet weg! Ik had een stuk van de tuin gebarricadeerd, maar dat is
helemaal niet nodig.
Fijn dat iedereen hier zomaar kan binnenlopen. Nikkie blaft wel, maar
dat mag natuurlijk! Hij speelt als de beste, rolt met bal in zijn bek om,
en vermaakt zichzelf. Het speelgoed hoeft helemaal niet hufterproof
( zoals bij neo ), hij doet heel voorzichtig met de bal van Aisa..die zit
beteuterd te kijken uiteraard, maar hoe ik ook probeer te ruilen, Nikkie
heeft hem toegeeigend. Dus op naar de hondenspeelgoedafdeling
vandaag..
Nikkie moet dringend geknipt worden, maar ik wachte nog heel even,
zodat hij goed gewend is. R. komt morgenavond terug en die moet hem ook nog even zien en meemaken zoals hij nu
is.
O ja, de tennisballen van Bert liggen hier nog, 4 of 5 stuks, nou ja, daar zal hij niet om treuren denk ik.
Tot zover dan. Groetjes,
21 oktober 2012 “Even nog wat delen:
Wel eens een bouvier meegemaakt die deuren open kan maken? Nikkie kan het!
Hij probeert ons lekker uit…Als hij even moet wachten in de auto, zit hij even later parmantig op mijn plek achter het
stuur…Hij heeft zich gewoon langs de zijkant van het hondenrek in de auto gewrongen.
Hij heeft inmiddels ontdekt dat hij een hele tuin tot zijn beschikking heeft en zomaar naar buiten kan rennen..Spelen
met balletjes is zijn lust en zijn leven.
Nog even wat oefenen om minder te trekken aan de lijn en om niet achter de katten aan te gaan, dan is ie helemaal
voorbeeldig. Nou de oorontsteking is bijna over en hetzelfde hondevoer van Neo doet hem ook goed.”
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Bo
Bo een reu van 13 maanden die werd bemiddelt door Stichting S.O.S Huisdieren stond nog niet op onze website op de
eerste reactie kwamen al binnen. Wij hebben de belangstellende door verwezen naar hen.
Op 14 september kregen wij een mail van de gelukkige bij wie Bo mocht komen wonen.
Vanmiddag heb ik Bo gehaald. Deze week heb ik vakantie dus we proberen het een week. Mijn
teefje Joy is tot nu toe de storende factor. We doen ons best!
18-10-2012
Bo Blijft!
Vanochtend hebben we naar aanleiding van de proefplaatsing van bouvier Bo een
gezinsbespreking gehad waarin we unaniem besloten hebben om Bo definitief toe te voegen aan
ons gezin. Bo is een vriendelijke lieve onstuimige puberende wervelwind die we met vereende
gezins-liefde en vol vertrouwen kunnen bijschaven naar de maatstaven en gebruiken van ons
gezin. Dus hierbij ons akkoord om de opvoeding van Bo op ons te nemen en samen met hem de
toekomst tegemoet te gaan.
En daarna kregen we dit verslag:
Zondag, 28 oktober 2012.
Na 2 jaar moesten wij afgelopen voorjaar afscheid nemen van onze 15-jarige blonde asielboef
Kay. Hij kreeg steeds meer pijn, kon met moeite gaan liggen, werd wat onvriendelijker en deed af
en toe zijn behoefte in huis. Uiteindelijk moesten we hem op advies van de dierenarts met pijn in
het hart laten inslapen. Enkele maanden daarna was er weer een heftig overlijden: op tragische
wijze kwam onze 12-jarige grijze 2e asielboef Remy aan z’n einde nadat hij 2 ½ jaar bij ons
mocht blijven. Het werd plotseling stil in huis. Alleen onze 6-jarige boef Joy spinde garen bij dit
verlies. Ze kreeg van ons weer alle aandacht en voelde zich weer ‘mevrouw de diva’ in huis. Joy
kon weer lekker lange dagen op haar matje uitrusten tussen de uitlaat-sessies in, had geen
concurrentie meer, alle lekkere brokjes waren alléén voor haar en ze vond haar nieuwe leven
zonder andere honden prima.
Helaas voor haar maar gelukkig voor ons is daar sinds kort verandering in gekomen. Na
Joy
verschillende pogingen weer een boef uit een asiel in ons gezin te plaatsen kregen we 2 weken
geleden te horen dat jonge asielhond Bo ons ter adoptie werd aangeboden en wij waren het
gelukkige gezinnetje dat deze hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. Een grote puberende en onstuimige 65 cm hoge
boef met een mooie stugge en dikke vacht en een schitterende stevige
krul in z’n staart. Bo is nu onze 7e bouvier in 20 jaar: we zijn nu 2 mooie pups en 5 asielhonden verder…….genieten
dus!
Op zondagmiddag reden we vol spanning naar Drachten waar we kennis mochten maken met Bo en zijn gezin en hem
daarna mee naar huis konden nemen. De afspraak was geregeld door het asiel “S.O.S. voor huisdieren Friesland” waar
Bo was aangemeld ter adoptie. Gelukkig heeft hij het asiel van binnen niet hoeven te zien. Toen we in het huis werden
binnen gelaten door zijn oude baasjes was er direct die ‘klik’ tussen Bo en mij. Hij had beperkt oog voor zijn oude gezin
en het leek wel of hij aanvoelde dat hij mee mocht in de auto met z’n
nieuwe baasjes naar een nieuw groot huis in Gelderland. Toen we na een
emotioneel afscheid uit Drachten weer thuis kwamen, de poort van ons
terrein dicht hadden gedaan en de honden uit de auto lieten, rende Bo
met grote sprongen naar onze mooie en grote loslopende salon-kip die
nieuwsgierig was komen kijken en beet in een flits de arme kip in een
paar happen dood. De veren vlogen in het rond en Bo stond er
kwispelend bij te kijken……grrrr dachten wij…… Ik heb Bo direct
aangelijnd in de hoop dat verdere spontane honden-akties zouden
uitblijven. Toen we het woonhuis binnen gingen mocht Bo weer los. Hij
rende enthousiast de woonkamer in, sprong op de bank en keek ons
enthousiast aan van: “ zo, ik heb het hier goed geregeld” …….. tja, dat
dacht deze onstuimige puberende wervelwind helemaal verkeerd…….
Helaas pindakaas……in ons huis hanteren wij andere regels en 10
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minuten na aankomt met de auto kon hij direct appèl lopen aan de lijn op de
parkeerplaats voor ons huis…… Oef……dat viel meneer Bo eventjes tegen….!!
De bruisende opgekropte energie kon hij na het lopen nog even kwijt in het
bos waar hij aan een lange lijn 8 meter de ruimte kreeg om zijn onstuimige
capriolen uit te halen.
Onze hond Joy vond het allemaal maar zo-zo. Bo mocht niet te dicht bij haar
komen als ze op haar plaats lag en in de eerste dagen hoorden en zagen we
dan ook regelmatig kleine aanvaringen tussen beide honden. Gelukkig bleef
het bij gegrom en happen in de lucht. Om Bo te beschermen voor Joy haalden
we de opgevouwen bench weer uit de garage en mocht Bo daar ’s nachts in
de bijkeuken in slapen. De eerste nacht was direct een probleem. Bo was
gewend in de woonkamer op de bank te slapen dus met vereende krachten
moesten wij hem in de bench duwen en na een half uurtje geblaf en gepiep
werd het stil. De tweede nacht protesteerde hij nog een kwartiertje maar de
derde dag liep hij overdag zelf de bench in om daar een uiltje te knappen en op een lekker bot te kauwen. Diezelfde
nacht zocht hij zelf zijn bench op toen de honden het commando kregen “we gaan slápen” .
Inmiddels zijn we 2 weken verder en Bo gedraagt zich nu stukken beter. De bench hoeft ’s nachts niet meer op slot en
we laten het deurtje open. Bo kan dus zelf de bench uit en via het hondenluik de tuin in lopen. Z’n tic om uit verveling
fanatiek op vliegen en muggen te jagen in de woonkamer is helemaal over. Hij weet inmiddels dat hij op een bot moet
bijten in plaats van eraan te soppen en te likken. Hij rent regelmatig op-en-neer door het hondenluik vanuit de
bijkeuken de tuin in, speelt met vrijwel iedere hond die we tijdens het uitlaten tegenkomen en is veranderd van een
hyperactief-adhd-ongeleid projectiel in een brave, goed luisterende, vrije, af-en-toe stoute bouvierpuber. Luisterde hij
eerst niet tijdens het loslopen naar mijn “ kom hier” commando, veranderde dit na een handige tip van de
Bouviersupporters in een hond die tijdens het spelen met andere honden vrijwel direct naar ons toe komt rennen als we
hem roepen. Ongelofelijk om te zien wat een klein stukje kaas en de clicker (Martin Gaus) in positieve zin hebben
veranderd. We zijn er nog lang niet, Bo vindt de stofzuiger en de waterblazer maar enge apparaten, de trimtafel vindt
hij niets, vanaf de achterbank van de auto springt hij direct op één van de voorstoelen, de bloemenperkjes in de tuin
zijn inmiddels platgetrapt, hij volgt nog niet ‘perfect’ aan de lijn en hij is bang voor harde plotselinge geluiden. Gelukkig
hebben we van een bevriend bouvierbaasje een vuurwerk-cd gekregen, dus vanochtend na de zondagochtend
kerkdienst op tv hebben we samen met Bo en Joy onder het genot van een kopje koffie en een stuk warme banketstaaf
10 minuten kunnen genieten van geknal, gefluit, gillende keukenmeiden en knetterend siervuurwerk.
Dankzij de vakantieweek waarin we Bo gehaald hebben konden we uitgebreid iedere dag met hem lopen en kon hij zijn
overtollige energie afreageren in het bos. We zijn dankbaar dat het ‘oude gezin’ vanwege tijdgebrek de moed had om op
tijd afscheid ten gunste van de hond te nemen. Wij waarderen dan ook dat hoewel het ‘oude gezin’ Bo erg mist, ze toch
naar de ontwikkeling en welzijn van Bo gekeken hebben.
Bo is een echte onnozele lieve lompe knuffel die af en toe niet oplet en dan bijvoorbeeld tegen een gesloten deur loopt
of lekker in de enige modderpoel van het bos gaat rollen….. en trouwens, hij is
onze eerste boef van ons die het leuk vind naast de fiets te lopen en spontaan
een weggegooid balletje apporteert.
Inmiddels is de vakantie alweer een week voorbij en hebben we de draad van
het dagelijkse geordend leven weer opgepakt. Bo heeft z’n rust kunnen vinden
en begint de dagelijkse ritmes van onze gezinsleden in de gaten te krijgen.
Volop genieten dus van deze heerlijke frisse wind in ons heftig wakker geschud
gezinnetje! Bouviersupporters, dank voor jullie website waarop we Bo hebben
kunnen vinden en tot ziens op één van jullie bouvier-wandeldagen.
Groeten, H. de F.
18 november 2012
Het gaat steeds beter met Bo. Het lijkt wel of hij steeds beter gaat luisteren.
Ook houdt hij me beter in de gaten als hij even wordt afgeleid door een andere spelende hond. Als ik fluit kijkt hij direct
en komt dan weer terug lopen. Geduld hebben is de oplossing denk ik. Bo is hier nu pas een maand.....en ik kan zo
langzamerhand echt niet meer zonder hem.....!!
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Kees (Raily)

Raily was een Bouvier van bijna 3 jaar oud toen hij in het asiel in Dordrecht zat. Raily is op 14 juni 2012 geadopteerd.
19 oktober 2012
“Ik wil even laten weten hoe het met (raily)nu Kees gaat.
We zijn met vakantie in Duitsland geweest met de caravan en kees was
natuurlijk mee, na 1 keer de geitenpen (waar hij op de camping aan vast zit)
kromgetrokken te hebben en een keer de tafel omver trok ging het goed. Het is
een echte vakantiehond geworden. Tegen de visite wordt hij steeds aardiger,
want iedereen geeft hem eerst een koekje. Hij is ook niet zo beschermend meer.
Hij is erg speels en is goede maatjes met de kat. Andere honden gaat nog niet
echt goed, maar alles heeft z'n tijd nodig. In huis is hij zeer makkelijk,kan alleen
blijven en in de auto ook.
Later meer groet, E. en W. H.

Nouschka
Nouschka een leuke, makkelijke dame met stamboom van 8 jaar moest vanwege veranderde
omstandigheden in november 2011 herplaatst worden.
In mei 2012 kregen wij bericht van de tweede eigenaresse dat zij Nouschka herplaatst had. Er
was een bushalte bij hen voor de deur gekomen en daar kon Nouschka niet mee omgaan. Zij
bleef blaffen. Helaas moest Nouschka in oktober 2012 daar ook weer weg. Nouschka had een
verlatingsangst ontwikkeld.
Op 19 oktober kregen wij een telefoontje van iemand die het wel zag zitten met Nouschka.
Ook de huidige bazen van Nouschka vonden dat wel een geschikt adres. Zij hebben contact
met elkaar opgenomen.
Wat bleek de huidige bazen zouden diezelfde dag een weekendje weg gaan in de buurt waar
de belangstellende wonen.
Op 20 oktober was de kennismaking. Er was een goeie klik en nouschka is mee. Ze hebben wel een proefperiode
afgesproken van 3 weken.
21 oktober belde de mevrouw naar Jantina. Ze was gelijk helemaal verliefd en vond Nous zo op haar boef lijken ....
Nu heeft ze de stamboom bekeken en blijkt Nouschka dezelfde papa te hebben als haar oude boeffie ..Lachen hè ?
Ze is superlief, is nu al lekker brokjes aan het eten. En ja, mevrouw valt met de neus in de boter .... Nouschka is net
loops geworden .... En zij heeft altijd reuen gehad dus kent het niet, dus heeft Jantina even vertelt waar ze op moet
letten ... En dat het 3 weken kan duren.
Ze is heel lief, ook voor de kids. Ze is heel aanhankelijk, eet als een bouwvakker nu ze cavom krijgt :-)
En ze gaat overal mee naar toe. Want dat niet goed alleen kunnen zijn kent ze van haar oude boeffie.

Max
20 oktober 2012
Max is een lieve, sociale, huiselijke hond van 5 jaar. Vanwege omstandigheden
moest hij verhuizen.
Max heeft een tijdje op gereserveerd gestaan vanwege een ziekenhuis opname van
zijn baas. Maar op 19 oktober was het zover dat de belangstellende en Max kennis
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konden maken. Die kennismaking is goed verlopen. Mevrouw was helemaal verrukt van hem en Max vond haar ook
leuk. Op 20 oktober 2012 is Max verhuisd.
24 oktober 2012
Het gaat super met Max.... Vanmiddag voor het eerst los van de lijn in het park hij luistert prima ... Kon lekker ff
rennen ... Hij is dol op zijn tennisballen. Visite vindt hij een feest. Het enige waar aangewerkt moet worden is dat Max
nog al trekt als hij aan de riem loopt. Dat gaat goed komen.
3 november 2012
Max werd nogal vrijpostig naar dames die op bezoek kwamen ( rijden) dus meneertje is afgelopen woensdag
gecastreerd. Bij de DA is geconstateerd dat Max best een paar kilootjes mag aankomen. Op advies van de dierenarts
krijgt Max lekkere aanvullingen op zijn voer. Ook is gebleken dat hij zijn slokdarm beschadigd heeft ... Er zaten wat
ontstekingen en hij krijgt dus een antibiotica kuurtje. Kan komen van het trekken aan de riem.
Tevens is haar geadviseerd om voorlopig even een tuigje te gebruiken om de slokdarm te sparen.
Mevrouw heeft een heel leuk pension gevonden waar hij zou kunnen blijven als ze een paar daagjes weg moet en hij
echt niet mee kan.....en een adres waar ze haar gaan helpen met het trekken aan de riem. Daar gaat ze dus een soort
van cursus volgen.
Max heeft ook de dierenspeciaalzaak zowat geplunderd, want de lekkernijen lagen toch wel verleidelijk dicht bij hihihi.
Het is een ontzettende lieverd. Mevrouw is al helemaal aan hem verknocht. Het gaat heel goed met bezoek ( buiten het
rijden om). Hij is wel op tijd wakker ( Max snapt nog niet dat het wintertijd is) om 6.30 staat hij paraat klaar voor een
spelletje ... Dan probeert mevrouw hem uit te leggen dat hij terug moet naar de mand en pas terug mag komen als het
licht wordt...

Dio
Dio, geboren op 10 november 2010, een mooie ranke Bouvierreu die via een
omweg naar de opvang in Winschoten is gekomen, omdat hij een beetje “de
weg” kwijt was en dit tot uiting kwam in zijn gedrag. ( in negatieve zin wel
te verstaan)
Eerst heeft hij een jaar in Nederland gewoond, daarna een half jaar in Italië.
Nu weer terug in Nederland in Winschoten.
Via via kwam men uit bij de Interessengemeinschaft Bouvier Des Flandres (
hierna te noemen IG) uit Duitsland voor hulp. En die werd geboden. Dio
werd bij ons aangemeld en ik (Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham)
wilde graag met hem trainen ! Het verslag van de training vindt u op onze
website. http://www.bouviersupporters.nl/dio.htm
In het vorige magazine schreven we al dat er zich mensen gemeld hadden
voor Dio. Zij hebben ervaring met honden die dit gedrag vertonen.
8 oktober 2012
Vandaag hebben zij kennis gemaakt met Dio. Bert melde ons:
Dio is erg wijs met hem en heeft ook het vertrouwen en de tijd om dit goed te laten verlopen. Het contact verliep direct
goed, snuffelen, spelen met de bal, wandelen, en vlot kunnen vasthouden i.v.m. een voorbijkomende auto, aanhalen,
alles in een rustig en kalm tempo.
Deze man heeft de rust om niet te overdreven zijn in zijn handelen, hij neemt de tijd.
De IG doet deze week een voorcontrole.
16 oktober 2012
Bij de voorcontrole is gebleken dat het een hele goede omgeving is voor Dio. Dus is Dio verhuisd.
Mail van Bert:
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F is een man alleen, heeft al meerdere moeilijk handelbare dieren opgevangen en tot het einde toe verzorgt. Het is een
man van in de 50, er komen regelmatig vrienden over de vloer. 1 vriend is beide keren met hem mee geweest, ook een
rustige man die volgens mij begrijpt hoe je met dieren om moet gaan.
Over 3 á 4 weken ga ik samen met Kai van de IG naar F. toe om te zien hoe het met Dio gaat.
De eerste ontmoeting op 8 oktober en de tweede gisteren gingen goed. Ik heb goede hoop dat dit goed gaat, zeker
weten doen we dat pas over een tijd.
Voor de mensen in S. was het toch wel sneu, mevrouw en P.
konden erg goed met hem overweg. Voor J. was het erg
dubbel. Aangelijnd en spelen met de bal was geweldig, maar
telkens grommen en argwanend kijken als J. de schuur binnen
liep maakte de situatie voor J.onzeker.
22 oktober 2012
Dio woont nu 1 week bij zijn nieuwe baas. Zijn nieuwe baas en
Dio begrijpen elkaar helemaal. We denken dat zij een echt
dreamteam zijn.
Dio loopt al los, is vriendelijk en nieuwsgierig. Doet zoveel
nieuwe indrukken op en krijgt zoveel te doen dat hij ’s avonds
voldaan gaat slapen. Hij laat zich graag over de buik aaien
waarbij hij met 4 poten in de lucht ligt.
Alle dieren accepteert hij. De kippen op de aangrenzende
Dio’s nieuwe thuis.
weide interesseren hem niet.
Dio heeft zijn baas al een keer geholpen om een ontsnapt kalf terug te drijven naar de kudde. Alleen toen de stier kwam
ging hij veilig achter zijn baas staan.
Dio let heel erg op de reactie van zijn baas. Is die ontspannen dan is voor Dio alles goed. Op het ogenblik leert Dio veel
dingen kennen die voor hem vreemd zijn, maar wie de baas is dat weet hij heel goed. Dio gaat ook graag mee in de
auto. Als zijn baas even de auto uit is gaat Dio snel op de bestuurdersstoel zitten. Heel even maar omdat hij weet dat
het niet mag.
Met de reu die naast hem woont gaat het goed. Hij blaft wel heel hard als er een vreemde hond ZIJN erf nadert.
Onderweg is hij vriendelijk tegen elk dier of het nu een gans, kip hond of hooglandrund is. Ook heeft hij kennis gemaakt
met de kat des huizes. De kennismaking verliep eigenlijk zoals hond en kat vaak op elkaar reageren de eerste keer
maar het is niet extreem en goed te corrigeren.
Een dagje in de caravan vond hij geweldig, want als heel vanzelfsprekend sprong hij erin. Want voor Dio is het
belangrijkste dat zijn baas bij hem is. Baas en Dio genieten ervan om met de bal te spelen ondertussen krijgt Dio wat
commando’s die hij meteen opvolgt.
Wij weten nu bijna zeker dat Dio nu zijn definitieve plaats gevonden heeft. Waar hij geliefd is en ook voldoende
uitdaging krijgt. We wensen hen het allerbeste en een lange en mooie tijd samen.
26 november 2012
Gisteren (zondag) is Bert bij Dio wezen kijken. Zijn verslag:
Even op een zondag heen en weer (600 km) maar goed het was zeker de moeite waard om F. en Dio te ontmoeten.
Aangekomen gaat de deur open en daar komt Dio aan, geweldig! Bij het horen van mijn stem zie je hem reageren,
vorm van herkenning. Na even lekker met hem te hebben geknuffeld word ik uitgenodigd voor zelfgemaakte gevulde
appelbollen, heerlijk zeker na zo’n lange rit.
A en K, een paar vrienden en de vriendin (woont niet bij hem in huis, maar komt bijna dagelijks over de vloer) van F.
zijn aanwezig, gezellig, alles rond om Dio word besproken.
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Nog niet alles gaat nog zoals iedereen dat graag zou willen. Dio heeft toch nog 2 keer naar iemand gehapt, 1 x niets
loos, 1 x toch een gat in de jas en in de broek. Beide mensen reageerden niet boos. Maar zeker een punt van aandacht!
Dio is graag buiten F. laat hem ook het liefst buiten als hij even weg is, niet iedereen is het daar mee eens! Maar F wil
toch ook graag een waakhond, en dat is Dio!!
Advies gegeven om de hekken hoger te maken en/of er sloten op te maken, of het te belopen terrein buiten te
beperken. Ook de vriendin van F. is helemaal weg van Dio, ook dit gaat erg goed.
Na een uurtje gezellig praten naar buiten om Guust en Enzo (mijn honden) en Bella (van A en K) te laten samen zijn
met Dio. Guust had na zo’n reis natuurlijk veel energie over (op een parkeerplaats laat je hem dat er echt niet even uit
rennen) dus hij gaat op zoek naar een stok(je). Na een paar stokjes te hebben weggelegd wil Dio die stok ook wel, en ja
hoor bonje! Als twee jonge imponeerde mannetjes staan ze met de poten tegen elkaar op en maken een hoop lawaai.
Iedereen schrikt en wil ingrijpen, gelukkig vertrouwde iedereen op mijn aanwezigheid, dus ik riep direct “NIETS DOEN”
ze stoten tegen een hoge pot aan die ik in de loop opvang en rustig neer kan leggen, (allen de plantjes over de straat)
een paar tellen later komt er een moment van enige rust en ik grijp direct verbaal in.
Dat was dat. Beide honden uit elkaar gestuurd en even de boel laten sussen. Geheel duurt nog geen 1 minuut. Iedereen
vroeg waarom ik niet ingreep, waarop mijn antwoord was, twee pubers met een grote bek die elkaar aan het imponeren
zijn, veel lawaai, allebei met de poten omhoog dus er is geen van twee onderdanig, geen schade (behalve de ego’s van
beide honden)Vervolgens gewoon lekker bij gekletst.
Dan op aanwijzen van A en K word Dio nog onderzocht op een schijnbaar pijnlijke poot. Als je aan zijn poot komt trekt
hij zijn lippen op. Dus naar de auto, muilkorf opgehaald, omdoen en aan mij de taak om hem rustig te houden zodat A.
de poot kan bekijken. A. knipt een pluk haar tussen zijn tenen weg wat achteraf blijkt een klit te zijn met daarin
vermoedelijk een heel klein stokje of zo iets. Weer een probleem opgelost.
Aan het einde vroeg de vriendin van F. mij om haar nog te leren hoe ze meer/beter controle kan/kon krijgen over Dio.
Uitleg over houding, stem gebruik en het herhalen van commando’s word geoefend en je ziet haar glunderen als het
ook nog direct werkt.
F. kon het erg waarderen dat ik voor 3 uurtjes 600 km wou rijden. Deze ontmoeting met Dio en zijn nieuwe bazen was
zeker de moeite waard. F. en zijn vriendin hebben Dio in hun hart gesloten, zij zijn erg blij met hem en Dio begint zich
steeds meer thuis te voelen.
We moeten “allemaal” toch wel een beetje gek zijn om dit voor een hond te doen, maar het is zeker TE GEK als je ziet
hoe hij nu terecht is gekomen. Ik heb F en zijn vriendin heel erg bedankt voor alles wat ze voor Dio hebben gedaan.
Ik bedank ook jullie allemaal voor de kans die we Dio hebben gegeven.
Heerlijk wat een vak.
Bert Smallenbroek
En wij bedanken jou Bert en Anne en Kai van de Interessengemeinschaft voor wat jullie voor Dio doen en gedaan
hebben.

Bas

Bas een leuke, goed opgevoede reu geboren in 2003 zat vanwege omstandigheden
in het asiel in Almere.
Wij hadden al bericht gehad van het asiel dat Bas op 19 oktober met hele leuke
mensen mee gegaan was.
25 oktober 2012 kregen wij mail van die mensen. Zij stonden al een tijdje bij ons
op de wachtlijst:
“Wij zijn inmiddels voorzien. Wij hebben Bas uit het asiel gehaald in een woord
een Superhond! “
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31 oktober 2012
Hoi,
Ja, we zijn blij met Bas! Hoewel we wel net een eerste 'akkefietje' met hem hebben gehad…
We hadden vanuit het asiel wel al gehoord, dat het een enorme aansteller is met een lage pijngrens ;-) Maar toen mijn
dochter (22 jaar al, don't worry) hem eergisteren – op zijn eigen plekje – wat zat te knuffelen, deed-ie wel opeens (en
voor het eerst) écht lelijk. Hij beet niet echt, maar haalde wel uit. Met name als ze bij zijn oren of bij zijn linker
voorpoot in de buurt kwam.
Natuurlijk hebben we hem heel streng tot de orde geroepen, maar voor de zekerheid ook
maar even bij de dierenarts langs gegaan gister. Daar gedroeg hij zich behoorlijk
onderdanig (wel met een muilkorf even voor de zekerheid) en bleek hij inderdaad een
fikse oorontsteking te hebben én een ontsteking bij z'n 'kussentjes' aan z'n poot.
We wisten dus wel waaróm hij lelijk had gedaan. Pijnstillers en antibiotica meegekregen,
die hij nu netjes neemt ;-)
Verder gaf de dierenarts nog als tip, om voorlopig de eerste tijd misschien toch even iets
strenger tegen hem te zijn. Wij zijn immers nogal knuffelig naar onze honden toe altijd
(met name mijn vrouw en dochters… ;-). En al onze eerdere bouviers waren altijd óf een
teefje óf een gecastreerd mannetje. Bas is dat echter niet ;-) Dus wij moeten hem – niet
iets meer dan al onze vorige honden – wel eerst goed 'leren' wie de (nieuwe) baas is.
Want pijn hebben mag, aanstellen ook, maar lelijk doen niet natuurlijk.
Gaat allemaal goed komen, want het is gewoon een heerlijk beest!

Balou
Balou, toen een puber was in oktober 2010 op zoek naar een nieuw thuis waar er meer tijd,
ruimte en aandacht voor hem was. Al snel kon hij verhuizen en sindsdien woont hij samen met
een Cane Corso teefje Misty.
31 oktober 2012
“Hoi! Even een update van Balou. Het gaat geweldig met hem en Misty.
We genieten allemaal elke dag van zijn streken en manieren om uit te leggen wat of hij graag wil.
(hij wijst met zijn neus aan...)
Lust nog steeds erg graag zijn eten en andere lekkere dingen. Hij is altijd te porren voor een
wandeling over de dijk of het strand hier aan het meer.
Balou in 2010
Alleen al dat losse boomblad in het najaar..........dat is wel erg vermoeiend want
je moet er steeds achteraan rennen als het met de wind weg waait,of als iemand
het wil opruimen.
Ook is hij grote vriendjes met onze kleindochter (twee handen en vier poten op
een buik)
Ach ja,en na al dat drukke gedoe is het lekker rusten op de bank...........Balou is
een hele grote knuffelkont die mensen erg leuk vind(en andersom), altijd vrolijk
is en graag iets voor iemand doet. Niet opdringerig, maar wel aanwezig op een
rustige manier en goed gehoorzaam.
Kortom: Het gaat ontzettend goed met Balou en zijn erg blij met hem.
Groetjes J. en L. A. en een poot en knuff van Misty en Balou

‘
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Xiro nu Djiro
Xiro zat in september 2011 in het asiel in Schouwen Duiveland .Xiro was afgestaan
omdat hij niet goed in de thuissituatie van zijn baasjes paste. Hij zat middenin de
puberteit. Er was ook een aantal kinderen in huis en er was niet heel veel tijd over
om Xiro goed door de puberteit heen te begeleiden.
Op 1 november 2012 kregen wij dit spontane mailtje:
“Hallo Jantina,
Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat we contact hebben gehad
over een herplaatshond Xiro. toen ik mijn mailbox aan het legen was, kwam ik onze
mailconversatie tegen.
Wij zijn nu al meer dan een jaar dolgelukkig met Xiro die we bij plaatsing Djiro hebben genoemd.
We hebben echt keihard met hem moeten werken om hem veel basis dingen aan te leren maar inmiddels snapt hij hoe
hij met een bal moet spelen, kan hij zwemmen en is lopen naast de fiets zijn favoriet. Het is zo'n vrolijke en dankbare
hond. Dat doet me vaak herinneren aan het werk wat jullie doen om honden zoals die van ons een nieuw thuis te
geven, hoe lastig dit soms ook is.
Op deze manier wil ik hiervoor nogmaals mijn dank uitspreken! Wij zijn dolgelukkig met onze vrolijke boef en hij
volgens mij ook met ons!
Hierbij een aantal foto's van Djiro. Hij staat meestal niet stil genoeg voor een foto dus deze foto's zijn uitzonderlijk ;-) !
Met vriendelijke groet,
N. V.”

Mack
Mack een bijna 4 jarige reu is dit jaar al een keer herplaatst. Mack is een ongelofelijk leuke hond en feitelijk
probleemloos. Mack kwam in een roedel met nog 2 andere reuen en dat ging niet goed. Hij was daar de minste en
delfde daarin het onderspit. Hij werd daardoor onzeker en dat uitte zich in vervelend gedrag. Daarom was het beter dat
Mack weer herplaatst werd.
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Mack stond nog geen dag op onze website toen er al gebeld werd voor hem.
Mensen die net hun bouvier hadden laten in slapen. Zij waren gelijk weg van hem.
Ook de huidige eigenaar van Mack zag het adres wel zitten.
Toen Jantina de belangstellende belde leek het wel of meneer met de telefoon in de
hand zat. De telefoon ging bijna niet eens over. Meneer vertelde dat de voerbakken
en mand al weer klaar stonden. Ook hadden zij al een mooie halsband en riem
gekocht.
Diezelfde dag 2 november was de kennismaking en
die is goed verlopen. Mack is meteen mee gegaan.
3 november stuurde zij een mail:
“Ons gezin is compleet – met Mack erbij zijn wij
helemaal gelukkig, hij is lief en speels, hij zal ons
dagelijks leven een invulling geven. Op de foto zie je
Mack eerst wachtend op ons tot wij naar buiten gaan en dan wandelen... geweldig!
Wij zijn heel dankbaar dat wij hem mogen hebben, hartelijk dank!
Trouwens, gefeliciteerd met je titel van “Dierenvriend van de week” (Telegraaf van
vandaag).
Vriendelijke Groet,
G. en K. H.”
15 november 2012
Mack is een ontzettende lieve schat van een boef. Vorige week is hij bij de trimmer geweest want zijn vachtje was
behoorlijk lang zodat het kammen nogal lastig werd.
Nu kunnen we hem goed kammen en borstelen en zelf bijhouden.
De baas gaat een aantal keren per dag lekker met hem naar het bos ( quote van het vrouwtje: goed voor Mack maar
zeker ook goed voor de baas)
Mack is thuis echt een gezellige hond. Als je binnenkomt komt hij gelijk met zijn touw aangesjouwd en wil hij spelen. 's
Avonds ligt hij lekker aan onze voeten en af en toe vraagt hij even aandacht door zijn kop of poot op schoot te leggen.
We zijn dolgelukkig dat er weer zo'n heerlijke boef bij ons in huis is.

Hier nog foto’s van Mack na zijn kappersbezoek.
Mack doet goed, hij blijft een hele lieve hond en wij vragen ons aan wie heeft een lot gewonnen, hij of wij….
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Jantina heeft op 3 november 2012 in de Telegraaf gestaan als Dierenvriend van de week.

Django
31 oktober ontvingen wij deze mail:
“Goedemorgen dames en heren,
Ik heb een Bouvier, Django, een gecastreerde reu van 5,5 jaar. Django
was de hond van mijn vrouw. Zij is plotseling overleden. Zij en Django
waren gek op elkaar en brachten veel tijd samen door. Doordat ik als
zelfstandige werk, was ik vaak niet thuis en deed niet zoveel met hem.
Ik heb natuurlijk de zorg voor hem overgenomen. Ik heb geprobeerd alles
zoveel mogelijk te laten doorgaan, maar het blijkt nu dat ik dat lichamelijk
niet aankan. Daarom heb ik hem 2,5 week geleden naar het pension
gebracht waar hij vaker 'vakantie' heeft gevierd. Aanvankelijk was het de
bedoeling voor een paar dagen, dat is noodgedwongen steeds maar verder
verlengd. Dit is in ieder geval geen structurele oplossing. Ik moet iets
doen nu, want ik vind dat ik zorgvuldig moet zijn met de hond en zijn belangen ook in de gaten moeten houden en niet
onnodig met hem sollen.
Het breekt m'n hart, maar het zou voor hem het beste zijn als hij een ander en beter thuis zou vinden, waar hij de tijd
en aandacht krijgt die hij verdient. Zien jullie mogelijkheden voor hem voor herplaatsing?”
Nu wilde het dat de mevrouw van Whiska, die zo plotseling is overleden (zie ons vorige magazine), toch heel erg graag
weer een bouvier wilde. Zij heeft Django op onze website gezien en was eigenlijk gelijk weg van hem. Nadat ook de
baas van Django dit wel een geschikt adres vond zijn de gegevens uitgewisseld en is het tot een kennismaking
gekomen.
6 november 2012 Goed nieuws:
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“Vanmiddag hebben Django en mevrouw kennisgemaakt en het klikte direct. Django zat inmiddels al zo'n 3 weken in
het pension. Maar ondanks alle goede zorgen heeft hij het daar niet zo naar z'n zin. Eenmaal buiten, ik was er zelf niet
bij maar een vriend van mij die ervaren is met honden, fleurde hij direct op en was de klik er.
Toen mevrouw de deur opende sprong hij direct in de auto. Ze zijn gelijk aangereden naar zijn nieuwe huis.
Uiteraard heb ik voordat zij naar Django ging, zelf kennis gemaakt met elkaar. In "het echt" dezelfde klik, als eerder
aan de telefoon. Dus dat zit wel goed.
Zojuist belde zij mij: De terugreis was heel goed verlopen. Ze had al een lange wandeling met hem gemaakt, waarbij hij
kennis heeft gemaakt met wat andere honden en ze zijn bij de buren op visite geweest. Dat ging allemaal erg goed. Ze
vind hem vrolijk, enthousiast en nieuwsgierig met de energie en uitstraling van een jonge hond. Zij verzekerde mij
nogmaals dat ze Django een gelukkig tehuis zal geven. En dat geloof ik echt! Thuis heeft hij het huis grondig verkend,
waarbij hij de plekjes van Whiska, haar vorige bouvier, uitvoerig besnuffelde. Hij heeft goed gegeten en gedronken.
Daarna ging hij er rustig bij liggen. Toen de grote wandklok sloeg, is hij daar eens bij gaan kijken, om te zien wat dat
nou was. Nu ligt hij op z'n nieuwe kussen te slapen.
Ik ben gerust gesteld en tevreden met de nieuwe plek van Django, ik houd telefonisch contact met haar en foto's zullen
aan me gemaild worden. T.z.t. ga ik hem bezoeken, want ik heb nu niet echt afscheid genomen, omdat ik hem niet blij
wilde maken en vervolgens weer bij een ander te laten. Maar eerst moet iedereen wennen aan de nieuwe situatie en tot
rust komen.”

Tosca / Laika
Tosca een dame van 4 jaar moest weg omdat het niet klikte met de andere aanwezige
teef. Zondag 4 november zijn er belangstellende gaan kijken. Ze zijn best wel
geschrokken van de toestand van Tosca. Die eigenlijk Laika bleek te heten. Ze woonde
daar pas 4 maanden. De mensen hebben haar meegenomen zijn en de volgende dag
ze meteen naar hun dierenarts gegaan.
De dierenarts vond haar wel heel erg mager. Ze heeft een schofthoogte van plm. 68
cm en ze weegt 29 kilo. De dierenarts dacht dat ze een stuk jonger moet zijn,namelijk
zo’n 2 jaar. Dit leidde ze af aan haar gebit.
Ze heeft alle inentingen gekregen, ontwormtabletten, etc. Het maakt allemaal niet
uit. We gaan goed voor haar zorgen. We hebben brokken meegekregen met een hoog
calorisch gehalte, waarmee ze moet aansterken. Haar spieren zijn ook veel te dun
volgens de dierenarts. Ze heeft trouwens geen chip. Dit allemaal doet er voor ons
niet toe. We zijn heel blij met Laika.
Het is de hele afgelopen nacht en dag (in de winkel) goed
gegaan. Ze mag bijvoorbeeld op ons bedrijf niet in het
magazijn komen. Dat is te gevaarlijk voor haar. Daar liggen
soms spijkers en dergelijke op de vloer. Na 1 dag snapte ze
dat al en blijft ze netjes wachten voor de deur, totdat mijn
man weer terugkomt. Ze reageert op iedereen heel
vriendelijk.
Ze hangt ontzettend aan m’n man. Volgt hem de hele dag en
is bijna in paniek als hij even wegloopt.
Ze gaat zitten, ze gaat af. Ze begrijpt heel snel wat je van haar wil. Met de riem om doen, was
ze eerst wat enthousiast. Nu gaat ze alvast zitten als we haar riem pakken. Nee, echt het gaat
zo goed. Ze is ondertussen al lekker in bad geweest.
Het is nog even afwachten met andere honden. Ze reageert wel heel heftig op andere honden. Dat heeft mijn man
gemerkt bij de dierenarts. Het weekend gaan we naar het bos en kunnen we het zien. We doen haar dan aan de lange
lijn. Nog even niet los.
Jantina, ik ben ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen met Laika.
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Op 30 november 2012 deze ontzettend nare mail ontvangen:
“Vanochtend zijn we weer met Laika naar de dierenarts geweest. Ze heeft geen eetlust en ze komt vrijwel geen gram
aan. Gisteren zag ik opeens dat haar ogen geel waren. Op het internet het een en ander opgezocht en dit wijst op een
leverprobleem. Haar urine heb ik opgevangen en dat was koffiebruin van kleur. Foute boel dus.
De dierenarts heeft haar vier weken geleden ingeënt, echter vanochtend is bloed afgenomen om na te gaan of ze de
ziekte van Weil heeft.
De dierenarts was eerlijk gezegd niet positief gestemd over de gezondheidstoestand van Laika. Ze heeft koorts en alles
duidt op een ernstig leverprobleem. Het enige positieve is dat ze niet echt dood en dood ziek overkomt.
De eerste uitslagen horen we maandag. De ziekte van Weil-uitslag duurt wat langer.
Ik hoop dat alles meevalt, maar zoals het er nu naar uitziet…. Ik ben eerlijk gezegd behoorlijk ontdaan.”

Bush
Bush, een knappe Bouvier, die vermoedelijk in 2002 geboren werd. We weten het niet zeker,
want deze knul werd met een erg verwaarloosde vacht op straat gevonden. Er is weinig over zijn
achtergrond bekend.
Door zijn leeftijd heeft Bush helaas enkele kwaaltjes: zo zakt hij af en toe door zijn poten. Er
bestaan wel medicijnen en homeopathie om dit te verbeteren. Bush is het wel 100% waard om
zo verzorgd te worden, want 't is een schat.
Bush zat al een hele tijd in een asiel in België. De mensen van de
Interessengemeinschaft hebben
zich zijn lot aangetrokken en besloten hem naar Duitsland te halen.
Sinds 9 oktober 2012 zit Bush daar in een kleinschalig, knus huiselijk pension.
Wij ontvingen het volgende bericht:
De ogen van Bush zijn een beetje troebel. Door het gebrek aan beweging zijn, zijn spieren
wat verdwenen maar met liefdevolle zorg zal dat verbeteren. Hij gaat graag mee wandelen.
Aan de riem gedraagt hij zich goed zelfs bij het tegenkomen van andere honden.
In huis is het een schat wil graag dicht bij je zijn voor een knuffel. Hij is zindelijk en kan
alleen zijn.
14 november is Bush verhuisd. Daarover ontvingen wij dit
bericht:
Hopelijk kan Bush nu genieten van een mooi en lang pensioen!
(Wij hopen dat ook, want hij is nu bij echt geweldige mensen die liefdevol voor hem zorgen.)
Bush heeft de jackpot gewonnen! Hij gaat wonen bij een 3 generatie huishouden (moeder,
dochter en kleindochter). Zij hebben nog geen bouvier gehad wel een Riezenschnauzer reu
en bouvierkruising teef. Die beide bij hen heel oud geworden zijn.
De 3 vrouwen hebben hem onmiddellijk in hun hart gesloten
en ze zullen alles doen om hem een goed leven te geven.
Toen we aankwamen was Bush meteen geïnteresseerd, de
autodeur was nog niet open of hij sprong eruit ondanks dat
hij wankel loopt, dus hij kwam op zijn kont terecht. Er zal nog
met hem getraind moeten worden om spieren te kweken of
hij is echt veel ouder en ligt het aan zijn leeftijd.
Tijdens de reis heeft hij niet gepiept. Toen hij bij zijn nieuwe huis aankwam,
inspecteerde hij eerst de tuin en wilde geaaid worden. De 5 treden die naar het huis
leiden, had hij vrij snel onder de knie en het huis verkende hij even en ging meteen
onder de salontafel liggen. We moesten er echt om te lachen, want hij deed net alsof hij
daar altijd al woont.
Hond gelukkig mensen gelukkig - wat wil je nog meer?
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Grace
Grace een leuke dame die van knuffelen houdt moest vanwege de verhuizing van haar bazen
op zoek naar een nieuw thuis. Op onze wachtlijst stonden een aantal mensen die zo op papier
wel geschikt voor haar zouden zijn. Net toen een van hen een afspraak gemaakt had met de
baas van Grace ontvingen wij een mail van mensen die Grace heel erg graag wilde adopteren.
Helaas net te laat, maar zij wilde wel op de wachtlijst voor het geval……. Vrijdag 30 november
was de kennismaking van Grace met de eerste belangstellende. Helaas was er geen klik.
Dus toen de ander mensen gebeld wat een blijdschap! het enige wat ze zei was : dank u dank
u dank u dank u. En na een telefoontje naar de bazen zijn ze direct in de auto gestapt. Als er
een klik was ging Grace meteen mee.
We hebben hen nog wel even gewaarschuwd dat ze dan mogelijk wel een onrustige nacht in
zouden gaan. Dat vonden ze helemaal niet erg.
En ja hoor even later kwam het telefoontje Grace was met hen meegegaan. Er was een geweldige klik, Grace wilde
gelijk in de auto van de familie B..
1 december 2012
Het gaat goed, we hebben een rustige nacht gehad. Wandelen gaat redelijk, t is net een jonge geit die bokkensprongen
maakt. We zijn dolgelukkig en Grace is al heerlijk relaxed.... ligt languit op de rug te snurken voor de bank, tilt 1 ooglid
op als er iemand opstaat maar blijft rustig liggen!

Max
Max, een prachtige jonge blonde bouvierreu van nog maar 8 maandjes werd bij ons
aangemeld voor herplaatsing vanwege ziekte van zijn bazinnetje. Zij kon niet meer voor
Max zorgen en hem de aandacht en beweging geven die zo’n jonge hond nodig heeft….. of
wij konden helpen bij de zoektocht naar een perfect plekje.
Maar natuurlijk en wel heel snel ook… het geval wil dat wij al enige tijd een leuk gezin
( met kinderen en konijn) op onze wachtlijst hadden staan. Zij zouden al eerder een
herplaatsertje ( jong reutje) krijgen, echter dit boefke was zo ziek dat het ingeslapen is.
Dat was dus heel erg sneu voor dit gezin die zo gehoopt hadden dat ze hem thuis zouden
krijgen. De aanmelding van Max kwam dus als het ware precies op het juiste moment.
We hebben snel beide partijen met elkaar in contact gebracht en dat klikte ook zeer goed.
Zaterdag 1 december kregen wij een telefoontje dat Max definitief is verhuisd. Hij woont
nu lekker aan de rand van het bos, binnen 5 minuten staat hij midden in de vrije natuur.
Daar kunnen ze heerlijk met hem wandelen, fietsen en lekker zwemmen in de natuurplas
die daar ook nog eens is…. Nou wat wens je je als boef nog meer…niks toch !!
En dat meneertje het al prima naar zijn zin heeft getuigd het leuke bericht in ons gastenboek:
“Hoi ! Sinds gisteren hebben wij een mooie , lieve , blonde Bouvier vanuit de herplaatsing in ons gezinnetje opgenomen.
Wij zijn zó blij met Max en hij doet het ook al zo goed ! Na een beetje mopperen in het begin heeft hij heel de nacht
rustig in de bench geslapen. Hij is speels , heeft een hoog knuffelgehalte en is superrelaxed. Nogmaals súper bedankt
voor jullie bemiddeling ! groetjes , J”

Nando
Is geplaatst! In het volgende magazine kunt u daar meer over lezen.
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Oorontsteking
Oorontstekingen zijn een veel voorkomend probleem bij hond en kat. De dieren
schudden met hun kop, krabben aan hun oor en piepen soms van de pijn. De
uitwendige gehoorgang kan vies en rood zijn maar ook de inwendige gehoorgang
(het oor zelf) is meestal vies, rood, warm en stinkt vaak.
Normaal wordt door de klieren in de huid van de gehoorgang oorsmeer aangemaakt,
wat kleverig en zacht genoeg is om door kauwbewegingen naar buiten te worden
gebracht. Vuil, zoals zand, wordt daarin mee naar buiten genomen. Door irritatie
van het oor kan echter teveel plakkerig donkerbruin oorsmeer ontstaan.
Dit kan vooral bij de hond optreden en wordt heel vaak ten onrechte in verband
gebracht met oormijt. Door zweten of doordat water van buiten de gehoorgang is
binnen gekomen, kan met de prop oorsmeer een goede voedingsbodem ontstaan
voor bacteriën en gisten, die hierin kunnen vermeerderen.
Doordat de hond begint te krabben en/of de eigenaar de gehoorgang gaat
schoonmaken verergert de irritatie. Tevens kan beschadiging van de huid van de gehoorgang een echte ontsteking
veroorzaken met als gevolg roodheid, zwelling en pijn. Op den duur kunnen zelfs zweren en een etterige afscheiding
ontstaan.
Het risico van het vele schudden en krabben is een bloedoor. U ziet een enorme zwelling van de oorschelp, die door de
dierenarts behandeld of geopereerd moet worden 10 dagen na het ontstaan; dit in verband met de periode van
genezing van het bloedvat in de oorschelp. Wordt dit oor niet op de juiste wijze behandeld, dan ontstaat een zeer
pijnlijk schrompeloor. Alle honden-en kattenrassen kunnen een oorontsteking krijgen.
Als baasje heb je de taak de oorklachten van de hond serieus te nemen en het uit te laten zoeken, op deze manier kan
de hond weer vrolijk spelen zonder pijn. Het is een pijnlijke kwaal en de problemen kunnen soms ernstiger zijn dan u
denkt.
De meest voorkomende oorzaken:
•

•
•
•

•

•
•

Bacteriën: dit is een veel voorkomende oorzaak van oorontsteking. Plotselinge groei van bacteriën die normaal
gesproken op de huid voorkomen kunnen pus en roodheid veroorzaken. Veel ernstiger en moeilijker te
behandelen is de oorontsteking door bacteriën die normaal niet voorkomen in de gehoorgang, de zogenaamde
pathogene bacteriën. Pseudomonas is een voorbeeld van zo’n zeer kwalijke bacterie.
Gisten: Gisten zijn eencelligen schimmels die ernstige oorinfectie kunnen veroorzaken die nog wel eens
hardnekkig kan zijn. Vaak hebben dieren met een gistinfectie in het oor ook meer huidklachten.
Vreemde voorwerpen: voorwerpen die niet in het oor thuis horen kunnen acute oorproblemen veroorzaken. In
de zomer is de grasaar nogal eens de oorzaak van oorproblemen.
Huidproblemen: Huidproblemen zoals allergieën zijn een zeer onderschatte oorzaak van vooral chronische
oorklachten. Waarschijnlijk heeft meer dan 50% van alle chronische oorproblemen een huidprobleem als
onderliggende oorzaak. De (uitwendige) gehoorgang is gewoon een voortzetting van de huid, alleen is het milieu
in het oor nog gunstiger voor bacteriën en gisten (warmer, vochtiger, meer huidvetten).
Oormijt: Oormijt is een zeer besmettelijke parasiet. Een andere benaming voor oormijt is oorschurft.Er zijn
verschillende soorten oormijten. Degene die het meest voorkomt is Otodectes cynotis. Het zijn kleine lichtgrijze
speldenknopgrootte 'spinnetjes', die leven van restjes van afgestorven cellen van de huid. Ze leven graag in de
oren, omdat het daar lekker warm en donker is. De oormijt kan echter ook in de nek, op de rug of zelfs
helemaal bij de staartbasis gevonden worden.
Schoonmaken van de gehoorgang met wattenstokjes en/of agressieve oorcleaners.
Onjuiste behandeling met zalf: Vooral bij chronische oorontsteking is dit helaas een veel voorkomende oorzaak.
Veel gemaakte fouten zijn: Foutief zalven. Te korte behandeling met antibioticazalf (zalven moet minimaal 5
dagen tot een week achter elkaar) Te vroeg stoppen (wanneer klachten afnemen hoeft de infectie nog niet over
te zijn). Te veel verschillende zalven proberen zonder gericht bacteriologisch onderzoek. Deze fouten hebben tot
gevolg dat er nogal wat resistente bacteriën ontstaan. Deze zijn dan extra lastig te bestrijden.
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Diagnose
Een oorontsteking laat zich eenvoudig vaststellen. Het dier flappert met zijn oren of
krabt eraan en piept soms van de pijn en heeft dan vaak ook zijn kop scheef. De
binnenkant van de oorschelp is rood en vies.
Bovendien kan het zeer onaangenaam ruiken en het oor kan 'lopen'.
Bij een middenoorontsteking kan het evenwichtsorgaan aangetast worden; dan zijn de
klachten ernstiger. Het dier loopt dan vaker met de kop scheef en kan
evenwichtsstoornissen krijgen en loopt dan vaak kringetjes of valt zelfs om.
Bij ieder dier met een oorontsteking is goed onderzoek van belang. De dierenarts zal
moeten kijken of er sprake is van een besmetting met oormijt en/of een infectie door
schimmels van de gehoorgang of dat er iets anders aan de hand is. Zoals bv een
grasaar, tumor of andere vreemd voorwerp.
Soms is aanvullend onderzoek nodig. Hierbij kunnen we denken aan een uitstrijkje of
een kweek van het oorsmeer , maar ook aan röntgenfoto's van de schedel.
Juiste en zorgvuldige diagnose is belangrijk voor een succesvolle behandeling.
Aandoening:

Symptomen:

Soort afscheiding:

Bacteriële oorontsteking

hevige pijn

overvloedige afscheiding,
onaangename geur

Oormijt

zeer hevige pijn, jeuk, veel krabben

donkerbruine afscheiding

Vreemd voorwerp in het oor

zeer hevige pijn

min of meer overvloedig

Behandeling
•

De oormijt is niet kieskeurig en kan leven op honden, katten, fretten, vossen en heel
zelden ook kortstondig op de mens. Bovendien kan de oormijt enkele maanden
overleven in de omgeving van uw hond (bijvoorbeeld in de mand).Al een paar
mijten kunnen jeuk in het oor veroorzaken. De jeuk ontstaat doordat het speeksel
en de ontlasting van de oormijt een allergische reactie bij de gastheer veroorzaken.
Hierdoor gaan de klieren in het oor meer donkerbruin oorsmeer produceren.
Er zijn verschillende spot-on middelen (zoals stronghold) op de markt om te
gebruiken. Deze zogenaamde spot-on producten worden op de huid in de nek
aangebracht. Er zijn ook middelen tegen oormijt, die in het oor worden gedruppeld
daarvoor moet het trommelvlies intact zijn want anders kan uw huisdier doof
worden van deze middelen. Daarom moet bij deze middelen eerst het oor geïnspecteerd worden met een
otoscoop (= oorspiegel).Het grote probleem met oormijt is om een herinfectie te voorkomen. Het is belangrijk
dat je de hond lang genoeg blijft behandelen zodat je de oormijten voor kunt zijn.

•

Bij infecties met bacteriën of gisten zijn antibiotica of anti schimmelhoudende zalven nodig.Is de gehoorgang
erg vies, dan spoelen ze eerst - onder een lichte verdoving- de oren uit. Eventueel kunnen ze bij dieren die veel
last hebben pijnstillers of jeukonderdrukkende tabletten meegeven om de pijn en de jeuk te verlichten.

•

Een gras aar of ander voorwerp wat in het oor zit moet er vaak onder narcose uit worden gehaald.

•

Bij het vermoeden dat een huidprobleem of een allergie de achterliggende oorzaak is moet de diagnostiek zich
richten op de huid.

Zalven
In de meeste gevallen moet u de oren van uw dier met zalf behandelen.
Dit gaat als volgt: zorg dat een klein beetje zalf aan de buitenkant van het tuitje van de tube zit. Dit vergemakkelijkt
het inbrengen. Het is belangrijk om de zalf in de gehoorgang zelf aan te brengen, zo diep mogelijk, dit betekent dat u
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het oor iets omhoog trekt, dan het tuitje (voor de helft bij de kat en bij een grote hond
helemaal) in het oor steekt en dan het oor samen met de tube iets laat zakken. Knijp dan zoveel
zalf uit de tube totdat u de zalf weer tevoorschijn ziet komen uit de gehoorgang. Masseer niet te
veel, de zalf verspreidt zich zelf wel door de warmte en beweging.
Masseren drukt de zalf ook weer naar buiten. In de diepte zit het probleem. Deze behandeling
moet, tenzij anders voorgeschreven, dagelijks herhaald worden. Na 1 week terug gaan voor
controle.
Maak indien nodig de oorschelp schoon. Je kunt het water eerst laten koken, dan op een doekje
doen en dan de oren schoonmaken. Watten wordt niet aangeraden omdat deze gaan pluizen en als de pluizen in de oren
van de hond gaan zitten kunnen deze weer vast gaan zitten, gebruik daarom liever geen watten! Je zou ook met je
vingers de oren schoon kunnen maken (let op alleen de oorschelp). Je mag de oren van de hond niet te diep
schoonmaken, je moet alleen de buitenkant doen. De kans is anders te groot dat je iets in het oor gaat beschadigen.
Kan ik oorontsteking voorkomen?
Helemaal te voorkomen is een oorontsteking niet, maar er zijn wel een aantal richtlijnen om de kans zo klein mogelijk
te maken.
Niet doen:
•
Preventief cleanen; Een groot aantal hondeneigenaren denkt oorontsteking te kunnen voorkomen door
regelmatig te cleanen. Er zijn zelfs mensen die oren van gevoelige rassen zoals Cockers het liefst elke week een
keer cleanen. Wat ons betreft is dit niet juist: Het gezonde oormilieu is een evenwicht van huidbacteriën/gisten,
oorsmeer, vochtigheid en temperatuur. Door een gezond milieu te cleanen vergroot u de kans op verstoring van
het evenwicht en daardoor vergroot u de kans op oorontsteking. Regelmatig cleanen zou dus eigenlijk alleen
moeten gebeuren na zorgvuldig overleg met uw dierenarts.
•
Te kort zalven; Slechts een of twee dagen zalven of te vroeg stoppen veroorzaakt resistentie tegen antibiotica.
•
Zalven met oude oorzalf;De meeste oorzalven zijn na opening slechts beperkt houdbaar. Zalven met oude
oorzalf kan( de ontsteking verergeren of) zorgen voor resistente bacteriën.
•
Masseren van de oren, hoe fijn de hond dit ook vindt. Hierdoor kan het kraakbeen van de gehoorgang
geirriteerd raken.
Wel doen:
•
Zorg voor een hoogkwalitatieve voeding, dit zorgt voor een gezonde huid met een vet en talgproduktie die in
balans is. Omdat de binnenbekleding van het oor een verlengstuk van de huid is, betekent een gezonde huid
ook een gezond oormilieu met verminderde kans op oorontsteking.
•
Geef uw hond iets om op te kauwen zodat door kauwbewegingen het oorsmeer (met het vuil) op een natuurlijke
manier naar buiten wordt gebracht.
•
Preventief behandelen tegen parasieten
Dan nog even dit:
Een boef kan best wel veel haar in de gehoorgang hebben zitten.
Dit kun je verwijderen........maar door het verwijderen maak je kleine wondjes en dat
bevordert weer eventuele infecties. Haal dus alleen extreem overtollig haar weg, maar
beslist niet alles. En dan alleen echt als het nodig is.
De meeste zalven en druppels voor de oren bevatten corticosteroïden en een
antibioticum. Hierdoor ziet men direct resultaat, maar als de feitelijke oorzaak niet goed
wordt aangepakt dan kan een 'doe het zelf diagnose en behandeling van de
oorontsteking' uiteindelijk erg pijnlijk worden voor de oren van de hond en de
portemonnee van de eigenaar. Neem dus de tijd om te laten onderzoeken wat bij uw
hond de oorzaak is van de oorklachten zodat u ook het juiste middel aan kunt schaffen.
Anoek en Kathy

Pagina 35

© Stichting Bouviersupporters

Bouviersupporters Magazine
december 2012

Houd huisdieren binnen met Oud en Nieuw!!!
Amivedi heeft het rond Oud en Nieuw drukker dan anders. De stichting
waarschuwt dan ook om je hond niet los te laten tijdens deze periode.
Amivedi adviseert katten gewoon binnen te houden deze dagen. Mocht je
dier toch weglopen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Amivedi.
Mocht je dier niet binnen enkele uren worden gevonden, dan kun je het
volgende doen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak de vermissing overal bekend. Verspreid briefjes en posters in
supermarkten, dierenartsenpraktijken, buurthuizen, parken etc. met
daarop het signalement van het dier, datum en omgeving van de
vermissing en je telefoonnummer. Vraag of de mensen op zolders,
schuren en bergingen willen kijken.
Plaats berichten op internetfora, facebook, hyves en twitter en op zoeksites als Marktplaats en Speurders.
Maak de vermissing bekend bij de politie.
Wees voorzichtig met het uitloven van een beloning. Dat kan bedriegers en oplichters aantrekken. Wil je dat
risico toch nemen, vermeld dan in ieder geval niet de hoogte van de beloning.
Ga met een foto naar de asielen in je omgeving.
Is je dier na een paar weken nog niet terecht, geef dan de moed niet op. Blijf de contacten met asielen en
politie herhalen. Vanzelfsprekend blijft ook Amivedi-Nederland alert.
Plaats advertenties in lokale en regionale bladen.
Bij vermissing na een verhuizing: neem contact op met je vorige buren en de nieuwe bewoners van je vorige
huis.
Bij vermissing van katten: roep de kat als het buiten stil is.
Honden die tijdens het wandelen zoekraken gaan vaak terug naar de plaats waar ze de eigenaar of begeleider
het laatst gezien hebben. Laat daar iets achter waaraan de lucht van thuis herkend kan worden. Of zet de auto
zo dicht mogelijk bij die plaats neer.

Tip: Zorg dat je een goede foto van je huisdier in huis hebt. Mocht je dier vermist raken, dan heb je in ieder geval een
recente foto in je bezit. Dit maakt het zoeken makkelijker.
Chippen: Is uw huisdier gechipt en geregistreerd? Zo niet, laat dit dan alsnog doen. Mocht uw hond of kat er tijdens de
jaarwisseling vandoor gaan, dan bent u als eigenaar in ieder geval snel te traceren. Chippen kunt u laten doen bij de
dierenarts.
Voor het registreren van uw huisdier kunt terecht bij verschillende databanken.
De bekendste is de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) http://www.ndg.nl/.
Andere databanken vindt u hier http://www.chipnummer.nl/page/databanken.htm
Bij het vinden van een dier is het volgende van belang: Neem zo snel mogelijk contact op met de dichtstbijzijnde post
van Amivedi-Nederland.
Tenslotte: Is een vermist of gevonden dier dat bij Amivedi-Nederland is opgegeven weer terecht?
Geef dat dan even door aan de Amivedi-post. Dat bespaart veel tijd en moeite.
Kijk voor de dichtstbijzijnde Amivedi-post op http://www.amivedi.nl/aanmelden/.
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Adverteren
Vanaf 2013 is het mogelijk om te adverteren in het Bouviersupporters Magazine en op de website. Omdat dit magazine
gratis online verspreid wordt, heeft dit blad een groot bereik en is het mogelijk om tegen aantrekkelijke prijzen te
adverteren. Verspreiding gaat onder andere via de website, forums, Facebook en een mailinglijst met ca 500 e-mail
adressen. Het magazine verschijnt minimaal 4 maal per jaar.
De tarieven voor advertenties in ons magazine per jaar zijn:
A4 1/1 pagina: 100 euro
A4 1/2 pagina: 50 euro
A4 1/4 pagina: 25 euro
De mogelijkheid om op onze website te adverteren willen wij beperkt houden omdat de website primair bedoeld is voor
de informatieverschaffing aan een ieder die in onze stichting en haar activiteiten geïnteresseerd is. De vergoeding voor
de advertenties op onze website en de eventuele doorklik- mogelijkheden zullen in goed overleg met de
geïnteresseerden worden vastgesteld.
Met betrekking tot de advertenties in het Bouviersupporters Magazine en onze website is de disclaimer op onze website
van toepassing.
Als u interesse heeft of meer wilt weten dan kunt U contact opnemen door een E-mail te sturen naar
info@bouviersupporters.nl o.v.v. Adverteren of bellen naar Dorine Wijfjes op 0297-266507

Langs deze weg willen wij alle donateurs bedanken
voor hun giften aan onze stichting.
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Stichting
Bouviersupporters
Korte Voren 1
4904 PV - Oosterhout
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
Rabobank Oosterhout 1604.49.286
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met Jantina op 06 82001851
of met Kathy op 033-4941666

info@bouviersupporters.nl

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
http://www.bouviersupporters.nl/
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
januari 2013
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