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Van de bestuurstafel
In het eerste kwartaal van 2014 heeft de Stichting Bouviersupporters zich mede
ingespannen voor de herplaatsing van 27 bouviers waarvan er uiteindelijk 14 uitsluitend
door onze inzet konden worden geplaatst.
In de afgelopen maanden hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in het team van
bestuur, adviseurs en medewerkers.
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Met ingang van 8 april 2014 is Mr. A.Stobbe teruggetreden als secretaris, maar blijft voor
het team actief als juridisch adviseur. Langs deze weg willen we nogmaals een extra
woord van dank aan Alex Stobbe uitbrengen.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor alles wat u voor ons en de stichting heeft gedaan en
betekend.
Met ingang van 8 april 2014 is Janny Mulder benoemd tot secretaris.
Tegelijk met Janny Mulder is Ruby Umlauf von Biberfort toegetreden tot het team. Omdat
het soms erg druk is met de bemiddeling van de boefjes en dit natuurlijk ook altijd op de
eerste plaats komt bleven er soms wat administratieve zaken liggen. Bovendien zijn er
vele leuke ideeën om ons anders en wellicht nog beter op de kaart te zetten. Daarom is er
besloten om ook het team uit te breiden met 1 persoon.
Ruby zal zich op de achtergrond bezig houden met de PR zaken en de bemiddeling.
Beide dames zijn een welkome aanvulling voor ons team. Op pagina 21 stellen zij zich
voor. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij, met het huidige team, allen die op ons een
beroep doen, optimaal van dienst kunnen zijn.
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij 12 jaar oude Rambo op grote schaal onder de aandacht
gebracht hebben, omdat zij met grote spoed op zoek was naar een nieuw thuis. ( maar
liefst 19232 keer gelezen op onze facebookpagina !!)
Gelukkig kunnen wij u melden dat zij in het weekend van Pasen definitief gaat verhuizen.
Een uitgebreid verslag komt in het volgende magazine.
Op 13 april 2014 werd de derde trimclinic gegeven en op 4 mei 2014 kunt u deelnemen
aan de wandeling welke in Afferden Gelderland zal worden gehouden. Over beide
activiteiten vindt u verderop in dit Magazine meer informatie.
Ook in dit magazine een artikel over de achtergrond bij de herplaatsing van Babs en een
familieportret van Rona en haar puppen. Moeder Rona werd hoogzwanger met 2 dochters
zwervend aangetroffen. Twee dagen nadien is Rona in een pleegezin bevallen van 10
gezonden puppen. Inmiddels zijn er 9 puppen geplaatst. Sil zoekt nog een baas. Zie
pagina 9.
Soms ontvangen wij hulpvragen over honden zoals Hibis en Randy die uit het oog verloren
zijn of juist gevonden zijn.
Voor de oude eigenaren van Hibis hebben wij de nieuwe baasjes kunnen traceren. zie
pagina 16.
Randy is in maart zwervend aan getroffen en naar het asiel in Ede gebracht. Omdat Randy
bij ons op de website gestaan heeft belde een medewerkster van dat asiel met de vraag of
wij misschien wisten wie de eigenaar van Randy is. Dat is bij ons onbekend. Randy is door
zijn toenmalige eigenaar zelf herplaatst. Na wat telefoontjes bleek dat het door de
eigenaar zelf gevonden thuis helaas niet het laatste adres is geweest waar Randy gewoond
heeft. Deze mensen hebben ook weer afstand van hem gedaan. Hoe het met Randy
afloopt kunt u in het volgend magazine lezen.
Tot slot wensen wij u en uw Bouvier [s] fijne Paasdagen met hopelijk een lekker zonnetje
en een aangename temperatuur
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
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Wie vond een nieuw thuis in het 1ste kwartaal 2014
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Activiteiten in 2014
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast
nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.
In 2014 staan in ieder geval op het programma.
• Voorjaarswandeling 4 mei 2014 in Afferden Gelderland. Zie pagina 30.
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM-dag in Heteren op 15 juni 2014
• Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in Heteren op 14
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.

Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen
periode een donatie gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties.
Sinds 1 januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status.
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend
goed doel.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels).
Met de ontvangen donaties hebben wij tot nu toe:

De kosten voor het maken van röntgenfoto’s bij Victor betaald

Een bijdrage in de kosten van de huisvesting en training van Buster
gedaan.

Een bijdrage in de kosten van de operatie van Jetje overgemaakt.

Een tegemoetkoming in de medische kosten van Bink en Boy gegeven.

Een financiële bijdrage geleverd aan de rehabilitatie van Neo, Oskar, Jones
en Dio [zie onze website]
Daarnaast worden er de kosten zoals de websites, telefoon-,bank- en kantoorkosten mee betaald.
Evenementen zoals workshops, wandelingen en de aanwezigheid op bijvoorbeeld de bouvierdagen van de NBC proberen
wij kostendekkend te houden
De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de
honden en hun bazen.
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op rekeningnummer bankrekeningnummer 1604.49.286 / IBAN
NL82RABO01604492 t.n.v Stichting Bouviersupporters.
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Familieportret
Op 18 januari 2014 zijn moeder Rona met 2 (vermoedelijke) dochters in België gevangen. Moeder bleek hoogzwanger
te zijn. De dochters, toen nog Pim en Pom genoemd, zijn opgevangen in het asiel.
Moeder Rona is opgevangen in een pleeggezin waar ze 2 dagen later is bevallen met het resultaat dat er 10 puppen in
blakende gezondheid op de wereld zijn gezet. Pim en pom hebben heel kort in het asiel gezeten en zijn inmiddels samen
ondergebracht en omgedoopt tot Mazzel en Mix. Het zijn qua uiterlijk heel verschillende honden.
De 10 puppen zagen er na 7 weken ook al verschillend uit. Het is afwachten tot wat voor honden ze uitgroeien. In elk
geval hebben de puppen het erg getroffen bij het pleegezin.
Het zijn erg vrije, slimme en ondeugende hondjes. Er is een goede basis gelegd voor de toekomst. Van een aantal puppen
zijn de baasjes bekend bij de Bouviersupporters. Sommige puppen hebben een andere naam gekregen. De baasjes
hebben een stukje geschreven en foto’s aan ons gemaild.
Op het moment dat dit magazine werd gemaakt zocht teefje Sil nog een baasje.
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De nieuwe baasjes van Boaz ( de eerste paar weken Gert genaamd) zijn snel met hem aan de slag gegaan om hem
zijn nieuwe omgeving goed te leren kennen. De kennismaking met de andere honden ging prima. De poezen stonden
met geblaas en hun pootjes al klaar. Boaz is slim, niet verlegen of angstig, maar juist erg ondernemend. Ze zijn
al een paar maal op puppencursus geweest waarbij een tunneltje en een ballenbak geen enkel probleem voor hem
waren. Het baasje wil graag met hem gaan werken en ze zijn al een aantal maal op training geweest bij
de Reddingsorganisatie in Zeeland.

Babs

De nieuwe familie van Babs zag op internet het bericht staan dat 10 puppen van Rona een nieuw huis zochten.
Drie dagen later waren ze op weg naar België om te kijken. De keuze was gevallen op een van de teefjes, maar
onderweg naar huis heeft het nieuwe baasje zich bedacht. Het moest Babs worden. Op 13 maart
was het gelukkig zover en mocht Babs opgehaald worden. Ze zijn nu heel gelukkig met dit naar eigen zegge
“lieve bijzondere maar vooral stout blij hondje”.
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Rosie

De nieuwe familie van Rosie (de eerste weken Mia genaamd) waren op zoek naar een vriendinnetje voor Angus
(zie verderop in het magazine). Angeus ging ook mee met de kennismaking in België. De baasje wilden kiezen
tussen Rosie en Sil. Clowy viel als eerste bij hen af. De uiteindelijke doorslag lieten ze aan Angus over. De puppen
gingen naar buiten en Angus werd erbij gehaald. Hij liep, na wat in de tuin gesnuffeld te hebben, naar Rosie.
Enkele dagen later hebben ze (whole latta) Rosie opgehaald. Qua naam bleef het binnen de muziek van ACDC.
Dit kleine “wurmpje”is erg slim en doet alles wat Angus doet. Ze slapen zelfs in dezelfde houding. De eerste
nacht lagen ze al tegen elkaar aan te slapen en maakte ze de baasjes al wakker als ze naar buiten moest. Ze
leert super snel. Angus is heel geduldig met haar. Angus helpt de baasjes een beetje met de opvoeding. Rosie leert
Angus op haar beurt te spelen. Maar hij stelt ook zijn grenzen. Ze is erg lief voor hem en brengt ook haar speeltjes.
De baasjes genieten volop van de twee.

Janis
Op 15 maart is Janis (de eerste weken Wilma genaamd) van België naar haar
nieuwe huis in Nederland verhuisd. Ze werd opgehaald door haar nieuwe
huisgenoot Buck ( Cairn terrier) en Mitzi (Boxer). In de auto lag ze rustig te
slapen.
Daarna was het vooral het ontdekken van het huis en de tuin, ze is gek op
bloemen ( happen). Het is een slimme, ondeugende hond die het geweldig vindt
om met Buck te worstelen. Als Mitzi en de andere Cairn terrier Max op bezoek
zijn leert ze ook veel wat wel en niet mag.
Als je zoveel met een Cairn omgaat is gaten graven een vanzelfsprekendheid. De
kippen waren ook spannend. Achter het hekje was Janis al snel heel stoer en
blaft en gromt volop naar de kippen. Die daar nog niet erg van onder de indruk
lijken te zijn. Eenmaal tussen de kippen is ze toch wat minder stoer en
respectvoller. Omdat ze nog niet zo ver mag lopen is de fietskar omgezet naar
een hondenbuggy en kan Janis toch langere stukken mee en af en toe er uit om
aan allerlei dingen te wennen. Ze groeit als kool en leert snel. Net als Rosie
ontleent Janis (Joplin) haar naam uit de muziekwereld. De baasjes en Buck zijn
helemaal weg van haar en heel benieuwd hoe Janis zich verder ontwikkeld.
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Pim & Pom nu Mazzel & Mix
Waren een maand of 7 toen ze in het asiel kwamen.
Van hun nieuwe baasjes (die bij ons op de wachtlijst stonden) kregen we dit bericht:
“2 Prachtige hondjes hebben mijn leven weer verrijkt. Welliswaar stratierkes oftewel
straathondjes, maar de ene is een prachtige Bouvier (Mazzel) en haar zusje (Mix)
???? Omdat ze onafscheidelijk zijn, en ongelooflijk janken als ze elkaar niet zien, heb
ik ze beiden genomen.”
MAZZEL EN MIX een lotje uit de loterij.
Wat een verschil met Tess (nb Tess is de overleden bouvier van de familie). Tess
heeft nooit gespeeld, niet als pup en verder ook niet. Een ideale hond voor oudere
mensen. Super lief en super rustig. Maar nu worden onze gevoelens bevestigd, dat
er iets mis was met haar. Ze wilde zo graag, maar kon blijkbaar niet meer, niet
spelen en niet rennen. Ik mis haar nog steeds, mijn trouwe maatje. Mazzel en Mix
zijn ook super lief.
De eerste weken, wilden ze echt niet binnen, alleen maar buiten en moest ik ze
naar binnen trekken.
Mix is nog steeds een beetje angstig en wantrouwend. Mazzel is jaloers en heel
aanhankelijk. Als Mix bij me staat, duwt Mazzel haar weg en dan gaat Mix ook
weg.Ze spelen veel samen, leuk om te zien.
MAZZEL is dol op autorijden, MIX wil niet in de auto. We proberen haar er toch wel
in te zetten, maar soms laat ik haar thuis en dat vindt ze niet leuk.
We wandelen heel veel. 's Morgens een uur, 's middags een half uur, om 6 uur een
half uur en 's avonds een kwartier tot een half uur. AAN DE LIJN. Ze zijn al 2 keer
weggelopen.
Een keer was toen is ze om half 10 wilde uitlaten, maar ze ontglipte me en renden
als 2 dolle honden dwars door de wei en na een half uur roepen en fluiten,
kwamen ze er weer aan. Maar ze wilden niet gepakt worden, dus weer de ander
kant op, weer een half uur roepen en fluiten.
Gelukkig liepen ze achter en niet op straat. Maar......weer na een klein uurtje
kwamen ze terug en schoten langs de voorkant de straat op. Als gekken renden ze
weer door de tuinen van de overburen en terug. MIX voorop, ik was zo bang dat er
een auto aankwam, maar gelukkig zijn ze op dit ogenblik aan de straat aan het
werken, dus er passeren wel auto's, maar niet met een hoge snelheid. Na drie
kwartier, komt MIX eraan en gaat midden in de sloot met water liggen, MAZZEL
blijft op een afstandje staan kijken. Ik doe vlug de riem om bij MIX en neem haar
mee naar huis en MAZZEL kwam achter ons aan.
Voortaan doe ik binnen de riem om en mogen ze niet meer los. Dat is wel
jammer vind ik, want de vrijheid is natuurlijk ook wel fijn en dat zou best
kunnen hier. Maar ze leken wel bezeten, zo hard dat ze achter elkaar renden.
Voor de kleinkindjes zijn ze ook heel erg lief en die zijn er allemaal even gek op.
Ze lopen wel heel de dag achter mij aan, maar dat is wel leuk.
Het zijn dus echt wel STRATIERS hoor. Wij zijn dus superblij met die twee.
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Sil is het laatste teefje van het gezin van moeder Rona. Rona heeft inmiddels ook een nieuwe baas gevonden.
Alleen Sil heeft nog niet zoveel geluk gehad dat er een nieuw gezin voor haar is gevonden. Ze verblijft nog
in het pleeggezin in België waar ze het goed heeft, maar het wordt nu ook wel eens tijd voor een definitief huis.
Sil is op dit moment ruim 12 weken oud.
Via www. bouviersupporters.nl kunt u meer informatie vinden hoe u via het asiel in aanmerking kunt komen
voor deze leuke, lieve, vrije pup.
Op onze facebookpagina staan ook nog filmpjes van Sil.
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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.

Jaddai
Jaddai is een dominante en onzekere hond, maar als ze zich op haar gemak
voelt kan het ook een knuffelbeer zijn.
De oude eigenaren hebben geen vertrouwen in Jaddai in het bijzijn van hun
jonge kinderen en het geeft een stressvolle situatie als er visite komt.
8 februari was de kennismaking. Die is prima verlopen en Jaddai is
meegegaan.
De vorige baasjes melde ons:
“Er was gelijk al een klik tussen hen en Jaddai!
Jaddai voelde zich vrij snel op d'r gemak wat voor ons erg fijn was om
te zien. Ook de mensen vonden het erg fijn en waren gelijk verliefd op
Jaddai. We zijn nog even wezen wandelen, wat erg goed ging. Ook ging
Jaddai erg braaf bij hun in de auto.
Ondanks de pijn en verdriet om afstand te moeten doen van Jaddai hebben we er vrede mee, we weten zeker dat Jaddai
het erg goed gaat krijgen bij haar nieuwe baasjes! We zijn dankbaar dat zij Jaddai een 2e kans willen geven.”
De nieuwe baasjes berichten ons:
“De terugreis is goed verlopen en Jaddai ligt al lekker languit in de kamer te slapen.”
6 maart 2014
Jaddai is nu 4 weken bij hen. Het gaat het super, net of ze er altijd al geweest is. In het begin moest ze even aan meneer
wennen, want dat is een man van 2 meter...vond ze nogal indrukwekkend.
Ze genieten elke dag meer van haar. Ze loopt al los in het bos, luistert perfect.

Dino
Vanwege het overlijden van allebei zijn baasjes werd Dino tijdelijk opgevangen, door privé omstandigheden kon hij daar
niet blijven.
8 februari was de kennismaking en die is prima verlopen.
Van beide kanten werden er flink wat traantjes weggepinkt.
Voor de ene partij was Dino toch de laatste link met de overleden (schoon)ouders en voor de andere
omdat Dino zoveel op hun overleden hond lijkt dat het bijna leek of dat die er aan kwam lopen.
Dino mag de laatste jaren slijten bij een echtpaar wat aan de rand van een bos woont.
Mevrouw werkt niet meer en is dus de hele dag bij hem.
Enkele dagen later even gebeld:
Met Dino gaat het heel goed. De mensen zijn met hem naar de dierenarts geweest. Alles was goed
alleen zijn oren waren wat vies. Daar hebben zij een spulletje voor gekregen. Dino laat het heel
makkelijk toe dat mevrouw zijn oren daarmee schoon maakt. Ook buiten is hij heel makkelijk. Zij gaan heel veel met hem
wandelen waarbij hij al los loopt. Binnenkort willen ze proberen om met hem te gaan fietsen.
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Dino is de eerste hond die de slaapkamer heeft veroverd. Hij gaat de trap op, gaat naast het
bed liggen en valt voldaan in slaap. Hij is zeer aanhankelijk, volgt mevrouw overal zelfs de
badkamer in.
En het volgende bericht:
“Dino is een heel lieve en zeer aanhankelijke hond (en dat bedoel ik dan letterlijk), Hij volgt
ons door het hele huis.
Hij heeft nog steeds last van de scheiding van zijn eerdere eigenaren. We gaan zo vaak
mogelijk met het bos in, daar hij kan er zich uitleven en vergeet zijn verdriet. Hij heeft een
enorme drang om snel te lopen, maar zonder aan de riem trekken.
Nadat hij eerst niet wilde eten, heeft hij zijn gezonde eetlust terug.
Gisteren hebben we hem voor de eerste keer even alleen gelaten.
Dat ging niet zo geweldig, onze dochter hoorde hem blaffen en janken toen ze terugkwam. Hij
moet wennen.
Dino is het middelpunt van onze familie ... en dat weet hij al.”

Beppie en Jetje
Beppie en Jetje 2 seniordames moesten met spoed op zoek naar een nieuw thuis, omdat zij door
priveomstandigheden veel te lang alleen moesten zitten. 4 januari zijn zij verhuisd.
Bereicht van de nieuwe eigenaren:
11 februari was een zeer moeilijke dag voor ons. Jetje heeft in die nacht veel bloed verloren.
We zijn direct in de kliniek gegaan, maar zij wilden heel veel geld van te voren, wat wij niet bij
ons hadden.
Vervolgens zijn wij naar de praktijk waar mijn schoonzus werkt gegaan en haar baas heeft Jetje
meteen geopereerd. De eierstokken, uterus en de twee grote tumoren zijn in een spoedoperatie
verwijderd.
We hebben Jetje 4 uur na de operatie weer mee naar huis genomen.
Jetje eet uit de hand en drinken doet ze ook weer, met een beetje geluk is alles weer goed.
12 februari
Vannacht hebben we bij de honden geslapen en Jetje had een goede nachtrust.
Jetje doet beter dan we hadden verwacht. Er is 1 kilo aan tumoren weggehaald.
Ze is super sterk, geen gezeur doet alles weer gewoon. We hopen dat de wond goed geneest en
er geen infectie bijkomt.
4 maart 2014
Jetje heeft het ergste gehad. We hebben nu
een tevreden en gelukkig springende Jetje. Ze
loopt als een puppy heeft plezier en is de hele operatie al weer vergeten.
Jetje heeft door de kap een middenoorontsteking gekregen. Dus die kon
niet meer om.
Zoals de meeste honden doen probeerde Jetje aan de wond te likken om
dat tegen te gaan hebben we Jetje een pak aangedaan en smeren het
litteken dagelijks in met kamille.
Tijdens de wandelingen kreeg zij een hoofddoek om. Nu alles weer in
orde is, slapen Beppie en Jetje weer kop om kop in ons kantoor.
Van Stichting Bouviersupporters hebben de mensen een kleine financiële
bijdrage in de operatiekosten gehad.

Pagina 11

Bouviersupporters Magazine
april 2014

Roan nu Utah
Doordat een van zijn baasjes kampt met gezondheidsproblemen, was er te weinig tijd om in
de 2 jarige Roan te investeren. Roan is erg speels, een lekkere puber en hierdoor soms wat
onrustig. Hij moet zijn ei kwijt kunnen overdag. Springt soms tegen je op. Hij waakt goed.
15 februari is Roan verhuisd.
De voorwaarde was dat het zou klikken met de al aanwezige hond. Tijdens de kennismaking
en buiten ging het erg goed. Maar na een paar dagen lukten het in huis nog steeds niet en

liepen de spanningen hoop op. Roan joeg op het hondje, drukte de Cairn in de hoek zodra
hij het huis inkwam of van plaats wisselde.
Het moest klikken met andere honden, de rest namen we voor lief en gingen we aan
werken.
Er zijn veel opvang/oppashonden in huis geweest voor langere en kortere perioden met deze Cairn. Dat was nooit een
probleem. Dit spanningsveld is nog niet eerder voorgekomen. Roan heeft verder enkele puntjes van aandacht die bekend
waren. En zeer positieve punten zoals het lopen aan de lijn en naast de fiets, buiten gaat het ook goed met andere
honden. Hij is erg gericht op ons tijdens het lopen en in huis. Dat lopen en fietsen is een perfect voorbeeld voor andere
honden. Hij vindt het heel prettig bij de mensen te zijn. In de tuin wil hij niet. Hij moet soms, want tijdens het uitlaten
van een uur doet hij niks, geen druppeltje plas.
Door het enorme spanningsveld durfden zij het niet aan om Roan te houden. In overleg met de Bouviersupporters is er
naar een oplossing gezocht.
Gelukkig werd er snel een ander gezin gevonden. Daar woont sinds een jaar een (herplaats) bouvierteefje Meyla. Het gaat
goed met hem. Hij is omgedoopt naar Utah. In het begin moesten zij even aan elkaar wennen en vlogen de haren in het
rond. Al snel begreep Utah dat hij niet zoveel in te brengen heeft bij Meyla en Meyla accepteerde dat Utah nu bij hen
woont.

Babs
Babs een blond teefje van ongeveer 1,5 jaar zat in februari in een asiel in België.
Zij was heel verwaarloosd gevonden.
Meer over de adoptie van Babs vindt u op pagina
Sinds 1 maart woont Babs samen met 2 zwarte bouvierdames.
De eerste dag ging eigenlijk best wel goed. Alleen het naar bed gaan was een hel ha ha.
J. heeft haar naar boven gedragen en uit pure angst heeft ze boven op de slaapkamer alles vol
gepoept en geen kleinbeetje hoor. J. heeft beneden geslapen bij haar en dat ging prima en ik
maar schrobben boven en hele nacht stinken. Maar komt goed want lyta speelt nu met haar
speeltjes en is helemaal blij en heeft goed gegeten ze is echt een schat en we gaan het redden
weet ik zeker.
De volgende nacht ging goed. Ik heb bij haar geslapen op de bank. Ze probeert de trap al op te
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komen. Ze komt tot halverwege dus het begin is er. We moeten veel geduld hebben, want vanmorgen had ze iets last van
heimwee. Ik heb haar gauw afgeleid met spelen. Ze hangt erg aan mij.
Onze antwoord daarop:
Dat is normaal gedrag. Ze gaat zich nu aan je vastklampen en zal je de komende weken overal gaan volgen. Wil zelfs
mee naar de wc. Laat haar en probeer er zo min mogelijk aandacht aan te schenken dan gaat het vanzelf over. Wanneer
ze de trap op wil idem dito. Laat ze het zelf uitzoeken. Ze moet zichzelf overwinnen.
Vertrouwen in jullie en een relatie opbouwen kost tijd. Weken... maanden. Een hond kent geen heimwee. Dat is een
menselijke eigenschap. Wordt vaak verward met rust en hunkering naar sturing. Geen medelijden met haar hebben is
belangrijk (alhoewel wij mensen dit in deze situatie bijna niet kunnen onderdrukken)Kortom, behandel haar net als je
eigen honden. Zij is de laatst bijgekomene, de jongste en op dit moment het laagste in rangorde. Dat is haar plek en zal
ze zich het veiligst in voelen.
De derde dag en ze voelt zich goed en speelt veel. Al vind ze nog niet de rust om
overdag een slaapje te doen. Als ik ga zitten dan slaapt ze wel. Lyta vindt alles lekker
maar we moeten het langzaam aan op bouwen want ze is zo mager en dat heeft zijn
tijd nodig.
Het is dag 4 onze lyta kan de trap op en af. Ik ben super trots op haar. Zelf is ze
helemaal happy en vrouwtje ook. Die mag eindelijk weer in haar eigen bedje naast
haar man. Lyta is super knap en leert zo snel. Wij willen haar nooit meer missen. Het
is pas dag 4 en ze loopt door het huis alsof ze dat altijd heeft gedaan.
Dag 5 en onze Lyta is zo blij en gelukkig. Nadat ze nu trap kan lopen dacht ze meteen
vannacht ik op een dekentje dacht het niet kruip lekker tussen de baas en vrouwtje in
bed en daar lag ons dametje te snurken ha ha ha. Vanmiddag lekker gespeelt met de
bal in de tuin en toen was er weer eten. Nu slaapt ze heerlijk. Met de andere 2 dames
gaat het steeds beter. Ze weten nu dat ze er bij hoort.
Al merken we dat ze heel erg mishandeld is. Ze heeft een bult op haar snuit en haar
achtervoetje slaat soms om. Wil niet weten wat er in haar lichaampje kapot is. Dan
word ik zo woedend…. Hoe kun je een dier dit aandoen. We hebben ook een
vermoeden dat ze lint worm heeft ivm kokhalsen. Ze heeft al een kuur gehad dus
even kijken hoe het gaat. We zullen nog wel meer ontdekken bij deze schat. Dit was
even korte update.

Beer
Vanwege een ernstige ziekte van zijn baas werd Shadow een reu van 14 maanden teruggebracht bij zijn fokster. Deze meldde Shadow
meteen bij ons aan.
Shadow stond nog geen uur op de website of iemand die bij ons op de wachtlijst stond belde met
de vraag of zij in aanmerking zouden kunnen komen voor hem. Nu hadden wij zelf ook al aan hen
gedacht.
Door de ziekte van zijn baas was de opvoeding van Shadow wat verslapt en deze mensen hebben
ruime ervaring met Bouviers. Hebben altijd IPO gedaan met hun vorige Bouviers.
Ook de fokster zag het wel zitten met deze mensen. Nog dezelfde avond hebben zij
kennisgemaakt en is Shadow meegegaan.

Update maart 2014
Eind september 2013 kregen we
onze Beer. Hij was toen 14
maanden en dus al een echte
puber.
We hebben hem nu bijna 6 maanden en we zijn er nog steeds erg blij
mee. Beide zijn we goed aan elkaar gewend en kunnen niet meer
zonder. Mochten we heel even de straat oversteken dan piept Beer
aan de poort van “je vergeet mij”. Het is maar even maar zegt wel
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heel veel. Leergierig is hij erg maar vaak is het dat de baas meer moet leren dan de hond. Blijft altijd leuk!
Vorige week een intake gedaan voor de gevorderde hondencursus “Elementaire gehoorzaamheid”. Hij moest aantonen dat
hij op commando gaat zitten, liggen, blijven aan de lange lijn, netjes aan de lijn lopen en meer commando’s die ze tijdens
de basisopleiding leren. De intake ging dan wel niet geweldig volgens mij maar was toch voldoende. Hij vond het zo mooi:
de konijnengaten, andere honden en mensen. Afleiding dus vol op. We gaan er de komende weken voor.
In de 6 maanden is hij nog verder gegroeid. Gelukkig niet in de hoogte (hij is al 75 cm) maar wel in de breedte. Hij weegt
nu dan ook 62 kg. Een echte Beer dus. Ondanks zijn grootte kunnen
we heel goed met hem overweg. In het begin had hij weinig conditie
en was ook niet erg actief maar nu staat hij steeds klaar om te spelen
en te rennen. Geen enkel stokje is er veilig, hij wil ermee in zijn bek
rondrennen. Laten we hem los dan moet hij eerst zijn energie kwijt
alvorens hij weer aan de lijn wil. Dat duurt meestal een klein half uur
maar dat is geen probleem. In het water gaan vindt hij prachtig. Niet
te ver, hoewel soms…..
Nieuwsgierig is hij nog steeds. Als hij wat hoort dan moet hij echt
weten wat het is en vaak gaat hij zitten om het allemaal goed te
kunnen bekijken. Leuk!!
Sociaal is hij ook echt. Hij wil wel eerst weten wie je bent anders loopt
hij liever weg. Nog steeds denkt hij dat iedereen, mens of hond, met
hem wil spelen. Jammer genoeg zijn de meeste mensen door zijn grootte bang maar zijn lieve uitstraling lokt toch ook wel
vele.
Ja, we zijn echt erg in onze sas met hem.

Max
Max kreeg de beweging niet meer die hij nodig heeft. Daarom is er besloten om voor Max
een nieuw thuis te zoeken.
Max is 29 november 2013 verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd voor hem hebben.
Deze mensen waren gelijk verliefd op Max en ook Max zag hen wel zitten.

Wij krijgen hele leuke update’s van zijn nieuwe baas.
- memo Aan
Van
Betreft
Datum

:
:
:
:

Bouviersupporters
W
Max
10-3-2014

Hoe gaat het met Max!
We nu zo'n beetje drie en een halve maand de baasjes van Max, thuis een schat van een hond.
Lopen buiten aan de lijn een voorbeeld voor het ras Bouvier kalm waardig aan de voet.
Maar zoals altijd komt dan natuurlijk de vraag, zijn er dan helemaal geen problemen?
Nou er zijn er wel een paar.
Max kan namelijk nog niet wennen aan het los zijn, hij kan er niet goed mee omgaan.
Dus op cursus met Max.(Leren samenwerken) bij de hondenschool in Spaarnwoude van de bekende Martin Gaus. Maar ra
ra daar komen we geen enkel probleem tegen, hij is zo'n beetje het beste jongetje van de klas en slaagt na 10 lessen dan
ook met lof.
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Maar ja als ik hem losknip en hij is 20 meter van me af kijkt ie om en stormt op me af of dat ik hem ik weet niet wat heb
aangedaan. Dan maar weer aan de lijn en fietsen dan maar.
Volgende probleem Max vindt het maar een raar gedoe en bezorgd me bijna twee keer een ongeluk.
Eerst ziet hij een konijn en loopt voor mijn wiel langs eerste duikeling,
volgende keer kom ik in de knoop met de riem en het stuur tweede
duikeling, maar ik ben nog redelijk heel. Dus zoek ik een oplossing. Maak
een afspraak met een gedragsdeskundige in Lelystad bij Martin Gaus.
Daar wordt alles duidelijk: Max controleert mij en voelt zich dus nog
steeds het alfamannetje.
Hij krijgt een follow me om zijn snuit en we gaan aan het werk eerst lopen
dan fietsen en zowaar het gaat perfect. Ik dus blij naar huis.
En zowaar Max begint zich beter aan te passen al vind ik het wel zielig
zo'n band om zijn neus.
Soms als hij ziet dat ik die om wil doen vlucht ie nog gauw even de
keuken in, maar hij wil toch wel graag naar buiten. Ik heb een springer
voor op de fiets gekocht en daar heeft hij ook wel vrede mee, dus nu elke
dag maar een stukje fietsen en langzaam opbouwen.

Luna
Voor de bijna 4-jarige Luna werd een nieuwe plek gezocht, omdat het niet meer met de 2 andere
honden ging. Tijdens het spel heeft ze altijd gehapt naar het teefje die dit voorheen altijd
negeerde, maar nu flink heeft terug gebeten.
Aangezien er ook een jong kind rondloopt, is er ook de angst dat bij een volgend gevecht het kind
ertussen zou kunnen komen, gezien Luna nog steeds het oude gedrag blijft vertonen en ze zich
tijdens een gevecht ook niet over geeft.
Op 15 maart 2014 is Luna is opgehaald door haar nieuwe baasjes. Die waren een week geleden al
kennis gaan maken en waren meteen helemaal verliefd. Ze vinden haar prachtig, zo lief en zijn
helemaal happy.
Ze gaat een leuk leven krijgen, dat zich gaat afspelen hoofdzakelijk in Zwitserland, maar ook in
Engeland en Nederland.
Na wat vertraging vanwege problemen met de auto is Luna op 21 maart na een lange autorit veilig thuis in Grindelwald
aangekomen.
Luna heeft zich erg goed gedragen. De bazen zijn helemaal blij en bevatten nog niet dat zij nu weer zo'n mooie en lieve
hond hebben. Zij stuurde ons deze foto’s.

Het voormalige baasje berichten ons:
Ik ben zooo blij en dankbaar dat je Luna hebt herplaatst. Ik krijg regelmatig foto's en zie dat ze super goed voor haar
zorgen. Heel blij dat je S. en P. voor Luna hebt gevonden. We missen haar natuurlijk nog steeds, maar door de foto's en ‘t
blije snuitje van Luna is dat minder erg.
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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.
Beau is nog steeds erg speels, snuffelt graag buiten rond en vindt niet alle honden even leuk. We
hebben onze handen vol gehad aan hem, en af en toe nog, hij wil graag de baas spelen maar dat
laten we natuurlijk niet toe... Stokken halen en terug brengen is een nieuwe plotselinge bezigheid
van hem, opeens stond hij op het veld naast me met een stok in z'n bek, nou dat heb ik geweten
... maar hij ook. Thuis is Beau erg lief en aanhankelijk en opspringen naar vreemde mensen doet
hij ook niet meer...... Kortom, een schat van een bouvier!!!

Hibis
Hibis een teefje geboren in 2008 zat in januari 2012 in een asiel in
België. Zij werd al heel snel geadopteerd door mensen uit Nederland.
In 2013 gekregen wij een mail van de vorige baasjes van Hibis. Door invaliditeit moesten zij
gedwongen verhuizen naar een appartement waar honden niet toegestaan zijn. Zij vroegen of
wij hen konden helpen aan het adres van de mensen waar Hibis nu woonde
Zij wilden haar niet terug alleen maar weten hoe het met haar gaat. Helaas konden wij dat
niet, omdat wij niet wisten wie die mensen zijn.
Op 14 maart verscheen er een berichtje op ons facebook:
“Beste ik heb 2 jaar geleden myn bouvier moeten afstaan het was een teefje en ze heette
hibis. Weet je soms waar deze hond zit. Ik had graag geweten of alles goed met haar ging of
ik mss enkele foto's kan zien.”
Dat wisten we natuurlijk nog steeds niet. Een oproepje op facebook geplaatst. Via
de WhatsApp waren we daarover aan het overleggen toen er bij een van de
teamleden een idee naar boven kwam. Hibis heeft een stamboom en zou dus een
chip moeten hebben. Zou dat nummer bij hen bekend zijn? En zou zij ergens
geregistreerd zijn?
Het chipnummer was bekend en JA zij was geregistreerd. Wij wisten nu waar Hibis
gebleven was, maar wilde niet zomaar het adres geven. Dus de maandag er na
heel voorzichtig de nieuwe baasjes van Hibis gebeld.
Wat een leuke mevrouw. Ze wil heel graag in contact komen met de vorige
baasjes, want ze heeft zoveel foto's en zoveel te vertellen. Het gaat heel erg goed
met haar ...
Nog dezelfde dag hebben zij contact gehad en zijn op 6 april bij elkaar op bezoek
geweest.
Dankzij de hulp van Jantina en alle bouviersupporters hebben we onze trouwe boef teruggevonden.
Al snel hadden wij contact met de nieuwe baasjes en op 6 april 2014 hebben we haar weer gezien.
We kwamen op de afgesproken plaats aan en we dachten dat we verkeerd zaten, maar al snel kwamen B en D en de
honden naar ons toegelopen. Hibis was eerst zo onrustig dat ik dacht ze is nog niets veranderd. Later ging het beter. Ze
wordt lekker verwend en de twee honden zijn maatjes voor het leven geworden.
Het was gewoon weg prachtig om dit te zien hoe ze zo mooi open gebloeid was. Al snel had ik tranen van geluk, want dit
was een dag waar ik al heel lang naar verlangde en die ik nooit zal vergeten daar zijn wij jullie
heel dankbaar voor!

Boris (Betsie)
Even een berichtje van ons. Het gaat geweldig met Boris(Betsie).
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We gaan met haar naar de hondenschool en ze is al veel minder bang dan de eerste keer dat we daar kwamen. Ze vinden
het nu al een heel andere hond dan voor een 3 maanden terug, we kregen daar een compliment voor. Veel rustiger en
niet meer zo zenuwachtig, ze straalt meer zelfvertrouwen uit

Angus
Op 21 december jl. hebben wij Angus opgehaald uit het asiel in België, die zwervend
was gevonden. Of ‘kwijt gelopen’, zoals ze in België zo mooi zeggen.
Drie weken daarvoor had ik Angus al op Bouviersupporters zien staan. Hij had zulke
lieve ogen. ‘s Avonds zei ik tegen mijn vriend ‘Angus staat op Bouviersupporters’.
Mijn vriend vind de muziek van de hardrockband ACDC erg leuk, waarvan de gitarist
Angus Young heet. Je schijnt goed luchtgitaar te kunnen spelen op deze muziek,
wat mijn vriend met vrienden op oudejaarsavond altijd deed, als we met z’n vieren
deze avond vierden onder het luisteren van de Top2000. Onze vorige Bouvier
huppelde altijd vrolijk door het huis achter ze aan, door de gang, slaapkamer, over
de salontafel op de bank, proberend één van de luchtgitaar spelenden in de billen te
happen. Zij had op zo’n avond ook geleerd dat je best via de salontafel op de bank
kon springen.
Ik had natuurlijk gelijk de aandacht van mijn vriend en ook hij was vertederd door de lieve ogen. We waren ook beide van
mening dat we niet aan een hond van 11 jaar moesten beginnen. Wij hadden nog geen 3 maanden daarvoor afscheid
genomen van onze lieve Boef en dat was ons zwaar gevallen. Ondanks dat zij een prachtige leeftijd van bijna 13 jaar
bereikt had, hadden we hier erg veel verdriet van. En we weten allemaal dat het geen 13 jaar duurt voordat je dan
afscheid zou moeten nemen van deze nieuwe vriend.
Elke avond keken we even of Angus al gereserveerd was. Dat zou onze gemoedsrust goed doen. Als we zagen dat dat niet
het geval was, zeiden we tegen elkaar dat er vast en zeker een lieve en geschikte baas voor hem zou komen. Maar aan
het einde van de week stond Angus nog steeds op de site en zaterdagochtend hebben we contact opgenomen met het
asiel. We konden ’s middags kennis komen maken, dus in de auto gestapt en naar België.
Na de eerste kennismaking zijn we een wandelingetje gaan maken. Angus liep rustig met mijn vriend mee. Ze liepen een
stukje voor mij uit, waardoor ik direct zag dat Angus niet goed loopt met zijn achterhand. Mijn vriend zag mijn bezorgde
blik. Omdat onze oude boef al jong locomotieproblemen had, sloeg de twijfel weer in alle hevigheid toe. Aan de andere
kant vonden we hem beiden zo’n lieve en zachtaardige jongen. Handel je in zo’n geval met je hart of met je hoofd? In ons
hart vonden we beiden dat Angus bij ons oud mocht worden. Ons hoofd zei ons onszelf het verdriet te besparen.
Gelukkig waren er nog meer mensen kennis komen maken met Angus.
Het asiel zou beslissen waar Angus naartoe zou gaan, dus wij konden er ook even over denken. Hij bleef in ons hoofd
zitten en toen het asiel de volgende dag belde dat ze graag wilden dat Angus naar ons zou gaan, hebben we gelukkig ons
hart gevolgd.
En wat een goede beslissing! Wat een lief, verlegen, onzeker en zachtaardig jochie, die niet heel veel gewend moet zijn
geweest. We weten natuurlijk bijna niets van hem, omdat hij als zwerver gevonden is. Zaterdag bij thuiskomst heeft hij
wel 3x het hele huis afgesnuffeld, de tuin geïnspecteerd en toen wist hij het niet meer. Van onzekerheid liet hij midden in
de kamer zijn plas lopen. Ach, wat hadden we met hem te doen. 11 jaar, als zwerver gevonden worden, 2 maanden in het
asiel, 5 weken in een gastgezin, vervolgens opgehaald worden door wildvreemde mensen. Wat zou er in zo’n koppie
allemaal omgaan?
De eerste nacht was Angus erg onrustig. Het begrip mand snapte hij nog niet helemaal. Hij mocht van ons overal slapen,
wat hij wilde. Er stond een mand in de huiskamer, in de slaapkamer en ik had nog maar een dekbedje in de slaapkamer
neergelegd. Ik hoorde hem ’s nachts een paar keer door het huis dreutelen, lag een tijdje op het dekbed in de slaapkamer
en weer rondlopen. Regelmatig kwam hij even bij het bed kijken. Uiteindelijk heb ik hem op het bed getild en kon hij
eindelijk rustig slapen.
Wij stellen ons vaak de vraag wat er met hem gebeurd is in het verleden. Zijn ondertanden zijn op een bijzonder
vreemde manier afgesleten. Iets wat ik nog nooit gezien heb (ik heb lange tijd als paraveterinair gewerkt). Alle
bovensnijtanden zijn eruit. Hij heeft een rare gang van lopen, maar lijkt er geen last van te hebben, want hij is nog
superactief voor zijn leeftijd wat ons doet vermoeden dat hij geen 11 is, maar een jaar of 9.
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Na een wandeling plakte Angus zich tegen de bumper aan en probeerde zo snel mogelijk de auto in te komen, alsof hij
bang was achter gelaten te worden. Dit doet natuurlijk vermoeden dat dit het geval is geweest. Hoe zou iemand echter
zo’n lief dier zo maar achter kunnen laten?
Twee weken geleden was Angus op zaterdagavond ineens niet lekker. Hij smakte erg en kroop wat weg in een hoekje. Ik
had net daarvoor tegen hem gezegd dat hij het bakje van de poezen niet leeg mocht likken. Was hij daar nou zo van
ontdaan. Onze vorige Boef zou me op zo’n moment aankijken met een blik ‘O, was het tegen mij…?’ Van een knuffel en
een snoepje knapte hij echter ook niet op, maar werd daarbij ook nog misselijk. Omdat ik homeopaat voor dieren ben,
heb ik een middel voor hem gemaakt tegen de misselijkheid en daar leek hij van op te knappen. Een onrustige nacht
volgde. Toen Angus de volgende ochtend opstond, ging hij bijna direct onderuit. Hij lag op de grond met krampende
poten, liet zijn urine lopen en kwijlde hevig; een epileptische aanval. We hebben hem op een dekbedje gelegd en bij hem
blijven zitten tot hij weer in staat was op zijn poten te staan.
Dit was wel even schrikken, maar het goede nieuws is dat epilepsie ook goed te behandelen is met homeopathie. Dezelfde
dag ben ik een behandeling gestart en gelukkig heeft Angus sindsdien geen aanval meer gehad.
Nu is Angus ruim 3 maanden bij ons. Het lijkt alweer veel langer. Het is zo
leuk om te zien dat Angus zo’n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij
wordt echt een vrolijke jongen, ontwikkelt zich steeds meer, krijgt meer en
meer vertrouwen en maakt steeds meer contact.
Hij heeft inmiddels ontdekt dat je heerlijk kunt snurken in een mand, dat hij
erop mag vertrouwen dat hij bij ons mag blijven en dat we hem niet
achterlaten in het bos of waar dan ook.
Iedere dag zijn we blij dat we Angus opgehaald hebben. We hadden gezegd
dat als hij helemaal gewend is en wij en hij eraan toe zijn, er een
Bouviervriendinnetje voor hem komt. Inmiddels is er een kleine meid (kruising
Bouvier), ook weer via Bouviersupporters. En voor de ACDC fans, hoe kan het
ook anders, haar naam is (whole lotta) Rosie geworden…

Max
Max kon de aandacht niet meer krijgen waar hij recht op had zijn baasje wilde dat hij een nieuw
thuis kreeg waar hij wel die aandacht krijgt. En dat is gevonden.
29 maart was de kennismaking en Max is meegegaan naar een vrijstaande woning midden in de
weilanden.
Hij mag zelf weten of hij binnen of buiten wil zijn. Het erf is afgerasterd zodat hij vrij kan rondlopen.
Daarnaast gaat er volop gewandeld worden.
De mensen zijn superblij met Max. Wat een geweldige hond. Heeft lekker veel energie. We
wandelen veel. Met een balletje gooien vindt hij super. Kent al zijn plek en daar ligt hij iedere avond
uitgeteld.
Bericht van de vorige baasjes van Max:
“Afgelopen zaterdag 29 maart is onze lieve Max opgehaald. Iets wat ik nog steeds erg moeilijk vind. Zijn lege plekje, niet
meer die kroel, niet meer die begroeting die ik kreeg wij het wakker worden of thuis komen. Het zal echt moeten slijten,
en tijd moeten hebben.
Wij hopen van harte dat Max veel meer beweging gaat krijgen dan dat hij bij ons kreeg. Dat was het enigste waar het bij
ons aan ontbrak. Wij hebben hem wel veel liefde een aandacht gegeven.
Wij hebben het idee dat hij bij zijn nieuwe baasjes meer beweging zal gaan krijgen. Het is moeilijk om het uit handen te
geven.We hebben een goed gevoel bij de nieuwe mensen, ook krijgen we steeds wat foto's, wat we heel erg fijn vinden en
waarderen. We missen Max.
Bedankt voor u tijd en energie!”
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In het afgelopen kwartaal ontvingen we 3 berichten van het overlijden van 3 honden die door bemiddeling van de
Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op
ons gemaakt.

Izzy
2008 – 22-02-2014

Izzy haar vorige baas moet vanwege zijn ziekte verhuizen en zij kon niet mee.
Op 26 mei 2013 is zij verhuisd. Izzy ruim 5 jaar oud heeft tot dan toe in een paardestal geslapen. Het was dus
best spannend hoe zij zich zou aanpassen aan het leven in huis.
Als snel kregen we heel veel foto’ van een blije Izzy en leuke verhalen over hoe goed Izzy zich ontwikkelde.
Omdat het allemaal veel soepeler ging met Izzy dan aanvankelijk verwacht was mocht ze mee op vakantie op
een plek aan de Moezel.
Ook hier gedroeg zij zich voorbeeldig. Achterin de auto geen probleem, op terrasjes ging ze vrij snel liggen en
wachtte geduldig tot ze weer opstapten.
In September 2013 hebben wij kennis kunnen maken met haar. Zij ging mee met de wandeling in Ede.
23 februari 2014 kregen we dit bericht:
“Hallo,
Hier een heel triest bericht; gisteravond hebben we Izzy laten inslapen.
Na drie weken overgeven en diarree met bijbehorende dierenartsbezoeken, bleek Izzy een tumor in de maag
met uitzaaiingen naar de lever te hebben.
Veels te kort hebben we maar plezier van haar gehad.
Het was een toffe peer, die we nu al verschrikkelijk missen; het is niet eerlijk een hond van net zes jaar!
Wij hebben de baasjes heel veel sterkte gewenst. Het in niet niets twee honden binnen één jaar in laten slapen.
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Nero
22-07- 2005 - 14-03-2014

Nero is een makkelijk hond, een echte boef, die vanwege omstandigheden herplaatst moest worden.
6 augustus 2013 was de kennismaking dat klikte goed, zo goed dat Nero meteen meegegaan is. Nero krijgt een
vriendinnetje dat ook al wat ouder is. De mensen hebben alles voor hun honden over.
14 maart 2014
Met veel pijn en diep geschokt moeten we vertellen dat we onze geliefde Nero
hebben laten gaan vandaag.
Hij was al opgenomen in de dierenkliniek. Toen we hem vandaag bezochten was hij slecht. Hij had een
maagsonde voor voeding, een blaaskatheter en een infuus in de poten. Hij was zo zwak en heeft ons eerst niet
goed waargenomen .
We wilden hem eerst mee naar huis nemen, maar waren bang als hij veel pijn zou krijgen en dat we hem dan
niet kon helpen. Hij schreeuwde zo vreselijk als je hem verkeerd raakte.
We moesten dan wachten op de uitslag van de bioptie. Hij had 2 bulten op het schouderblad. Het waren
sarcomen. Daarom sloog de antibiotica niet aan. Hij had nog een alvleesklierontsteking en de blaas vol bloed.
M. is bij hem gaan liggen en ik aaide hem, sprak met hem. Toen was het genoeg.
Het was erg fijn in de kliniek. Ze hebben ons de tijd gegeven . Het was een vreedzaam en liefdevol afscheid !
Wij wilden niet dat onze geliefde Nero moest blijven lijden. Natuurlijk hebben we veel verdriet.
Nero heeft ons zo gelukkig gemaakt en we weten zeker dat we alles gedaan hebben om hem gelukkig te maken.
Wij hadden alleen nog zo graag nog vele jaren met hem door willen brengen.
Hij was een heel bijzondere hond en hij heeft een plekje in ons hart voor altijd.
We kunnen nog steeds niet geloven.
Diep trieste C, M en K.
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Rexie
2000 - 21-03-2014

21 maart 2014 is een trieste dag voor het asiel in Ede. Onze oude Rexie is niet meer. Hij is maar liefst 13,5 jaar
oud geworden. Hij kwam voor het eerst bij ons in het asiel in 2003. Hij is sindsdien enkele keren geplaatst
geweest, waarbij hij soms lange en soms korte tijd weg was. Sinds 2010 is hij onze huishond geworden en hij
heeft van een mooi leven heeft mogen genieten in onze kantine.
De laatste maanden begon hij echt een oude hond te worden, hij werd wat stijf enzo. Maar hij ging nog graag
mee voor zijn wandelingetjes en was altijd even enthousiast als hij Jurgen of Willem Jan aan zag komen.
Twee weken geleden heeft hij een attaque gehad, waar hij toch nog behoorlijk goed van opknapte. Maar gister
werd hij ineens ziek, veel overgeven en diarree en hij werd in de loop van de dag steeds zieker. Medicijnen
hielpen hem niet. Vandaag kon hij al bijna niet meer op zijn poten staan.
Onze dierenarts is langs geweest en heeft goed gevoeld aan zijn buik (wat allemaal mocht, wat natuurlijk al
helemaal geen goed teken is). Van binnen waren er allerlei onregelmatigheden te voelen, wat er op wees dat hij
helemaal verkankerd was van binnen. We hebben het moelijke besluit moeten nemen om hem te laten gaan.
Voor hem is het beter zo.
Willem Jan en het vaste personeel is er bij geweest en hij is heel rustig ingeslapen. Het is haast niet voor te
stellen, De Hof van Ede zonder Rexie.
We zullen hem dan ook erg missen!
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Even voorstellen
Janny Mulder. Secretaris
Hallo,
Ik ben Janny Mulder en per 08-04-2014 officieel benoemd als secretaris van stichting Bouviersupporters. Ik ben 42 jaar,
woon samen met René, Meyla en Utah in de Achterhoek.
Hoe is e.e.a. zo gekomen;
Ik ben opgegroeid met allerlei soorten honden, paste vaak op de hond(en) van vrienden en bekenden en heb op mijn
werk zelfs elke week een dag een oppashondje. Een eigen hond verzorgen was een grote wens, waarvan wij dachten dat
die niet te verwezenlijken was . Via facebook kwam ik in contact met Jantina. Op haar pagina kwamen regelmatig
boeiende foto’s en verhalen langs van haar bouviers. Na goed overleg met Jantina hebben wij ons opgegeven om een
bouvier een nieuw thuis te geven. Tja en toen stond Fientje op de site. We hadden aangegeven graag een reu te willen
van 3 of 4 jaar oud echter haar foto was voldoende om ons over te halen om naar België te rijden en haar uit het asiel
mee te nemen. Helaas was Fientje zo ziek dat wij haar na 2 maanden dokteren in hebben moeten laten slapen. Heel
verdrietig, maar we waren wel besmet met het ‘virus’.
Toen kwam Meyla via Bouviersupporters voorbij. Haar foto was niet iets waar we voor vielen maar op basis van
omschrijving besloten om kennis te gaan maken (ondanks dat het geen reu was). Sindsdien hebben wij een
beschermende maar ohh zo lieve en trouwe bankhanger…
Omdat wij het idee hadden dat Meyla zich soms wat verveelde (gaten graven etc.) besloten om via Bouviersupporters te
zoeken naar een vriendje voor Meyla. Sinds 4 weken hebben wij een nieuw familielid. Nu een mannelijke blonde
onbezonnen maar wederom zo’n lieve variant… Utah (voorheen Roan). In aanvang was het nog een strijd wie de baas
was, ondertussen gaat het een stuk beter en zien ze elkaar zowaar als speelkameraad . Ik (en mijn partner ook hoor) zijn
erg blij dat wij de honden een nieuw thuis hebben mogen geven.
Omdat ik vind dat meer bouviers een fijn (nieuw)thuis verdienen heb ik besloten om me aan te melden als secretaris van
de stichting Bouviersupporters. Ik hoop dat ik middels de secretariële ondersteuning kan bijdragen tot vele gouden
mandjes.
Tot ziens bij een van de activiteiten van Bouviersupporters!!
Ruby Umlauf von Biberfort. PR en Bemiddeling
Mijn naam is Ruby Umlauf von Biberfort. Hier op de foto
van zo’n 30 jaar geleden lig ik bij bouvier Kelly.
Ik ben opgegroeid tussen de Bouviers en Cairn terriërs.
Zo’n 3 jaar gelden hebben we via de Stichting
Bouviersupporters een oude dame in huis genomen,
Blondy van 11 jaar. Dat was mijn eerste ervaring met de
stichting. Na anderhalf jaar hebben we Blondy moeten
laten inslapen. We zijn blij dat we die lieverd nog even
een mooie tijd hebben kunnen geven. Ondertussen was
er een man en een oude stafford bij gekomen. De
stafford overleed begin dit jaar. Even daarvoor las ik in
het magazine dat de stichting op zoek was naar een
secretaris. Het leek mij geweldig om bij zo'n mooi team
te komen dat zich inzet voor Bouviers die door
uiteenlopende omstandigheden op zoek zijn naar een
nieuw huis. Kortom, het team was enthousiast en ik was
enthousiast en mag het team komen versterken.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het begon te
borrelen, sinds begin maart 2014 hebben we pup Janis die mogelijk ook bouviergenen heeft. Echter is dat nog een grote
verrassing aangezien de moeder Rona een kruising is en de vader onbekend is. Janis heeft een goed leermeester aan de
Cairn terriër Buck van 5 jaar.
Wie weet treffen we elkaar in de toekomst bij de activiteiten van de Bouviersupporters of hebben we op andere wijze
contact.
Ik ben heel blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het herplaatsen van honden die het zo nodig hebben en een nieuwe
kans verdienen!
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Op de koffie bij…………

Als bouviersupporters zijn wij zeer benieuwd hoe het gaat met de door onze bemiddeling herplaatste bouviers en hun
nieuwe baasjes.
Naast de vele mailtjes welke ons bereiken en waarvan wij U berichten in de rubriek “ Hoe is het met …” putten wij ook
veel informatie uit de directe contacten met de nieuwe baasjes.
Het bezoeken van de herplaatsbouviers en hun nieuwe baasjes completeert daarbij ons beeld.

Sita
Sita is een bouvierteefje van ongeveer 4,5 jaar, dat leefde op een
boerderij in Zuid-Holland.
Zij verbleef buiten in een groot hondenhok en onder een met gaas
afgezette hooimijt.
Na het overlijden van haar baasje kon men Sita niet meer genoeg
aandacht geven en dreigde zij te verkommeren.
In december 2012 werd Sita herplaatst bij een familie op een boerderij
in het buitengebied van Oosterhout aan een weg met agrarische
bedrijven en met uitzicht op een groot natuurgebied.
In januari 2013 ontvingen wij deze foto’s en een berichtje, dat het heel
goed ging met Sita.
Op 15 april 2013 bezochten wij Sita en haar baasjes en deden daar verslag van in het Bouviersupporters Magazine van
juli 2013. Wij zagen, dat Sita goed terecht was gekomen en dat de baasjes heel blij met haar waren.
Op 20 februari 2014 reden wij in de buurt van het nieuwe thuis van Sita en voor ons reed een koetsje met op de bok het
baasje van Sita.
Omdat we al dicht bij de boerderij waren besloten we om langs te gaan en te kijken hoe het met Sita en haar baasjes
ging.
Op het erf en in de stallen was men druk in de weer met de verzorging van de paarden en even later arriveerde meneer
en liet Sita en de andere hond, die in de woning zaten, los.
Sita kwam rustig op ons aflopen en nam genadiglijk een hondenkoekje aan. Daarna liep zij rond op het erf en in de stallen
en kwam even later te voorschijn met haar kop onder het stro.
In huis is zij zindelijk en haar behoeften doet zij gewoontegetrouw op het erf.
Tijdens ons bezoek deed Sita een enorme plas waar haar kameraadje direct overheen plaste.
Sita is dol op eten en eet rustig achter elkaar 6 voor de paarden bestemde broden op.
Het is dus zaak voedsel goed af te sluiten anders is het voor je het weet op.
Sita is een gezellige stevige goeierd die keurig op het ruime erf blijft, daar gezellig rondscharrelt en het met iedereen
goed kan vinden. Niettemin is zij ook een goede waakhond.
Het bazinnetje was tijdens ons bezoek naar de huishoudbeurs in Amsterdam.
Meneer vertelde, dat Sita eigenlijk de hond van het bazinnetje is, maar als je hoort met hoeveel enthousiasme meneer
over haar praat dan is Sita toch ook wel zijn hond.
Wat wij zagen waren een blij baasje en Sita die het duidelijk erg naar haar zin had.
En blije baasjes en gelukkige honden, daar doen wij het voor.
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Het verhaal achter de herplaatsing van Babs
Babs de hond die team Bouviersupporters dagenlang uit de slaap hield.

Het verhaal begint in oktober 2013 met een mail waarin de stiefdochter van meneer X de
ongeveer zeven maanden oude Babs ter herplaatsing aanbiedt. Stiefdochter woont niet meer
bij hem, maar was wel met haar stiefvader mee geweest om de pup van toen 8 weken bij een
fokker te halen. Babs woont in België en staat daar ook geregistreerd.
Stiefvader heeft geen zin en energie meer om met de hond bezig te zijn. Wil haar eigenlijk
(illegaal) laten couperen aan de oren!!! Haalt haar niet aan. Volgens hem moet je honden niet
knuffelen of aanraken. Hondje zit nu in haar uppie in een schuur en anderen laten haar soms
uit. Verder doet hij helemaal niets met haar.
Een van de teamleden was opslag verliefd op haar en wilde haar adopteren. Echter wilde
meneer toen de hond niet meer afstaan. Helaas. Arm hondje.
Mocht meneer van gedachten veranderen belt de stiefdochter weer. Wij hebben sites zoals
marktplaats in de gaten gehouden of zij daar misschien aangeboden werd. Dit is echter niet
het geval geweest. Wel een hond die op haar leek, maar in Nederland woonde en vanwege
een scheiding verhuizen moest. Babs heeft dus NOOIT op marktplaats gestaan zoals op de
site van een andere vereniging staat.
Toen er op 14 februari 2014 een blond teefje genaamd Babs uit die omgeving op de site van
een asiel verscheen gingen er bij ons allemaal bellen rinkelen.
De omschrijving: Arme Babs, een jonge bouvierdame van ongeveer anderhalf, werd
loslopend gevonden maar was helemaal verzwakt. Haar vacht was zodanig verwaarloosd dat
ze helemaal moest worden geschoren, een waar vilt tapijt werd van haar afgehaald.. Babs
was zeer angstig toen ze binnen kwam, maar is nu al behoorlijk opengebloeid. Wel schrikt
ze van zeer plotse bewegingen, naar auto's valt ze uit en tijdens het trimmen hapte ze af en
toe (zonder raak te happen) maar dat is wel te begrijpen gezien de pijn ze moet hebben
gehad van die samengeklitte haren. Babs is nog zeer jong en heeft dus nog een heel leven
voor zich, hopelijk mag ze dat delen met baasjes die oprecht om haar geven, en die haar de
verzorging gaan bieden die ze verdient.
Als snel vlogen de WhatsApp-jes (ja ook wij gaan met onze tijd mee) heen en weer.
Zou dit DE Babs zijn? Qua kleur, plaats en naam zou het zo maar kunnen. Alleen is ze
anderhalf. Volgens het aanmeldformulier van destijds zou ze nu 9 / 11 maanden moeten zijn.
Kijk jij eens? Vergelijk jij deze foto eens met de foto’s van oktober.
Nou ja zou kunnen. Die oren zijn wel hetzelfde. Puppievacht is verdwenen. Masker was donkerder. Ja, die is er nu
afgeknipt. Geen onderhoud gehad en nu de schaar erin. Ze is het vast kijk maar naar dat oogje.
Op de verzamelsite stond er bij Babs vondeling en inbeslagname. Dat vonden we wel raar.
Wij hebben toen besloten de stiefdochter die Babs in oktober 2013 bij ons aanmelden eens te mailen of dit toevallig haar
stiefvaders Babs is. Ook contact met het asiel opgenomen.
De stiefdochter melde dat Babs al die tijd bij haar stiefvader in België is geweest maar onlangs is weggelopen.
Van het asiel ontvingen we bericht dat de chip inderdaad op naam van meneer X stond en dat Babs vreselijk verwaarloosd
en in een hele slechte conditie op 1 kilometer van het huis was gevonden. De mensen van het asiel waren met de politie
en de fod aan het overleggen om Babs in beslag te nemen.
Daarom weer met de stiefdochter gebeld. Zij wist niet wanneer en hoe Babs ontsnapt is. Babs was zoals altijd in de tuin
en kon daar niet uit (was ook nog nooit weggeweest). Tuin is afgezet met een hoge omheining. Uiteindelijk moet ze over
de omheining gesprongen zijn. Wat een wonder is. Babs is zo verschrikkelijk mager en in zo’n slechte conditie. Dat ze
werkelijk met haar laatste krachten over de omheining gesprongen moet zijn, haar enige weg om te overleven (zo typisch
Bouvier). De baas heeft geen enkele moeite gedaan om naar haar op zoek te gaan.
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Babs hield ons aardig in de greep. Heel de zaterdag hield een voor ons volslagen onbekende hond ons bezig.
De aanmeldingen van mensen die Babs wel in huis wilden hebben stroomden binnen.
Deze en de mensen die op de wachtlijst staan worden straks allemaal met de eigenaresse van het asiel besproken om zo
het beste huisje voor Babs te vinden.
Zondag 16 februari.
Drie van onze teamleden hebben er niet van kunnen slapen en hebben over haar gedroomd.
Vooral over dat Babs loops is en juist nu ontsnapt is. Het zal toch niet gebeuren dat er over 9 weken een nest puppen
wordt geboren waarvan de vader onbekend is.
Op zondag 16 februari heeft de stiefdochter besloten zelf naar het asiel te rijden om uitleg te geven.
Telefoongesprek met stiefdochter:
De eigenaresse van het asiel was niet aanwezig (weekend) maar wel een jongen die vrijwel van niets wist. Hij heeft haar
een paar keer proberen te bereiken, maar dat lukte niet.
Zij heeft al haar gegevens achtergelaten en haar is beloofd dat zij haar terugbellen.
Afijn, ze heeft Babs gezien en Babs herkende haar en was blij. Zij had ook foto’s meegenomen om te laten zien hoe zij
was. Op dit moment is ze broodmager.
Babs zit al 14 dagen in het asiel. Is nu pas loops geworden (dus de nachtmerrie van de ongewenste dekking komt
gelukkig niet uit). Die jongen kon ook niet vertellen hoe de procedure is.
In ieder geval schijnt het zo te zijn dat zij verplicht zijn de eigenaar te contacten. Waarom dat in de afgelopen 14 dagen
niet gebeurd is, wist hij ook niet. Misschien omdat zij er zo erg aan toe was dat ze hiermee hebben gewacht. Maar volgens
die jongen moest dat nog wel gebeuren. Waarom ze dan op de site stond terwijl zij verplicht waren de eigenaar eerst te
contacten wist hij ook niet. Hij wist verder ook niets af van de inbeslagname e.d.
Conclusie: ze heeft iemand gesproken die compleet niet op de hoogte is/was.
Maandag 17 februari.
Heel de maandagochtend en middag is er geprobeerd om iemand van het asiel aan de telefoon te krijgen. Dat lukte pas
tegen een uur of vier. Helaas was het weer iemand die er niets vanaf wist. Van die persoon wel het nummer van de
mobiele telefoon van de eigenaresse van het asiel gekregen. Verschillende keren dat nummer gebeld, de voicemail wel
10x ingesproken en SMS-jes gestuurd, maar geen reactie. We kregen het gevoel een stalker te zijn.
’s Avonds nog met zijn allen op internet gezocht of er nog een ander nummer van het asiel te vinden zou zijn.
Dinsdag 18 februari.
Dinsdagmorgen vroeg een SMS van de eigenaresse van het asiel:
Ik moet eerst groen licht krijgen van de politie en de fod. Zodra dat er is hoor je van mij.
’s Middags weer naar het asiel gebeld. Weer iemand anders aan de telefoon en weer uitgelegd waarom wij dringend de
eigenaresse van het asiel willen spreken. Ook gelijk maar even mensen van wie wij denken dat ze voor Babs geschikt
zouden kunnen zijn doorgegeven. Daar waren zij heel blij mee.
Om vijf uur eindelijk de eigenaresse van het asiel zelf aan de telefoon gehad:
Telefoongesprek met eigenaresse van het asiel
Het is dus wettelijk niet toegestaan om Babs vrij te geven omdat de eigenaar bekend is. De politie en dierenarts hebben
foto’s van Babs van voor en na het scheren. In overleg met de politie is besloten de eigenaar nog niet in te lichten. Ze
proberen nu een aanklacht tegen mishandeling rond te krijgen (en dus inbeslagname). Dat heeft even tijd nodig.
Babs is een lieverd die nog wel veel moet leren. De leeftijd hebben zij aan de hand van de registratie van de chip. Babs
kan niet met alle honden. De belangstellenden moeten dus hun eigen hond meenemen.
Zij dacht dat de stiefdochter Babs zelf wilde hebben. Maar die is juist bereid om te getuigen tegen haar stiefvader.

Pagina 25

Bouviersupporters Magazine
april 2014

Om de inbeslagname te laten lukken zijn er naast de foto’s van voor en na het scheren, een verslag van de dierenarts
belastende verklaringen afgelegd. De stiefvader moest alleen nog de afstandverklaring tekenen anders volgde er een
inbeslagname.
Even later belde de stiefdochter weer: haar stiefvader had gebeld. Hij was door de politie gebeld. Of hij donderdag 20
februari naar het politiebureau wilde komen voor de hond. Wat er precies de bedoeling is, is onbekend. Het kan zijn om
de afstandsverklaring te tekenen of dat hij de hond terug krijgt.
Zij gaat morgen de politie bellen om te vragen wat de bedoeling is en haar verhaal te vertellen.
Donderdag 20 februari
Het duurde die donderdag heel lang voordat we bericht van de stiefdochter kregen.
Vroeg in de avond berichten zij dat ze de politie heeft gebeld om haar verhaal te doen, maar had haar stiefvader nog niet
gesproken.
Om 22.30 berichten ze dat ze haar stiefvader niet te pakken kreeg.
We werden een beetje ongeduldig. Hadden zo gehoopt die avond duidelijkheid te krijgen.
Het moet goed komen. Ook voor ons die allen zo met hart en ziel strijden.
Babs moest eens weten hoeveel mensen er aan haar denken.
Vrijdag 21 februari
Inmiddels is het vrijdag 21 februari een week later en er is nog niets duidelijk.
Om 18.30 belde de stiefdochter:
Haar stiefvader is vandaag (vrijdag) naar de politie geweest en toen was er niemand……
Nog geen duidelijkheid.
Het plekje bij het teamlid was inmiddels niet meer beschikbaar daarom mensen van de wachtlijst benaderd.
Zaterdag 22 februari zijn de belangstellenden naar Babs geweest.
Verslag bezoek aan Babs belangstellenden 1:
De eigenaresse van het asiel kwam bij aankomst gelijk aanlopen met Babs zodat we eerst samen konden gaan lopen.
Babs had een jasje aan want ze is helemaal kaal en broodmager. Al vrij snel hebben we onze hond en Babs bij elkaar
gelaten. En ja dat was liefde op het eerste gezicht. Oren uitlikken, kont snuffelen. A. ernstig verliefd vanwege loopsheid,
kwijlen, Babs vond de aandacht prima. Stuk gewandeld, Babs is nerveus en schrikachtig maar is daar snel in te
corrigeren.
Babs heeft 2 probleempjes.
1e is de baknijd, die is extreem. Uit de hand voeren met onze eigen hond erbij had ze overigens geen problemen mee.
2e probleem is katten,.
Wij hebben 3 katten. We zijn met Babs daar bij de kattenverblijven geweest. Op een kat die blijft zitten doet ze niets op
uit maar owee als de kat gaat weglopen, dan wordt ze wild.
De eigenaar is niet bij de politie verschenen. Als hij geen afstandsverklaring komt tekenen gaat de procedure in
beslagname ingezet worden. Dit duurt iets langer.
Babs hoeft dankzij de getuigenverklaringen en ander belastend materiaal niet terug !!!
De eigenaresse van het asiel is een toffe meid. Die knetter druk is met de opbouw van het asiel en daarnaast werkt ze ook
nog bij de hondenbrigade. Babs wordt lekker vertroeteld. Heeft een warm hok met een mand en kussen.
Wij hebben een paar dagen bedenktijd gevraagd om alles op een rijtje te zetten.
P.s zijn vergeten foto’s te maken.
Maandag 24 februari
Helaas melden zij 24 februari dat zij afzagen van Babs. Zij durven het niet aan. Een van hun katten is 19 jaar, doof en
blind en die willen zij beschermen. Zijn bang dat er iets gebeurt als deze in de buurt van Babs haar etensbak komt.
Wij vinden het erg jammer.
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Belangstellenden 2.
Zij hebben nog niet zolang geleden hun Bouvier moeten laten inslapen. Hun herplaatser heeft de eerste jaren van haar
leven ook alleen maar buiten en in de schuur doorgebracht. Ze gaan Babs bekijken en overleggen ..... Ze hadden wel
tegen elkaar gezegd of ze wel weer een boef moesten nemen...ze willen een boef van de oude soort, schrander, trouw,
onverschrokken, robuust en ze zien de laatste tijd te veel onzekere ietwat angstige boeven in hun omgeving. Dat willen ze
absoluut niet!
Enfin... Ze laat mij z.s.m. weten en ze was blij dat ik haar belde ...
Babs is trouwens absoluut onverschrokken. Heeft het heft in eigen hand/poot genomen. Een echte ouderwetse
bouviereigenschap.
Dezelfde dag een weloverwogen beslissing gekregen:
Ok , ik heb nagedacht over het zielepootje.Ik heb besloten het nog niet te doen. Ben er zelf nog helemaal niet aan toe en
dan zou ik het alleen uit medelijden voor Babs doen. Ik denk dat ik nu nog niet realistisch kan denken over zo'n ( voor mij
grote) beslissing. Zou niet eerlijk zijn tegenover de hond ook, misschien. Ik begreep, dat er voldoende gegadigden zijn,
dus ik verwacht dat jullie ergens anders een "gouden mandje" voor haar kunnen regelen. Succes en als ik weer aan een
bouvier denk, hang ik gelijk aan de telefoon bij jou!!
De volgende op lijst benaderd. Zijn zeer ervaren bouviermensen. Hebben 2 heel sociale teven. Zij hebben Babs de vorige
keer ook op de website gezien en waren toen al verliefd. Dus is dit niet uit medelijden.
Tegen 17.00 die dag kwam eindelijk het verlossende telefoontje van de eigenaresse van het asiel: de afstandsverklaring is
getekend en Babs is zaterdag vrij voor adoptie.
De belangstellenden konden tot 18.00 bellen om een afspraak te maken.
Belangstellenden 3.
Per telefoon wilde het, uitgerekend nu, niet lukken met hen in contact te komen en is er via facebook een berichtje naar
hen gestuurd met het verzoek een van de supporters te bellen. Krijgen we bericht terug dat er iets mis met hun telefoon
is. Dat zij niet kunnen bellen. Via de chat van facebook geregeld dat zij morgen het asiel gaan bellen.
Dat hebben zij ook gedaan en er is een afspraak gemaakt om op 1 maart kennis te gaan maken. Zij nemen hun beide
honden mee.
Vrijdag nog even contact gehad. De mensen hebben er een heel goed gevoel bij. Haar mandje (drie zelfs) staat al klaar.
Ze hebben ook al vast alle afspraken en bezoekers voor de komende week afgezegd.
Zaterdag 1 maart waren wij natuurlijk weer veel te vroeg wakker. Ping hoe zou het gaan met Babs vandaag? Zal zij
meegaan?
Ons geduld werd weer op de proef gesteld. Maar eindelijk tegen 16.30 werd er gebeld:
BABS IS THUIS en heet nu Lyta, want bij een nieuw begin hoort een nieuwe naam.
Vanmorgen om 9.30 zijn wij gaan rijden. Toen we bij het asiel aankwamen stond het
voltallige personeel ons al op te wachten. Opeens stapte de eigenaresse van het asiel
naar voren met achter haar aan BABS. In het echt waren haar ogen nog mooier dan op
de foto en haar koppie nog innemender. Zij gaf meteen de lijn over aan ons met de
woorden: “Hier is Babs. Ga eerst maar een stukje wandelen. “
We zijn naar de auto gelopen waar onze honden in zaten. Die er uitgelaten, zij hadden
tenslotte ook een autorit van drie uur achter de rug. Na wat gegrom en gewauwel
tussen de dames zijn we gaan lopen. Binnen het kwartier had mijn man drie vrolijke
teven netjes naast elkaar lopend achter hem aan.
Babs kent niets. Wil achter alles (fietsers, scooters, auto’s) wat we tegenkwamen aan.
Terug bij het asiel hebben we de honden los gelaten op de speelweide. Het resultaat drie
met elkaar spelende dames. Dus Babs ging met ons mee!!!!
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Ze is wel heel, heel mager. De mevrouw van het asiel vertelde dat ze al iets is aangekomen in de vier weken dat Babs in
het asiel is. Onvoorstelbaar hoe mager ze vier weken geleden geweest is.
Daarna moest Babs de auto in. Ook dat kende ze niet. Onderweg werd alles aangeblaft. Na een uurtje heeft ze het
opgegeven en is gaan liggen.
Thuis aangekomen het volgende obstakel ze wilde ons huis niet binnen. Na wat aandringen was ze binnen en ging ze alles
verkennen. Ook de tuin is al grondig verkend.
Onze eigen honden vinden het nog wat vreemd, maar de oortjes zijn gelikt.
Op dit moment ligt ze aan mijn voeten en is mij aan het uitdagen om te spelen. Het is een hele speelse hond. Ze heeft
geen trauma ondanks alles wat ze heeft meegemaakt.
Haar vacht is wel heel erg kort. Het haar op haar oren is zolang dat we er vlechtjes in kunnen maken. Gaat goed komen.
Als ze wat gewend is en haar vacht wat gegroeid is gaan we haar rustig kennis laten maken met kam, borstel en schaar.
Moet je over een half jaar eens zien. Het wordt een pracht hond met een mooi zwart masker.
Wij hebben de eigenaresse van het asiel bedankt voor alle goede zorgen en laten weten dat Babs en haar nieuwe familie
veilig zijn thuis gekomen. Zij Whatsapten terug:
Ooo,wat goed zeg! pak van mn hart dat dat goed gegaan is!;)!
Dank je om dat even door te sturen! Heb alle documenten doorgemaild naar de Belgische chipinstantie, samen met de pv
nummer waarin staat dat ze afgestaan is.
Nu hopen dat ik snel alle documenten krijg voor de mensen zodat Babs ook via die weg op hun naam staat!
Wij wensen de nieuwe baasjes alle geluk met deze leuke bouvierdame! Wij hopen dat jullie beide andere dames haar een
heleboel kunnen leren over hoe je een fijn hondenleven kunt hebben en reken er maar op dat wij binnenkort bij jullie op
de stoep staan hoor. Deze dame heeft een heel bijzonder plekje in het hart van alle teamleden!!
Natuurlijk gaat er ook een heel groot DANK JE WEL naar de stiefdochter, de eigenaresse en medewerkers van asiel Dieren
in Nood en de politie die zich zo hebben ingezet voor Babs zodat ze nooit meer terug hoefde naar haar oude eigenaar!!
Dappere Babs / Lyta die het heft in eigen poot heeft genomen naar een beter leven.
Wij zijn blij dat wij je een handje hebben kunnen helpen en wensen je nog een lang en gelukkig leven.
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Verslag derde trimclinic 13 april 2014
13 april was het weer zover.... De trimclinic.
Wat is er nou leuker om lekker zelf met je hond bezig te zijn. Bovendien spaar je ook nog eens een hoop geld uit door zelf
de volledige verzorging van je boef te kunnen doen.
We hadden een prachtige locatie met een grote ruimte waar alle
trimtafels ruim konden staan en bovendien hadden we de beschikking
over een prachtige kantine. 5 deelnemende honden met hun baasjes
waren er helemaal klaar voor. We hadden Henk en Maria Udink bereidt
gevonden om deze dag te leiden...... Een schot in de roos !
We begonnen uiteraard met koffie en wat lekkers. Maar Henk had er zin
in en bonjourde ons binnen no time naar de trimruimte.
Allereerst kregen we uitleg over het juiste materiaal om een boef te
kammen en te borstelen, hoe kun je het beste klitten verwijderen, wat
zijn extra aandachtspunten.
Alle deelnemers begonnen op aanwijzingen van Henk hun boef te
borstelen en te kammen.
Toen dat klaar was kregen we uitleg over hoe een boef te modelleren en
te knippen.
Henk deed elke keer een stuk voor bij boef Bo.... ( die normaal niet zo handelbaar is maar onder de handen van Henk een
mak lammetje was ) en daarna mochten de baasjes zelf aan de slag.
Zowel Henk als Maria gaven goede tips....
Verzorging van oren en verzorging van de penis bij de reuen kwam aan bod..... Welke
middelen gebruik je daarvoor....
Hoe trim ik de voetzooltjes..... Waar moet ik op letten.... Moet je al het haar nou uit de oren
verwijderen of juist niet, hoe krijg ik dat het beste eruit. Hoe kan ik een klit verwijderen....
Tot waar loopt het platte dakje....
Welke scharen gebruik je, welke kammen en borstels gebruik je..... Waar moet je op letten
bij aanschaf van materiaal. Welk materiaal moet ik juist niet gebruiken ....goed voor de
prullenbak zeg maar.... Allemaal perfecte tips.
Om 13.00 uur stond de soep te dampen en stonden de broodjes klaar. We konden
lekker buiten zitten en de boefjes konden even lekker rondrennen en spelen.
Na de lunch en de nodige plaspauze, konden we met frisse moed weer verder.
Om 15.00- 15.30 uur waren we klaar en hard toe aan wat te drinken.
Nog even bijkletsen met elkaar over de gezellige zeer leerzame dag.
We bedanken alle deelnemers en hun honden die deze dag tot een zeer geslaagde
dag maakten.
We willen Han en zijn familie bedanken voor het gebruik maken van de
prachtige locatie.
Tevens bedanken we Henk en Maria voor de superuitleg en de leuke
begeleiding van ons allemaal.... We hebben heel veel (bij) geleerd.
Volgend jaar weer ?????
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