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Van de bestuurstafel
Wat bracht ons 2013.



Mexx, Fientje, Kay, Blondine, Brendi, Julio, Bo, Kolja, Gwenda, Nora, Meyla,
Bink, Beau, Wanda, Fien, Jill, Dax, Boef, Peggy, Zorro, Chris, Boef, Victor,
Filou, Rio, Jessy, Bentjey Milo, Juno, Beau, Boef, Nero, Xeno, Cadiez, Boris,
Shadow, Bart, Betsy, Siera, Bob, Myra, Tessa, Frank, Bones, Jimmy,
Spencer, Sara, Napoleon, Joop en Lili konden wij aan een nieuw thuis
helpen.



Ook 51 andere bouviers die op onze website gestaan hebben werden
geplaatst.



14 Bouviers konden door onze hulp thuis bij hun baas blijven.



Helaas moest afscheid worden genomen van Bink, Bo, Myra, Charly Buddy,
Boy, Fientje en Chiela.



Wij hebben kennisgemaakt met veel lieve en leuke mensen die aan de
bovenstaande herplaats- of asielbouviers een goed thuis hebben gegeven of
nog op onze wachtlijst staan en zonder wie wij geen enkele bouvier zouden
kunnen helpen.



Er werden drie succesvolle wandelingen georganiseerd met zeer
gemotiveerde en enthousiaste deelnemers. Ook op het evenement van de
Nederlandse Bouvier Club in Heteren hebben wij acte de presence gegeven
en goede contacten kunnen leggen.



Bij ons werk voor de bouviers werden wij ruimhartig ondersteund door de
baasjes, vrienden en supporters met donaties en andere blijken van hulp en
sympathie. Het is deze toenemende steun van particuliere
bouvierliefhebbers die de basis voor ons werk steeds verder verbreedt en
ons extra stimuleert om met ons werk door te gaan.

In dit nummer:
Van de bestuurstafel

2

Wie vond een nieuw thuis

3

Activiteiten in 2014

4

Hoe is het met…….

5

Verhaal achter de

22

Ebony en glaucoom 1 jaar later 25
Trimclinc

27

Facebook

28

In 2014 willen wij op de ingeslagen weg doorgaan, zitten wij door het
enthousiasme van de bouvierliefhebbers weer vol met nieuwe ideeën en hopen
we u (weer) te mogen begroeten op een van onze evenementen.
wij

Voor alle steun en ook voor de vele leuke kerstkaarten met mooie wensen die
ontvingen willen wij u allen graag hartelijk bedanken.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
31 januari 2014
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Activiteiten in 2014
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclincs. Daarnaast
nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.
In 2014 staan in ieder geval op het programma.
• Trimclinic zondag 13 april 2014 (zie op pagina 23 in dit magazine)
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM-dag in Heteren op 15
juni 2014
• Voorjaarswandeling in mei 2014 waarschijnlijk in de omgeving van
Nijmegen.
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in
Heteren op 15 september 2014
• Midwinterwandeling 7 december 2014 in de omgeving van Haaksbergen.
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden.

Mocht u bij een activiteit deze banner tegenkomen
dan weet u dat u goed zit

Langs deze weg willen wij alle donateurs bedanken voor hun
giften aan onze stichting.
Met uw donatie bekostigen wij allereerst de activiteiten die rechtstreeks
verband houden met onze bemiddeling van herplaatsbouviers.
Bijvoorbeeld wij hebben de kosten voor het maken van röntgenfoto’s bij
Victor betaald en hebben een bijdrage in de kosten van de huisvesting en
training van Buster gedaan. Ten tweede worden er de kosten zoals de
websites, telefoon-,bank- en kantoorkosten mee betaald. Ten derde
worden er aan projecten mee betaald, zoals die voor Neo, Oskar, Jones en
Dio [zie onze website], waarmee wij een bijdrage leveren aan de
rehabilitatie van probleembouviers.
Evenementen zoals workshops, wandelingen en de presentaties op
bijvoorbeeld de bouvierdagen van de NBC proberen wij kostendekkend te
houden.
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Hoe is het met ………….
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen
van de baasjes zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is
om de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de
nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf,
graag met onze lezers delen.

Fien
Fien een jong speels teefje geboren in augustus 2012 zat in april 2013 een asiel. Fien is naar het asiel
gebracht, omdat ze overal achter aan zou rennen.

In het magazine van december 2013 heeft u kunnen lezen dat het allemaal niet zo makkelijk ging
met Fien. Het vervolg.
“We hebben contact gehad met Bert. We zijn zelf ook naar een hondentherapeut gegaan hier ter
plaatse. Per telefoon is het altijd lastiger zaken uit te leggen dan wanneer je de hond mee kan
nemen en het ook zichtbaar kan maken. Deze hondentherapeut leidt ook blindengeleidehonden
op en komt/kwam professioneel over
Het probleem met de Jack Russel was naar alle waarschijnlijkheid niet alleen te wijten aan Fien.
De therapeut kwalificeerde Fien als een zelfbewuste hond maar helemaal niet agressief. Ze
adviseerde ons om strakke regels met Fien te hanteren. Dat proberen we ook. Jan neemt nu de
ochtendwandeling voor zijn rekening want mijn rug kan de belasting van Fien, in overleg met de
fysio, niet zo goed meer aan.
Het lopen in het bos is nog wel problematisch, mevrouw met haar Jack Russel loopt daar ook
elke middag en Fien luistert nog niet geweldig.
De hondentherapeut heeft aangeboden privélessen te willen geven. Wellicht zullen we daar gebruik van maken, maar
we zijn net opa en oma geworden en dat brengt aardig wat drukte met zich mee.
Volgende week gaan we met Fien naar een behendigheids- en gehoorzaamheidstraining. Deze cursus wordt
georganiseerd door Quiebus waar wij ook de basiscursus hebben gevolgd.
We hebben wel wat tips aangereikt gekregen, maar de praktijk blijkt toch erg weerbarstig te zijn. Althans de
wandelingen vind ik echt een opgave en zeer vermoeiend, omdat je altijd zo op je hoede moet zijn en Fien een sterke
hond is die zo haar eigen ideetjes heeft over gezellig wandelen met de baas.
Pas is J. met haar onderuit gegaan met de fiets. Hij zag eruit of hij vreselijk gevochten heeft. Kortom we beleven van
alles met Fien.
Vooralsnog blijven we het nog wel even proberen met Fien, het is ook een schat van een hond, lekker eigengereid en
pittig maar wel met een lief karakter.”

Opa en Shira
Boef nu Opa was 12 jaar toen zijn baas is overleden. In juli 2013
hebben de kinderen Boef naar zijn nieuwe thuis gebracht. De baas van
Shira moest noodgedwongen verhuizen naar een flat op 3 hoog zonder
lift. Shira is al 11 jaar en kan geen traplopen. Met heel veel verdriet
heeft hij Siera aangemeld voor herplaatsing. Shira woont sinds
oktober 2013 bij Opa.

Mail 5 december 2013
“Nou,...... opa heeft totaal geen interesse in een teefje met
Opa
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Shira

ADHD, ze verstoort zijn oude dag, ze is hyper. Gelukkig gaat het binnen goed maar buiten is het net een stuiterballetje,
zo'n hondje op de hoedenplank van een auto.
Ze is wel 11 jaar maar zeker geen oma, ja eentje met een identiteitscrisis.
Het trekken gaat veel beter, maar kost heel veel energie om haar dat te leren. Ze mocht dat 11 jaar lang wel
en nu niet meer. Dat is moeilijk te begrijpen voor haar. Ze is wel heel sociaal en lief voor kinderen en kleine hondjes,
maar katten.......
Ze begrijpt gewoonweg een heleboel dingen niet en volgens mij is het ook beperkt wat haar nog te leren valt.
Daar we werken er hard aan. Ze heeft een paar keer in de kamer zitten poepen, terwijl ze net buiten was geweest. Kan
dat iets met onzekerheid en of de plaats in de roedel te maken hebben? Ik heb wel contact met D. hierover gehad.
Na een week heb ik haar buiten losgelaten, dat aan de riem lopen was heel veel stress. Maar je krijgt echt heel moeilijk
contact met haar, binnen gaat het nog wel maar buiten is het goed fout. Ze heeft in alles interesse, maar duidelijk geen
band met degene die haar uitlaat verzorgt. Al moet ik zeggen dat ook dal wel een stuk beter gaat, maar ook weer heel
moeizaam.
Opa is gewoonweg geweldig! Hij is zo leuk. Ook al is het een oude baas die natuurlijk niet zoveel meer kan, maar we
hebben zo'n lol om dat monument. Je ziet maar, leeftijd zegt niet alles.”
Mail 20 december 2013
“Hi,
Kleine update van Shira, pfff....... zware klus maar leuke, lieve en hele enthousiaste hond.
Ze heeft gewoonweg weinig gezien en indrukken opgedaan, al die auto's, fietsers, wandelaars,
kinderwagens het lijkt wel of ze het nog nooit heeft gezien. Het is met recht een trut uit de provincie.
Langzaam aan gaat dat beter, ze reageert niet meer zo heel hyper de pieper!
Het trekken gaat stukken beter, ze snapt ondertussen wel dat ik me door haar niet over straat laat
sleuren en als opa mee gaat wandelen moet ze zich aanpassen aan zijn tempo.
Als ik de grote wandeling alleen met haar ga lopen, tja.... dan mag ze gewoon doorlopen en dat doet
ze ook heel graag. Ik heb de bachbloesem therapie geprobeerd, maar die druppels doen niets voor haar.
Ze is lief naar andere honden, wil er ook altijd graag naartoe, maar het lijkt wel of ze gewoonweg niet
weet wat ze er dan mee moet doen. En Opa, hij vind het wel leuk maar zij heeft, net als in andere honden,
gewoonweg geen interesse. Soms lijkt het wel of ze heel erg in haar eigen wereldje vertoeft, om dat te
doorbreken ben je wel even bezig.
Maar de ultieme uitdaging komt nog, we gaan het laatste weekend van het jaar naar een hotel in Limburg,
het vuurwerk ontvluchten. En gezien haar staat van dienst hier, als ik haar had uitgelaten dat ze dan vervolgens
doodleuk in de kamer haar ontlasting neerlegt als ik sta te douchen, snap je wel dat het een megauitdaging is.
Op de heenreis rijden we dan langs Heusden en dan gaan we lunchen met de dochter van de baas van Opa,
zij wilde hem graag weer zien.
En ik ben wel helemaal om wat reuen betreft, ik heb altijd geroepen die wil ik niet, maar nu ik eenmaal Opa heb,
hij is werkelijk geweldig!”
We hebben ook een berichtje ontvangen van de kinderen van de baas van Opa Boef:
“Beste ,
We hebben afgelopen zondag Boefje weer gezien. Hij doet het zo goed! Hij wordt tiptop verzorgd en zag er ook goed
uit. We hebben wekelijks contact met de eigenaren via whatsapp of mail. We zijn ontzettend blij dat hij zo goed terecht
is gekomen.
Met diervriendelijke groeten,
R. V. en H. H.
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29 januari 2014
Hi, Kleine update van Opa en Shira omgedoopt naar Spook.
Opa is een klein beetje verliefd maar zij is en blijft nuffig en heeft toch wel vreemde eigenschappen.
Het trekken gaat een stuk beter, maar alles gaat met kleine stapjes bij haar. Het duurt gewoon wat langer
voordat ze iets begrijpt. Maar ze is wel heel actief, als ik zie wat ze eet en ze komt daar niet van aan....
heeft ze wel een hele snelle stofwisseling, misschien dat dat ook iets met haar gedrag doet.
Ze zit soms in haar eigen wereldje, ze is wel heel lief en kwispelt enthousiast als je tegen haar praat.
Ze wordt ook vrijer want ze gaat op Opa zijn plaats liggen, dat is nml. naast mijn stoel
en dat wil ze dan weer wel.
Als ze buiten losloopt en ze signaleert iets voordat ik het zie, dan gaat ze weer in de vierde versnelling erop af,
maar als ik het eerder zie en roep haar terug, dan komt ze wel. Als ze de hoek omgaat en het duurt te lang voordat
ze mij ziet, dan komt ze wel terug, dus dat contact is er wel degelijk. Alleen het is gewoonweg anders dan ik gewend
ben van mijn andere bouviers.
Ik kwam hier in Delft/Den Hoorn nog een herplaatser van jullie tegen, een blonde Bouvier Joop uit Groningen (zie
pagina 10). Hij heeft last van spelagressie, hij druk, blaffen tegen Shira, springen en Shira lekker terugblaffen en hem
afblaffen.

Bones / Boy
Bones een mooie blonde reu van 4 jaar werd bij ons aangemeld vanwege grote
problemen van zijn eigenaresse.
Zij had opvang voor hem gevonden, maar daar kon hij op het laaste moment
niet terecht en bij haar kon hij ook niet blijven. Zij moest noodgedwongen gaan
wonen in een klein appartementje waar honden niet toegestaan zijn.
Bones/Boy is 9 december 2013 verhuisd. In het inentingsboekje stond Boy
doorgestreept en gewijzigd in Bones. De nieuwe bazen vonden Bones geen leuke
naam en willen weer naar zijn oorspronkelijke naam. Zij noemden hem gelijk al
Boy.
Boy moet echt rust en stabiliteit krijgen. Hij is op dit moment nogal down omdat
hij niet weet waar hij aan toe is. De klik was er gelijk, eerst een beetje
afwachtend, maar later legde hij zijn kop in hun schoot.
Zij gaan hem alle liefde, rust en aandacht geven die hij verdient zodat hij weer een vrolijke vent wordt.
Zie voor het uitgebreide verhaal achter de adoptie van Bones / Boy op pagina 23.

Sjimmie / Jimmy
Op 5 december 2013 werd Sjimmie bij ons aangemeld. Een reu geboren op 10 augustus
2001. Hij is lief voor mensen en went snel aan veranderingen. Het is een rustige hond, die
graag een straatje omgaat en verder niet erg actief is. Negeert buiten honden,katten en
andere dieren.
Zijn bazin is enige maanden geleden overleden en zijn baas kan helaas niet altijd of
veelvuldig thuis zijn. En is het bijna onmogelijk om de nodige aandacht aan de hond te
schenken en dat heeft hij niet verdient.
Het doet zijn baas veel verdriet en hoopt dat we Sjimmie kunnen plaatsen zodat deze zijn
laatste tijd in een liefdevolle omgeving kan doorbrengen.
Nog geen uur later kregen we van iemand die op de wachtlijst staat deze mail:
Hoi, als Sjimmie aan de lijn niet reageert op katten, dan doet hij dat in theorie toch ook niet
in huis? En wat bedoel je met: hij leeft buiten? Kan hij niet in huis wonen?
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Marian heeft hen gelijk gebeld en daarna de baas van Sjimmie.
Daarna hebben zij elkaar gebeld en is er besloten dat meneer Sjimmie 10 december naar hen brengt.
Marian heeft op 10 december met beide contact gehad.
Volgens de oude eigenaar had Sjimmy het niet beter kunnen treffen hij voelde zich er direct thuis.
Er is daarna nog even telefonisch contact geweest en de verdere dag is daar prima verlopen. De oude eigenaar is blij
met de nieuwe plek.
De nieuwe familie vertelde:
Meneer heeft Sjimmy vandaag gebracht en was (logisch) behoorlijk geëmotioneerd
geweest. Een afsluiting van een mooie periode.
Wij gaan hem Jimmy noemen.
Mevrouw is helemaal gelukkig met hem. Hij is een knuffelkont en dat komt goed uit.
De kinderen hebben nu al “ruzie” wie hem uit mag laten. Dus hij gaat verwend worden
door de hele familie.
Sjimmy doet net alsof hij al jaren bij de familie is. Heeft goed gegeten.
Wij zijn zo blij dat er ook mensen zijn een oude senior nog een tweede kans gunnen!!

Bart

Bart is een lieve rustige hond. Wel waaks op eigen terrein, geen allemansvriend.
Ondanks dat het de oude eigenaren veel verdriet deed was het voor Bart beter dat hij ging verhuizen.
Bart is 6 oktober 2013 verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd en ruimte voor hem hebben. Overdag is er een oppas hond van 8
jaar aanwezig.

Ik (R) weet eigenlijk niet of V. de laatste tijd nog verslag
gedaan heeft van het wel en wee van Bart, maar omdat
ik vanavond alleen ben (nou ja: met Bart), vond ik het
een mooie gelegenheid om een paar foto’s te sturen.
Van Bart en zijn "neef" Lex (een kruising Labrador en
golden retriever) in november en van Bart en zijn vaste
maat/vijand Boris (vorige week).
Ik heb me in het begin erg druk gemaakt over de
confrontaties tussen Bart en Boris, maar mensen die
ervaring hebben met twee "concurrerende" honden doen
er niet zo spastisch over.
Vorige week zondagochtend lieten zoon Arie en ik Boris
en Bart uit in het bos. Tot dan toe deden we dat elke
zondagochtend. En dan kom je vaak dezelfde mensen en
honden tegen. Zo kwamen we nu onder andere een mevrouw tegen die met haar golden retrievers heel wat hulphonden
heeft "geproduceerd", om het oneerbiedig te zeggen. Ze had Frauke en Lea bij zich. Bart ging geweldig keten met
Frauke, die het lange tijd geweldig vond. Maar op een gegeven moment werd het haar te veel en probeerde ze zich te
verbergen. Maar Bart wist niet van ophouden! Boris blafte hem duidelijk waarschuwend toe, maar daar trok Bart zich
niets van aan. En toen keek Boris duidelijk vragend naar mij, duidelijker dan hij het had kunnen zeggen: ik moest
ingrijpen. En dat deed ik. Ik heb Bart aangelijnd tot hij wat rustiger
werd.
En terwijl we rustig stonden te praten met de bazin van Frauke en Lea, kwam er een andere bekende aan. Een enorm
wilde hovawarth-teef. Ik dacht er goed aan te doen Bart weer los te laten, want deze dame kon hem heel goed aan.
Jawel! Maar nu werd het zelfs Bart te erg. Boris merkte dat ook en plaatste zich zeer nadrukkelijk blaffend tussen de
hovawarth en Bart. Hij nam Bart duidelijk in bescherming.
En dat wilde ik vertellen: hoe mooi Boris zowel de rol van opvoeder als beschermer kan spelen.
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Ja, ze mogen elkaar echt wel, zoals op enkele foto's goed te zien is!
Gisteren heeft Bart voor het eerst A vergezeld op diens (ongeveer 20
km lange) wandeling naar de Ginkelse heide en terug. We vroegen ons
af of dat niet te veel zou zijn. Aan het eind van de middag ben ik met
Boris Arie en
Bart tegemoet gelopen (ongeveer 5 km heen en weer). Op een
gegeven moment zagen Boris en ik A. en Bart opduiken. Bart nog
steeds bruisend van energie! Maar het mooiste was - en dat was waar
ik het meest op lette - hoe
de honden elkaar begroetten. Duidelijk heel blij met elkaar.
Ach, er zal nog wel eens een grauw of een snauw vallen, maar ik schrik er steeds minder van ...
Vrolijk groetend, R van K
9 januari 2014
Goedenavond!
Het is even wat minder met Bart. Niet minder lief hoor! Maar hij tobt wat met zijn huid.
Hij kreeg vorige week opeens een kale plek in z’n nek. Een plek die steeds een beetje groter werd. Wij dachten dat de
voor het eerst toegepaste Advantage antivlooienzooi de boosdoener was (misschien is dat ook zo). De eerste dagen was
de huid nog gaaf maar nu wordt het ook wat bloederig.
Vorige week zijn we naar de dierenarts geweest. Die heeft een kweekje
gemaakt: uitslag (van het kweekje in dit geval) over veertien dagen. En
ondertussen tobt Bart voort (hoewel hij er niet al te erg onder lijkt te
lijden). We smeren hem trouw in met honingzalf, maar niets lijkt te
helpen.
Vandaag zijn we weer naar de dierenarts geweest. Die heeft Bart’s
anaalklier uitgeknepen (een nieuwe kale plek bij z’n staart kan daarmee
te maken hebben). Bart kreeg een prik tegen de jeuk. En we kregen
waterstofperoxide om de kale plek schoon te maken. En die honingzalf
was wel goed. Maar verder blijft het afwachten wat de kweek oplevert.
Komt daar niets uit, dan moeten we naar een dermatoloog.
Inmiddels overwegen we sterk een homeopathische dierenarts op te zoeken. Homeopathie mag dan erg
onwetenschappelijk zijn, we hebben er ook bij Boris soms verbluffende resultaten van gezien. Dan maar niet
wetenschappelijk!
Hebben jullie goede raad: die is meer dan welkom!
Jantina heeft contact met hen opgenomen om te vragen wat er gedaan is, waarom die kweek zolang moet duren. Dat is
wel belangrijk om te weten voordat wij adviezen gaan geven.
De dierenarts heeft hen de eerste keer naar huis gestuurd met de melding zal wel van de enting of de Advantage
komen. 2e keer kwam er wat meer actie en heeft ze met een UV lamp gekeken. Afschrapen wilde ze niet want dat deed
zo'n pijn voor de hond. Dus is er een pluk haar op de kweek gezet. En ze hebben een dieetvoer ( glutenvrij) gekregen
terwijl ze niet eens weten wat de allergie veroorzaakt.
Ik heb het adres van de nieuwe baas van Angus doorgegeven voor eventueel homeopathie.
Maar eerst afwachten wat het nu is.

Joop
Joop is een reu van 2 jaar. Op zijn aanmeldformulier staat:
Volgens zijn paspoort is hij een Bouvier (volgens ons kruising bouvier). Is altijd erg enthousiast. Kan los lopen naast de
fiets. Negeert alle andere dieren als de baas dat wil ook als hij los loopt. Is erg speels met onze andere hond. Is altijd
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vriendelijk naar andere honden en andere dieren. Mocht een hond naar hem uitvallen dan
loopt Joop weg. Super lieve hond die gek is op aandacht. Dikke goedzak. Loopt niet weg.
Joop heeft ook een nadeel: Joop is zo gericht op de mannelijke baas dat hij dominant
gedrag vertoont naar de vrouwelijke baas.
De eigenaren van Joop zijn samen met Bert hier mee aan de slag gegaan. Het leek erop
dat het beter ging, maar helaas heeft hij nu voor het eerst gehapt (niet gebeten) naar de
vrouwelijke baas toen deze over de mannelijke baas heen hing. Aangezien er een baby
van 4 maand in huis is kunnen we geen risico lopen dat dit ooit een keer bij de baby zou
voorkomen. Tot op heden reageert hij super op de baby maar we nemen geen risico.
Degene die op de tweede plaats voor Bones stond, ging uit haar dak toen zij gebeld werd
hoe zij over Joop dacht. Ze was zo teleurgesteld dat Bones niet doorging en de volgende
dag hadden we al een andere voor haar.
Ook de baas van Joop zag dit adres wel zitten en ging met Joop daar naar toe om kennis
te maken.
Helaas is de kennismaking niet goed gegaan. De mensen hebben zich keurig aan onze tips gehouden echter de Jack
Russell ging helemaal door het lint. Heeft zelfs gebeten. Joop heeft niet terug gereageerd hij draaide zich ervoor weg.
Mevrouw durft dit niet aan, ook niet met een andere hond.
De volgende familie gebeld en die zijn 23 december in de auto gestapt voor een ritje van 3 uur.
Op de terugweg hebben zij Marian gebeld:
Joop mag op geplaatst. Hij is mee! Het klikte van alle kanten, zowel tussen de beide echtparen als de hond. We hebben
alle spulletjes meegekregen van de familie.
Na een aantal dagen weer eens gebeld:
“Het is net of hij al maanden daar woont en past zich helemaal aan. Hij gedraagt zich in ieder geval voorbeeldig.
Ze zijn dolenthousiast met hem. Er is inmiddels al contact geweest met de voormalige eigenaren. Zij zijn verdrietig,
maar oh zo blij dat hij in goede handen is.
Meneer merkte op dat Joop heel goed opgevoed is door de vorige baas en dat ze weinig tot niets hoeven bij te schaven.
Hij trekt alleen nog een beetje aan de lijn, maar dat is een kleinigheid en daar gaan ze aan werken.
Joop is een lieve sociale hond en vindt iedereen leuk.”
En toen een heel leuk berichtje van Joop zelf:
“Hallo Lieve bouvier vrienden,
Hier een berichtje van Joop en zijn nieuwe familie! Het gaat super goed met mij! Heb het erg naar me zin met Ben,
Angèla, Bjorn en Ivar.
We zijn al veel weggeweest naar bossen en strand waar ik lekker kon rennen wat ik het liefst doe. Ook heb ik oud en
nieuw meegemaakt en familie en kennissen ontmoet, ik vind ze allemaal lief!
Ik wil nog even heel erg woef zeggen tegen me vorige baasje, want die heeft mij zo goed opgevoed zodat ik het nu ook
zo gezellig heb.
Dank je wel oud baasje in Groningen.
Nou tot de volgende keer Groeten Joop en Familie
ps Ik ben ook getrimd.
Mijn vacht zat een beetje boel in de klit vandaar dat het nu zo kort is.
Al lijkt het op de foto korter dan het in het echt is. Ik vond het
geweldig in de trimsalon.

Voor

Na
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Max (Frank)
Frank kreeg de beweging niet meer die hij nodig heeft. Daarom is er besloten om voor Frank een nieuw thuis te zoeken.
Frank is 29 november verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd voor hem hebben.

Gaat nu heel goed met Frank nu Max. De eerste dagen was hij toch wel erg onrustig
en dachten even dat ze een nerveuze hond hadden. Langzamerhand wordt hij
rustiger.
Zij hebben inmiddels contact gehad met de fokker. Max bruist wel van energie. De
fokker had voorgesteld om met hem te gaan fietsen. Aanvankelijk ging dat
behoorlijk lastig en sprong hij iedere keer een meter de lucht in. Tijdens het fietsen
probeerde hij in zijn been te happen. Maar dhr. L. heeft volgehouden en is iedere
keer weer met hem gaan fietsen. Gaat steeds beter en Max raakt er aan gewend.
Ook kende Max geen traplopen. Wanneer de lift kapot is, zal hij toch de trap op en
af moeten. Er is iemand van hondenschool Gaus langs geweest die hem dit heeft
geleerd met stukjes kaas op iedere trede.
7 Januari a.s. gaat dhr. L. en Max een cursus volgen bij deze hondenschool, een
gedragscursus. Hier leert Max dan ook om bijv. te blijven op zijn plek (dit commando op te volgen). Ook constateren zij
dat Max niet echt gewend is om te spelen, net alsof hij nu op een soort ontdekkingstocht is. Ze zijn echt heel blij met
hem en voelen dat het helemaal goed gaat komen.

- memo Aan
Van
Betreft
Datum

:
:
:
:

Bouvier 2
Willem
Max vorderingen

Max is nu 3 weken bij ons. In huis is het een perfecte hond, lief voor de kleinkinderen wacht keurig op de dingen die op
hem afkomen. Buiten heeft hij nog wel wat aandacht nodig, daar
wordt in januari aan gewerkt, de test op het vrije veldje was redelijk
positief de basis kent hij gewoon.
De rest is alleen maar spannend, hoe zal hij zich gedragen als er wat
van hem verwacht wordt.
Baas en hond moeten zich dan nog even op elkaar afstemmen, ik
heb er een goed gevoel bij.
22-12-2013
Vandaag weer geprobeerd de riem te laten vallen, maar zodra hij
een paar honden aan de andere kant van de vijver zag en even bleef
staan kreeg hij door dat hij los was en het lijkt wel of hij daar zo
opgewonden van raakt dat hij er nog niet mee om kan gaan. De lijn
maar weer opgepakt en terug naar huis uiteraard zonder beloning.
28-12-2013
Gisteren heb ik hem weer eens losgelaten hij heeft ongeveer 500 meter naast me gelopen, toen was het net of hij de
kolder kreeg, ging er vandoor in rondjes kwam op me toestormen en beet hard in mijn linkerarm echt door de jas heen.
Met de fokker overlegd, die zei het volgende.
Een echte reu die zijn plaats probeert te bepalen. Loslaten getuigt van vrijheid in de hond zijn ogen macht het beste is
naast je te laten lopen met net een neus lengte voor jou lichaam en mocht je hem een keertje loslaten leg hem eerst op
de zij of rug en hou hem zo lang jij het bevel los geeft dan gaat hij in een onderdanige toestand het veld in. Succes en
hou me op de hoogte groeten.
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30-12-2013
Gisteren en vandaag toch met Max over de dijk gegaan na zessen in het donker van de lijn de eerste avond nog veel
gedartel en een beetje agressie maar de tweede avond ging het toch zonder problemen natuurlijk nog geen andere
honden in de buurt dat wachten we nog maar even af. Ja sorry hoor maar ik heb geen geduld om daar maanden op te
wachten.
6-01-2014 (6 weken)
Gisteren Max een beetje te veel laten bewegen in de avond had hij spierpijn. 's Morgens met een flostouw laten rennen
in de middag wezen fietsen, gaat allemaal veel beter maar 's avonds hadden we een feestje en hebben we hem
meegenomen daar merkten we dat hij spierpijn had, dus even weer rustig aan doen maar.
7-01-2014
Vanavond naar trainen. Durf Max nog niet alleen in de auto achter te laten en mag hem meenemen in het theorielokaal.
Dat is echter geen optie voor de lange duur, hij verstoort de les behoorlijk.
Volgende les toch maar achter in de auto laten. Het trainen op zich ging prima.
12-01-2014
Vandaag kwam er plotseling nogal veel visite in één keer binnen, daar had Max het moeilijk mee hij schoot uit zijn slof,
en ik moest hem even tot kalmte dwingen. Dit was hij vast niet gewend,
maar zal op den duur wel normaal voor hem worden. Voor alles is er een
eerste keer moet je maar rekenen.
27-01-2014 8ste week
Zondag met mijn zoon de kleinkinderen en Max naar het strand geweest,
balletjes mee erg nieuwsgierig hoe Max zich gedraagt met andere honden.
Eerst flink laten rennen met twee balletjes maar toen kreeg hij in de verte
een paar hondjes in het vizier, hij stoof weg richting de hondjes roepen
had totaal geen zin. Maar de eigenaars van de hondjes schrokken zich
wild en eisten gillend Max aan te lijnen. Nu was hij ook wel erg wild maar
dat had ik wel verwacht. Ook een Golden Retriever die hij vijf minuten
later tegenkwam moest het ontgelden de bazin zei, hij wil dit niet. En dat
was ook duidelijk te merken. Max heeft te veel energie en dat wordt niet
in dank aanvaard door diverse eigenaren. Dus eindigt het weer aan de
lijn. Jammer maar deze dag had hij toch maar weer gehad.

Boris (Betsy)
Betsy is teefje van bijna 2 jaar. Buiten was ze erg angstig. Daar konden haar bazen niet mee omgaan en wilde dus graag dat wij voor
Betsy een ander thuis zouden zoeken. 13 november 2013 is Betsy verhuisd naar
een rustig thuis zonder andere dieren of kleine kinderen.

Betsy ( nu Boris) doet het super !!
Een hele rustige aanhankelijke en lieve hond. Ze loopt al lekker los mee.
Betsy zag er vreselijk uit toen ze kwam, ze was helemaal kaal geschoren
( incl baard en kuif) en ze had een flinke verwaarloosde hotspot op de
rug waar ze dan ook helemaal kaal was. En ze had ook nog eens een
verwaarloosde oorontsteking...
Dat is nu allemaal onder controle.
Mevrouw is nu loops en in eens piest en poept ze in de garage.... Nooit
gedaan. Ze hadden graag meegewandeld maar dat kon dus ff niet.
Ze zijn wezen kijken bij een hondenschool, hebben proeflesje gedraaid
en na de loopsheid gaan ze daar met haar naar cursus.
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Spencer
Spencer een reu van 5 jaar werd bij ons aangemeld omdat hij onder
gesneeuwd dreigden te raken in de grote groep honden waarin hij
leefde. Zijn eigenaar wilde graag dat hij een huisje voor hem alleen zo
krijgen en dat is gevonden.
Als snel kregen wij veel mailtjes van mensen die belangstelling hadden
voor Spencer. Ook van de mensen die wij op het oog hadden. Zij
mailden:
“Goedenavond, Bij het zien van de foto van Spencer hadden wij meteen
het gevoel van "dat is ie"!!
Wij weten dat jullie kijken welke hond het best bij iemand past maar we
wilden toch onze interesse in Spencer kenbaar maken.
Met vriendelijke groeten, M. H.”
Ook de eigenaar van Spencer zag dit adres wel zitten. Op 17 december is Spencer verhuisd en woont nu op een
boerderij waar koeien de hoofdtak zijn. Spencer mag lekker de hele dag een beetje in hun buurt rond hangen en hun
zonen vinden het heerlijk om een potje "voetbal" met de hond te spelen.
Dezelfde dag kregen wij nog een mailtje dat de mensen zo blij met Spencer zijn. Dat ze het eigenlijk nog niet geloven
dat er nu zo’n mooie en lieve hond bij hen woont.
En later:
“Het gaat goed !
Spencer is een bescheiden hond, hij moet nog leren genieten van zijn
vrijheid.
Op de stal loopt hij al vrij rond en ook is hij een trouwe volger van F. als F.
buiten aan het werk is.
Spencer is nog "in opleiding" om bij de tractor en de heftruck uit de buurt te
blijven.
De koeien en kalfjes vindt hij wel interessant en de poezen op de stal
kunnen redelijk met hem overweg.
Spencer begint ook al te blaffen als er bezoekers op het erf komen.
Lastig is wel dat hij nog niet zindelijk is. Hij poept in de schuur.
We gaan nu op zoek naar een bench. En hopen dat hij dan zijn nest niet
gaat bevuilen en dat we hem op deze manier kunnen leren om buiten te
gaan poepen.
In onze beleving heeft hij niet veel last van heimwee gehad. Hij eet en
drinkt goed.
Voor onze jongens/mannen is hij heel vriendelijk. Spencer is niet zo speels, een potje "voetballen/bal gooien met de
mannen zijn ze hem nog aan het leren.
Hij is één keer weg gelopen omdat een van ons vergeten was de deur van de schuur goed te sluiten. Hij liep 500 mtr
verder bij ons op de ( rustige) weg. Gelukkig sprong hij zo in de auto toen we hem riepen.
Dus........ het lijkt allemaal goed te gaan en we zijn tevreden over Spencer.

Boris
De 6-jarige Boris zetten met zijn broer Loebas de boel zo op stelten dat het beter was dat een van beide herplaatst zou worden. Boris
is 21 september verhuisd.

Ja, Boris is en blijft een moeilijke hond. Blijft nu aangelijnd met uitlaten en mag niet meer los.
Achter op het erf mag hij los en hij weet (hopelijk) dat hij niet verder dan de houtwal en
afrastering mag.
In het voorjaar worden er poorten geplaatst.
Hij waakt een beetje te goed en mijn vader is niet zijn vriend. Hij heeft zijn voorkeuren. Heeft
duidelijk de voorkeur voor vrouwen. Zeker niet voor mannen.
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We denken dat hij een soort blindheid heeft. Weten eigenlijk nog niet wat het is.
Bezoek accepteert hij, maar als ze een tijdje binnen zijn en maken een onverwachtse beweging gaat hij grommen, is
onzeker en dreigt. Ook al heeft hij al een aai van ze gehad.
Verder is hij super lief voor ons, luistert steeds beter, maar we blijven oppassen met andere honden. Houden hem vrij
kort. Dit heeft hij nodig. Anders gaat hij met ons lopen.
Groetjes J.

Sara / Xara
18 december 2013 verscheen Sara op de site van een asiel met de volgende
omschrijving:
Sara is een ontzettende schat van een Bouvier van 8.5 jaar. Ze moest naar het asiel
omdat de eigenaren i.v.m. hun eigen leeftijd niet meer voor haar konden zorgen.
Sara is een lieve hond met een zacht karakter. Ze is een echte huishond en gedraagt
zich voorbeeldig. Zoals haar vorige eigenaar zegt: er zit geen kwaad in!
Voor Sara is het erg fijn ivm haar leeftijd dat ze niet te lang in het asiel zit en voor
de kerst nog een echt thuis kan vinden. Ze is in zeer goede conditie!
Voor Sara meteen mensen die op de wachtlijst stonden gebeld. Het zijn
bouvierervaren mensen die net pensioen hebben. Ze wonen heel landelijk met een lekkere grote tuin en gaan
regelmatig de bossen
Zij hadden haar ook al op de webiste van het asiel gezien en gelijk het asiel gemaild.
Toen Jantina belde zei mevrouw: belt u ook over Sara ?? Ze vond het heel leuk dat wij ook dachten dat het DE juiste
hond voor hun kon zijn.
De volgende dag kregen zij en posittief bericht van het asiel dat zij mochten komen kennis maken. Ze zijn gelijk naar
het asiel gereden. Er was een klik en Sara is met hun meegegaan.
Jantina heeft weer gebeld en kreeg vrolijke meneer aan de telefoon.
Sara is een hele lieve rustige hond, niet al te groot maar dat vindt de familie juist super. Sara is een fokteefje geweest,
de fokker is anderhalf jaar geleden gestopt en Sara is toen verhuist naar een boerderij. Deze mensen vonden zichzelf
echter nu te oud worden om nog goed voorhaar te kunnen zorgen
De familie krijgt de indruk dat Sara niet zo heel veel kent ( af, lig en zit ) Wel loopt ze goed aan de lijn.
Jantina heeft gezegd dat sara een beetje tijd nodig heeft ...
Mevrouw is al wel een beetje begonnen met de vacht knippen, dat laat ze prima toe. Ze heeft behoorlijk lang haar en
dat is een beetje verklit...ze heeft ook lekker in de poep liggen rollen bij het asiel dus de tuinslang zal er ook overheen
moeten vandaag of morgen. Jantina heeft hen de tips toegestuurd ...
Een aantal dagen later kregen wij een mail:
Bedankt voor de tips. Heel nuttig.
De tip voor de nacht (geluidscontact) werkt prima: ze geeft de hele nacht
geen kik!
Ze ziet er inmiddels heel anders uit dan toen ze kwam (zie kapsalon op
foto). Ze stinkt ook nauwelijks meer. Het lijkt erop dat haar vacht al een
jaar lang niet is verzorgd. Die oude mensen, waar ze vandaan komt, hadden
gelijk dat ze bij hen niet kreeg wat ze nodig heeft. Door het knippen en
wassen trekt ze nu helemaal naar M.. Bovendien blijkt ze loops te zijn, wat
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misschien voor extra aanhankelijkheid zorgt. De eerste ontmoeting met onze kat verliep prima. We doen het allemaal
rustig aan.
Ze geeft goed aan wanneer ze naar buiten moet. Ze is zich, na de
schoonheidsbehandeling, meteen zelf ook gaan poetsen, dus ze houdt
waarschijnlijk zelf van schoon.
Ze is kleiner dan onze vorige boeven, maar toch stevig gebouwd. Op de foto
heeft ze nog een slipketting om, omdat we geen passende halsband konden
vinden. Dat is inmiddels wel gelukt.
Vriendelijke groet, W
Beste Jantina,
We zijn alweer ruim veertien dagen verder met onze Sara en nog steeds erg blij haar hier te hebben. Onze indruk van
een lief karakter lijkt te kloppen. Ook kwam er een mooi dier tevoorschijn van onder die verwaarloosde vacht. Wat we
ons niet hadden gerealiseerd: een fokteefje heeft de zindelijkheid niet goed geleerd en dat is nog steeds te merken. Het
kost M. veel energie (mijn slechte benen zijn daarvoor ongeschikt). We hebben geen ervaring met het zindelijk maken
van een volwassen hond. Op internet vond ik op een paar plaatsen dat het niet wezenlijk verschilt van het leerproces bij
puppy’s, maar we missen de bench als hulpmiddel. Ook is het lastig dat ze geen signaal geeft dat er hoge nood is.
Gelukkig is ze wel al zover, is onze indruk, dat ze het ook zelf liever droog/schoon wil houden en niet ieder moment kan
neerhurken voor een plas. Tot nog toe heeft ze alleen buitenshuis gepoept. Als echter de spanning wat teveel toeneemt
kan het mis gaan. We proberen dat voor te zijn en meestal lukt dat.
Een ander probleem is dat ze op mij soms angstig reageert, vooral wanneer M. niet in de buurt is. Eerst dacht ik dat ze
mij associeerde met iemand die haar reden had gegeven om bang voor te zijn en ik verwachtte dat het snel zou
veranderen. Maar dat gebeurde niet. Gisteren kreeg ik een inval: vanwege een oogafwijking kan ik slecht details zien en
ben geneigd om naar voorwerpen, maar ook mensen en dieren te staren om nog wat extra indrukken op te doen. Ik
herinnerde mij een artikel waarin stond dat honden starend kijken als agressief ervaren. Ik heb dat bij onze vorige
honden nooit gemerkt, maar die hebben daar ook van kleins af aan aan kunnen wennen. Ik heb daarna het directe
kijken vermeden en dat lijkt te helpen. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat, want het zou het ons gemakkelijker maken
om zoveel mogelijk taken te verdelen. Tot nog toe was dat lastig, vooral bij de zindelijkheidstraining. In het asiel was
ons verteld dat ze schrikachtig zou kunnen reageren, dus dat is ook een kant van de zaak. Als ik haar zo meemaak,
denk ik dat ze in het kennelroedel niet erg hoog in de hiërarchie terecht is gekomen en snel gestresseerd kan raken.
Gelukkig heeft ze besloten dat M. haar reddende engel is. Wanneer deze haar roept gaat ze meten kwispelend naar haar
toe. Ook bij mij komt ze, op rustige momenten, knuffels halen, dus ik denk dat die angstigheid wel over zal gaan.
Ik vroeg me af, of jullie nog extra tips hebben voor de zindelijkheidstraining en wat jullie vinden van dat idee dat ze
angstig kan zijn door mijn `starende` kijken.
Jantina heeft hen gebeld om wat tips te geven. Sara behandelen als een grote pup. Ieder uur even buiten zetten en
alleen meneer Xara eten, snacks ed laten geven.
Wat een toeval weer Xara is een oudere halfzus zus van haar Reza.
Jantina gaat de fokker bellen want de mensen willen heel graag meer weten over dat jaar op die boerderij. Sara was zo
verwaarloosd ... aan haar vacht was zeker een jaar niks gedaan en zat vol stront en aangekoekte troep. Bovendien had
ze een lintworm waardoor ze heel mager was. Na een kuur van de dierenarts gaat het nu super.
Die verwaarlozing is zeker niet bij de fokker gebeurt, die was zo gek met al
zijn dieren...dat weet Jantina uit eigen ervaring.
Update 26 januari 2014
M. maakte vanmiddag een leuke foto van onze Xara, dus die stuur ik hierbij.
Ik heb, overigens, nog nooit gezien dat een hond zo soepel in de heupen
was dat ie zo kon liggen. Ze doet het niet altijd, maar als een soort
“tussenstand” tussen zitten en gewoon liggen.
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Het gaat heel goed met haar en dus ook met ons. Na die ene crisisnacht, waarin ze ziek was en alles onder poepte en
kotste, zijn er geen echte problemen meer geweest. Ook het zindelijk maken gaat heel goed. Eigenlijk zijn er alleen
maar leuke ervaringen.
Ze bleek buiten de tuin en het omheinde stuk bos heel gemakkelijk te zijn.
Geen gedoe met andere honden, of joggers, bikers, paarden, noem maar
op. M. geniet nu iedere dag weer van het wandelen met haar hond, iets
wat ze ruim twee jaar niet meer heeft kunnen doen. De laatste twee
dagen ben zelfs ik, met mijn slechte benen, een stukje met haar gaan
lopen. Ze doet het echt fantastisch! M. is nog steeds haar “licht in de
duisternis” en ze blijft zoveel mogelijk bij haar in de buurt. Met mij kan ze
het vooral rond haar etenstijd goed vinden (inderdaad, dat eten krijgt ze
van mij), maar sommige momenten, bij afwezigheid van M., kan ze me
nog “eng” vinden. Dat gaat wel steeds beter. We hebben de indruk dat ze
vooral bang is om in een donker hok te worden gezet. Zelfs met M.
weigerde ze een donkere kamer binnen te gaan. Meestal is ze happy en
lijkt ze van haar nieuwe huis te genieten.

Lili
Een reu geboren op 13 april 2012 moest door de omstandigheden gedwongen verhuizen. Hij
heeft zijn hele leventje samen met zijn broer op een terrein gewaakt. Op 30 december 2013
was de kennismaking en die is goed verlopen. Lili is meteen meegegaan.
Het gaat eigenlijk heel goed met Lili in zijn nieuwe omgeving. We zijn allemaal verliefd op
hem. Overdag is hij een voorbeeldige hond en een vreselijke knuffelkont.
Hij moet vooral 's nachts heel erg wennen.
De eerste 2 nachten is er iemand bij hem beneden gebleven. Hij is dan heel erg onrustig en
loopt de hele nacht rondjes door het hele huis.
Hij gaat niet even liggen om te slapen. Wij weten niet of dat komt omdat hij dan aan het
waken is, wat hij gewend was, of dat hij onrustig is door alle omstandigheden. Ook plast hij
's nachts tegen de stoel. Hij is nu 2 nachten alleen geweest beneden maar hij blijft zijn
rondjes lopen. Overdag is hij rustig en gaat hij wel lekker liggen als wij erbij zijn.
Hij komt regelmatig een knuffel halen en geven, hij is echt ontzettend lief, ook wordt hij steeds speelser. We zijn
allemaal heel erg blij met hem.
Wij hebben wat tips aan de hand gedaan voor ‘s nachts. Ze hadden in het verleden een beveiligingscamera opgehangen
en deze afgezien. Hij blijft de hele nacht rondjes lopen en ijsberen. Waarschijnlijk heeft hij daar ‘s nachts op het terrein
rondgelopen, dus moet nu terug in het ritme van overdag actief en ‘s nachts rust.
Lampje aan, radio aan. Alle deuren open laten zodat hij weet dat iedereen van de “roedel” er is.
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Een aantal dagen later mailden de mensen:
“We willen even laten weten dat L. de laatste 2 nachten vrij rustig is geweest! We hebben nu ook het overloop licht aan
gelaten en dat gaat goed. Als wij naar bed gaan is hij nog wel even onrustig maar dan gaat hij in de gang liggen. Het
lijkt erop dat hij nu weet dat wij boven zijn. We zijn erg blij dat hij nu 's nachts wat rustiger wordt.
We vonden het heel sneu dat hij geen rust had. Hij plast ook niet meer
in huis 's nachts!
Het gaat verder heel goed met L., hij gaat graag met ons een rondje
om, of lekker naar het park. Hij is binnen en buiten erg relaxed. Hij is
super lief, een echte knuffelkont.

Ook een berichtje van de voormalige eigenaar ontvangen.
“Met K. gaat ‘t wel hij mist zijn broer wel was ook wel te verwachten
ze waren hun hele leven samen.
Inderdaad waren de nieuwe mensen aardig voor hem. Dat doet goed
maar toch is t moeilijk. “

Victor
Allereerst wens ik jou en de Bouviersupporters een succesvol jaar toe, met minstens evenveel goede tehuizen als in
2013 ! Geweldig zo snel als de meeste boeven een nieuw baasje vinden.
Wij zijn heel verrast Victor zo prominent voorop het kerstmagazine te vinden,echt leuk als je zijn verhaal kent.
Hij doet het nog steeds geweldig en is vaak bij T. op het bedrijf te vinden. Hij weegt nu 37 of 39 kilo ik weet het niet
exact. Victor is een lieve maar ook drukke hond en erg baasgericht . Waarschijnlijk omdat hij voor het eerst een eigen
baas heeft.

Beppie en Jetje
Beppie en Jetje twee dames van 9 en 10 jaar oud zaten soms door omstandigheden wel 15
uur op een dag alleen. Dat ging hun eigenaar zo aan het hart dat hij voor hen opzoek ging
naar een ander thuis. Hij wilde het liefste dat ze bij elkaar zouden blijven. Nu hebben wij wel
een aantal mensen op de wachtlijst staan waar zij zouden passen, maar helaas kon niemand
twee dames in hun gezin opnemen. Op het moment dat besloten werd dat ze beide dan maar
naar een ander gezin zouden gaan ging bij Marian de telefoon.
Mensen die Beppie en Jetje op de website gezien hadden wilde ze beide adopteren.
Na een lang gesprek, het invullen van het formulier heeft Jantina de eigenaar van de dames
gebeld. Ook hij zag het wel zitten. Nadat hij met de mogelijk nieuwe bazen gebeld heeft was
de kennismaking dezelfde dag nog.
Er was gelijk een klik. De honden liepen direct achter hun aan. Samen zijn ze gaan wandelen en dat ging perfect.
Ze houden contact met de oude eigenaar. Over ca. een half jaar gaat de familie de honden bezoeken. Ook hebben ze
afgesproken via de mail en met foto’s contact te houden.
De schoonzus van meneer werkt bij een dierenarts en daar gaan ze ook naar toe om ze te checken. Ook i.v.m. het
vacht etc.
Bericht 7 januari 2014
We zijn echt blij dat de twee niet langer de hele dag alleen zijn.
Beppie en Jetje zijn heel lief en gehoorzaamheid, de twee zijn echt aanhankelijk.
Helaas heeft onze dierenarts vastgesteld dat Jetje drie tumoren in de tepels heeft en dat haar baarmoeder vergroot is.
Ze zal hier zeker aan geopereerd moeten worden.
Wij denken dat over 1 a 2 maanden te laten doen, ze moet ons eerst gaan vertrouwen.
Ze eten en drinken goed en ook met onze twee zonen kunnen ze goed overweg..
Hier een paar foto's van de twee.
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Wij hebben dat over de tumoren nog even nagevraagd bij de voormalige eigenaar.... maar hij wist daar niets van. De
twee dames zijn een aantal maanden geleden nog bij de dierenarts geweest en waren gezond. Mamatumoren kunnen
zich wel heel snel ontwikkelen. Het deed hem wel verdriet om dit bericht te krijgen.
Update 28 januari 2014
Ze zijn er nog niet uit of ze Jetje haar te laten opereren. De leeftijd (10 jaar) in ogenschouw genomen en ze zijn bang
dat Jetje een deuk in haar vertrouwen krijgt, het risico dat zij niet meer uit de narcose komt en wat dan aan te vangen
met Beppie die dan ineens alleen is. Dat willen ze haar niet aandoen. Het is ook niet bekend of ze kwaadaardig zijn .
Ze zal 2 x geopereerd moeten worden. Eerst de ene en dan de andere kant. De mammatumoren zitten aan beide
kanten. Inmiddels is ze schijnzwanger geweest (nu over) en zullen zeker gaan ingrijpen als ze merken dat ze pijn
of er last van gaat krijgen.
De schoonzuster is dierenartsassistente en houdt het allemaal in de gaten.
Ook Beppie heeft tumoren, maar die zijn nog erg klein. Beppie had een ontsteking aan haar poot. De schoonzuster heeft
dit schoongemaakt en een prik gegeven. Hierna moest ze een schoen aan zodat ze er niet aan kon komen. Ze liet dit
allemaal toe zonder morren en loopt met die schoen alsof ze dat ding altijd al heeft aangehad.
Verder zijn ze beiden helemaal in hun element. Wanneer ze boodschappen gaan doen en hun dochter van 17 past op ze
zijn ze helemaal door het dolle als de bazen weer thuis komen. Ze lopen inmiddels los (is daar erg rustig) en
reageren op het woord "stop". Het is ongelooflijk hoe goed het gaat, totaal geen problemen.

Angus
Angus een vondeling zat al geruime tijd in een asiel in België. Zij leeftijd was
geschat op 11 jaar. Op 26 december 2013 stond hij als geplaatst op de website
van het asiel.
Begin januari 2014 ontvingen wij deze mail:
“Beste Bouviersupporters,
Nu twee weken geleden hebben wij Angus opgehaald uit het asiel in België.
De week ervoor zijn wij kennis gaan maken met Angus. Ondanks dat wij Angus
een schat van een hond vonden, hadden wij wel enige twijfels omdat Angus een
niet al te goede achterhand heeft.
Omdat wij nog geen 3 maanden voor de kennismaking afscheid hadden moeten nemen van onze vorig Bouvier, die al
jong locomotieproblemen had, twijfelden we of we onszelf het verdriet niet moesten besparen. Angus werd op 11 jaar
geschat, hij is als gevonden binnen gebracht in het asiel, en we weten dus ook dat het geen 13 jaar duurt voordat je
weer afscheid moet nemen van een vriend.
We hebben ons hart laten winnen van het hoofd en besloten dat Angus bij ons oud mag worden. We hadden geen beter
besluit kunnen nemen, wat een lieve hond is hij. Nu twee weken bij ons, krijgt hij al meer vertrouwen dat we niet
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weggaan zonder hem, heeft hij zijn rust gevonden, begrijpt hij dat de mandjes die er staan voor hem zijn en begint zijn
eigenheid/persoonlijkheid steeds meer tot ontwikkeling te komen. Kortom wij zijn erg blij met dit jochie met een hart
van goud. Hierbij enkele foto's van Angus.

Jantina heeft daarna zijn nieuwe bazin even (anderhalf uur) gebeld. Angus doet het hartstikke goed. Ze heeft het idee
dat hij wat jonger is dan 11 jaar. Hij gaat nog als de brandweer:-) Ze met clicker training begonnen. Daar reageert
Angus heel goed op.
Ook denken zij dat Angus altijd in een kennel heeft geleefd. Mandjes, kussens en
vloerbedekking kent hij niet. Langzamerhand begint hij te beseffen dat het toch wel heel
lekker zacht ligt.
De naam van zijn nieuwe bazin kwam ons erg bekend voor en wat blijkt zij schrijft
artikelen over klassiek homeopathie voor dieren in het bouviernieuws van de NBC.
Mocht u meer willen weten over klassieke homeopathie voor dieren zij heeft een
website en wil u graag proberen te helpen als u een probleem met uw dier heeft waar
de reguliere dierenartsen niet uitkomen.

Napoleon / Nana
Napoleon is 1 jaar oud en Napoleon zat nog bij zijn fokker. Vanwege omstandigheden
is hij als pup niet naar zijn nieuwe baas gegaan. 3 januari is hij naar zijn nieuwe thuis
verhuisd.
Heeft ‘s nachts niet gepiept, heeft maar 1x geplast in huis en daarna niet meer! Vanaf
dag 2 loopt Napoleon al los, hij luistert goed.
Hij is wel iets meer op mevrouw gericht want die was de eerste week bij hem. Nu is
meneer vrij en wordt die band ook steeds beter.
Hij is al mee geweest naar het strand, het zand vond ie geweldig, het water iets
minder. De eerste dagen was hij alles aan het onderzoeken, maar voelt zich nu goed
op zijn gemak. Ook met Bo (de hond van onze zoon) gaat het goed samen.
De poes moest weer wennen aan zo'n grote hond in huis maar die is daar nu ook
redelijk aan gewend. Ze genieten enorm van hem!
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Buster
Buster is een erg aanhankelijke maar onzekere hond, kan niet omgaan met de andere hond.
Waar hij woonde hebben ze een café aan huis en Buster raakt erg in de stress met bv
carnavals-activiteiten, oud en nieuw, motoren die stoppen bij het terras.
Zijn oude eigenaren hebben van alles met hem geprobeerd, zijn met hem o.l.v. een honden
gedragstrainer aan de slag geweest. Echter ontbreekt hen de tijd om die training verder te
doen.
Er hadden zich een aantal belangstellenden gemeld voor Buster, maar zij durfden het toch
niet aan met hem.
En toen kwam het bericht van de Interessengemeinschaft of de eigenaren van Buster er iets
voor voelden dat zij Buster overnamen en in pension onderbachten. Daar wordt dan
intensief met hem getraind om hem van zijn angsten af te helpen en hem zo de kans op
een nieuw thuis te geven. Begin december is Buster naar een pension in Duitsland gebracht.
Jantina heeft daarna ook nog contact gehad met de oude eigenaren van Buster.
Zij hadden een goed gevoel over het pension. Het was voor hen een zeer emotionele dag. Het gaat hen toch aan het
hart, dat ze Buster hebben weggedaan Er is veel aan hen gelegen dat Buster goed terecht komt. Zij hebben aan ons een
donatie gedaan. Welke wij met een kleine aanvulling uit onze kas gelijk naar de Interessengemeinschaft hebben
overgemaakt als bijdrage in de kosten voor de verzorging en training van Buster.
Op 15-01-2014 is Buster verhuisd. Hij woont nu bij een echtpaar die een dansschool hebben.
Zij hebben er veel tijd in gestoken, hem meerdere malen bezocht en zijn 2 dagen gebleven voor de verhuizing voor nog
adviezen en bijscholing, dat werkte perfect. De nieuwe eigenaren kunnen goed omgaan met het gedrag van Buster naar
andere honden, omdat zij dat gewend zijn van hun vorige hond.
Iedereen is zeer blij en hoopt dat het goed blijft gaan.
Op 20 januari zijn er mensen van de IG bij Buster op bezoek geweest. Het verslag wat wij daarvan ontvingen:
Buster is een geluksvogel. Het gaat echt heel goed met hem. Iedereen is zeer tevreden. De
mensen wonen in prachtige omgeving direct aan een losloopgebied met velden en bossen en
aan een kanaal. Op de benedenverdieping wonen de ouders en boven wonen D. en F. met
Buster.
Buster is een hele knappe kerel dat kan ik jullie zeggen. Veel groter en robuuster dan je van
de foto zou denken, een te gekke hond. Buster heeft totaal geen problemen meer met lawaai,
trekker, brommers etc. We zijn samen gaan wandelen en hij was alleen maar geïnteresseerd
in mijn beide meisjes. Een korte brom, correctie en toen was de wandeling vreedzaam.
Op de vraag of hij knuffels afdwingt is het antwoord nee, als je ophoudt met aaien dan gaat
hij weg en gaat lekker op zijn plaats liggen. Hij heeft wel veel liefde nodig, maar die krijgt hij
voldoende. Hij is nog wat aan de magere kant maar dat komt vanzelf.
Langzaamaan went hij aan alles in huis. Afgelopen weekend heeft hij een ham van de eettafel
gegapt. Het was een lekkere Serarano ham en de gasten moesten dus maar wat anders eten.
De baasjes hebben een dansschool en Buster is al 1 avond mee geweest. Hij heeft op een dekentje in de hoek liggen
toekijken en dat heeft hij heel braaf volgehouden.

Brando
Brando (toen Lebar) is vanwege ziekte van zijn vorige eigenaren in december 2011 verhuisd.

Een berichtje van Brando.
“Ik ben met mijn baasjes Bennie en Marijke op wintersport geweest,
naar Kirchberg ( Tirol ) Oostenrijk.
Al voor de tweede keer.
Zij gingen natuurlijk voor het skieen.
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Maar ik voor de wandeltochten, de omgeving verkennen, en nieuwe vrienden maken, en
die waren er genoeg.
Labradoedel, Briard, Herdershond en Mixjes.
We hadden een geweldige tijd, rennen en spelen in de sneeuw.
Als ik dan weer naar ons appartement ging was ik net een ijsbeer.
Dan werd ik sneeuwvrij gemaakt en lekker afgedroogd.
Daarna op een dikke deken lekker bijkomen van al dat rennen en spelen.
Na veertien dagen moesten we weer naar huis.
Jammer, want de vrouw des huizes en ik waren dikke vrienden geworden. ( zie foto ).
Maar aan elke vakantie komt een eind, en nu maar afwachten waar we de volgende keer
heen gaan.
Groeten van Brando en mijn baasjes B. en M.”

Vidar / Sam
Vidar is in december 2012 naar een asiel gebracht. Hij was toen 2,5 jaar. Vidar is als
Labradoodle binnen gebracht, maar de medewerkers van het asiel vonden hem meer een
schnauzer-type! Ach hij is knap en dat ziet iedereen.
Hij is binnen gebracht, omdat hij uitvalt naar andere honden en daarnaast kan hij, bij het
zien van een andere hond die hij niet leuk vindt, ook uitvallen naar de baas. Hij was ook een
beetje de baas geworden in huis. Niet de allermakkelijkste hond om in huis te nemen.
De medewerkers van het asiel zijn een jaar met hem aan het trainen geweest. Het resultaat
mag er zijn.
In het begin was het gedrag van Vidar naar andere honden alles behalve goed te
noemen,maar daar is gelukkig verandering in gekomen en hij speelt als een dolle met
allerlei mooie meiden ( teefjes) hier! Reuen vindt hij echt wat minder, maar het hele explosieve gedrag wat hij liet zien,
doet hij niet meer.
Ze kunnen hem steeds makkelijker met zijn aandacht bij ons houden en daardoor gewoon langs andere honden lopen.
Dat was in het begin niet mogelijk.
Vidar zijn pluspunten zullen we ook nog even doornemen: Hij is altijd vrolijk en houdt van spelen met een bal, hij is slim
en leergierig. Hij is mensgericht en houdt heel erg van knuffelen!
Vidar is tot twee keer toe teruggeplaatst in het asiel, omdat hij bij correctie zich tegen de baas keerde.
In december 2013 zijn er mensen die bij ons op de wachtlijst stonden kennis gaan maken met Vidar. Zij zijn een aantal
keer bij hem op bezoek geweest. O.l.v. een medewerkster van het asiel zijn zij met hem gaan wandelen en hebben
andere trainingen met hem gevolgd. Ook de kleinkinderen zijn meegeweest toen dat ook goed ging hebben zij Vidar
geadopteerd.
Op 26 januari 2014 kregen wij deze mail:
“Ik wil je even vertellen over Vidar die wij nu Sam noemen. Wat een droomhond, toen hij bij ons thuiskwam, ging hij
rustig de boel verkennen, en werd helemaal blij toen hij zijn nieuwe mand zag en werd helemaal blij toen hij de mand
met speelgoed zag.
Hij ging met een diepe zucht lekker in zijn mand liggen. Hij is waanzinnig lief voor ons en
knettergek op de kleinkinderen.
Vindt de auto geweldig, kan heel goed alleen thuis blijven, ligt 's avonds aan onze voeten en
slaapt ’s nachts naast mij [maar dan op de grond]. Hij heeft nog niet 1 keer geblaft, en dat is
voor ons het einde.
Hij volgt ook alle commando's feilloos op zoals zit, lig, kom voor, down, enz enz. Hij loopt
waar het kan al hele stukken los en loopt dan met zijn kop tegen onze knie aan. Bij het
commando Sam is vrij, huppelt hij even weg om een vogel op te jagen of zoiets maar komt
op een fluitje van ons direct terug.
Wat honden aanvallen betreft blijven we alert want dat is verschillend. Hij is stapel verliefd
op het yorkie van de buren,maar soms wordt Sam een beetje Bokito bij het zien van een
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hond. Dan leiden we hem af door middel van een fluitje, we hebben dan direct zijn
aandacht en hij vergeet de hond. Dan word er natuurlijk weer uitbundig geprezen.
En wat betreft lelijk tegen de baas doen: hij heeft ons direct als bazen
geaccepteerd, en er is niets van enige dominantie te bespeuren. Het is gewoon een
kroelkont, een slettebak, en een fantastische hond die veel van ons houd en wij van
hem. We willen hem voor geen goud meer missen. Ik dacht dat je wel nieuwsgierig
zou zijn naar onze bevindingen, dus bij deze.
Vrijdag gaan we met Sam skiën in Frankrijk en ben benieuwd wat hij daar van vindt.
Natuurlijk skiet hij niet, maar wel lange wandelingen met ons drieën. Nou tot zover
over Sam.”

Beau
Beau een jonge reu van toen 3 jaar. Het was nogal een onstuimig typje. 8 april 2013 is hij
met mensen mee gegaan die heel hard met hem aan het werk gaan.
Update 29 januari 2014
“Hoi Jantina
Heel even een klein verslagje over Beau.
Na veel investeren gaat het erg goed met deze jongen!! We hebben hem chemisch laten
castreren. Doet hij het erg goed op.
Het is en blijft een sterke jongen. Dus het wandelen aan de riem is niet altijd even
makkelijk. Wij zijn erg blij met Beau, en iedereen is gek op hem.
Gr P en L

Het verhaal achter de herplaatsing van: Bones
Bones een mooie blonde reu van 4 jaar werd bij ons aangemeld vanwege grote
problemen van zijn eigenaresse.
Zij had opvang voor hem gevonden, maar daar kon hij op het laaste moment
niet terecht en bij haar kon hij ook niet blijven. Zij moest noodgedwongen gaan
wonen in een klein appartementje waar honden niet toegestaan zijn.
Marian en man wilde na het overlijden van Bink eigenlijk wel weer een tweede
hond. Marian en de eigenaresse van Bones woonden nog geen 15 kilometer bij
elkaar vandaan. Zij hebben een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten.
Marian, man, hun Bouvier Chanel, de eigenaresse en Bones hebben een
wandeling in het bos gemaakt die super verlopen is.
Ook in huis ging het goed tussen Chanel en Bones.
Marian en man wilde er nog even over nadenken, want er was mogelijk nog een
opstakel: Diesel.
Diesel is de broer van Chanel en woont bij de buren van Marian. Zij passen over en weer op elkaars Bouviers.
Dus het moest wel klikken tussen Bones en Diesel. Beide reuen moeten zich in min of meer goede verstandhouden met
elkaar gedragen.
Er werd dus een afspraak gemaakt voor de volgende dag.
Helaas het ging niet goed tussen Diesel en Bones ... Flinke knokpartij waar ook Chanel zich nog even mee ging
bemoeien.
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Toen wij in het bos aankwamen kwam er toevallig een Bouvier aan (kom ik anders nooit tegen) die gelijk in de touwen
ging. Bones moest zitten en negeerde de hond. Dat beloofde dus veel goeds. Aanvankelijk was er een beetje gegrom
over en weer met Diesel, maar dat was geen probleem. Bones bleef in de buurt van Diesel maar toch wat te
opdringerig. Diesel strafte hem een paar keer af, maar hij bleef erbij hangen.
Op enig moment struikelde Bones over de benen van zijn vrouwtje of zoiets en in een flits was er een gevecht. Dit
duurde te lang. Chanel sprong ertussen om haar broer te verdedigen. Beide baasjes haalden de honden uit elkaar,
maar was nog steeds niet klaar.
L. had dit nog nooit gezien van Bones. Misschien door de stress (Bones was i.v.m. de laatste spanningen behoorlijk
afgevallen en at slecht. Ook is hij in de afgelopen weken van hot naar her gesleept, dus absoluut vreselijk voor een
hond, hij weet gewoon niet meer waar hij aan toe is) dat hij zich anders als anders gedroeg.
Marian baalde als een stekker, maar weet dat het geen verstandige keuze zou zijn om Bones te houden.
De beperkingen die zij zich dan zouden moeten opleggen ( de honden lopen altijd in elkaars tuinen en huizen) zou
teveel spanningen gaan geven. Continue opletten of ze weer niet gaan knokken. Als dit in huis gebeurt kan je een
nieuwe inrichting bestellen.
Bones is wel bij Marian en man gebleven om daarvan herplaatst te worden. Zijn
eigenaresse kon hem echt niet meer meenemen.
Bones was helemaal uit zijn doen en snapt nu hij hier helemaal niets van de situatie.
Hij ligt nu bij de deur te wachten
tot zijn baasje terug komt. Hij krijgt vandaag en morgen lekker Rodi van mij en verder
laat ik hem zoveel mogelijk met rust.
Er was meer dan genoeg belangstelling voor Bones. In overleg met de eigenaresse is
er toen en familie benaderd om kennis te komen maken. Zij zagen Bones ook wel
zitten en wilde gelijk de volgende dag kennis komen maken.
Helaas hadden wij toen de wandeling.
Maandag 9 december 2013 was het zover.
Het is super gegaan!!! Wat een fijne, sociale mensen!
Echtpaar komen beiden uit het onderwijs. Heb de hele voorgeschiedenis uitgelegd. Hij
moet echt rust en stabiliteit krijgen. Bones is op dit moment nogal down omdat hij niet
weet waar hij aan toe is. Deze mensen hebben altijd pleegkinderen in huis gehad (met een
rugzakje), dus net als Bones en weten dus hoe zij met dit soort dingen om moeten gaan.
Zij gaan hem alle liefde, rust en aandacht geven die hij verdient zodat hij weer een
vrolijke vent wordt.
De klik was er gelijk, eerst een beetje afwachtend, maar later legde hij zijn kop in hun
schoot. Volgens mij gaat hij een fantastisch leven tegemoet, mooier kan niet.
In het inentingsboekje stond Boy doorgestreept en gewijzigd in Bones. Beiden vonden
Bones geen leuke naam en willen hem weer veranderen naar zijn oorspronkelijke naam,
noemden hem gelijk al Boy.
Boy ging zonder problemen mee in de auto en mevrouw ging achterin zitten zodat zij hem
onderweg (toch twee uur rijden) af en toe kon knuffelen.
De volgende dag dit berichtje ontvangen:
“Wij willen even meedelen, dat Boy (Bones) vannacht heerlijk heeft
geslapen en ook prima gegeten.
Hij dreutelt zo nu en dan door de kamer en keuken om alles te
ontdekken en vervolgens kruipt hij met een zucht in z'n nieuwe mand.
Hij slaapt heel veel.”
Marian heeft daarna even gebeld:
De chip is al overgeschreven op hun naam.
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Ook zijn ze vandaag naar de dierenarts geweest. Hij liet zich helemaal onderzoeken (toppertje is ‘ie toch) en gezond
verklaard. Inenting Rabiës gekregen (hij gaat altijd mee op vakantie of uitjes).
Ze hebben gisteren inkopen gedaan voor Boy, mand, kluifjes, speeltjes en Rodi (om te mixen zodat hij een beetje aan
gaat komen, heb hun dat geadviseerd).
Tuin is beter afgezet en ze hebben even met een bal gespeeld. Vannacht heel
goed geslapen (gesnurkt). Ze houden ons op de hoogte.
Ze zijn ook wezen wanden, maar Boy had het na een uur wel gehad en zij
merkten dat hij achter bleef lopen, zij voelden dat (m.i. feilloos) aan dat hij weer
terug wilde en zijn toen naar huis gegaan.
Ook even vertelt dat L. heeft gebeld en graag contact met hun wil, vonden ze
helemaal prima.
Mail 16 december 2013
“Boy is nu een week bij ons. Het is inderdaad een schat van een hond !
Vandaag hebben we hem voor het eerst zonder riem op het erf los laten lopen.
Dat was erg naar z'n zin.
Jullie zien de foto's.
Groet Fam. O”
Ook L. is blij.
Voor een super hond, super nieuwe baasjes gevonden. Dank jullie!!!
Update 26 januari 2014
Het apathische is er helemaal af, mijnheer speelt, rent achter de bal aan en is verzot op spelletjes.
Loslaten durven ze nog niet omdat hij de laatste keer gelijk het bos in rende en pas veel later terugkwam, onder de
blubber en waarschijnlijk iets verkeerds gegeten of gedronken waardoor hij die nacht ziek is geweest (overgeven en
diarree) en zij hun buurman (dierenarts en hondentrainer) hebben laten komen.
Boy luistert niet goed naar zijn naam. Zij hebben het vermoeden dat hij slecht hoort. Hun geadviseerd dit uit te testen,
sowieso bij elk commando een gebaar te gebruiken of dit door de dierenarts te laten onderzoeken.
Boy is toch dominanter dan zij aanvankelijk dachten. Ik zag dat al de eerste keer met Chanel in het bos. Overdreven
krabben na het plassen, te ver weg lopen en te traag reageren op commando hier. Heb hun dat toen ook vertelt en het
blijkt inderdaad zo te zijn. Dus “slechthorend” zou heel goed in het plaatje passen.
Boy wil geknuffeld worden door iedereen, hij dringt zich op en bezoekers vinden dat prachtig omdat hij er natuurlijk ook
uitziet als een grote knuffelbeer. Hun toch geadviseerd hem weg te sturen en alleen wanneer zij hem roepen voor een
knuffel te knuffelen (haha, wordt wel een beetje klef hè?)
Ze gaan een lange lijn kopen om te beginnen met training. Ze hebben
natuurlijk een giga tuin, dus kunnen ze beginnen met trainen op eigen
grond.
Met de kat gaat het geweldig. Hun vorige boef en de kat waren op zijn
zachts gezegd geen vriendjes waardoor de kat zich afstandelijk gedraagt ten
opzichte van een hond. Boy heeft dat op één of andere manier door en
draait zich om als de kat eraan komt. Hij negeert de kat volkomen. Dus
geweldig.
De buurman (de dierenarts dus) had hun ook wat tips aan de hand gedaan
omdat Boy veel moeite had een paar uurtjes alleen te blijven. Dit geeft nu al
hele goede resultaten waar zij blij mee zijn. Ze gaan de dominantieregels uit
ons magazine uitprinten en hiermee aan de slag.
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Ervaring Glaucoom Ebony & Heleen 1 jaar later
In het magazine wat in januari 2013 is verschenen kunt meer lezen over glaucoom.
Zoals jullie je nog wel kunt herinneren is Ebony tijdens de feestdagen van 2012 getroffen door de nachtmerrie die
glaucoom heet....
Begin 2013 heeft Dr. Stades besloten dat druppelen niet meer hielp omdat Ebony's rechteroogje reddeloos verloren,
dus blind was. Dat betekende in de praktijk: het rechteroogje moest worden geamputeerd. Dat is eigenlijk direct aan
het eind van de 1e week van januari al gebeurd. Ik word er nog steeds heel emotioneel van als ik daar aan terugdenk:
mijn mooie lieve meid zo vreselijk verminkt en halfblind terug te krijgen!
Het zag er in het begin ook vreselijk uit en hoewel de wond in 1e
instantie goed genas kwam er toch een moment waarop het erop leek
dat het helemaal de verkeerde kant op ging. De wond werd in heel korte
tijd enorm dik, echt wanstaltig gezwollen en zo te zien had ze er
behoorlijk last van. We zijn toen spoorslags naar onze DA, (die ook de
operatie had verricht) gegaan en ze heeft toen meteen een spuit
Metacam gekregen. De diagnose was: ze bleek allergisch voor het
hechtmateriaal! Hoe dan ook de Metacam deed zijn werk naar behoren
en de wond werd rustiger. Tot zover ging het allemaal wel goed.
Ik moet zeker ook vertellen dat Ebony zowel de onderzoeken, de
operatie en de revalidatie dapper en Boefmoedig heeft ondergaan. Wat
een stoer en sterk wijffie is ze toch!!!
Na enige tijd kwam de dag dat de wond genezen was en dat de hechtingen eruit mochten……nou dát was een operatie
op zichzelf! Je hebt geen idee hoeveel erin zitten; zowel binnenhechtingen als buitenhechtingen. Ook dít heeft ze heel
stoer ondergaan maar je kon heus wel merken dat haar dit ontzettend pijn deed en al die tijd sta je daar maar…. houdt
je haar vast…..en probeert haar gerust te stellen…..terwijl je zelf duizend doden sterft…..
Het deed ons zeker net zoveel pijn als haar, een vreselijk gezicht als je je meissie zo ziet lijden.
Maar ook dit ging gelukkig weer voorbij en opgelucht gingen we naar huis.
Daarna ging ze met sprongen vooruit, de kap deden we alleen nog ’s nachts om, ze sliep destijds wel bij ons op de
slaapkamer maar je weet maar nooit wat ze gaat uitspoken en overdag werd ze door ons beiden streng bewaakt zodat
ze niet kon gaan krabben en dat heeft ze ook nooit gedaan. Het is echt een model patiëntje geweest!
Na een klein maandje was ze weer net zo vrolijk en bijdehand als voorheen en waar ze in het begin buiten tegen elk
paaltje aanbotste, wende dat ook heel vlug en inmiddels racet ze op
topsnelheid door de bossen, omzeilt iedere boom, tak en stronk…..
zwemt als een waterrat, speelt met iedere volgens haar daarvoor
geschikte hond en schrikt gelukkig niet als mensen haar onverhoeds
vanaf de blinde kant benaderen of aaien. Kortom, haar karakter is
weer net als vroeger, vrolijk, speels en je bent een Boef of niet:
beschermend!
Bovendien regeert ze zoals vanouds haar “roedel” nog steeds met
ijzeren poot!!!
Het is geweldig dat mensen die haar nú voor het éérst ontmoeten er
totaal geen erg in hebben dat ze aan één kant een oogje mist. Ik
trim haar zelf en ik heb dan ook een fraaie lok over haar blinde
oogje gecreëerd zodat ze nog steeds die geweldige Bouvier look
heeft!
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Het gaat vooralsnog meer dan goed en uiteindelijk is ze enorm opgeknapt van de operatie en hoe het verder ook
afloopt, wij zijn heel blij en dankbaar voor dit afgelopen jaar waarin wij veel bewuster leven met onze lieverd. We
hebben gewoon lekker heel erg veel plezier gemaakt met ons drietjes en we zijn zeker van plan om ook dit nieuwe jaar
weer positief te beleven en dat betekent: lekker lol maken!.
Wél kijk ik elke dag sowieso naar haar nog goede oogje en ‘s
avonds doe ik de “pupil check” dat wil zeggen dat ik met een
lampje in haar oogje schijn: trekt de pupil samen en wordt
hij klein dan is alles goed, zo niet dan liggen de druppels
hier thuis al klaar en moet ik direct met druppelen beginnen
en spoorslags naar de DA gaan!
Er was ook nog de optie van preventief druppelen, ik heb
wel de druppels gekocht maar na lang nadenken hebben we
besloten om daar maar vanaf te zien. Ik heb daar zelf geen
goede reden voor het is meer het gevoel…… Het gaat
vooralsnog voorspoedig en we hopen natuurlijk dat haar
enige nog ziende oogje nog héél lang goed blijft!!!
Hoe dan ook, het herstel en de herwonnen levensvreugde
van Ebony wegen zeker op tegen de ellende van de
voorafgaande pijn en het verlies van haar oogje en de
daarop volgende operatie en revalidatie.
Al met al: hoe erg en hoe pijnlijk het hele proces ook geweest is, er is zeker nog een Boefwaardig leven ná de glaucoom
en wij zijn dan ook heel erg dankbaar voor dit mooie jaar dat we samen met Ebony beleefd hebben en hopelijk volgen
er nog een paar van die mooie jaren!
Om het verloop te registreren heb ik een filmpje toegevoegd dat ik gemaakt heb op 16 januari, een dikke week na de
operatie. Het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=2zK5TK--GrU
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het medisch team van “de Wagenrenk” in Wageningen en het
medisch team van Dierenartsen Praktijk “De Overlaet” in Oss heel hartelijk te bedanken voor alle steun en hulp die wij
van hen mochten ontvangen!
Groetjes een vrolijke Ebony en haar blije Baasjes.
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Bouviersupporters Trimclinic
Op 13 april 2014 wordt de derde Bouviersupporters trimclinic gegeven in Puiflijk.
Wij van de bouviersupporters denken dat het leuk is om de kneepjes van de vachtverzorging van
uw eigen bouvier onder de knie te krijgen.U wegwijs te maken in het toiletteren van de boef, hoe
het mooie platte dakje en de vierkante achterhand te knippen. Dit bespaart u niet alleen geld
maar verstevigt ook de band tussen u en uw hond.
Wat kunt u verwachten:
De basis technieken van het in model zetten van een Bouvier. Dit houd dus in dat er geleerd kan worden hoe u uw hond
moet knippen of scheren.
Analyse van de vacht uitleg over verschillende vachten en hoe deze vachten onderhouden moeten worden. Te denken
valt aan veel onderwol en dus moeilijk door kambaar of juist geen onderwol. Waar heeft de bouvier veel klitten.
Uit ervaring weten wij dat zijn:

de oksels

de baard (overgang keel)

voorborst

knieën

liezen

ook vaak achter de ooraanzet.
En niet te vergeten de haargroei tussen de voetzolen
Er wordt natuurlijk op de eigen honden geoefend, daarom graag uw eigen spullen meenemen, zodat wij kunnen kijken
of het geschikt is voor de bouvier.
Deze workshop kost 70 euro hierbij inbegrepen is koffie, thee en een lunch.
Natuurlijk zijn er kleine pauzes om de honden uit te kunnen laten.
Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bouviersupporters.nl o.v.v. Trimclinic 2014
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Facebook
Er is geen ontkomen meer aan: sociale media. Op de TV, in de krant, de radio en uiteraard het internet. Iedereen heeft
het erover en lijkt er aan mee te doen. Maar wat zijn sociale media precies?
Facebook, Twitter, Netlog en een hele reeks Web 2.0 communicatiemiddelen noemen we sociale media. Het sociale
draait om het feit dat je als gebruiker je eigen mening kan ventileren of dat je jouw lezers in realtime laat weten
waarmee je bezig bent.
Werd je vroeger nog verrast door nieuws uit de krant op de deurmat, of gebeld door iemand om je op de hoogte te
brengen, inmiddels verneemt de helft van de mensen "breaking news" via sociale Media.
Uit onderzoek is gebleken dat Facebook een middel is waar de gebruiker bestaande sociale contacten kan versterken,
maar ook nieuwe sociale contacten kan opdoen.
Door het gebruik van Facebook worden de banden met vrienden, familie en kennissen versterkt en worden oude
contacten opnieuw aangehaald. Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat Facebook een middel is in dit proces.
Facebook is in Nederland het populairste sociale medium. Zo’n 7,9 miljoen Nederlanders gebruiken het. En velen van
hen nog heel intensief ook. Geen wonder dat steeds meer onderzoeken aantonen dat Facebook ‘real life’ consequenties
heeft. Positieve, maar ook zeker negatieve. De invloed van Facebook op het internet wordt steeds groter.
Denk maar eens aan Project X Haren (ook wel Facebookfeest).
Dat was een gebeurtenis die begon met een uitnodiging voor een verjaardagsfeest van een meisje op de sociale media,
maar uitmondde in een bijeenkomst van duizenden jongeren en rellen in het Groningse dorp Haren.
Of Trijntje Oosterhuis die voor iedere “like” 1 euro zou overmaken naar giro 555 voor de Filippijnen. Het resultaat was
200.000 likes in 1 dag.
Een onderzoek heeft aangetoond dat Facebook gebruik plaats vindt als aanvulling op de contacten in het dagelijks
leven. De angst die leeft dat sociale digitalisering een negatieve invloed uitoefent op sociale relaties, lijkt dan ook
ongegrond. Aangetoond is verder dat het gebruik van Facebook bijdraagt aan de sociale support, de hulp van anderen,
die de gebruiker ervaart. Deze sociale support zorgt voor een groter sociaal welzijn.
Wij als bouviersupporters hebben dan ook alleen positieve ervaringen met facebook.
Begin februari 2013 verscheen onderstaand bericht op facebook:
DRINGEND DRINGEND DRINGEND baasje overleden van Bouvier met stamboom reu, 12 jaar, heeft vroeger nog met
een jack russel samengeleefd, is super bij mensen en kinderen. Zit nu bij iemand die de eigenaar kende, maar is op een
appartement dus moet tegen eind deze week een oplossing zijn of wordt ingeslapen :( heb het zo doorgekregen.)
Poezen kan hij kennelijk niet mee omgaan.
Heel even was deze 12-jarige reu de meest besproken bouvier in België, Nederland en Duitsland op Facebook. Het
bericht werd in een paar uur ruim 1300 keer gedeeld.
Zijn baasje was overleden. Hij logeerde tijdelijk bij een kennis van zijn baas op een appartement. Daar kon hij niet
blijven, omdat het daar verboden is voor honden. De mensen hebben diversen dierenasiels benaderd, maar geen wilde
of kon hem opnemen. Als er voor zaterdag 9 februari geen nieuw thuis gevonden zou zijn dan werd hij ingeslapen.
Dit bericht bereikte ons via verschillende mensen. Binnen 2 dagen kregen wij het bericht dat er een echtpaar met een
bouvierteef hem heeft geadopteerd.
In april verscheen er op de website van een asiel een bouvierpupje
van 8 weken.
Wij konden zoal zien dat dit een goed gefokt stamboompupje moest
zijn. Wij wilden heel graag de fokker op de hoogte stellen. Het asiel
was al gesloten, dus zijn afbeelding op facebook gezet. Binnen tien
minuten was de fokker bekend en was er contact.
Degene die het pupje heeft geadopteerd en de fokker hebben leuk
contact.
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Op een zondag in november zaten er 2 Bouvier des Ardennes puppen van 7
weken in een asiel in België.
Dat bericht heeft die dag 5770 mensen bereikt en konden die puppen de
volgende dag geplaatst worden door het asiel.
Naar aanleiding van dat bericht hebben wij leuke mailtjes gehad.
Mensen mailden bijvoorbeeld om te laten weten dat ze puppen wel tijdelijk
wilde opvangen.
Een mail van iemand die een bouvier zoekt om mee te gaan werken,
En zelfs kwam er een bericht vanuit de VS, Charleston, South Carolina.
Onze lieve vriend Shango is afgelopen augustus overleden. Hij was een
Bouvier die wij in Barneveld 15 jaar geleden hadden gekocht.
Mijn dochter heeft sinds augustus gezocht naar een andere Bouvier. Nu heeft ze deze twee broertjes gevonden.
Wij willen graag weten of ze al geplaatst zijn.
Jantina heeft zeker een uur aan de telefoon gezeten met de mevrouw uit de VS.
Het blijkt dat de Shango de overleden hond van mevrouw een broer was van Jim een overleden hond van Jantina.
Toevallig weer hoor ...
De puppen uit het asiel worden niet in het buitenland geplaatst.
Mevrouw gaat in de VS kijken naar een bouvierrescue ... Misschien vindt ze daar wel een leuke boef . In de zomer van
2014 komen ze naar Nederland misschien staat er tegen die tijd een hond bij ons op de website die geschikt is en
anders wellicht een leuke pup .
Marian heeft een heel leuk telefoongesprek gehad met de meneer die een werker zoekt.
Honden zijn, zijn lust en leven. Hij kan bijna niet stoppen om erover te praten....
Hij doet africhting maar schuwt de harde hand die sommigen gebruiken om hun hond te dwingen (hij zegt: ik loop dan
weg, ik kan dat niet aanzien).
Afijn, hij gaat het asiel bellen (hij woont op de grens met België, maar dan wel in NL). Volgens hem doen ze idd heel
moeilijk in België, maar gaat het toch proberen.
Helaas is er door omstandigheden geen pup naar meneer gegaan.
In januari 2014 schreef iemand uit Zwitserland een bericht op ons
facebook. Dat ze na 14 jaar hun Buffy hebben moeten laten inslapen en
hem zo missen. Jantina heeft met haar naar aanleiding van dat berichtje
gemaild en gebeld.
Het zijn erg aardige mensen die een boef een heel fijn thuis kunnen
geven.
Ze zijn bereidt om alla minute in de auto te springen om naar Nederland
te komen voor een kennismaking. Zij wonen grotendeels Zwitserland,
maar ook in UK en Nederland.
Deze mensen staan nu bij ons op de wachtlijst.
En voor Dino kregen we een berichtje:
Hello, my name is D. J. from Chicago, Illinois
I am very interested in DINO. Can you tell me how I can look into
adopting him? Thank you
‘Beetje’ ver weg. Deze meneer hebben wij gewezen op de Bouvier
rescue in Amerika.
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Stichting
Bouviersupporters
Korte Voren 1
4904 PV - Oosterhout
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
Rabobank Oosterhout
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met Jantina op 06 82001851
of met Marian op 0049 2822 977956
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

info@bouviersupporters.nl

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

of naar

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
april 2014
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