april 2015
Jaargang 7, nummer 41

Stichting Bouviersupporters Oostendorperweg 57 - 7481 VE - Haaksbergen KvK 51469820 IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 BIC : RABONL2U Fiscaal nummer 850034814

Itam en de schildpad

18 pagina’s Hoe is het met …
De reünie van Coca’s puppen
Verhaal achter de herplaatsing van Ruva
Verslag wandeling 6 april 2015

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bouviersupporters.

Van de bestuurstafel.
Op 6 april 2015 was onze halfjaarlijkse wandeling. Dit maal togen 74 baasjes en 53
boeven het prachtige natuurgebied Loonse en Drunense Heide in.
Onder hen een groot aantal “puppen van Coca”. Een verslag van deze reünie kunt u
lezen op pagina 26.
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Het waren weer een paar drukke maanden.
Met de bemiddeling zijn we erg druk geweest. We hadden een aantal niet zulke
makkelijke exemplaren in de bemiddeling. Het doet ons dan ook enorm goed dat ook
deze wat moeilijker honden een goed plekje hebben gevonden.
Een speciaal geval was Puck/ Luna nu Ruva. Een jong teefje dat door een handelaar op
marktplaats te koop werd aangeboden. Haar verhaal is te vinden op pagina 24.
Ook haar nieuwe baasje heeft ons een verslag gestuurd over de eerste weken van en
met Ruva
Op 3 november 2015 bestaat de Stichting Bouviersupporters 5 jaar. De stichting wil
deze gelegenheid benutten om extra bekendheid te geven aan haar activiteiten en het
contact met haar begunstigers en sympathisanten nauwer aan te halen.
Deze dag zal op zondag 18 oktober zijn.
We moesten natuurlijk ook op zoek naar een geschikte locatie. Deze locatie moet
redelijk centraal in Nederland liggen. Gelukkig was deze snel gevonden.
We gaan naar het terrein van de Bouvierdressuurgroep Woerden in Woerden.
Later dit jaar zult u een uitnodiging voor deze dag in uw mailbox ontvangen. Hoe deze
dag, die wij de Boedoedag noemen, eruit gaat zien blijft nog een beetje een verrassing.
Echter de naam verraad natuurlijk al wel een beetje wat we gaan doen.
Op 21 juni 2015 zullen wij aanwezig zijn op de door de NBC georganiseerde Kampioens
Club Match. Dit keer op een andere locatie bij KC de Kempen, Kervel 3 te Geldrop. Wij
hopen u daar te mogen verwelkomen.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
1 mei 2015
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2015
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Activiteiten in 2015
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 2015 staan in ieder geval op het programma.
• 21 juni 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM op de nieuwe locatie bij KC de Kempen, Kervel 3
te Geldrop.
• september 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in..
• 18 oktober 2015: feestdag i.v.m. 5- jarig bestaan van de stichting
• december 2015: Midwinterwandeling 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). De belastingdienst houdt toezicht op het inkomsten
en uitgave beleid van de ANBI-instelling.
Van 1 maart 2015 t/m 30 april 2015 heeft Stichting Bouviersupporters

Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Opbrengst van de activiteiten
Donaties Ruva

€ 1008,00
128,00
280,00
--------------

Totaal

€ 1.416,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Kosten Ruva
Bankkosten
Website kosten
Kosten wandeling
Totaal
Resultaat

€ 280,00
- 48,64
- 43,41
- 28,50
------------/ - 400,55
----------€ 1.015,45
=======

De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de
honden en hun bazen.
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 t.n.v Stichting Bouviersupporters te
Haaksbergen.
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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 is. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf,
graag met onze lezers delen.

Tjabo
Tjabo een anderhalf jaar oude heer van stand is in 2014 bij zijn fokker terug gekomen, omdat zijn baasjes niet meer voor hem konden
zorgen. 5 december 2014 is hij verhuisd.

5 maart 2015
Vandaag precies 3 maanden is Tjabo bij ons in
huis. Het gaat super goed. We maken
vorderingen bij de hondenschool af, blijf, hier
alle commando’s gaan van een leien dakje. Hij
is de beste van de groep erg leuk voor hem
maar ook zeker voor mij.
De verlatingsangst is al een stuk minder. De
dagen dat ik werk komt er ‘s morgens en
‘s middags een meisje hem goed uitlaten zodat
hij maximaal 1 tot 2 uur alleen is en dat gaat
super. We zouden kunnen afbouwen naar 1
maal per dag, maar ik wil het nog een maand
volhouden om de terug val te verkleinen.
Het loslopen en grote wandelingen daar geniet
hij enorm van ook het autorijden vind hij
geweldig. Omdat hij in het begin een eigen
veilige plek moest hebben en absoluut niet in
een bench wilde hebben we een kennel
gemaakt. Daar slaapt hij sinds een week met
de deur gewoon open in geweldig he!
Tjabo heeft veel meegemaakt en nu heeft zijn
gouden mandje gevonden / gekozen.
Wij zijn zo gelukkig met hem dat wilde we toch
even met jullie delen.

Tjabo met zijn liefje Fayette
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Inmiddels zijn Tjabo en bazin geslaagd met een geweldige beoordeling en onderaan een opmerking van de trainer waar
ze trots op mogen zijn.

Rambo
In april 2014 werd er contact met ons opgenomen door de eigenaresse van een hondenhotel. Zij hadden Rambo een teefje van 12 jaar
tijdelijk opgenomen die door haar vrouwtje was afgestaan. Het verhaal was dat het vrouwtje bij de dierenarts was geweest om haar in
te laten slapen. Op 26 april 2014 is zij verhuisd.

Update 9 april 2015
Rambo is erg ziek geweest. Nu een maand geleden.
Ze had een darmontsteking die niet over wilde gaan.
Na onderzoek bleek die ontsteking door een bacterie
veroorzaakt te zijn. Gelukkig geen kanker waar we
bang voor waren.
Ze is weer helemaal happy. Alleen wat te zwaar, het
is een enorme lekkerbek.
Op de foto zijn we bijna klaar met trimmen.
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Cody (Stefke)
Cody was 8 maanden toen hij als vondeling in een Belgisch asiel terechtkwam. In augustus 2014 is hij verhuisd. Cody kende nog niet
veel, was nogal onderdanig en ietwat angstig.

Update maart 2015
“We zijn inmiddels zes maanden verder. Het is een super hond,
alleen als hij aan het spelen is hoort hij heel slecht maar
uiteindelijk komt hij toch aan huppelen. Zodra ik thuis kom gaat
hij gelijk mee naar een honden uitlaatplaats waar hij lekker kan
spelen en rennen.
Hij kan de hele dag goed alleen zijn wat we niet hadden
verwacht. De bench is allang verleden tijd. Hij kan in de
woonkamer en de gang lopen zonder iets te kapot te maken.
Zijn knuffelgedrag is super hoog en 's avonds gaat hij mee naar
boven om er zeker van te zijn dat we boven zijn,
waarna hij lekker beneden gaat slapen op zijn kussen.
Hij kan zich als clown gedragen waardoor iedereen smelt door
zijn aandoenlijke en lieve blik.
Al met al hebben we er geen spijt van dat we een bouvier
hebben aangeschaft
Vandaag was het heerlijk weer en zijn we lekker naar het strand
geweest. We kwamen lekker moe thuis waarna hij vrij snel op
zijn kussen in dromenland was.”

Boris
Boris geboren in mei 2012 werd in maart 2015 bij ons aangemeld. Vanwege
omstandigheden was het beter dat Boris ging verhuizen. Boris is een enthousiaste,
gecastreerde reu die heel graag werkt. Hij duldt geen andere mannen op het erf.
Buiten het erf is het een lieverd. Op 29 maart is Boris door zijn oude baasjes naar
zijn nieuwe thuis gebracht.
Zij berichten ons:
” Alles is prima verlopen. Het voelde goed, maar het was wel moeilijk om hem achter
te laten.”
En van de nieuwe baas
“Boris is een ontzettend mooie en lieve hond. Vannacht is het heel goed gegaan.
Boris heeft onder aan de trap geslapen. Nu ligt hij heerlijk op z'n gemak buiten.
We gaan het samen langzaam opbouwen allemaal. Ik heb er alle vertrouwen in.
Zeer bedankt.”
9-4
Het gaat super met Boris. Meneer is heel blij met hem.
’T is een hele lieve vriendelijk reus. Bezoekers thuis geen
enkel probleem. Mensen en andere honden buiten geen
probleem. Bij de trimmer geen enkel probleem. Een
gezellige huishond die er heel erg van geniet om onder
de mensen te zijn. Hij is heel erg speels, meneer moet
hem af en toe wel een beetje afremmen.
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Timo
Door privé omstandigheden kreeg de net eenjarig Timo niet de aandacht die hij verdiende. Hij zat te vaak en te lang alleen en daar kan
hij moeilijk mee omgaan. Op 14 februari 2015 is hij verhuisd.

Hier een tweetal foto's van onze pretletter Timo, bij het
hondenstrandje vlakbij ons huis.
De lol spat ervan af, leuk beestje hoor.
Hij doet het heel goed, zit op school !!!
Hij gaat met de hondenuitlaatservice mee en wij lopen
ons een versuffing, kortom, hij en wij zijn erg blij met
elkaar!
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Itam
Itam is een reu geboren in september 2012. Het is een leuke overenthousiaste, lieve, speelse hond. Kent veel commando's. Hij werd
bij ons aangemeld vanwege ziekte van zijn baas. Door die omstandigheden kon Itam gewoon zijn energie niet kwijt. In het december
magazine heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen over de achtergrond van deze herplaatsing. Dit verslag kunt u ook vinden op
onze website http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html.

Van Itam krijgen we steeds hele leuke mailtjes:
Maart 2015
Wat hebben mijn baasjes genoten van het magazine en ik sta er goed in.
Met mij zoals je op de foto’s ziet gaat het hartstikke goed. Kroelen is mijn
grootste hobby, en de paarden die langs komen bang maken, maar dan
krijg ik van de baas op mijn kop.
Mijn vriendje Dex is overleden, ja hij was ook al 14 jaar. Nu heb ik Gaby
voor mijn alleen en zijn wij echt een koppel.
Bedankt voor het mooie magazine.
Een poot en een knuffel van Itam
April 2015
Wat de baas nu weer in de vijver heeft gezet? Een paar
lelijke torren! Ik moet er iedere keer tegen blaffen. Als ze
dan bewegen schrik ik wel een beetje en doe een stap naar
achter. De schildpadden storen zich niet aan mij.
En zoals je ziet ben ik nog steeds aan het fietsen met de
baas, ik word steeds liever en gehoorzamer.
Voor het waken ben ik een kanjer, maar ik moet het wel
alleen want Gaby mag zich er niet mee bemoeien.
Zo nu ben je weer een beetje op de hoogte, dat ik het goed
maak.
Groetjes aan Bert (gedragsdeskundige, aangesloten bij onze
Stichting die met Itam gewerkt heeft) en tot het volgende
berichtje.
Dikke knuffel van Itam.
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Ruva de hond die ik niet wilde….
Soms kan het leven raar lopen. Toen begin dit jaar bij mijn 5 jarige maatje
lymfeklierkanker werd geconstateerd stortte mijn wereld in. Ik had altijd
herplaatsbouviers gehad en Nika was mijn eerste bouvierpup. We hadden samen
een fijne hechte band opgebouwd en we hadden verwacht dat we nog jaren bij
elkaar konden blijven. Het lot beschikte anders.
Na het ietwat te hebben laten bezinken, ging ik over tot actie. Ik moest straks
verder zonder Nika. Mijn ervaring dat het vinden van een hond die bij je past tijd
kost gaf de doorslag contact op te nemen met Bouviersupporters en een advertentie
te plaatsen op Marktplaats.
Op de advertentie kreeg ik een reactie van een aardige man die wel een 2 jarige
bouvierteef met stamboom wist bij een goede kennis van hem uit Staphorst. Ik
gebeld met de desbetreffende kennis, een 95 jarige man. De hond zat altijd in de
kennel en ’s nachts sliep ze in het varkenshok. “Is ze zindelijk?” vroeg ik. “Och ik
moet wel eens wat opruimen als ik niet vroeg genoeg ben”. Nu dat leek me niks,
mijn moeder spoorde me nog aan ga kijken, maar nee ik hield voet bij stuk. “Deze
hond is niks voor mij”.
Ondertussen had ik Nika op 6 februari in laten slapen, nog geen 4 weken na de
diagnose. Even stond mijn leven een hele week stil, ik wilde gewoon alleen zijn met
mijn verdriet. Geen bouvier kijken of zelfs maar aan een andere denken. Alleen mijn
kleine hondje en ik.
Maar het leven gaat door. Ik was al bij een paar kanjers wezen kijken, waaronder
Boris (zie pagina 7), geweldig wat een hond. Er was direct een klik tussen ons.
Hoopvol ging ik de tweede keer samen met mijn hondje Jazzy naar Boris. Tussen Boris
en mij was het direct weer goed, maar Boris wilde niks van Jazzy weten. Hij was zelfs
agressief naar haar toe.

Nika

Een paar andere kandidaten bekeken, maar nee met geen van allen ging het wat worden.
Ik kreeg een berichtje van een vriendin van mij, er stond een mooie boef met zeer goede stamboom op Marktplaats. Ok
ik ga wel even kijken. Zindelijk, goed met andere honden en in huis gewend, dat kreeg ik van de desbetreffende
verkoper te horen. Ging alleen niet zo goed met zijn teven, maar dat lag aan zijn teven. Ik de stamboom maar weer
eens bekeken en naar een fokster gebeld. Wat een aardige behulpzame vrouw, zij gaf me het telefoonnummer van de
fokker. De fokker gebeld, ja hij kende de hond nog wel, hij had hem geplaatst bij een 93 jarige man uit Staphorst. Oke
ik wist genoeg, die hond wilde ik dus niet.
De volgende dag belde Jantina mij. De hond kwam uit een hele goede
lijn en zat bij een handelaar. Toen heb ik haar mijn verhaal verteld wat
ik wist van Puck/ Luna (nu Ruva). Zo is het balletje gaan rollen. De rest
is bekend hoe ze bij de handelaar is weggehaald. (zie pagina 24)
Na lang denken wel of niet beginnen aan een hond van 2 jaar die niks
kent en niet zindelijk is dacht ik waarom niet? Ze had mijn pad toch al
een paar keer doorkruist en een andere kandidaat kon ik ook niet
vinden. Dus toen Jantina belde of ik het aandurfde kon ik ook met volle
overtuiging “Ja”zeggen.
Vijf maart om 5 uur ‘s morgens op weg naar Tannenhof (= opvang voor
honden in Duitsland). Om 10 uur kwamen we aan. In eerste instantie
schrok ik best wel toen ik Ruva zag. Ze was echt heel erg mager en
ietwat onzeker naar ons toe. Na de eerste kennismaking zijn we samen
met Jazzy gaan wandelen. Dit ging prima, Ruva snuffelde een paar keer
aan Jazzy en liep toen gewoon verder. Zo’n goed contact had ik nog niet
gezien met alle kandidaten die ik had bekeken.
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Ze trok nogal aan de riem, maar na een tweetal correcties van mijn kant begreep ze direct dat dit
niet de bedoeling was. Ze heeft tot op de dag van vandaag niet meer getrokken aan de riem. Ja geen twijfel meer, dit
ging mijn maatje worden. Mijn gezinnetje was weer compleet!
De reis heeft ze prima doorstaan. Het was voor ons allen even wennen. Ruva is best onstuimig en Jazzy is heel rustig en
dat gaf in het begin wel wat strubbelingen. Na wat advies ingewonnen te hebben of het nu een spel was of de baas
spelen over Jazzy is dit nu ook goed. Ik geef aan dat ik het niet wil en dit wordt prima geaccepteerd en er heerst rust in
huis.
Ze heeft al ontzettend veel geleerd in de 6 weken dat ze nu al bij ons is. De zindelijkheid is me alleszins meegevallen.
Er zijn 3 ongelukjes gebeurd, maar ze meldt zich nu netjes als ze naar buiten moet. Traplopen kon ze na een week. In
de bench slapen na een paar dagen prima. Ze is verder rustig in huis. Is heel baasgericht. Kan ondertussen zitten en
liggen op commando en volgt als de beste!
Enkele leuke weetjes van Ruva;

- doet pilatesoefeningen, dan gaat ze met haar achterpoten doorbuigen
helemaal naar achteren gestrekt en ze staat dan op haar voorpoten
-

ze kan ontzettend hoogspringen
vindt met de bal spelen geweldig
kan haar achterpoten met gemak in haar nek leggen
ze is inmiddels al model geweest op school en ziet er nu weer helemaal
als op en top bouvier uit.
- nu 3 lessen gehoorzaamheidscursus gehad en als bescheiden baasje
mag ik zeggen dat ze het enorm goed doet!
- ze lijkt qua uiterlijk veel op Nika

Kan ze dan al alles? Nee we zijn er echt nog niet.
Zo is haar verlatingsangst enorm! Ik ben in samenwerking met een
gedragsdeskundige bezig met het opbouwen. Ze is van 20 seconden nu gisteren voor
het eerst naar de 10 minuten. Dan ben ik gewoon in de gang, muisstil. Ruva in de
bench. Het zal tijd en vertrouwen kosten dat Ruva begrijpt dat dit baasje wel terug
komt. Dat haar wereld niet instort als ik er niet ben.
Verder moet ze leren dat ze niet met haar poten op tafel, in de vensterbank, het
aanrecht en tegen de deuren mag opspringen. In de auto zijn we er ook nog niet, maar dit gaat ook beter. Als we iets
remmen dan jankt ze direct en raakt enigszins in paniek.
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Voor mij is het een geweldig lieve en sociale hond. Ze wil alles voor je doen en ook al zag ik het in eerste instantie niet
met haar zitten. Ik ben zo blij dat het lot anders beschikt heeft. Wat een topper! Mijn gezinnetje bestaat weer uit een
uiterst gelukkig en tevreden baas en 2 tevreden honden.
Een ieder bedankt voor alle steun om Ruva bij de handelaar weg te krijgen en het meeleven en steun.
Veel liefs Y. en een pootje van Ruva en Jazzy
Ruva= Raar, Uniek, Vastberaden, Aardig

Wana (Dana)
De anderhalf jaar ‘oude’ Dana had nog al problemen met vreemde mensen op het erf. Daarom
zochten de oude baasjes een plek waar Dana lekker veel buiten kan zijn, bij voorkeur landelijk en
waar het rustiger is dan bij hen. In september 2014 is Dana naar haar nieuwe thuis gebracht.

Maart 2015
“Ik wil even laten weten dat we nog steeds super blij zijn met onze Wana (v/h Dana).
Ze is een echte buitenhond en ze komt niet voorbij het openstaande(!) hek. Ze heeft
zich wonderbaarlijk snel aangepast. Wij wonen aan een dijk en Wana slaat aan als
iemand zich lopend of op de fiets aan ziet komen.
Ik heb nog een vraag: haar ondervacht lijkt wel van vilt. Het zal te maken hebben met
het feit dat ze bouvierachtig is. Heeft iemand van de stichting hier misschien ervaring
mee? Zodra het weer het toelaat wordt ze weer geschoren.”
Ons antwoord:
Dat de ondervacht vervilt kan komen door het scheren. ( met knippen hebben ze dat
vaak minder) Met een zg "coatking" kun je de vacht wel behoorlijk goed ontwollen.
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Bajja
In december 2014 werd Bajja bij ons aangemeld. Haar
baasjes gingen verhuizen en Bajja kon niet mee. Uiteindelijk
is ze toch mee gegaan en het ging in eerste instantie best
goed. Maar na een aantal weken bleek dat Bajja toch niet
gelukkig was en was het beter dat zij ging verhuizen. Bajja is
een super hond. Lief braaf, gewoon een heerlijke hond.
Ze is doof aan 1 oor vanwege het ontbreken van
trommelvlies.
Op 29 maart 2015 is Bajja naar haar nieuwe thuis gebracht.
Een hele blije nieuwe baas vertelde dat Bajja gelijk het
nieuwe huis is gaan inspecteren.
Het oude baasje was heel erg verdrietig, maar heeft kunnen
zien waar ze gaat wonen. In een huis met een heerlijke grote
tuin waar Bajja weer helemaal happy kan worden.
2 april
Vanmorgen even voor een checkup bij de DA geweest. Haar
ene oor is nog ontstoken. De dierenarts vermoedt dat het
andere oor wel doof is. Van harde geluiden schrikt Bajja wel.
Ze is dus niet helemaal doof.
Volgende maand gaan ze dat verder onderzoeken, want dan
moet ze terug komen. ( ze wilden nu niet te veel plagen)
M. heeft vanmorgen even getest of Bajja alleen in de auto
wil blijven, want ze heeft morgen een afspraak bij een
specialist. Nou geen enkel probleem dus Bajja gaat mee.
9 april
Met Bajja gaat het super, komt helemaal tot leven. Staartje
kwispelt blij, ze raced de trap op en af.
Ze wandelen veel. Zit graag achter het stuur in de auto als
ze even achter moet blijven. Kan het dashboard kastje
openmaken want daar liggen koekjes in en steelt van het
aanrecht en tafel. Laat scheten bij de vleet die ook nog eens
onwijs stinken....En M. die geniet volop
30 april
Bajja is een dievegge ....ze lust ook peren en koffiemelkpoeder ... heeft dus een sterk darmstelsel, want ze heeft er
geen last van. Ze weegt inmiddels 36 kg en is helemaal opgeleefd. Over twee weken wordt er een bultje bij haar ooglid
weggehaald. Voor die tijd gaat ze nog even naar de kapper

Maatje
Ik wil jullie nog laten weten hoe het nu met Maatje gaat.
Zoals jullie weten heb ik Maatje 2 maanden geleden laten steriliseren. Ik had
gehoopt dat ze daarna wat rustiger zou worden. Helaas is ze buiten veel feller
geworden. Vooral tegen kleinere hondjes. Heel dominant. En luisteren ho maar.
Dus helaas kan ik haar niet meer in het bos loslaten. Wat ik erg jammer vind.
Als ik haar roep heeft ze gewoon maling aan mij en komt ze niet. Thuis is ze
verder heel lief en dan luistert ze wel.
Verder trekt ze ook behoorlijk aan de lijn. Vooral als ik begin met uitlaten. Ze kan
het wel, want daarna loopt ze heel rustig naast mij.
Daarom ben ik begonnen met een gehoorzaamheidscursus. Ik hoop dat het een
beetje helpt zodat ik er weer plezier in krijg om haar uit te laten.
Verder is het een schat van een hond en zijn we erg blij met haar. Ze heet Maatje
maar ze ook echt een maatje..
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Boyca
Boyca is een kruising Bouvier- Berner Sennen door ziekte, kon er niet meer gegeven
worden waar Boyca behoefte aan heeft en werd er voor Boyca een nieuw thuis
gezocht.
Met veel verdriet hebben de baasjes Boyca 23 januari 2015 naar zijn nieuwe thuis
gebracht

Update maart 2015
Hallo hier weer een berichtje van ons.
Boyca is een erg vieze hond heeft namelijk door bagger en/of rotte vis
liggen rollen. Na twee keer wassen is het een beetje te doen, maar de stank
blijft.
Volgens ons vindt hij het zelf een geslaagde actie. De beste parfum die er
bestaat. De halsband hebben we weg moeten doen. De lucht stank zat er
geheel in. Na een nacht groene zeep was het er nog niet uit.
Op de training heeft hij blijf geleerd en aandacht vast houden het gaat al
beter. De aandacht was vooral voor de snoepjes.
Verder gaat het goed met hem. De oorontsteking is over.

Dolly
De topfitte Dolly van 10 jaar moest verhuizen, omdat haar baasje overleden is en het bazinnetje van het platteland
verhuisd is naar de grote stad. Dolly kon absoluut niet wennen aan dit drukke leven.
In de vorige magazines heeft u al over haar kunnen lezen.
Haar laatste baasjes hebben er van alles aangedaan om er voor te zorgen dat Dolly en hun Twister op een normale
manier samen in één huis konden wonen. Helaas hebben zij de moeilijke beslissing moeten nemen dat het voor Dolly
beter was dat zij weer ging
verhuizen.
Gelukkig was een nieuw adres
snel gevonden.
Dolly die nu Duschka heet
woont nu samen met twee
andere bouviers. En dat gaat
heel goed.
Ze gaat met hen mee naar de
hondenschool.
Ook deze mensen zijn
verbaasd over haar leeftijd en
de fitheid.
Ze loopt heel lichtvoetig naast
de fiets mee. 6-7 km lijkt voor
haar een opstartrondje, terwijl
de anderen op apegapen
liggen. Ze gaat nu regelmatig
mee naar de zaak. In het begin heeft ze de hele toko bij elkaar gejoeld als het baasje even uit zicht was ( je zou haast
oordoppen leveren aan je klanten) maar gelukkig was dat met een aantal dagen afgeleerd. In de middag gaan ze een
ronde wandelen in de drukke stad. Dit is voor haar geen enkel probleem, de drukte deert haar niet. Echter gaan ze met
haar in een minder druk gebied wandelen dan is het donders oppassen. Dan wil ze elke auto of fietser wel aanvallen.
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Punks nu Babs
Punks is een jong teefje dat door haar leeftijd en gebrek
aan goede begeleiding wat onzeker is. Het was beter voor
haar om te gaan verhuizen.
Op 10 april is zij verhuisd.
Bericht van de nieuwe bazen 26 april:
“Sinds twee weken woont Babs bij ons in huis. De eerste
week was ze flink aan de diarree en daardoor erg onrustig.
Om te checken of dit niet alleen aan de stress lag, zijn we
even naar de dierenarts geweest.
Na een ontwormings- en antibioticakuur en
diarreeremmers ging het een stuk beter en kreeg Babs zelf
ook wat meer rust.
Ze kijkt haar ogen uit, vooral buiten. Al die dierengeluiden
uit het bos is ze niet gewend. Ze is ietwat onzeker, in
nieuwe situaties loopt ze tegen m’n benen aan geplakt.
De eerste ontmoeting met de bouvier van mijn ouders en
later de rottweiler van mijn zus vond ze ook dood eng, ze
hapte flink toe. Toen ze eenmaal door had dat de andere
twee dames alleen maar wilden spelen werd ze enorm
enthousiast. Nu speelt, knuffelt en wandelt ze met hen.
We wandelen drie keer per dag in het bos en af en toe
fietsen we ook nog een klein stukje.
Veel dingen waren voor haar nieuw: een eigen kleedje om
op te slapen, een eigen voerbak, een dierrijk bos en nog
een aantal dingen meer. Ze heeft inmiddels ook haar vaste
plekjes in huis gevonden. Het liefst ligt ze bij het raam van
de erker want dan kan ze buiten alles nog in de gaten
houden.
Er zit nu meer algemene rust in Babs. Gewoon lekker
blijven liggen als wij in huis rondlopen, rustig de brokken
opeten en rustig slapen. Maar.. ze kan ook enorm
knuffelen!
Wel jaagt ze nog enorm op katten, wat wij uiteraard wisten
van tevoren. Binnenkort gaan we even op ontdekkingstocht
wat we hieraan kunnen doen, om haar (en onszelf) ook op dit
onderdeel meer rust te geven. Ze heeft er alles voor over, zelf
over hekken springen van 1.40 meter hoog!
Op dit moment ligt ze heerlijk op mijn voeten voor de bank
hard te snurken. Vandaag is ze ook weer actief wezen
wandelen en nog even gefietst, waardoor ze haar vele energie
een beetje kwijt heeft kunnen raken.
Babs is een enorme schat die behoefte heeft aan liefde,
aandacht en regels en het gaat zeker de goede kant op!”

Pagina 15

Carel nu Django

Door omstandigheden werd er in maart 2015 voor de zes jaar oude Carel
met groot verdriet een ander thuis gezocht.
Carel is een hele lieve, bescheiden hond. Maar hij kan ook heel eigenwijs
zijn. Hij is waakzaam en vitaal.
In het weekend van 10-11 april zijn de oude baasjes op bezoek geweest bij
de mogelijk toekomstige baasjes. Er was een hele goede klik van alle
kanten en Carel is bij hen gebleven.
De oude baasjes moeten het nog een plek geven. Het blijkt toch moeilijker
dan gedacht, maar rationeel gezien vinden ze dit voor alle partijen het
beste.
De nieuwe baasjes zijn helemaal gelukkig. Carel heet vanaf nu Django dat
is zijn stamboomnaam.
Django heeft al lekker los op het strand gelopen. Er moet nog wel aan het
uitvallen naar fietsers worden gewerkt.
Met het uitzoeken van de stamboom, bleek dat Django ook nog ver weg
familie (achterneef) van hun vorige boef te zijn.
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Mazzel en Mix (Pim en Pom)
Waren in januari 2014 een maand of 7 toen ze samen met hun moeder Rona
gevonden werden en in het asiel kwamen Rona. ( nu Coca en ook moeder van
de pups die in het asiel geboren zijn en waarvan velen via ons een nieuw thuis
gevonden hebben en waarover u op pagina… kunt lezen).

Zoals ik u al vertelde, gaat het super goed met Mix en Mazzel. Ze zijn
erg lief en aanhankelijk, ze lopen niet meer weg en volgen mij heel de
dag.
Mix trekt nog wel bij het wandelen, daarom mag ik ze, vanwege een
operatie aan mijn nek, voorlopig niet zelf uitlaten aan de lijn. Mazzel
springt uit enthousiasme als ik even weg ben geweest en Mix denkt nu
dat zij dat ook moet doen. Dus dat moet ik ze nog afleren. Verder
luisteren ze heel goed.
Gister waren ze in de tuin aan het spelen en ik hoorde een gejank, zo zielig. Dus ik vlug gaan kijken en ja hoor de
honden van de overburen, hij laat ze soms bij ons achter uit, had Mix in haar neus gebeten. Dwars door het hekwerk
notabene. Een hele snee in haar neusje en ze heeft al een kromme poot, denk ik opgelopen bij het zwerven. Afijn ik heb
er jodium opgedaan en hoop dat het mooi gaat genezen.
Ze hadden ook de tuintafel ontdekt en vonden het heerlijk om daar op te
gaan liggen.
De tafel was te klein voor twee. Omdat ze alles samen doen, hebben we er
nu een grotere tafel neergezet en jawel hoor ze gaan er samen opliggen.
Wat ben ik blij met onze hondjes en ......mijn man nu ook. Hij moet ze nu
uitlaten en hij vindt dat best fijn. Ik mis dat wel heel erg hoor.
Nog enkele mooie foto's van onze meiden die wij niet meer kunnen missen.

Hier was ik(Mazzel) nog wat kleiner en nog niet naar de kapper geweest en dacht ik zal ik net als mijn zus ook in de vijver springen
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Hier zijn we bij ons achter aan het wandelen Hier zijn we lekker vrij op het
en de zon ging onder
strand aan het wandelen

Zo knuffelen wij in ons nestje 's avonds weer in onze kamer. Als het
baasje zegt we gaan slapen gaan we daar onmiddellijk naartoe.

Buck
Vanwege omstandigheden werd Buck een teefje van net één jaar bij ons aangemeld. Voor
een jong teefje staan er heel veel mensen op de wachtlijst. Samen met haar baasjes is
daar het voor Buck beste adres uitgezocht.
Zondag 26 april was de kennismaking. Die is goed verlopen en Buck is mee naar het hoge
noorden gegaan.
De mensen gaan lekker met haar aan de slag.
Buck zal wel "zeebenen" moeten krijgen, want de weekeinden en vakanties worden op een
boot doorgebracht.
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Jayden
Jayden is opgegroeid bij een ouder echtpaar. Zijn baas is
overleden. Zijn vrouwtje moest de verdrietige beslissing
nemen om vanwege haar gezondheid afstand van Jayden te
doen.
Er werd een leuk gezin voor hem gevonden. De kennismaking
verliep prima. Jantina van ons team is bij deze kennismaking
aanwezig geweest. Zij heeft Jayden ervaren als een prachtige
boef met een fijn karakter. Tijdens de
kennismakingswandeling zijn we diverse mensen en andere
honden gepasseerd en daar reageert hij goed op. Hij kent de
commando’s en loopt netjes aan de riem. In december 2014 is
Jayden verhuisd.
Er heeft een klein incident plaatsgevonden toen de 12 jarige
dochter met hem aan het spelen was en er een koekje op de
grond viel. Zowel Jayden als de dochter wilden dit tegelijk
pakken waarop Jayden gehapt heeft. De dochter heeft nu
angst gekregen voor Jayden.
Jayden heeft ook wat moeite met de drukte die een gezin met
zich mee brengt. Als hij op zijn kussen ligt wil hij niet gestoord
worden. Hij geeft dit aan door te brommen. Het leiderschap
wat Jayden nodig heeft ontbreekt.
Daarom is er besloten dat het voor Jayden beter was als hij
ging verhuizen.
Op 23 april 2015 zijn er belangstellenden naar Jayden
geweest. Zij hebben hem meegenomen.
Berichtje van de oude baasjes:
“Jayden heeft zicht voorbeeldig gedragen, maar heeft ook
eventjes gegromd, dus de mensen hebben goed kennis met hem gemaakt. Ze hebben hem meegenomen! Hij liep zo
aan de lijn vooruit met hen de deur uit.
Ik heb er een goed gevoel over. Het is heel dubbel, want verdrietig ben ik ook wel, maar ik denk dat hij bij hen alle tijd,
aandacht en zorg krijgt!
Berichtje van de nieuwe baasjes:
“Tijdens de terugrit van anderhalf uur heeft hij niet geblaft. Thuis liep hij gelijk mee het huis in. Hij trekt niet aan de
lijn. Negeert andere agressieve honden. Hij zou reageren op trekkers. We zijn 5 trekkers tegengekomen zonder
problemen. Hij geeft nu zijn hele bak leeg gegeten en gedronken en ligt te snurken. Jayden mag vannacht slapen waar
hij wil. We laten alle deuren open.”
Ook het eerste baasje van Jayden is op de hoogte gebracht.
29 april 2015: Een weekje Jayden in huis.
“Om maar meteen met de deur in huis te vallen wat een pracht exemplaar.
Met wat sceptisch gevoel zijn we vorige week kennis gaan maken met Jayden.
Mede door de eerlijkheid over het bijt incident ga je toch met een andere blik kijken naar
de hond.
Zeker mijn vrouw was in eerste instantie wat gereserveerd zij wil een kroeldier en geen
bijter. Nou, nu een week verder waar ligt Jayden te vrijen?
Juist helemaal goed bij vrouw en dit allemaal zonder ook maar 1 grom. Waar ze hem ook aait.
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Afgaande op de tekst dat als Jayden in zijn mand ligt niet gestoord wil worden en dit dan kenbaar
maakt door wat gegrom hebben we dan ook uit getest. Inderdaad de 1e keer dat ik naast de mand kwam zitten gingen
de lipjes omhoog en kwam er commentaar.
Alleen al door hem verbaal erop te wijzen dat tandjes en gegrom niet gewaardeerd worden kunnen we nu zonder
probleem naast hem op de grond zitten en zelfs zijn favoriete voetbal uit zijn bek halen.(door mij, mijn vrouw durft dit
nog niet) Ook de 1e teek liet hij probleemloos verwijderen. Traplopen doet Jayden niet. Begeleiding wordt nog wel door
Jayden duidelijk afgewezen. Dit laten we maar even zo. In een later stadium als er 100% vertrouwen is en de tijd rijp is
gaan we dit nogmaals proberen. Misschien loop ik al iets te hard van stapel.
Afwijkend van jullie tips loopt Jayden al los in het bos. Hij houdt ons scherp in de gaten en luistert perfect als je hem
roept.
Ook het gedrag naar andere honden is zonder meer goed te noemen. Hij eet en drinkt als de beste.
Natuurlijk is nog niet alles perfect en zal het ook niet worden. Jayden snurkt!!! hahahaha.
Wat mij tevens opviel is dat hij na 2 dagen al helemaal sliep. Hij was compleet van de wereld. Dit zegt mijn inziens al
dat Jayden zijn nieuwe omgeving al begint te vertrouwen.
Het enige wat we nog verder op moeten bouwen is het alleen zijn.
We hebben dat reeds geprobeerd maar we zijn de deur nog niet uit of het geblaf en gejank is niet om aan te horen.
De buren maar gewaarschuwd dat dit nog in training is. Maar gezien zijn gedrag naar ons toe heb ik hier alle
vertrouwen in.”

Fien

Fien was pas acht maanden toen ze in april 2012
in een asiel belanden.
Voor zover bij ons bekend: Fien is bij haar eerste
adres, een gezin met kleine kinderen, een aantal
maanden geweest. Daardoor is ze heel goed
gesocialiseerd met kinderen. Verder is er
waarschijnlijk niet zoveel in geïnvesteerd.
Vervolgens is ze via marktplaats op een ander
adres gekomen, en van daar na enige tijd naar
het asiel gebracht.
Nu bijna twee jaar later werd Fien opnieuw bij
ons aangemeld voor herplaatsing. De baasjes zijn
erg aan haar gehecht, maar vanwege
omstandigheden was het beter dat Fien herplaatst
werd.
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Al heel snel was er een kennismaking. Op 21 maart 2015 is Fien naar haar nieuwe thuis gebracht.
Daar woont al een bouvierreu Ben genaamd.
We ontvingen het volgende berichtje van het nieuwe baasje die al helemaal verliefd is:
“Alles is goed gegaan hoor!
Beide hondjes liggen nu te slapen, helemaal moe van alle indrukken.
Fien heeft Ben er al helemaal onder hahaha! Uitlaten gaat tot nu toe prima.
Ben benieuwd hoe het vannacht gaat. De oude baasjes hadden Fien nog even gewassen en Fien heeft al haar eigen
spulletjes meegekregen.”
25 maart
Even een update van Fien en Ben.
Het gaat heel goed tussen die 2. Vandaag samen gespeeld en Ben wast liefdevol Fien’s oortjes. Zo lief! (wel heel snel...
nog geen week). De klik is heel snel en heel goed.
Fien voelt zich helemaal thuis, dus inclusief het triggeren op fietsen en auto's. We
gaan hiermee aan de slag. We gaan zelf de fiets pakken om te oefenen.
Vanmorgen een check bij de dierenarts. Die is dik tevreden over haar
gezondheid. Beide hun enting laten geven. Ook dat ging allemaal prima. Fien
wordt wel volgende week gecastreerd. We willen geen puppen.
30 maart
Het is op zich heel goed gegaan. Vanmorgen, na een onrustige nacht, Fien om 9
uur bij de dierenarts gebracht. Vond het heel moeilijk om haar achter te laten.
Om 12 uur werden we gebeld dat het klaar was en mevrouw liep alweer rond.
Bikkeltje. Haar snel opgehaald en naar huis gebracht. Beetje duf en wat misselijk
vanmiddag. Haar bench weer neergezet, omdat Ben haar niet met rust laat. Daar
ligt ze nu lekker in te slapen.
31 maart
Even gevraagd hoe het met Fien gaat. Het gaat prima. Ze doet het heel goed.
Fien vannacht in de gang en Ben in de kamer. Regelmatig gechecked maar ze
lag rustig te slapen. De sul wil maar blijven knuffelen, zo lief! Als haar oortjes nu
nog niet schoon zijn pfff.... Ze geeft goed aan als ze er geen zin in heeft en gaat
dan lekker in haar bench liggen. Slimme meid.
Fien en Ben

Utah Hoe gaat het met Utah (voorheen Roan)?
Utah woont nu al weer meer dan 1 jaar bij ons.
En ja het gaat heel goed. Hij heeft nog steeds zijn eigenaardigheden, maar
daardoor is hij juist zo uniek.
Via de fokker hebben wat informatie ontvangen waardoor sommige
aandachtspunten in het gedrag verklaarbaar werden.
Ondertussen zijn de baasjes van Utah na een verbouwing, verhuisd naar een
huis met een hele grote tuin. Hier kan hij lekker achter zijn vriendinnetje Meyla
aan rennen. Mij helpen met planten in de tuin zetten (Utah helpt het
bazinnetje graag met graven, wellicht niet helemaal op de juiste plek, maar de
transformatie van een blonde naar zwarte boef vind Utah helemaal geweldig)
en helpen met auto wassen (water met zeepsop ziet er best lekker uit
smaakt niet zo lekker jammer genoeg).
Achteraf gezien blijkt dit gebeuren(de verbouwing) toch best invloed op de
honden te hebben. De honden zijn tijdens de verbouwing elke keer wel mee
geweest.
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We hadden eerst een hek rond de tuin gezet zodat ze vrij
.
rond
konden lopen. Hierdoor was het huis en omgeving niet
meer vreemd toen we uiteindelijk verhuisd zijn.
Verbouwen vonden ze ook best leuk. Utah houdt vooral van
het uitgraven van de vloer en muur voorstrijken.
We hebben hem ook de 2e keer best kort moeten knippen.
Hij was in een onbewaakt ogenblik lekker langs de muur
gelopen die net met roze was voor gestreken.
Na de verhuizing is de rust weergekeerd, niet dat de
honden vervelend waren, eigenlijk helemaal niet. Ze
hebben alles in alle rust over zicht heen laten komen, maar
waren toch alerter.
Nu de structuur weer duidelijk is ( ook bij ons dat zal er
zeker mee te maken hebben), zien we ook de rust bij de
honden terugkeren
In het vorige verhaaltje over Utah
vertelden we dat hij een gevoelig
huidje heeft. Dat heeft hij nog
steeds (ik heb begrepen dat, dat
vaker het geval is met dieren met
een lichte vachtkleur), maar is
dankzij een homeopathisch middel
wel van de prednison af en heeft
nadien geen klachten meer gehad
(gelukkig).
Tja en zijn (unieke) eigenaardigheden zijn soms best leuk.. Utah is
redelijk geobsedeerd door eten. Voornamelijk mensen eten. Ik kan ’s
morgens niet mijn bakje met yoghurt onbeheerd op het aanrecht laten
staan, want dat vindt Utah onweerstaanbaar. Bananenschillen vindt hij
ook heel erg lekker (vooral die in de berm zijn gegooid). Het baasje vind
dit niet leuk en dat weet Utah ook wel, maar ze zijn zo lekker…. Tuurlijk
weet hij dat ik dit niet goed vind en je wilt niet weten hoe onschuldig hij
dan kan kijken als hij gecorrigeerd wordt.
Ook het borstelen en kammen gaat steeds beter. In het begin was het
zien van een borstel voldoende reden voor Utah om zijn afkeer te laten
merken (hij waarschuwde netjes maar haalde echt uit als hij vond dat het
te lang duurde).…… Weliswaar gaat het snuitje nog wel om bij het
kammen. Maar is Utah een stuk rustiger en kunnen we kleine stukjes al
kammen en borstelen zonder snuitje. Sinds kort hebben we trimtafel.
Utah weet dat hij dan even moet afzien maar zodra hij van de tafel af is
krijg ik steevast een dikke sloeber.
Utah is echt een knuffel, ‘t is dat op schoot kruipen niet toegestaan is,
maar als het mocht deed hij het. Hij is onbenullig en door zijn
onzekerheid/onwetendheid soms wat onbehoorlijk.
Al met al gaat het heel goed, Utah doet het goed, baasjes en Meyla zijn
heel blij met hem!
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Meyla en Utah in de nieuwe auto

Jantina in de Tubantia
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Samen op de bank

Knappe vent

Het verhaal achter de herplaatsing van Ruva
Eind februari 2015 verscheen er op marktplaats een advertentie waarin
de hond te koop werd aangeboden door een handelaar.
Enkele weken eerder had zij ook al op marktplaats gestaan. Wij hebben
toen onze hulp aangeboden, echter deze hulp werd afgeslagen.
Twee verschillende mensen die op de wachtlijst stonden hebben met
deze adverteerder contact gehad. Beide vertelden ons dat de hond
geboren is uit een gelegenheidsnestje en is verkocht aan deze hoog
bejaarde man. Bij deze man leefde ze op het erf en in de varkensschuur.
Ze kent niets, is niet opgevoed en is niet zindelijk. Het oude mannetje
wilde van haar af. Hij kon niet met haar omgaan. Had altijd boerenfoxjes
gehad en had nooit gedacht dat een bouvier zo groot zou worden. Hij
wilde ook persé het bedrag voor haar hebben wat hij ook betaald had.
Op een gegeven moment was zij van Marktplaats af en nu dook zij
echter weer op………...de hond was in handen gevallen van een
handelaar.
Nu zijn wij van mening dat het wegkopen van Bouviers en andere honden bij handelaren geen oplossing is. Maar door
een ervaring in het verleden is er voor deze hond een uitzondering gemaakt.
In het verleden is er door deze handelaar een hond aangeboden die van adres naar adres is gegaan. En uiteindelijk op
straat zwervend naar een asiel gebracht is. We waren bang dat haar door de misleidende advertentie ook dit lot zou
treffen.
De inhoud van de advertentie was, op de afstamming en cd na, onjuist! In de advertentie stond dat ze goed luistert en
in huis gewend is. De hond is niet zindelijk, kwam nooit in huis en kent geen commando's. Als er werd af gegaan op de
informatie die in de advertentie stond, kon dat wel eens goed fout lopen. Dan zou ze misschien weer op marktplaats
komen. Of ze zou onderdwang moeten leren bijten om in een of andere bewakingsdienst te werk gesteld te worden.
Hier is ze totaal niet geschikt voor.
Bovendien bestond het gevaar dat ze als puppiefabriek gebruikt zou
gaan worden. Ze heeft namelijk een mooie stamboom en in
advertentie stond dat ze rondom geröntgend was op heupen, rug en
ellebogen en 100% goed bevonden. Dat ze een zeer mooie type boef
is en er nog niet mee gefokt is.
In samenwerking met de Interessengemeinschaft werd een plan
bedacht en werd er een oproep via facebook gedaan wie haar
eventueel zou kunnen halen. Ze kon worden opgevangen bij
Tierpension Tannenhof in de Eifel in Duitsland. Hier zijn al meerdere
bouviers gerehabiliteerd en deze honden hebben inmiddels een mooi
plekje gevonden.
Al snel melden zich mensen bij ons die haar wel weg wilden halen bij
deze handelaar om haar vervolgens door te brengen naar de Eifel. De
afspraak werd gemaakt en zondag 1 maart zijn zij op pad gegaan.
Hebben haar meegenomen en naar de Eifel gebracht.
Eerste indruk van deze mensen.... Het is een heel open en vriendelijk
hondje, ietwat aan de slanke kant, nogal onstuimig ( leeftijd ?), in de
auto was ze heel rustig en heeft de lange reis goed doorstaan. Zij is
zeker te trainen zodat zij snel kan verhuizen naar haar definitieve
nieuwe thuis.

Pagina 24

Hierbij willen wij deze mensen enorm bedanken, wat een reis hebben zij moeten maken om de hond
op te halen naar de Eifel te brengen !! ( 750 km)
Eerste bericht van de Tannenhof.... Met de hond gaat het goed, wat een leuke hond. Zij leeft nu samen met een
kruising reu en dat gaat prima, die 2 kunnen het goed vinden met elkaar. Dit gaat zeker goed komen!. Ze eet goed en
de uitwerpselen zien er goed uit. Is zeer leergierig, snap na 1 keer wat de bedoeling. Ze zal snel herplaatst kunnen
worden.
Van veel lieve mensen hebben wij een donatie mogen ontvangen voor Ruva. Mede namens de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres bedanken wij hen heel hartelijk.
Update 3 maart
Nadat wij het verhaal van Ruva op ons facebook geplaatst hebben kregen wij een bericht van iemand die op onze
wachtlijst stond. Zij hadden heel veel interesse in Ruva. Zij hebben ervaring met honden met een probleem. Na overleg
met de mensen van de Tannenhof en de IG werd er besloten dat zij vrijdag 6 maart konden kennismaken.
Ruva maakt het goed. Ze heeft vandaag haar entingen gehad.
Update 6 maart
Ruva heeft zulke stappen vooruit gemaakt dat zij meteen op proef met deze
mensen mee mocht.
Van de nieuwe baas:
We zijn vanmorgen om 5 uur al vertrokken om de spits te vermijden. Dus
om 10 uur stonden we al bij de Tannenhof. R. was gelukkig al aanwezig.
Eerst even binnen kennis gemaakt. Ik schrok wel een beetje, want ze is echt
mager. Toen onze hond uit de auto gehaald en samen aan de wandel. Ruva
heeft wel even gesnuffeld aan haar, maar vond het eigenlijk wel prima. Ruva
is een spring in het veld, maar op de terugweg van de wandeling liep ze al
keurig aan de lijn.
Ruva heeft vrij snel door wie leuk is en minder leuk is. Zo kwam er, tijdens
een pauze langs de snelweg, een wat vreemd typetje te dichtbij de auto,
nou die werd even flink aan geblaft.
Ze heeft de hele weg zoals op de foto in de auto gezeten. Heel rustig.
Tijdens de pauzes onderweg wilde ze niet plassen maar nu heeft ze net een
hele grote plas in de tuin gedaan.
Op advies van R., om haar in huis zindelijk te krijgen, gaat ze vannacht wel
de bench in. Ik slaap bij haar op de bank de komende dagen. Als ze redelijk zindelijk is mag ze mee naar boven. Ik heb
haar brokken gegeven in de bench en toen ging ze er zo in. Dat ze niks kent is ook duidelijk als je gaat eten. Ze eet
haast je brood uit je hand. M. had even wat friet gehaald en toen die in huis terug kwam sloeg Ruva flink aan.
Update 7 maart
Het is helemaal goed gegaan vannacht.
Om half 6 had ze haar enige en dus laatste plas gedaan. Ik heb haar om 9 uur in de bench gedaan. Dat vond ze eerst
wel heel spannend. Beetje hijgen en piepen. Ik lag op de bank tegenover haar en heb haar 2x wat gezegd. Ze berustte
zich erin ging liggen en heeft de hele nacht als een roosje geslapen.
Om 6 uur zijn we eruit gegaan omdat mijn andere guppy wakker was. Ze heeft direct plasje gedaan om half 7 heeft ze
eten gehad, ze schrokt wel erg. Naar buiten gedaan toen heeft ze gepoept.
Ze wil ook graag binnen zijn, ligt rustig en veel te slapen. Gaat eigenlijk heel goed. Ze is echt slim en maakt het je
graag naar de zin. Vanmiddag gaan we lekker in de tuin bezig en gaan we nog fijn met balletje gooien.
Voor nu 2 tevreden hondje en een tevreden baasje.
Hoe het verder met Ruva is gegaan heeft kunnen lezen op pagina 10
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Lars

Klassieke homeopathie en parasieten
Het mooie weer komt er weer aan.
Heerlijk om met de hond erop uit te trekken, maar helaas brengt het mooie weer
ook de vervelende parasieten waar onze huisdieren door geteisterd kunnen
worden.
Ik hoor al weer veel mensen verzuchten dat de eerste teken alweer verwijderd
zijn.
Teken houden van vochtig warm weer. Niet verwonderlijk dus dat bij warm
weer, na een natte periode de teken volop actief zijn. Ook in gebieden waar
veel water is, is de kans op een teek groter.
Wat zijn parasieten?
Parasieten zijn organismen die voor hun natuurlijke ontwikkelingscyclus gebruik
maken van een ander levend organisme, de gastheer. Deze gastheren zijn o.a.
onze huisdieren.
Parasieten leven tijdelijk, maar sommigen ook permanent, in of op een gastheer
om zich te voeden en/of te ontwikkelen.

Ze kunnen tijdens hun verschillende ontwikkelingsfases gebruik maken van verschillende dieren of diersoorten. Ze wisselen
soms per ontwikkelingsfase van gastheer.
Enkele parasitaire ziektes kunnen van dier op mens overgedragen worden en andersom. Dit worden zoönosen genoemd.
Soorten parasieten
Parasieten vormen een afzonderlijke groep, die zich onderscheiden van virussen, bacteriën en schimmels en zijn grofweg in
te delen in:
 Eéncellige parasieten. Giardia is een voorbeeld van een eencellige parasiet, welke ernstige diarree kan veroorzaken.
Giardia is een zoönose en kan besmettelijk zijn voor de mens.
 Wormen; waarvan de meest bekende de lintworm en de spoelworm, waarvan de spoelworm ook onder de zoönosen
valt.
 Geleedpotigen zoals vlooien, teken, mijten en luizen.
De meeste geleedpotigen leven op de huid van het huisdier en worden daarom ectoparasieten (ecto = uitwendig) genoemd.
Parasieten die leven in het lichaam van de gastheer, de meeste eencellige organismen en wormen, worden endoparasieten
(endo = inwendig) genoemd.
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Veroorzakers van ziekte
Parasieten zijn continue bezig hun plek in de wereld te veroveren ten behoeve van overleving van de soort. De gastheren
daarentegen proberen met behulp van hun afweermechanisme de parasiet niet toe te laten. Als het afweermechanisme
daar niet toe in staat is, kunnen er problemen optreden. De parasiet heeft meer kans zich te vestigen bij deze gastheer.
Een verminderd afweermechanisme kan verschillende onderliggende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende
is uiteraard een onderliggende ziekte.
Problemen kunnen ontstaan als er een invasie van parasieten is, zoals bij een vlooienplaag. Hierbij worden de
ziekteverschijnselen door de parasiet zelf veroorzaakt. Het dier wordt belaagd door vlooien en als gevolg hiervan ontstaat
jeuk met huidklachten als gevolg van het krabben (primaire ziekteverschijnselen).
Een serieuze bedreiging voor de gezondheid vormen parasieten die ernstige ziekten kunnen overdragen. Een voorbeeld
hiervan is de ziekte van Lyme, wat door de teek wordt overgebracht. De eigenlijke ziekteverwekker is de Borrelia bacterie,
die een groot deel van de teken met zich meedraagt. Hier spreken we van secundaire ziekteverschijnselen.
Homeopathie en parasieten
Veel dieren worden preventief behandeld tegen parasieten. Ondanks de goede middelen die hiervoor te koop zijn, blijkt dit
niet bij alle dieren afdoende.
Hieruit blijkt dat het ene dier beter in staat is zich af te schermen voor parasieten dan het andere dier. Het lijkt erop dat het
ene dier meer ‘open staat’ voor parasieten dan de ander. Meestal zijn dieren met een verminderde weerstand het meest
aantrekkelijk voor de parasiet. Het is de gastheer die de parasiet de gelegenheid biedt, die hier op zijn beurt gebruik van
maakt.
De homeopathische behandeling is erop gericht de gevolgen van de reactie op de parasiet te behandelen. Dit kunnen
zowel de primaire als de secundaire ziekteverschijnselen zijn.
Niet ieder dier reageert hetzelfde bij een parasitaire belasting. Hoe een dier reageert op de aanwezigheid van parasieten,
heeft te maken met de individuele gevoeligheid van het dier.
De individuele gevoeligheid bepaalt òf en hoe heftig een dier reageert op parasieten. Dit is goed te zien als er meerdere
dieren binnen één gezin gehouden worden. Het ene dier kan eerder en vaker last van parasieten hebben dan de ander en
ook de mate waarin het dier er last van heeft kan verschillen. Hierin zijn dus niet alle dieren gelijk.
Sommige honden reageren al op de aanwezigheid van één vlo en bijten zich kaal, soms tot bloedens toe. Dan is er sprake
van een overgevoeligheid.
De individuele gevoeligheid en de hevigheid van de reactie op een parasitaire belasting bepalen samen de
behandelingsstrategie. Hoe symptomen zich uiten wijzen richting het middel dat het dier nodig heeft. Niet ieder dier is
gelijk en daarom kunnen twee dieren met dezelfde klacht een ander middel voorgeschreven krijgen.
Door de behandeling verbetert het afweermechanisme, waardoor het dier minder aantrekkelijk en bevattelijk wordt voor
parasieten, omdat het dier letterlijk weerbaarder wordt en ongewenste gasten beter buiten kan houden.
Is de infectiedruk erg groot dan is het zeker aan te raden uw dieren preventief te behandelen tegen parasieten hetzij met
chemische of natuurlijke middelen. Dagelijks een teentje knoflook door het eten helpt om vlooien en teken buiten te
houden. Ik adviseer altijd om de knoflook even te koken en de hoeveelheid af te stemmen op de grootte van de hond.
Mirjam Kooy
Klassieke Homeopathie voor dieren
www.mirjamkooy.nl E-mail : mail@mirjamkooy.nl
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In Memoriam……..
Wij ontvangen berichten van het overlijden van honden die door bemiddeling van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis
gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op ons hebben gemaakt.

R.I.P. DAX

06-03-2015

Dax en Boef

….Conquest of Paradise….……And then there were three……

Vanavond omstreeks 20.30 uur is onze blonde asiel-bouvier Dax ingeslapen.
Op 8-jarige leeftijd werd hij met z’n broertje Boef compleet kaal geschoren, het huis uit geschopt en aan
een hek vastgebonden. Daarna moest hij ruim 4 maanden om z’n plekje vechten in een Belgisch asiel.
Onder de wonden haalden we beide broertjes op.
Nu, bijna 2 jaar later trekt Dax z’n hartje het niet meer. Ook de DA heeft geen mogelijkheid om hem beter
te maken. Dax heeft de afgelopen dagen in de tuin gelegen en reageerde nauwelijks of niet op onze
enthousiaste stemmen. Hij weigerde alle lekkere brokjes van kaas, kip of worst en het bleek een zinloos
gevecht om hem toch nog enige medicatie toe te dienen. Vanmiddag wist hij – tot mijn stomme verbazing nog met uiterste krachtsinspanning in de auto te komen. Hij wilde persé mee lopen met mij. Maar ach, het
ging echt niet meer. Slingerend liep hij een stukje achter mij aan en ik moest hem meerdere keren weer op
z’n poten zetten. Na iedere 3 stappen hapte hij naar adem en moest ik even stoppen. Het ging echt niet
meer. Moe en verdrietig keek hij me aan alsof hij zeggen wilde: “baasje, ik wil zo graag, blijf bij me en help
me alsjeblieft”……
Lieve, ontzettend lieve Dax, jouw tijd op aarde is voorbij, de pijn is geleden, je bent nu vrij om te gaan
waar je wilt. We houden van je, je was een lieve, getraumatiseerde maar heerlijke knuffelbeer die de laatste
2 jaar van zijn leven fijn van een warm plekje en veel wandelen van zijn pensioen heeft kunnen genieten.
Knuffel van ons, Bo en Joy en een lekkere dikke natte lebber van je broertje Boef. Dax: R.I.P.

Wij wensen de familie en Boef, Bo en Joy heel veel sterkte.
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Bart
02-12-2012 – 28-04-2015

In september 2013 werd de toen tien maanden jonge Bart bij ons aangemeld. Vanwege omstandigheden was het voor hem beter dat
hij ging verhuizen. Na wat probleempjes in het begin werd Bart een geweldige hond. 6 april is hij samen met zijn baasjes en Boris
nog met onze wandeling mee geweest.

Op 28 april kregen wij dit verschrikkelijke bericht:
Vandaag heeft een neuroloog geconstateerd dat onze zeer geliefde bouvier Bart een hersentumor heeft.
Dat is vermoedelijk het geen zijn "onverklaarbare" uitvallen naar (sommige) honden verklaart. Tot nu toe, want ook
mensen zouden gevaar kunnen lopen.
Ook was Bart al enige tijd aan 1 oog blind en deed het hem zichtbaar pijn als we zijn kop wilden kammen.
Bovendien leverde het hem veel angst en stress op. Om 18.35 is Bart vredig ingeslapen.
Wij liggen er wel wakker van.

Wij wensen de familie en Boris heel veel sterkte.
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Rudie 29-04-2015

5 jaar geleden hebben we je via de bouviersupporters in ons gezin opgenomen.
Na eerst enkele keren op en neer gereisd te hebben, want je mocht niet zo maar mee. Kennismaken met het gezin.
Géén jonge kinderen, want je was een bouvier uit de werklijn met een geschiedenis en men wist niet of je kinderen
gewend was. Je zat al enige tijd in een aparte kennel in het Haags Dierenopvang. Je had je begeleider maar even
afgestraft. Na verder vragen was dit gewoon een logisch gevolg waar men op kon wachten. Als je niet weet hoe je met
dit soort honden om moet gaan, moet je er gewoon niet aan beginnen.
Afijn, mee naar het noorden. Een bonk stress zat er plots bij ons in de kamer. Je viel uit naar iedereen die je maar aan
durfde te kijken. Volgens de deskundigen zou het minstens anderhalf jaar duren voordat je een beetje normaal hond
ging worden.
Wat niemand had durven dromen geschiedde, binnen een half jaar was je zo mak als een zwart schaap. Je deed je
beklag als je een tik van de katten kreeg. Wandelen in het bos, urenlange tochten. Wat was dat heerlijk. Toen kwam
Laika erbij. Die liet je zien dat je voor een ree niet stokstijf hoefde te blijven staan, maar dat je daar heerlijk achteraan
kon rennen.
Samen zwemmen met Laika. Je genoot ervan. Zelfs toen de grote plas bevroren was en je halverwege door het ijs
zakte. Gelukkig was daar het vrouwtje die zonder blikken of blozen bij temperaturen onder nul, je uit het wak sleurde
en aan de kant bracht. Dit was je blijkbaar goed bevallen, want je deed het nog een tweede keer ook.
Die tent op de camping was ook zo interessant. Als rasechte bouvier moest je deze toch aan een nadere inspectie
onderwerpen, jammer dat het niet mocht. Fijn voor je dat je op een gegeven moment niet in de gaten gehouden
werden toch snel even die tent ging bekijken. Heerlijk die bouvenstreken die je had. Geweldig om te zien hoe je
reageerde op de commando's die je kreeg. Geweldig om te zien dat je die boomstronk perse uit de grond moest hebben
omdat je het commando "Vast" had gekregen. Na een uur wilde je eigenlijk nog niet loslaten. De kleine takjes waren
voor Laika, de boomstammen voor jou. Je gedrag naar kinderen toe was zoals je van een bouvier mag verwachten. Lief,
zacht en beschermend.
Maar nu bij een leeftijd van 13,5 jaar had je genoeg genoten. Gisteren nog heerlijk een pannenkoek gegeten, daar was
je echt gek op. Vanmorgen was het een aflopende zaak. Je reageerde zelfs niet meer op de brokken.
13,5 jaar, een zeer hoge leeftijd voor een ras bouvier. De laatste 5 jaar bij ons, je moest niets meer, je mocht genieten
en dat heb je gedaan. Met volle teugen.
29 april was een trieste dag omdat we afscheid van Rudie hebben genomen. Van hem houden betekend dat we hem
niet mogen laten lijden. Rudie bedankt voor die fijne jaren.
Wij wensen de familie en Laika heel veel sterkte.
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Beppie
12-02-2003 - 30-04-2015

Beppie en Jetje
Beppie en Jetje waren 10 en 9 jaar oud toen zij in december 2013 met spoed op zoek naar een nieuw thuis moesten. Door privéomstandigheden moesten zij veel te lang alleen zitten. 4 januari 2014 zijn zij samen verhuisd.

Helaas kregen wij 30 april 2015 dit bericht:
Dag lieve mensen van bouviersupporters,
Met heel veel verdriet moeten wij melden dat Beppie overleden is. Ze had sinds enige weken problemen met eten en
woog nog maar 22 kg. Na veel onderzoeken is de oorzaak vastgesteld, ze had een tumor in de buik.
Om haar verder lijden te besparen hebben we besloten haar vredig in te laten slapen.
We zijn verschrikkelijk verdrietig en hebben haar samen in het bos begraven. Een vreselijke dag voor ons en voor haar
zus Jetje. Ze was helaas niet lang bij ons, maar wat een geweldige boef met geweldige eigenschappen. Ons hart is
zwaar maar we denken met liefde terug aan een prachtige tijd.
We zijn heel blij dat haar zus Jetje nog bij ons is. We hopen dat zij, net als wij, kan wennen aan het gemis van Beppie.
Wij wensen de familie en Jetje veel sterkte

Pagina 35

Wandeling 6 april 2015
Wij kregen regelmatig verzoekjes binnen om onze voorjaarswandeling een keertje richting het zuiden te organiseren.
Nou, wat doe je dan? Je bedenkt je geen moment en gaat eens een rondje bellen. We hebben Rika en Ron de Bruijn
bereidt gevonden om deze wandeling voor ons uit te stippelen in het prachtige natuurgebied Loonse en Drunense Heide.
De aanmeldingen stroomden weer binnen, zelfs vanuit Belgie.
Even dachten we er nog over na om een leuke eierzoekactie erbij te organiseren maar met zoveel mensen en boeven
zou dat chaos zijn geworden, denk ik. Uiteindelijk togen 74 baasjes en 53 boeven, na de koffie en welkomstwoord, de
grote zandbak in. Wat een feest….. gelukkig kwamen we nog een paar flinke modderpoelen tegen die ook volop benut
werden door onze prutschuivers. Combinatie van zand en water….je kunt je voorstellen wat een lol. Menigeen heeft
denk ik een zandbak kunnen vullen met al het zand wat in de auto eruit is gevallen.
Helaas konden we niet de hele route rondlopen vanwege een mountainbike wedstrijd…. Alhoewel dat voor de
mountainbikers wel een extra uitdaging was geworden .
We hadden uitstekend wandelweer. Op het terras was het gezellig en iedereen is tevreden weer op huis aangegaan.
Alle deelnemers en Rika en Ron … dank jullie wel voor wederom een zeer geslaagde dag !
Meer foto’s staan op onze website: http://www.bouviersupporters.nl/zomerwandeling.html
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met
Jantina op 06 82001851
Marian op 06 45912158

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
http://www.bouviersupporters.nl/
.
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
juni/juli 2015
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Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

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

Wilt u het goede
werk voor de Bouviers
en hun baasjes financieel
ondersteunen?
Dat kan!
Rabobank Haaksbergen-Enschede
IBAN NL82 RABO 0160 4492 86
BIC: RABONL2U
t.n.v.

Stichting Bouviersupporters

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

