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Van de bestuurstafel.

Afgelopen twee maanden hebben 11 bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot.
Graag willen wij u vertellen over de samenwerking met Dierenasiel Meetjesland in
België.
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Half juni kregen wij bericht dat er twee Bouviers (Annebica en Khane )in asiel
Meetjesland binnen waren gekomen.
Zij kwamen uit een situatie waarin de eigenaar veel te veel honden had en niet
meer goed voor hen kon zorgen. Beiden moesten eerst eens flink onderhanden
genomen worden door de trimster, want hun vacht was totaal vervilt.
Annebica was er veel erger aan toe dan Khane. Haar nagels waren zo lang dat ze
in haar teentjes gegroeid waren, wat zal ze een pijn hebben gehad. Het was dus
een hele klus om die af te knippen. Annebica heeft zich zo lief gedragen, deelde
alleen maar likjes uit.
Begin augustus heeft het asiel de volgende twee Bouviers, Brenna en Arkos, weg
kunnen halen. Deze honden waren er qua verzorging iets minder slecht aan toe
dan Annebica en Khane.
Brenna had wat vet bulten. Deze bulten zijn uit voorzorg door de dierenarts van
het asiel verwijderd. Op 7 augustus vond de kennismaking plaats met Brenna, er
was een enorme klik echter zij kon nog niet gelijk mee verhuizen, omdat de
hechtingen nog verwijderd moesten worden door de dierenarts van het asiel. Dat
was gelukkig voor het nieuwe baasje geen enkel probleem. Op 13 augustus toog
zij opnieuw naar België en kwam met Brenna op de achterbank terug.
Ook voor Arkos hebben we snel een mooi plekje gevonden. Alleen moest meneer
des huizes nog even overtuigd worden dat 2 bouviers toch wel veel leuker is dan
één.
In no time zaten zij in de auto richting België. Arkos heeft ook een heel erg leuke
boevenvriendin gekregen. We zullen hem zeker vaak gaan zien, want de nieuwe
baasjes zijn bij al onze evenementen aanwezig.
Wij zijn blij dat we voor deze vier Bouviers een nieuw goed thuis hebben
gevonden. Verder op in het magazine leest u de verhalen van de nieuwe baasjes.
Wij willen graag de mensen van asiel Meetjesland bedanken voor hun goede
zorgen.
Daarnaast zijn we weer heel druk met de Boedoedag op 18 oktober geweest.
Een heel aantal mensen hebben zich al aangemeld voor deze dag.
In verband met de veiligheid en beschikbare plaatsen bij de workshops willen wij
graag weten hoeveel mensen en Bouviers er komen daarom is opgaaf
noodzakelijk. Aanmelden en deelname is gratis. Zodra het aantal honden dat kan
worden geplaatst is bereikt, zal de aanmelding worden gesloten, want VOL=VOL.
U kunt zich hier online aanmelden.

Stichting Bouviersupporters 28 augustus 2015
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 2015

Annebica

Bob

Yarno

Bjorn

Demon

Boris

Arkos

Brenna

Boef

Mat

Luzy

Deze honden blijven thuis

Pedro
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Boris

Goran

Activiteiten in 2015

In verband met de veiligheid en beschikbare plaatsen bij de workshops willen wij graag weten hoeveel mensen en
Bouviers er komen daarom is opgaaf noodzakelijk. Aanmelden en deelname is gratis. Zodra het aantal honden dat kan
worden geplaatst is bereikt, zal de aanmelding worden gesloten, want VOL=VOL. U kunt zich hier online aanmelden.

Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen
en trimclinics. Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse
Bouvier Club.
In 2015 staan in ieder geval op het programma.
• 13 september 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde
Evenementendag in Heteren.
• 18 oktober 2015: feestdag i.v.m. 5- jarig bestaan van de stichting in Woerden.
• december 2015: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen.
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden.
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Honden plons
In diverse zwembaden organiseren ze aan het einde van het zwem seizoen een ‘hondenplons’.
De honden mogen samen met hun baasjes in het zwembad!
Het chloor is dan voor het grootste deel uit het water . Nadat de honden gezwommen hebben wordt het zwembad
schoongemaakt. Daarna sluit het zwembad om in de volgende zomer weer open te gaan.
Een gezellige happening voor baas en hond!
Bijvoorbeeld:
Op zondag 13 september wordt er in zwembad De Vijf Heuvels aan de Potdijk 5, te Markelo een doggy plons gehouden.
De kosten zijn € 3,= per hond en de openingstijden
zijn van 10.00-13.00 uur.
Maar er zijn nog meer zwembaden waar dit kan. Op de website http://www.hondenplons.nl/ onder ‘provincies’ in het
menu kunt u kijken of er een zwembad bij u in de buurt meedoet!
Tip: Kijk altijd even op de website van het zwembad of inschrijven noodzakelijk is.

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 juli 2015 t/m 27 augustus 2015 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties

€ 363,50
------------------

Totaal

€ 363,50

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Vergaderkosten
Kosten Evenementen
Bankkosten
Totaal
Resultaat

- 22,04
- 358,38
- 46,49
------------/ - 426,91
----------- € 63,41
=======

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.

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

Opa Boef wordt met de dag jonger, ik denk dat het de
hormonen van Shira zijn die daarmee te maken hebben.
Hij is helemaal in love met haar, kwispelt, likt aan haar oren en
ligt verliefd te kijken en dat terwijl je in april j.l. 14 jaar bent
geworden.
Ik dacht toen wij hem kregen, projectje stervensbegeleiding,
als je een reu van 12 jaar adopteert. Dat was 28 juli j.l. 2 jaar
geleden. Hij is hij toch echt van plan zeker 15 jaar te worden.
Volgens H. heeft zijn oude baas gezegd 18 jaar!
Maar volgens mijn man verzorg ik hem veel te goed. Welke
malloot koopt nou voor zijn hondjes makreel iedere week,
want dat is zo goed voor zijn vachtje en gewrichtjes. Ik denk
dat mijn man jaloers is, en jij?
En met Shira, nou die is nu gewend aan iemand heel de dag
thuis, alle aandacht voor haar heeft en ze vind het prima. Ze is uit haar bubble, soms heeft ze nog wel kuurtjes, gaat in
galop op pad als iets haar aandacht heeft getrokken en is dan ook echt doof.
Het is niet dat ze niet wil luisteren of ongehoorzaam wil zijn, ze snapt het ook echt niet. Ik denk dat op de curve van IQ
zij toch op de onderste trede staat, dus ik word niet boos op haar, heeft ook totaal geen zin.
Maar twee van die oude honden, ik was even vergeten hoeveel zorg en tijd dat kost. Maar ook wel aandoenlijk om die
ouwtjes te hebben, zeker als Opa een sprintje gaat trekken. Ook hij weet dan even niet dat zijn jeugd al een poosje
voorbij is.

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.

Speelkwartier voor Timo. De kinderen zijn groot, maar Timo heeft veel
plezier met het badje.
Hij heeft zijn tweede diploma gehaald, goed hè. Op naar
gehoorzaamheid Am de voorloper van behendigheid.
Ja,ja, het wordt nog eens wat met onze hond. Geweldig fijne hond, zo
vrolijk en lief.
Wat zijn we er gelukkig mee.
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Jimmy
Hiep Hiep hoera! Jimmy was 10 augustus 2015 jarig. Hij is 14 jaar geworden.

Zijn baasjes mailde ons bij de foto:
“Hallo

allemaal, hierbij stuur ik een foto van Jimmy. Hij viert vandaag zijn 14e verjaardag en het gaat prima met
onze lieve boef! Wij zijn heel blij dat hij sinds december 2013* deel uitmaakt van ons gezin. Zijn vroegere baasje
houden we regelmatig op de hoogte van hem en dat stelt hij zeer op prijs.
Lieve groet, M. en de rest van het gezin.
*(Jimmy werd bij ons aangemeld, omdat zijn bazin enige maanden daarvoor overleden was en zijn baas kon helaas niet
de nodige aandacht aan de hem schenken.)
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Jayden
Jayden is opgegroeid bij een ouder echtpaar. Zijn baas is overleden. In december 2014 moest zijn vrouwtje de verdrietige beslissing
nemen om vanwege haar gezondheid afstand van Jayden te doen. Jayden is toen verhuisd. Helaas lukte het niet in dat gezin en is
Jayden in april 2015 weer verhuisd.

De twee gezichten van Jayden lief en bijten:
“Nu we Jayden twee maanden in huis hebben is er een betere kijk op Jayden gekomen. Jay heeft zijn goede kant maar
ook zeker nog een slechte kant.
Om maar met de slechte kant te beginnen, er is een bijt incident geweest in tweevoud. Wat mij nog nooit is overkomen
is nu wel gebeurd ik ben als baas gebeten door de
hond. Oorzaak wie is de baas.
Het begon allemaal leuk op de camping en we waren
heerlijk samen met zijn favoriete balletje aan het
spelen. We hadden hem inmiddels zover dat Jay de bal
tot aan je voeten terug bracht of dat je hem uit zijn bek
mocht pakken. Maar er is ook een moment dat je uit
moet en dus er een einde komt aan het spel. Het
vrouwtje zou hem uitlaten. Dus ik gooi nog 1 keer het
balletje weg en pak deze bij terugkomst uit zijn bek.
Vrouw klikt hem vast aan de riem om met hem uit te
gaan. Nu daar had meneer nog geen zin in en rukt zich
los en rent op mij af. Voor dat ik er erg in hadt beet hij
mij vol in mijn hand waar het balletje zat. Door de
kracht termen die ik uitbracht vluchtte Jay de caravan
in. Ik er achteraan maar meneer stond in de caravan
deur (hoger dan ik) en viel onmiddellijk uit toen ik voor
hem stond. Hij beet vol in mijn arm die ik uitstrekte om
hem is duidelijk de les te lezen.
De daarop ontstaande verwondingen hadden direct medische verzorging nodig.
De redding voor de hond. Wat gaat hier fout. Deze vraag heb ik aan Bert Smallenbroek voorgelegd en samen zijn we tot
de volgende conclusie gekomen: Door dat Jayden binnen 4 maanden tweemaal is herplaatst is zijn balans nog
zoekende. Hij verdedigd zijn speeltje maar besefte wel dat de beet in mijn hand fout was (zie vlucht gedrag naar de
caravan) doordat ik hem achterna ben gegaan dreef ik hem in het nauw. Beperkte ruimte en geen vluchtweg meer. De
2e beet is puur uit zelf verdediging. Wel maakt dit duidelijk dat het vertrouwen van de hond in zijn nieuwe omgeving
nog verder moet groeien. Hij moet erop vertrouwen dat bij terugkomst er weer een kans is om te kunnen spelen met
het balletje. En het afpakken niet is gebeurd uit straf oogpunt. Wij als baasjes vergeten dat Jayden pas 2 maandjes bij
ons is en dat het proces van volledige vertrouwen langer is dan de genoemde 2 maanden. Zeker bij Jayden geeft Bert
aan dat dit een lang proces kan worden. Gezien zijn leeftijd en de snelle herplaatsingen achter elkaar.
Dan de leuke dingen:
Hij kan ook super lief zijn en is zeker buiten een voorbeeldige hond.
Het is een genot om met hem door het bos te lopen. Je hoeft niet bang te zijn om mensen met andere honden tegen te
komen. Je ziet aan hem dat hij ondanks het bijtincident zijn best doet om zich in het gezin zijn plaatsje te verdienen.
Het gedrag bij de dierenarts is perfect. Wij hebben hem moeten laten opereren aan een vorm van hotspot over zijn
gehele strotehoofd. Nu 4 weken verder kunnen we langzaam aan de afbouw van de medicatie gaan beginnen. Het
verzorgen van de wond laat hij gewillig toe. Ook op vakantie op de camping konden we hem rustig los laten. Alleen als
er veel kinderen beginnen te rennen over het veld met lawaai dan wil meneer corrigerend optreden. Dan is een brul
voldoende om hem weer terug te laten keren naar de tent. Voor de zekerheid legde we hem dan wel vast.
Al met al is het dus een hond met twee gezichten. Kijk maar eens naar de foto's 1 met een boze blik en de andere is het
een knuffelbeer.”
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Simba
Hierbij een update van Simba.
“Eind december 2014 hebben we haar opgehaald bij haar oude baasje,
omdat er wegens samenwonen (+ katten) geen plaats meer voor haar
was / kon zijn.
Ze blijkt een erg aanhankelijke vrijkont te zijn en erg waaks buiten. Geen
vlieg komt er meer onze tuin in en ook geen kat, wesp, vogel, pad en
bijen…. J
De eerste maanden was ze haast niet meer naar binnen te krijgen, indien
de baasjes wilden gaan slapen. Ze sliep vroeger vaak in een
aanbouw/garage.
Het is een kleine erg beweeglijke boef (werklijn), maar gelukkig houdt ze
ook af en toe wel van op de bank slapen bij het vrouwtje. Ze loopt goed
aan de lijn, maar honden die tegen haar blaffen daar heeft ze een hekel
aan.
Simba is inmiddels een stukje zwaarder (27 kg), want ze was wel erg
mager (23 kg) toen we haar kregen.
Dat bleek pas goed toen we naar de trimmer waren geweest, aangezien
haar hele vacht vervilt was tot op de huid.
De trimster had er een hele kluif aan, dat was ze niet gewend
(en de hond ook niet)Maar de 2de keer ging het al een stuk beter met Simba.

Simba net opgehaald

Ze vind het spelen met haar speeltjes geweldig, vooral ze naar buiten brengen als het baasje ze net opgeruimd heeft.
Scheten laten vind ze ook geweldig, maar dat vinden de baasjes dan weer wat minder…
Aan andere honden moet ze nog wat wennen, ze is nogal dominant.Hard grommen en blaffen en als beide baasjes dan
toch niet doorlopen, dan wordt er toch voorzichtig maar gesnuffeld en gekwispeld (of geschut met haar nu stevige
kont).Dat zien we dan nog net, want ze heeft een aangeboren korte staart (staat er in het paspoort).
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Autorijden gaat vanaf het begin af aan geweldig, ze springt erin en gaat liggen. Ze kan goed alleen blijven en sloopt
inmiddels bijna niets meer. Dat was alleen in het begin even (verlatingsangst?). Ze pubert nog wel, dus daagt ons nog
weleens uit, lijkt soms onuitputbaar te zijn. Maar als we dan zeggen: ‘’foto maken?’’, dan is ze weg .
Ze heeft namelijk een hekel om op de foto te gaan (3de foto is dus met een koekje in de andere hand) J”

Simba 1ste keer na trimmer

Florix (Floris)

Simba 3: na 2de keer trimmer

Floris is een Bouvier des Flandres kerel van bijna 11 jaar oud. Floris is in het asiel terecht gekomen, omdat zijn eigenaar
overleden is.
In juli ontvingen wij een berichtje van zijn nieuwe baasjes:
“Beste mensen,
8 juni J.l namen wij bouvier Floris op uit de dierenopvang Amsterdam,
via bouviersupporters.
Hierbij even een berichtje hoe het met hem gaat.
Floris is een hele aanhankelijke en sociale hond. Hij went snel, houdt
van strandwandelingen en loopt al los met ons mee.
De eerste dagen was hij heel bang voor de trap, lift en gang, heel
lastig als je in een flat woont. Maar met het voeren van hele lekkere
hapjes in de lift overwon hij zijn angst gelukkig snel.
Hij heeft inmiddels een frisse zomercoupe. Deze trimbeurt onderging
hij gelukkig goed, hoe meer aandacht hoe beter!
Alleen zijn is hij niet gewend en moeten we langzaam opbouwen.
Gelukkig hebben we zonodig de dagopvang van Nationale Dierenzorg
Wassenaar achter de hand. We hebben het volste vertrouwen dat
Florix, zoals we hem hebben genoemd, een goede tijd bij ons zal
hebben!
Met vriendelijke groet, A en T van den D.
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Annebica
Annebica is een 6 jarige teef, afgestaan samen met Khane, beiden volledig vervilte en gekoekte
haardossen op poten en opgevangen bij De Leeuwkes Dierenbescherming Meetjesland uit
België, hebben hun eerst de rust gegeven die ze hard nodig hadden en verlost van hun
vreselijke vacht.
3 juli ontvingen wij het volgende bericht van De Leeuwkes / Dierenbescherming Meetjesland
( Waarschoot-Evergem )
Vandaag werd op "den bureau" een traantje weggepinkt bij vertrek van bouvier teefje
Annebica. Zwaar verwaarloosd afgestaan en na de nodige ingreep en verzorging was er
eindelijk de vrijgave van onze DA en kon ze naar haar nieuwe thuis in B. in NL vertrekken.
Met onze oprechte dank aan de Stichting Bouviersupporters en natuurlijk ook aan Annemie
Palings van "Hondentrimsalon Flo & Co" die haar 2 weken geleden in een paar uurtjes een
nieuwe look gaf.
Deze stichting zorgde na Khane, 2 weken geleden geadopteerd, nu ook bij Annebica voor de
adoptanten en het bijbehorende superthuis, waar ze zal samenleven met een 9-jarige reu die
mee mocht om haar te komen afhalen in het asiel.
Met enkele tussenstops zal ze de trip van iets minder dan 250km wel doorstaan.
Juli 2015
Het gaat eigenlijk wel heel erg goed. Het is echt een enorm scheetje. Ze heeft nu een mandje en een vaste plek en ze
gaat daar steeds meer liggen i.p.v. op mijn voeten. Ze heeft nu ook een goede halsband. Haar wond is zo goed als
genezen! Met Oscar samen gaat het wonderbaarlijk goed. Oscar accepteert haar prima. Ze wachten allebei hun beurt af
om begroet te worden, als ze eten krijgen, of een
koekje. Ze kan gewoon langs hem heen lopen, over
hem heen springen of tegen hem aan botsen. Oscar
vindt het best. Als ze te ruig wordt, bromt hij een
keertje. In het bos lopen ze heel vaak heel dicht naast
elkaar. Grappig gezicht 2 van die waggelende kontjes!
Elke dag gaat het een stukje beter. Ze wordt al flink
waaks en is redelijk fel tegen mensen, maar laat zich
ook heel goed corrigeren. Ze luistert trouwens wel
heel erg goed. Ook op haar nieuwe naam: Bica. Ze
leert ook vrij snel. Ze weet al dat ze moet gaan zitten
voordat ze haar riem om krijgt (gaat ze trouwens nog
wel vaak op haar rug liggen, maar ze moet eerst
gewoon blijven zitten voor de riem) en dat ze moet
zitten voordat ze een koekje krijgt. Vandaag heeft ze
een eitje gehad. Heerlijk vond ze dat! Ze eet erg
rustig, wat wel heel fijn is.
Over het algemeen is ze heel erg rustig in huis.Soms
is ze wat onrustig, maar dan leg ik haar na een paar
rondjes gewoon af op haar kleedje. Maandag ben ik bij
de dierenarts geweest om haar te laten inenten voor
de ziekte van Weil en ze was zo ontzettend rustig. Ze stapte zo op de tafel en onderging alles heel rustig. Had geen
haast om er af te komen ook. Haar ene oor is nog steeds ontstoken, dus daar heb ik weer een zalfje voor mee
gekregen. Naast de fiets ging trouwens ook super goed. Af en toe schrok ze van geluiden van naderende fietsers, maar
ze kon keurig naast de fiets lopen. Net of ze dat al jaren deed.
In het bos mag ze 's morgens en 's middags al los lopen. Ze blijft constant in onze buurt en verliest ons niet uit het oog.
En anders houdt ze Oscar wel in de gaten. Daar trekt ze zich in het bos flink aan op. Met andere hondjes ging het in het
begin niet zo goed, maar ook dat gaat steeds beter. Met het hondje van mijn moeder gaat het nog niet zo goed. Die
komt hier natuurlijk in de tuin en in huis. Ze wil constant naar haar uitvallen. Mijn moeder komt hier nu dagelijks langs
met Saartje. Ik loop dan met ze samen als in een roedel en dan gaat het goed, maar zodra we de tuin weer in zijn en ze
vrij rond loopt, hapt ze weer. Zodra ik Saar op schoot heb (of mijn moeder) doet ze eigenlijk niets en kan ze gaan
liggen, maar zetten we Saar op de grond, dan begint het weer. Ze loert gewoon naar haar. We proberen haar wel elke
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keer te "ontfocussen", maar ze blijft aan de gang. Gisteren ging het wat beter, toen bleef ze constant naar mij kijken
voordat ze wilde happen, om te kijken of ik het wel goed vond, leek wel. Ze heeft toen niet gehapt, omdat ze elke keer
te horen kreeg dat ik het niet goed vond. Maar de focus bleef.
(Mede met hulp van tips van ons en van onze gedragsdeskundige Bert is dit ook helemaal goed gekomen.)
Ze slaapt wel nog steeds boven. Beneden krabt ze de deuren kapot. Dat is niet zo fijn (we hebben houten deuren)
Vanavond willen we proberen om haar nieuwe kleedje mee naar boven te
nemen om te kijken of ze daar op wil slapen en dat we die dan op de
overloop neer kunnen leggen of zo. En anders verzint Willem waarschijnlijk
wel wat om haar beneden te houden. Een plank voor de trap o.i.d.
We zijn allemaal gek op haar. Het is heel grappig, want ze heeft een
zwaardere blaf dan onze grote boef en ze is net zo gek op fruit,
komkommer, eitjes en eten als Oscar.
24 augustus
We zijn weer thuis van vakantie. Mijn vader kwam oppassen en hij heeft
best wel wat problemen gehad. Als hij thuis was, was er niets aan de
hand, maar als hij maar even weg was, poepte en plaste ze in huis,
maakte ze kastjes open en vrat alles op wat ze kon vinden, sprong op de
bank en dan zo de vensterbank op en gooide daarbij alles op de grond.
Elke dag was ze om 6 uur wakker en aan het blaffen, de keukendeur,
buitendeur en schuurdeur zitten onder de krassen van haar nagels, maar
met haar en Saartje is het prima gegaan. Mijn moeder is op een gegeven
moment hier maar komen koken, zodat mijn vader niet meer zo lang weg
hoefde te zijn om thuis te gaan eten.
Toen we thuis kwamen herkende ze ons eerst niet en blafte ze vreselijk
tegen ons, maar toen ze ons herkende was ze helemaal uitgelaten. Die nacht heeft ze de hele nacht geblaft in de
keuken, maar dat gaat nu weer goed hoor. Wel is ze nog steeds heel vroeg wakker (6 uur) en blaft en piept dan. Niet
echt fijn. We kunnen ook nog steeds niets op de aanrecht of gootsteen laten liggen, want ze maalt alles er af. We
hebben zelfs weer iets voor het gasfornuis moeten maken, want ze heeft al een keer een gasknop aangezet. Heel
gevaarlijk! Alleen laten is heel moeilijk, want ze doet dan hele ondeugende dingen. Ze gooit alles van de aanrecht af, of
in de bijkeuken alles van de vensterbanken. In de kamer springt ze van de bank op de vensterbank, of van de stoel op
de vensterbank.
We gaan maar weer opnieuw beginnen. Vandaag heb ik de vensterbank in de kamer leeggehaald en er zilverfolie
opgelegd. Ook op de stoel heb ik zilverfolie gelegd. De bijkeuken heb ik dicht gedaan (maar kan ze gewoon open
springen) en ik heb de radio aan gelaten. Na 50 minuten was ik weer terug en toen had ze niets gedaan. Ze zat alleen
op mijn plekje van de bank. Morgen probeer ik het een kwartiertje langer.
In het bos gaat het redelijk goed. Ze heeft zich ontpopt tot een verwoede konijntjes/vogeltjes jager. Met andere honden
gaat het goed, als Oscar ze negeert. Als Oscar macho gaat doen, of als ze op hem afgerend komen, dan is het een felle
donder. Ze luistert echter heel erg goed naar haar naam, of naar: hier!
Als we gewoon thuis zijn, gaat het super. Ze ligt graag op het kleedje van Oscar, of bij mijn voeten, is een echt
knuffeldier en het gaat super goed met haar en Oscar. Ze geniet duidelijk van de aandacht, van ons gezelschap, van
Oscar, van eten, van het koekje om 8 uur 's avonds en van het rennen in het bosIk denk dat het
haar wel goed heeft gedaan dat ze hier in huis is gebleven, want ze is een stukje rustiger en meer
ontspannen dan een paar weken geleden.

Pedro blijft thuis
Vanwege het overlijden van de baas van Pedro werd er met spoed een nieuw thuis gezocht voor de
ruim elfjarige Pedro.
Pedro werd door familie opgevangen. Dit gaat zo goed, dat hij blijft.
Ze zijn na twee maanden zo aan hem gewend geraakt, dat ze hem niet meer kwijt willen. Ze zijn
allemaal verknocht aan hem geraakt. Hij is inmiddels gecastreerd, omdat er bloed bij de urine zat
en zijn nieren functioneren niet goed meer. Daarvoor krijgt hij nu speciaal voer van de dierenarts.
Pedro is een happy hond bij hun en draait lekker mee in het gezin!
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Yarno
Wegens ziekte van het baasje werd er voor Yarno een ander thuis gezocht.
Op 19 juli is Yarno is verhuisd
Wij ontvingen het volgende bericht:
We zijn net thuis en hebben Yarno ook meegenomen,het klikte goed met
Yarno en Noeska.En de eigenaar zijn vrouw en hun zoon hadden emotioneel
de knoop doorgehakt als het goed klikt dat Yarno beter gelijk met ons mee
kon gaan.Zware beslissing maar moedig,en een super lieve hond.We houden
elkaar op de hoogte over een maand stuur ik foto's en hoop dat hun zonder
Yarno,wat rust krijgen in deze moeilijke periode en Yarno bij ons het naar
zijn zin krijgt.
26-07-2015
Hoi , Ik heb urine laten onderzoeken van Yarno . Ze hebben medicijnen
gegeven voor de ontsteking met pijnstillers en een tablet om de prostaat te
verkleinen,die is wat vergroot.Yarno plast en drinkt al een stuk minder en is
hierdoor ook rustiger geworden. Noeska en Yarno hebben vanmorgen lekker losgerend in het bos.
14-08-2015
Hoi, het gaat goed met Yarno volgende week nog een keer urine laten controleren de waardes zijn nog wat te laag.
Maar het is een lieve hond een echte goedzak. Nogmaals bedankt dat je het zo goed hebt uitgezocht. Hij is hier op zijn
plek. En de waardering voor het opvoeden van Yarno van de vorige eigenaren wil ik ook bedanken ik hoop dat het voor
hun wat gemakkelijke is als ze weten dat hij het goed heeft. De foto's komen nog gr

Brenna
Brenna is een supersociale bouvier teef van 9 jaar .
Ze werd samen met reu Arkos afgestaan wegens teveel
zeven augustus was de kennismaking en die is goed verlopen. Brenna is een schat
van een hond. Om dat ze nog hechtingen had, Brenna had wat vetbulten die
verwijderd zijn, kon ze nog niet mee. Zo gauw de dierenarts groen licht geeft wordt
ze nog getrimd en dan kan ze naar haar nieuwe thuis.
13 augustus: Brenna is getrimd. Ook zij
moest kort geschoren worden vanwege een
verwaarloosde vacht. Daarna is ze verhuisd
naar haar nieuwe thuis.

“Even een verslag van Brenna.
De terug reis is prima verlopen. Ze ging rustig liggen in de auto.
Het is echt een hele brave hond. Met uitlaten loopt ze rustig aan de lijn. Konijnen
vind ze echt iets om op te jagen, maar als je haar corrigeert is het over.
De vuurdoop had ze afgelopen nacht met uren lang onweer, maar kwam onder
het bed liggen en vond dat prima. Verder geen problemen gehad . Ze is zo
makkelijk dat je soms vergeet dat ze er is. Dan meld ze zich even en gaat weer
haar eigen weg. Het is echt hele lieve hond. Ik zal af en toe even wat laten horen
hoe het met haar gaat.”
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Arkos
Arkos is een supersociale bouvier reu van net 5 jaar oud.
Werd samen met zijn moeder Brenna afgestaan wegens teveel honden
Op 10 augustus was de kennismaking en is Arkos is geplaatst, de klik was
er meteen toen ze elkaar zagen.

“Nou Arkos heeft vannacht geen kick gegeven. Nala moet een beetje wennen maar dat komt wel goed. Tis een hele
grote knuffelbeer, als we Nala aan het aaien zijn duwt hij haar gewoon aan de kant haha maar nala moet gewoon even
leren dat ze dan terug moet duwen. Nala heeft echt ontzag voor hem dus die moet zich nog even zetten in de nieuwe
situatie. Arkos is een stuk brutaler dan Nala haha.
Ik ga proberen of hij volgende week met nala mee naar de kapper kanIk heb hem gisteren zeker een uur geborsteld om
een groot deel van de klitten eruit te krijgen, hij heeft geen een keer lelijk gedaan. Daarna is die in bad geweest nou
dat vond hij blijkbaar ook prima dus eigenlijk vind ie alles goed. Wij zijn in ieder geval helemaal blij met hem en we zien
dat Nala ook langzaam went dus dat komt goed.
Arkos heeft kennisgemaakt met Murat.( de oppasbouvier)
Hebben zich gedragen als echte reuen en zijn elkaar aangevlogen....
Tijdens de wandeling ging het best goed...
Eenmaal weer bij Murat thuis in de straat wilden ze weer…..
22 augustus
Even een update wat betreft Arkos.
Hij is helemaal gesetteld binnen huize C/H. Nala moest er even aan wennen dat ze gezelschap kreeg en zeker om dat
het nieuwe gezelschap genaamd Arkos meteen de baas ging spelen.
Arkos is echt een schat van een hond. Hij is eigenlijk lief voor alles en iedereen en zit het liefst bij je op schoot. Nala
vindt hem inmiddels ook helemaal lief en gelukkig is dat wederzijds. Af en toe wil Arkos nog wel eens laten weten dat
hij de baas is maar dat lijkt Nala prima te vinden.
Wandelen doet hij inderdaad super netjes. Helaas hebben ze hem (denken wij) verder niet veel geleerd dus daar wordt
nu aan gewerkt, hij wil graag leren dus we zijn al een heel eind.

Pagina 14

Vanochtend is Arkos naar de trimsalon geweest. Hij had zich keurig gedragen, hij vergat alleen steeds dat hij op een
tafel stond en is daar meerdere malen half vanaf gevallen hahaha de kapster lag helemaal dubbel. (Nala maakte het
nog bonter want die had thuis het baasje buiten gesloten door uit enthousiaste de knip op de deur de springen) Helaas
was zijn mooie volle vacht niet meer te redden en lopen wij nu even
een tijdje voor schut met een kale bouvier. Nou ja groeit wel weer
aan!
Al met al een super hond en een super setje met Nala.

Boef

Boef is een goed gesocialiseerde, vriendelijke, rustige
blonde bouvier reu van 8 jaar oud die door
omstandigheden is het asiel belanden. Al heel snel
kregen wij een mailtje van mensen dat zij heel veel
belangstelling voor Boef hadden.
Op 22 augustus kregen we een berichtje: “We zijn
thuis!
De kennismaking verliep zo goed dat de eigenaar van
het asiel is gebeld en er is overlegd zodat Boef direct
mee mocht ipv volgende week ophalen.”

Pagina 15

Bjørn
Door omstandigheden kon de zes jaar oude Bjørn niet langer bij zijn
baas blijven. Op 21 juli was de kennismaking.
Eerst wat onwennig, maar na de wandeling ging het al een stuk beter
en is Bjørn meegegaan.
22 juli
Vanmorgen in alle vroegte al een stukje met hem gefietst, ging super.
Hij heeft vannacht heerlijk rustig op de bank liggen maffen. Hij heeft
zijn drinkbakken mee gekregen en een lange rolriem. Dat ding gaat
als eerste de kast in, want dat vind ik het maar een onding.

De kennismaking met het teefje Djara (van een
vriendin) van 11 jaar verliep goed. Ze heeft hem
gelijk even op z'n nummer gezet toen Bjørn er
boven op wou springen en toen was het klaar
hihihi. Vanmiddag samen met Djara wezen
wandelen die hem eens even voor heeft gedaan
hoe alle regels werken, netjes zitten bij de
stoeprand etc.
“Hoi, Gaat goed hoor we wennen aan elkaar.
Inmiddels kan ie aardig rustig naast me lopen, het
nieuwe voer vind ie niet lekker. Ook al heb ik dat
rustig in elkaar over laten lopen en zelfde soort
zonder granen gekocht.
Ook is het een windjes hond. Vanaf dag1 dus ws
ligt niet aan ‘t voer...oh en ik heb ook die vers
vlees diepvries bakjes gevonden!!goeie tip !!
Hij heeft ook al de boven ruit van de voordeur
eruit gedrukt ...het alleen zijn is lastig en toen
m'n zoon kwam om even bij hem te zijn en uit
laten was ie zo blij dat de ruit er uit ging. Gelukkig
weinig schade bij beiden.
We genieten van het wandelen en hebben al diverse terreinen af gestruind
en daar word je moe van.

Djara en Bjorn
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Demon
Op 5 augustus werden we gebeld door
een man die wanhopig was. Zijn
zwager en schoonzus hadden een boef
die zeer dringend op zoek was naar
een nieuwe plek. Wat was er nou aan
de hand dat de nood zo hoog was? De
baas van Demon zat tijdelijk op kosten
van de staat in…( als u begrijpt wat wij
bedoelen) en het vrouwtje van Demon
was met de noorderzon vertrokken
naar haar thuisland met alleen een
telefoontje naar de familie: “jullie
zorgen wel voor de hond hé”. Echter
de familie kon Demon door
omstandigheden niet in huis nemen.
Gelukkig waren er hele lieve buren die
regelmatig naar hem omkeken en met
hem gingen wandelen. Ook de familie
ging er een paar keer per dag naar
hem toe. Ook aan verzorging kwam
Demon niks te kort, hij werd gekamd
en geborsteld, echter dit was geen
houdbare situatie. Meneer was zo blij
dat hij ons gevonden had en dat wij
snel voor een oplossing konden
zorgen.
Binnen 24 uur was die baas gevonden. Bij ons was namelijk iemand ingeschreven die bijna op steenworp afstand
woonde en die perfect zou kunnen passen bij het profiel van Demon. Nou, dat bleek een schot in de roos. Meneer is
dezelfde dag nog gaan kennismaken en Demon is gelijk mee gegaan.
En kregen wij een berichtje:
“Demon is geplaatst, heeft een nieuw baas en thuis!
De kennismaking ging meer dat goed, de nieuwe baas had tranen in z'n ogen van geluk en ook Demon was helemaal
blij, er was een enorme klik.”
Bericht 11 augustus
“Ben nog erg druk met het leren kennen van Demon, duidelijk een hond die niet zo veel geleerd heeft. Hij was
ontzettend bang om mijn huis in te gaan. Inmiddels wandelt hij kwispelend zelfstandig naar
binnen. Lukt nog niet bij andere mensen in huis maar dat komt nog wel. Ik kan nog hem nog niet alleen laten want dan
begint hij ontzettend te piepen. Heb er overigens geen behoefte aan om hem alleen
te laten. Ik neem hem overal mee naar toe. Toen we Demon op haalden kregen we hem met moeite in de auto.
Inmiddels springt hij zelfstandig in de auto en ploft heel tevreden op de achterbank.
Laat binnenkort wel meer horen, ik zit boven achter de computer en Demon zit al weer te piepen beneden, dus maar
weer snel naar hem toe. Moet hem nog leren de trap naar boven te beklimmen.”
Bericht 16 augustus
“Het gaat hartstikke goed met Demon. Vind het overigens niet zo'n leuke naam, betekent Duivel en dat is Demon
absoluut niet.
Demon is compleet gefixeerd op mij. Komt me bekend voor, mijn 1e bouvier die ik kreeg was 6 jaar en die vertoonde
hetzelfde gedrag. Ik heb het vermoeden dat hij op jongere leeftijd een aantal dingen heeft geleerd maar ben er nog niet
achter op welke commando's hij reageert. Kom ik vanzelf wel achter.”
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Femke
Femke is opgegroeid bij haar fokker en heeft daar 14 maanden hoofdzakelijk
doorgebracht in een kennel.
Eind mei is Femke door haar fokker verkocht. Degene die haar gekocht heeft
was er vanuit gegaan dat, gezien de leeftijd van Femke, dit goed zou gaan met
hun bouvier van 5 jaar. Vanaf dag 1 ging het echter niet tussen beide bouviers.
Op 27 juni is Femke weer verhuisd.

Vanavond zijn Luna en Femke even wezen ' buurten ' . ze waren door
de weilanden gelopen richting de straat, daar waar wij bang voor zijn.
Luna gaat dan voorop en Femke volgt haar. Dat is gewoon harstikke
tof hebben ze beide gedacht. Baasjes zijn druk, dus die merken toch
niet dat wij stiekume dingen doen, nou ja, had nr gedacht: de hond
van de buren van verderop sloeg aan en Boris rende naar de poort, die
slimmerik merkte het als eerste. Door het groen zag ik beide op straat
lopen, ja echt, en Jeep er achteraan. Femke kwam direct, maar Luna
niet, nee, die zag de bui al hangen: dat werd dus enkele reis
paardenstal en J. maar mopperen, zo van " toes blieven " , maar ja, je
snapt het denk ik wel: die oren van een Beagle………………..

Luna en Femke kunnen uren zo spelen.

Even een kort berichtje:
“Boris, Luna en Femke hebben vannacht zo geblafd en zijn zo ontzettend tekeer gegaan dat we ervan wakker werden.
Hiermee heeft Boris voorkomen dat er bij het Hoveniersbedrijf bij ons op de hoek, al het tuingereedschap en een van de
bussen werd gestolen.
De inbrekers hadden bij ons op de dam 2 auto's geparkeerd en zijn vandaaruit verder gegaan, al lopend, om hun
zaakjes veilig te stellen. Het was 1 uur in de nacht, en vanochtend is er 1 opgepakt.
De hele nacht heeft politie en wij gepost, de wacht gehouden en de dieven achterna gezeten. Het was een heus
spectakel, en de adrenaline gierde door ons lijf.
Pffff, ben er nog steeds kapot van!
Maar die heerlijke lieve Boris, die in de buurt wordt afgeschilderd als een gevaarlijke hond, is voor ons de held van de
dag. De kleintjes hebben ook geweldig meegeholpen! Als we onze " boefjes " niet hadden gehad, hadden de inbrekers
hun slag kunnen slaan. #zoblijmetonzeboefjes#”
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Mat
Door verschillende privé-omstandigheden verbleef Mat al enige
maanden in een pension. Hij werd daar goed verzorgt, maar helaas
hebben de baasjes moeten besluiten dat Mat niet meer naar huis kon
komen en werd er voor hem een nieuw thuis gezocht.
In samenwerking en overleg met de fokker en de baasjes hebben we
een heel mooi adres gevonden in duitsland.
Ook hier komt de goede samenwerking met onze duitse collega’s van
de Interessengemeinschaft weer goed tot zijn recht. Zij hebben voor
ons een voorcontrole uitgevoerd en deze was meer dan positief. Een
prachtig adres waar Mat alle aandacht krijgt, overal mee naar toe gaat
en vooral veel gaat wandelen.
Op 24 augustus was de kennismaking en is Mat meegegaan naar zijn
nieuwe thuis.
De voormalige baasjes sturen ons dit bericht:
“Onze trouwe Mat hebben we definitief overgedragen aan zijn nieuwe baasje, die 'm nu mee heeft genomen naar haar
huis. Weliswaar helemaal tegen onze zin in en bovendien met groot verdriet hebben we Mat moeten afstaan. Wij hopen
dat onze Mat het goed zal hebben bij zijn nieuwe baas. Daar hebben wij het volste vertrouwen in.”
Het nieuwe baasje mailde ons:
“We zijn goed aangekomen. Mat is een betoverende hond. Hij is zo nieuwsgierig als een pup.Hij ligt al lekker te slapen”

26 augustus: Even gebeld
“Het gaat super met Mat... De kennismaking en het afscheid waren heel emotioneel. Mat was heel makkelijk en gelijk
vertrouwd met C. . Het is een vreselijke clown. Hij vindt het uit wandelen gaan geweldig, stapt in z'n tuig alsof ie niet
anders weet. Het nalopen in huis gaat steeds beter, liep hij in het begin als C. maar in de benen kwam gelijk achter
haar aan, nu blijft ie al een minuutje liggen. Het alleen laten is een kwestie van aandacht, maar dat komt helemaal
goed. Ze kan al even snel douchen met de deur dicht, zonder dat ze hem hoort
Hij vindt auto rijden geweldig, hij is al mee de stad in geweest, ging super. Ze heeft hem al voorgesteld bij de collega's
op het werk die nu ook allemaal verliefd zijn. Hij heeft nog geen 1x geplast in huis, doet keurig alles buiten.
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Luzy
In haar jonge leventje had Luzy al 5 adressen gehad, ze is 2x in
handen gevallen van een handelaar. Door ziekte moest haar huidige
baas noodgedwongen weer afstand doen. Pure overmacht en heel
verdrietig.
Natuurlijk hadden wij een mooi adresje voor haar bij een leuk
gezinnetje en een leuke blonde boevenman. 21 augustus is hij met
Luzy naar onze belangstellenden gereist en dat voelde zo goed dat
hij haar heeft achtergelaten voor een proefweek.
De week was nog niet om of er werd besloten dat Luzy bij de familie
bleef.
Luzy heet nu Brit. En Luzy, nou die vermaakt zich opperbest met
haar blonde bouviervriend en de kinderen.
Het is verbazingwekkend hoe rustig en voorzichtig ze is met de
kleine kindjes. Gelijk de eerste dag had ze al samen met de andere
boef lekker liggen rollebollen in het zwarte zand, zodat ze ook maar
gelijk een vuurdoop kreeg en in bad is geweest. Nou, luzy vindt het allemaal heerlijk, ook het föhnen.

Cadiez
Door omstandigheden (zie magazine 42) verblijft Cadiez in een heel lief
pleeggezin. Af en toe gaat ze naar haar baasje.
23 augustus:
“Vandaag weer mijn lieverd gezien en ze was weer helemaal door het
dolle. Wederom gek van het water maar mocht vandaag niet met een bal
spelen van ons daar ze gisteren last kreeg van een warmtestuwing.
Nu alles weer goed met haar en weer een tomeloze energie die kleine van
mij .
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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.

Kay
Kay is in januari 2013 herplaatst.
Helaas kregen wij een bericht dat Kay is verongelukt.
Hij heeft zich onder de omheining doorgegraven en is onder een auto terecht gekomen.

Brendi
Brendi is met spoed geopereerd aan baarmoederontsteking.
Na de operatie is zij naar huis gebracht en volgende ochtend
trof mevrouw haar dood aan.
Brendi is 9 jaar en 3 maanden geworden.
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Darby
09-02-2008 – 17-07-2015

Helaas is vorige maand onze bouvier Darby overleden.
In juni 2012 hebben wij Darby als herplaatshond gekregen.
In het begin dat Darby bij ons was hebben wij nog weleens getwijfeld of wij hem wel wilden en konden houden. Dit kwam door
zijn stoute gewoontes en door zijn dominantie.
Zo sprong hij bijvoorbeeld op de bank, maakte zelf deuren open en sprong over het hek en probeerde er vandoor te gaan. We
hebben een hondentrainingscursus met hem gevolgd, waardoor hij gelukkig gehoorzamer werd. Het dominante gedrag is er
echter nooit helemaal uit gegaan. Zo kon hij behoorlijk tekeergaan tegen andere reuen en bezoek werd hartelijk welkom
geheten met gekwispel en een knuffel in zijn bek, maar o wee als het bezoek weer wilde vertrekken. Dan werd hij boos en
moest je hem corrigeren. Hij wilde dan de roedel bij elkaar houden was onze verklaring.
Maar voor ons was hij bovenal een trouwe en lieve kameraad. Hij hield ervan om geaaid en geknuffeld te worden en als hij
maar aandacht had dan was het goed. Lekker rennen achter een bal of een stok dat deed hij het liefst.
Zijn gezondheid was prima toen hij bij ons kwam. Hij was iets te zwaar, maar door wat ander voer en meer bewegen is hij
netjes wat afgevallen.
In juni 2014 ging het plotseling met zijn gezondheid niet meer goed. Hij at weinig, was snel buiten adem, werd lusteloos en
zwaarder. Na onderzoek bleek dat hij een flinke hartafwijking had. Het hart pompte niet goed, waardoor hij vocht vasthield en
daardoor zwaarder was geworden. De dierenarts was niet positief over de levensverwachting. Verdrietig en met een tas vol
medicijnen verlieten we vervolgens de dierenartsenpraktijk. Gelukkig knapte Darby met deze medicijnen snel op. Het enige
wat hij niet meer mocht was naast de fiets lopen. Precies een jaar later, in juni 2015, begonnen dezelfde klachten weer terug
te komen. Dit had de dierenarts vorig jaar al voorspeld. Om Darby verder lijden te besparen hebben wij hem op 17 juli in laten
slapen.
Rust zacht lieve Darby... We zullen je altijd in ons hart bewaren.
Lex en Petra
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Djihn
2004 – 07-08-2015

Langs deze weg willen wij u laten weten dat Djihn op 7-8-2015 vredig is in geslapen, nadat ze nog van een prachtige
vakantie heeft mogen genieten.
De 3.5 jaar* dat ze bij ons is geweest, heeft ze een fantastisch leven gehad. Ze was helemaal opgebloeid en had, nadat ik
haar had leren zwemmen, een echte passie voor het water gevonden, naast het jagen op konijnen, die ze maar niet te
pakken kreeg. Met haar dood hebben wij een echt maatje verloren.
Sandra en Martin
*Djihn was 7 jaar toen ze in december 2011 werd herplaatst.
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Klassieke homeopathie en eerste hulp bij ongelukken

Wij zijn bij huis in Harfsen, wat gelegen is in de Achterhoek driehoek
Deventer-Apeldoorn-Zutphen, een praktijk aan het bouwen. Tijdens
de bouw zijn er geregeld homeopathische middelen voorbij gekomen
voor eerste hulp bij kleine ongelukjes. Niet alleen bij de dieren, ook
kleine voorvallen bij mensen. Een hond die iets opeet wat normaal
niet eetbaar is, een vinger vastgeschroefd, net iets te hard op de
vinger geslagen, toch iets te zwaar getild of door de rug gegaan. Alle
klachten netjes opgelost met homeopathie.
Tijdens de BoeDoe dag op 18 oktober aanstaande kunt u kennis
maken met wat homeopathie kan doen bij acute klachten.

Acute klachten
Een acute klacht ontstaat als gevolg van een incident, een duidelijke
aanleiding van buitenaf. Ieder dier zal bij een gelijksoortig incident met
min of meer dezelfde symptomen reageren. De hevigheid van de
symptomen zal echter variëren, afhankelijk van het incident. Hierbij
speelt de gevoeligheid van het dier een rol. Niet iedereen heeft
bijvoorbeeld dezelfde pijnbeleving.
De endogene, of inwendige, gevoeligheid van het individuele dier speelt
een rol bij de ontwikkeling van het symptoombeeld en bepaalt de reactie
van het dier bij een exogene klacht, een klacht van buitenaf. Hierdoor zal
het voorschrift bij een acute klacht ook van dier tot dier variëren. Dit
heeft dan vooral te maken met de dosering van het middel en de
frequentie van geven.
Er kunnen ook acute klachten ontstaan als gevolg van de aanleg van het
dier. De aanleiding ligt dan buiten het dier en is dus exogeen. De gevoeligheid of aanleg bepaalt of een dier klachten
krijgt.
Er zijn talloze voorbeelden te noemen, om er maar een paar te geven:
de hond die diarree krijgt nadat hij in koud water gezwommen heeft,
de hond die bij warm weer een hotspot ontwikkelt of
de hond die acute en steeds terugkerende oorklachten krijgt nadat de oren uitgeplukt zijn.
Ontwikkeling van een acute klacht
Waarom ontwikkelt de ene hond wel klachten en een andere niet? Ieder dier is een individu met zijn eigen typische
kenmerken, karaktertrekken en gevoeligheden. Zo is geen één Bouvier hetzelfde, maar ze behoren allemaal tot hetzelfde
ras. Het tot een bepaald ras behoren zorgt ervoor dat deze honden er allemaal min of meer hetzelfde uitzien en ze
bepaalde karaktertrekken gemeen hebben. Dit is de erfelijke informatie die binnen een ras is vastgelegd door selectief
fokken.
De erfelijke informatie, die bepaalt dat ze tot het ras Bouvier behoren, beïnvloedt de constitutie. Een constitutie is dàt wat
maakt dat het dier is wie hij is, hoe hij eruit ziet, wat de karaktertrekken zijn die je kunt verwachten bij een bepaald ras,
maar met zijn eigen individuele eigenaardigheden.
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Deze constitutie speelt bij de acute individuele klacht een rol in de ontwikkeling van de symptomen. De constitutie bepaalt of
een dier klachten ondervindt en of er wel of geen en in welke mate er symptomen geproduceerd worden. Ook als een dier
niet of niet voldoende herstelt na een incident en er ontstaan restklachten is dit een teken dat de constitutie betrokken is bij
de klacht, “de hond is niet meer de oude geworden sinds het incident”. De ontstane restklachten vormen de basis voor het
ontwikkelen van een chronische klacht.
Behandeling van acute klachten
Acute klachten zijn eenvoudig en snel te genezen , omdat de aanleiding duidelijk is en de symptomen zich doorgaans snel
ontwikkelen. Hoe eerder een behandeling wordt gestart na het incident, hoe sneller de klacht genezen kan worden.
Als er na herstel van een onbehandelde acute klacht restklachten overblijven kan dit een aanleiding zijn voor het
ontwikkelen van chronische klachten. Hierdoor wordt de behandeling van een onbehandelde acute klacht wat
ingewikkelder en vaak langduriger. Weet men dat zijn dier klachten heeft ‘sinds’, dan maakt het de behandeling van de
chronisch geworden klacht eenvoudiger.
Wanneer kan homeopathie niet alleen helpen?
Er zijn natuurlijk acute gevallen waarin het dier direct naar een dierenarts moet. Denk bijvoorbeeld aan een botbreuk,
maagtorsie, opeten van bepaalde oneetbare voorwerpen of een grote wond die gehecht moet worden. Homeopathie kan
dan veel betekenen in de herstelfase van het dier. Het homeopathische middel zorgt dat er een voorspoedig herstel
optreedt en de kans op restklachten geminimaliseerd wordt.
Begeleiding naast een reguliere ingreep
Een operatie wordt in de homeopathie als een exogene aanleiding, een incident, gezien waarvan een dier mogelijk klachten
kan ondervinden of moeite heeft te herstellen. De begeleiding van een operatie valt onder de acute klachten. Ik heb nadat
een operatie homeopathisch begeleid is vaak van eigenaar en dierenarts teruggekregen dat het dier snel herstelde en/of de
wondgenezing voorspoedig verliep.
Zo heb ik een oudere Bouvier homeopathisch mogen begeleiden die onder narcose moest, omdat een gescheurde kies
getrokken moest worden. De hond ontwaakte de keer ervoor zeer moeizaam uit de narcose, waarbij hij aan de beademing
moest. Het kostte enkele dagen om te herstellen. Zowel dierenarts als eigenaar waren blij verrast dat de hond binnen een
uur na de operatie weer ‘in de benen’ was.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunnen homeopathie en reguliere behandeling goed samengaan.
Lezingen tijdens BoeDoedag
Tijdens de BoeDoedag van Bouviersupporters op 18 oktober
aanstaande geef ik korte lezingen en informatie over wat u zelf kunt
doen in het geval van eerste hulp bij ongelukjes.
Welke homeopathische middelen kunnen ingezet worden bij welke
klachten. Mogelijk kunt u in de toekomst ervaren hoe krachtig de
werking van homeopathie is. Dit komt des te duidelijker naar voren bij
acute klachten!
Vind u het leuk om kennis te maken met homeopathie? Dan kun u
zich inschrijven voor de lezingen. Een schrijven hierover ontvangt u
per e-mail.
En over de praktijk
Vandaag zijn de laatste werkzaamheden aan de praktijk voltooid.
Gelukkig met alleen wat kleine ongelukjes. Ik kan van start in mijn
eigen praktijk en september start tevens mijn man met de
behandeling van mensen.
Een grote meisjesdroom is uitgekomen!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mij bellen of
mailen. Voor contactgegevens zie www.mirjamkooy.nl
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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!
http://www.bouviersupporters.nl/
.
of

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
oktober 2015

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

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

Wij zijn op zoek naar mensen met honden- en mensenkennis die ons willen
helpen.
Wij hebben nog vrijwilligers nodig die voor ons een voorcontrole willen doen
bij belangstellenden of kennis met een te herplaatsen hond willen gaan
maken.
Lijkt het u leuk dit te doen of wilt u meer weten stuur dan een mail naar
info@bouviersupporters.nl
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