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Afgelopen twee maanden hebben elf Bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
Het jaar 2015 is een jaar geweest waarin er weer veel is gebeurd.
Voor ons een mijlpaal met ons 5 jarig jubileum. Wat natuurlijk gevierd
moest worden.
Het jaar waarin:
65 honden een nieuw thuis hebben gevonden.
We met nieuwe mensen zijn gaan samenwerken.
We weer nieuwe vrienden en donateurs hebben mogen verwelkomen.
We zijn begonnen met het opzetten van voor- en na controles.
De onderlinge samenwerking was ook dit jaar meer dan goed. We
hebben een TOPTEAM.... Respect en waardering voor elkaar, eerlijk naar
elkaar, STERK met elkaar.
Kortom, 2015 was een jaar waar wij met een goed gevoel op terug
kijken.
Vanwege de toenemende werkzaamheden is op 8 november Mascha
Timmer als medewerkster tot het team toegetreden. Zij zal zich bezig
houden met de bemiddeling. Mascha stelt zich op pagina 6 voor.
De afgelopen twee maanden werden er bij ons zes honden aangemeld
voor wie er met zeer grote spoed een nieuw thuis gezocht werd. Voor vijf
honden is dat gelukt. Eén hond is door de Interessengemeinschaft
opgenomen in het pension de Tannenhof in de Eiffel. . Deze hond was
bijna kaal, uit bloedonderzoek bleek zij een schildklierprobleem te
hebben. Gelukkig is er voor haar inmiddels een nieuw thuis gevonden.
1 hond verblijft nog in een gastgezin. Hun verhalen staan verder op in
het magazine.
Natuurlijk mag ook een verslag van de traditionele winterwandeling 13
december 2015 in de omgeving van Haaksbergen niet ontbreken. Op
pagina 24 vindt u dat verslag.
In 2016 willen wij op de ingeslagen weg voortgaan en hopen wij
weer vele baasjes en hun Bouviers te kunnen helpen.
Wij wensen u en uw Bouvier[s]een gezellig Kerstfeest en een
voorspoedig en gezond 2016 toe.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
Stichting Bouviersupporters 24 december 2015

Lars
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2015
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Activiteiten in 2016
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen
en trimclinics. Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse
Bouvier Club.
In 2016 staan in ieder geval op het programma:

Voorjaarswandeling april / mei 2016

Midwinterwandeling december 2016 in de omgeving van Haaksbergen.
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden.
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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 november 2015 t/m 23 december 2015 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Opbrengst Evenementen

€ 648,50
92,00
------------------

Totaal

€

740,50

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Kosten opvang en training Jill
Donatie IG medische kosten Boef
Donatie midwinterhoornblazers
Kosten Evenementen
Vergaderkosten

- 190,11
- 100,00
45,00
33,15
- 216,55
------------

Totaal
-/ Resultaat

€

584,81
----------155,69
=======

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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Even voorstellen…….Mascha
Mijn naam is Mascha Timmer en ik woon met mijn partner Johan in een klein boerderijtje in Schildwolde, provincie
Groningen.Op dit moment bestaat onze veestapel uit een Shetlander, Ouessant schaapjes, Nederlandse Landgeiten,
Kune Kune varkens, konijnen, kippen en uiteraard honden!
Ik ben opgegroeid met bouviers, als peuter lag ik bij onze eerste bouvier Boeffie in de mand. Daarna kwam Barg, een
mooie gestroomde boef die 12 is geworden. Toen de bouvier Bowie kwam, was ik op een leeftijd dat ik met haar op
training mocht. Daar is mijn liefde voor de hondensport ontstaan. Toen ik uit huis ging bleef Bowie achter en hebben we
onze huidige bouvier Cilke aangeschaft. Helaas hebben we op de dag dat we Cilke gingen halen, Bowie moeten laten
inslapen. Een heel dubbel gevoel dus.
Ondertussen is Cil al behoorlijk op leeftijd, maar dat heeft ze zelf niet door! We hebben ook nog een Maltezer kruising,
Kruimel en een Zwarte Russische Terriër, Mila. Door heel veel mensen trouwens gezien als bouvier.
Met onze honden heb ik bijna alle vormen van hondensport geprobeerd. Van pakwerk tot speuren en van behendigheid
tot Rally-O. Zelf heb ik ook een aantal jaren gewerkt als trainer Gedrag en Gehoorzaamheid, Sociale Huishond en
Behendigheid. Ook heb ik gewerkt als pakwerker op recreatief niveau. Op dit moment ben ik bezig met Nadac Hoopers
met Mila en speur ik zo nodig met Cilke naar vermiste honden in de regio. Erg dankbaar werk. Samen met mijn meiden
doe ik vrijwilligerswerk bij dementerende ouderen, we noemen het knuffeltherapie. Ook wandelen we 2 keer per maand
met een groepje mensen met een verstandelijke beperking.
Het lijkt me een prachtige uitdaging om mooie matches te vinden tussen bouvier en baas.
Misschien tot ziens bij 1 van onze activiteiten!

Cilke

Kruimel

Mila
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Hoe gaat 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.

Bobbie (Ruud)
Eind september verscheen deze hond op facebook. Hij was ernstig
verwaarloosd gevonden en naar een asiel gebracht. Helaas had hij
geen chip, stond dus nergens geregistreerd. De medewerkers van het
asiel schatten hem 8 jaar oud en hebben hem Ruud genoemd. Ruud
had naast een verwaarloosde vacht een ernstige oorontsteking en een
testikeltumor. Daarom is hij gecastreerd. De dierenarts verwacht na
castratie hier verder geen problemen meer mee. Na dat Ruud getrimd
en van de operatie hersteld was kon hij worden geadopteerd.
Op 24 oktober zijn er mensen gaan kennismaken en hebben hem
meegenomen.

November 2015
“Ruud is omgedoopt naar Bobbie. ( naar Ruud luisterde hij
toch niet hahaha)
Het gaat heel goed met hem. Hij moet nog een hoop leren,
maar het is een snelle leerling. Boven al is het een grote
knuffelkont en dat vinden zijn baasjes helemaal niet erg.
Inmiddels is hij al goede vriendjes met de kat.”

Max
De bijna zeven jarige Max verbleef al een tijdje in een asiel. Een
echtpaar wat bij ons ingeschreven stond had hem al gezien,
maar zij moest een operatie aan de knie ondergaan dus een
nieuw gezinslid moest even in de wacht.
Er kwam bericht dat Max geplaatst was, dus echtpaar blij dat hij
een mooie mand had gevonden. Maar helaas bleek dit niet het
geval, Max kwam weer terug in het asiel. Dit gebeurde zelfs tot
2x toe en arme Max raakte steeds meer in verwarring.
Het echtpaar kon Max niet uit hun hoofd zetten, was hij dan toch
voor hen bedoeld??
Ondanks de geplande operatie zijn ze toch gaan kennismaken
met Max. Max kwam, zag en overwon. Er was een enorme klik
en Max ging mee. Hoe het dan na de operatie zou verlopen
zouden ze dan wel weer zien, dat kwam wel goed.
Van alle gedragsprobleempjes die Max zou hebben is niks meer
van te bespeuren. Max is een lot uit de loterij, ze zijn dolgelukkig
met hem... Op 1 ding na.... Max moet haast een kruising zijn
met een labrador of retriever, hij verhaart verschrikkelijk en z'n
vrouwbaas is vreselijk allergisch. Maar dat nemen ze maar op de
koop toe, daar zijn medicijnen voor te krijgen die de boel
enigszins onderdrukken. Max gaat in ieder geval nooooooiiiitttt
meer weg.
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Beau
Voor Beau was het in maart 2012 vanwege zeer ernstige verlatingsangst beter dat zij ging
verhuizen.

2 november 2015
Het gaat super. We hebben haar nu 3.5 jaar. We hebben onze handen vol aan
gehad, maar zo lief is ze nu. Ze is fantastisch met verstandelijk beperkten en
kinderen. Het is zelfs een schoothondje te noemen. Het heeft lang geduurd
voordat ze haar draai gevonden heeft. Ze kan los met je mee lopen, maar het is
een olifant in een porceleinkast met andere honden. Van drukke honden houdt ze
niet.Ze heeft een enorme moederdrang en geeft ook tussen haar loopse periodes
melk af. Ze loopt in die periode met een piepbeestje wat ze al bijna 4 jaar heeft.
Ze is dan ook super verliefd op K.. Dat stoort ons niet. Ik mag wel oppassen op
het kindje en K. mag eraan komen. Ze blijft gewoon lief.
Ze is lekker naar de trimster geweest ziet er heel mooi uit.

Beau met Dinkie de poes.

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.)

November 2015
Opa Boef was vorige week bijna een hondenengeltje geweest. Onder
narcose geweest, want hij liep ineens zo vreselijk slecht.
De dierenarts dacht misschien zo ernstig HD dat inslapen noodzakelijk
was. Voordat we die beslissing zouden nemen, moesten we dat wel
zeker weten.
Foto’s genomen. Boef had de heupen van een jonge hond, niets
bloemkool heupkoppen.
Met Utrecht contact opgenomen, kon een gescheurde kruisband zijn of
meniscus. Natuurlijk konden ze dat ook nog opereren, ja hoor!
Natuurlijk niet aan beginnen, veel te oud 14 jaar en 7 maanden is hij
nu, maar hij loopt weer redelijk goed. Dus we gaan voor de 15 jaar,
hebben we afgesproken met de familie in H.. Shira is afgelopen week
13 jaar geworden.
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Sem
Sem was het eerste spoedgeval.
In januari 2010 is Sem via Bouviersupporters herplaatst naar
een nieuwe baas.
Op 2 november 2015 werden wij gebeld door de buurman
van deze baas. De baas van Sem was ernstig ziek en zou
binnen enkele dagen komen te overlijden. Sem, inmiddels 8
jaar, zat al een aantal weken alleen in huis. De buurman liet
Sem vier keer per dag uit. Dat kon nu niet veel langer duren.
Of wij met spoed een nieuw thuis hadden.
Bijna op hetzelfde moment mailde de mensen die vorige
maand Dhjin hadden moeten laten inslapen dat zij toch wel
heel graag weer een Bouvier in huis en hart wilden
verwelkomen. Hun voorkeur ging uit naar een iets oudere
hond die gemakkelijk alleen kan blijven.
Op 5 november ontvingen wij een bericht dat de baas
overgebracht was naar het hospitium. De buurman had
gevraagd of hij Sem nog een keer mee moest brengen om
afscheid te nemen. Dat wilde hij helaas niet. Sem voelt dat
er iets aan de hand is, is onwijs blij als de buren komen.

De belangstellenden zijn de volgende dag in de auto gestapt en
zijn Sem gaan halen. Diezelfde avond is zijn oude baasje
overleden.
Ontvangen berichtjes:
7 november:
“Met Sem is het de eerste nacht heel goed gegaan. Hij was stil.
Beetje onrustig eerst, maar daarna rustig. ‘t is echt een schat!
Zoo blij met hem”
24 november
“Sem voelt zich goed bij ons gelukkig en ‘t gaat heel goed zelfs...
Wij zijn blij dat hij bij ons is gekomen en zullen er voor zorgen
dat hij nog wat mooie jaartjes tegemoet gaat.”
Berichtje van de buurman:
“We zijn blij dat Sem precies op tijd opgehaald is. We hadden
niet geweten hoe het anders zou zijn afgelopen met hem. We
hopen snel een keer op visite te gaan.”
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Chico
In september 2015 werd Chico bij ons aangemeld. Zijn baas was overleden. Na
het overlijden van zijn baas was Chico erg waaks en beschermend geworden
tegenover zijn bazin. Zij was erg bang dat hij iemand zou bijten en hij was ook te
sterk voor haar.
Heel eigenlijk wilde zij Chico toch niet kwijt en is samen met een
hondengedragsdeskundige met Chico aan de slag gegaan. Het leek allemaal heel
goed te gaan.
Tot 4 november wij een bericht van een familielid kregen. Mevrouw is
opgenomen in het ziekenhuis en bleek ongeneeslijk ziek. Chico zit al enige tijd
alleen in huis en moet met spoed weg. Het tweede spoedgeval.
Gelukkig konden wij ook hier snel voor een nieuwe baas zorgen.
Door de omstandigheden duurde het alleen even voordat er kennis gemaakt kon
worden.
De kennismaking was op 15 november en is goed verlopen. Er was in
een restaurant afgesproken. Daar is twee uur met elkaar gesproken.
Chico is al die tijd heel lief geweest, terwijl hij voor de eerste keer in
een restaurant kwam. Chico is daarna meegegaan. Het was een
emotioneel afscheid. De aankomende tijd wordt er veel contact
gehouden met elkaar. De reis verliep goed, op wat onrust van Chico
na, die niet zo gewend is aan autorijden. Zoals de nieuwe baasjes
verder schreven, het gaat vast goed komen!
De volgende dag bericht 1:
“ Hallo, dag 1 met Chico is prima verlopen. Hij luistert goed, is lief en
ontmoeting met mijn kinderen ging ook prima, alsof het de normale
gang van zaken was. Slapen vannacht ook prima, heb hem niet
gehoord.
Het enige wat iets anders is dan mijn vorige honden is dat hij vaker
gromt. Als hij ligt en ik kom aan hem, vanmorgen toen we wakker
werden en we ons zagen etc.. het is geen gemene grom maar het lijkt
wel alsof hij wilt "praten" zn staartje blijft ook gewoon op en neer
gaan. Ik kan hem ook gewoon aaien dan.. Enig idee?
Ons antwoord:
Jij gaat waarschijnlijk naar hem toe? Dit is iets wat wij veel bij
Bouviers tegenkomen. In de hondenwereld gaat een lagergeplaatste
altijd naar een hogergeplaatste toe. Als de hogere daar geen zin in
heeft gromt hij.
Dus, ga niet meer naar hem toe, maar laat hem naar jou toekomen.
Wanneer jij geen zin heb stuur hem weg (ook gewoon wel eens om
hem duidelijk te maken dat er alleen aangehaald wordt op jouw
voorwaarden, niet de zijne) totdat je daar wel zin in hebt.
Bericht 2:
“Zullen we proberen . Maar vanmorgen was best grappig . Vanwege
de verbouwing is de woonkamer / keuken nog niet in gebruik. Chico
heeft op mijn pc kamer geslapen en wij op onze slaapkamer. Deuren
gewoon open . Hij kwam aanlopen toen hij hoorde dat we wakker
waren . Keek om t hoekje en begon te grommen. Maar dat leek dus
echt meer op praten . Voorde rest is hij vandaag al een stuk meer op z'n gemak .”
28 november:
“Kleine update over Chico. Hij voelt zich al prima thuis. Het is een grote waakzame knuffelbeer en met veel kracht... Wij
zijn heel blij met zijn gezelschap”.
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Truus
Het derde spoedgeval was de acht jarige Truus. Vanwege gezondheidsredenen
van het baasje werd er voor Truus helaas een andere baas gezocht.
Het duurde even voordat er belangstelling voor haar was.
Op 30 november was de kennismaking. Er was een superklik. Truus is gelijk
meegegaan.
De nieuwe baasjes en Truus zijn ook mee geweest op onze winterwandeling dus
konden wij heel goed zien wat voor fijne klik of er tussen hun was. Wat een
aanhankelijke boef en dat al na zo’n korte tijd, prachtig !

Rasta
Het vierde spoedgeval is Rasta. Rasta moest verhuizen vanwege het
overlijden van de baas en de ziekte van haar bazinnetje. Rasta is een
vriendelijk teefje van net 1 jaar.
26 november was de kennismaking. Er was een superklik. Rasta ging
meteen naast de mensen liggen. Dat had het baasje nog niet
meegemaakt.
Ze ging ook meteen spelen met de bouvierreu van deze mensen. Rasta
is meteen meegegaan.
Het eerste berichtje:
“De reis heeft ze slapend doorgebracht. Ze keek haar ogen uit in haar
nieuwe huis en tuin. Net heeft ze lekker gegeten. De nieuwe bazen zijn
super blij met haar.”
Tweede berichtje:
“Wat ik wel even kwijt wil ons Rastaatje zet alles naar haar hand !! Heb
een boef van ongeveer 60 kilo maar mevrouwtje gaat niet opzij !! Lucca
geeft zelfs zijn eten af !! Tja die vrouwkes he' !!”
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Modi
Modi van toen 15 maanden had te veel energie voor zijn voormalige
bazen daarom werd hij ter herplaatsing aangeboden. Op 12 juni 2014
is hij verhuisd.
Modi veroorzaakten nog al wat problemen. Zijn “nieuwe” bazen
hebben niet opgegeven en zijn heel hard met hem aan het werk
gegaan.

November 2015
Het gaat goed, nu goede trainers voor Modi die ik 2 keer in de
week zie. Modi gaat met elke training weer een stapje in de
goeie richting! En we speuren ook met hem, het gaat nog
wel op z’n 'Modi's', maar hij is er erg goed in! Op deze manier
willen we hem wat rustiger in z’n hoofd brengen.

Guus
In november belandde de Guus een teefje van net
acht maanden in een asiel. Haar baasjes hadden
haar naar het asiel gebracht, omdat zij haar niet
konden geven wat ze nodig had.
Al heel snel werd zij geadopteerd en ontvingen wij
een bericht van haar nieuwe bazen:
"Zo , even een berichtje over Guus. Na 5 dagen het
gaat echt super. Ze heeft al kennis gemaakt met
diversen honden een katten in de buurt en er
gebeurt helemaal niets. Ze is echt heel sociaal en
wil spelen. Zelf in de tuin vindt ze het geweldig.
Aan het water vindt ze het nog vreemd met die
rare kippen in het water die er weer van door
gaan. Zelfs vliegtuigen vindt ze apart en volgt ze
net als allerlei beesten op de televisie. Die moet ze
ook bekijken wat een grappig gezicht is.
Ze begint aardig te luisteren en wil af en toe lekker
even bij de baas op schoot kruipen om even lekker
te kroelen.
Zal over een tijdje nog wel even een update sturen over deze sprinkhaan."
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Khane
Khane is een sociale bouvier reu van geboren 15/06/2011. Hij werd in juni 2015 ernstig verwaarloosd naar een Belgisch asiel
gebracht. Op 18 juni 2015 is hij verhuisd.

Berichtje november 2015:
“Ik zou hem voor geen goud meer willen missen. Als we gaan wandelen staat hij ongelooflijk zot te doen. Hij is al eens
tussen mijn benen gesprongen en ik lag op de grond . Hij stond daar naar mij te kijken alsof van hey wat doe je nu?
Komt ook heel goed overeen met de anderen ook. Sierra, de shiba, slaapt altijd tussen zijn poten in de zetel en ze
drinken water uit dezelfde pot, mooi om te zien.”
Khane zoekt de kat.

Ik zag ze hier binnenlopen

Ik zie ze niet. Misschien ginder
in de weide dan?

Tja, zou ze dan hieronder zitten misschien?

Oppassen van de prikkeldraad Khane, en het
zijn geen koeien maar stieren

Pfff, nergens te vinden, ik geef het op

Shiva
Shiva is een dame van 1 jaar en een niet helemaal raszuivere bouvier met een slecht
geknipte coupe. Shiva heeft erg veel moeite met alleen thuis zijn daarom werd ze naar
een asiel gebracht.
Het alleen zijn moet nog helemaal aangeleerd worden
Shiva is een vrolijke en enthousiaste dame en in voor elke wandeling.
Kinderen groot of klein is geen probleem en ook met andere honden zijn er geen
problemen.
Nu stonden er mensen bij ons ingeschreven die niet zover bij het asiel vandaan wonen en
opzoek waren naar een teefje. Ze wonen op een boerderij. Shiva hoeft daar niet alleen
thuis te zijn. Dat Shiva misschien wel een kruising zou kunnen zijn vonden zij niet erg.
Op 3 december hebben zij Shiva gehaald. Het eerste bericht is positief.
" Shiva is niet echt groot. Ongeveer 50 cm. Ze loopt lekker rond. Ook met de andere
honden gaat het hartstikke goed."
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Babs (Punks)
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 2015 is zij verhuisd.

26 november
Geslaagd voor m’n master!

“Ze is naar de kapper geweest. Ze moest wel iets korter dan gewenst, omdat ze kaal geschoren was, is haar vacht
moeilijk te herstellen bij alleen knippen. Het is een enorme lieverd. Rustig, speels, aanhankelijk.
Hadden niet gedacht dat het zo goed zou komen met haar. We hebben er ook hard voor gewerkt. En individuele
therapie én groepstherapie. En consequent, veel liefde en aandacht.
Ontsnap gedrag is binnen ons territorium niet meer aan de orde. Ze is los in de tuin (wel altijd wanneer we er bij zijn).
En ze loopt naast ons wel eens mee naar de schuur. Maar in het bos durf ik het risico nog niet aan want dan heeft ze
haar jachtneus op 'aan' gezet. Net als 's avonds in de tuin, dan is ze ook meer gefixeerd op alles wat ze denkt te zien.
De laatste keer dat ze weg liep is nu 2,5 maand geleden denk ik. Maar dat was al meer uitdagen, ze liep in het weiland
L. uit te dagen. Ik had niet het idee dat ze op zoek was naar de kat of iets, wat ze aan het begin wel heel erg had. Toen
ging ze er heel snel vandoor en ging ze echt jagen.”
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Condor
Condor leefde vanaf zijn geboorte al bij zijn fokker.
Vanaf het begin leek hij wel een ietwat autistische
hond die graag alle aandacht voor zich alleen wilde.
Hij werd ook enorm geliefd echter de liefde moest
wel verdeeld worden tussen alle honden. Condor
vond dit niet leuk en liet dit ook duidelijk merken.
Hij ging in gevecht met de andere honden. Buiten
was hij ook een etterbakje die z'n vrouwtje menig
straat heeft doorgesleurd.
Er is veel contact geweest met Bert Smallenbroek (
onze gedragsdeskundige) echter Condor's gedrag
veranderde niet.
Naar mensen toe was hij een vreselijk lieve hond.
Met heel veel pijn in het hart werd besloten toch
afstand te doen in het belang van Condor. We
zochten een thuis waarin veel aandacht voor hem
zou zijn en waar hij geen concurrentie had van
andere honden. Die zoektocht heeft even geduurd
maar uiteindelijk vonden we een prachtig plekje in
België bij een vader en dochter.
Ze genieten enorm van Condor die helemaal happy
is met al die aandacht.
De oude bazen meldde dat zij uit de verhalen en foto's 'hun' Condor bijna niet herkennen. De rust bij hen in huis is
weer gekeerd.

Uzza
Gedwongen door omstandigheden heeft het baasje van Uzza
moet besluiten afstand te doen van haar geliefde Uzza.
Zoals zij zelf schreef: "Soms moet je loslaten, wetende dat ik
het beste deed en heb gedaan." Maar ik weet dat Uzza het
geweldig gaat krijgen.
Vandaag is Uzza verhuisd. Het afscheid was hartverscheurend.
Hij heeft zich in de auto goed gedragen en gaat nu Guus heten.
Bericht van 10 december:
“
Hij is naar de trimmer geweest. Het model zit er nu in, hier en
daar moet het nog wat langer worden (de poten waren erg kort
bijvoorbeeld).
Het gaat supergoed met hem. Hij loopt zelfs al los met ons
overal naartoe en luistert al naar zijn nieuwe naam.
De dierenarts was héél tevreden. Perfect op gewicht, hart en
longen goed, gewrichten prima.
Het oude baasje maakte zich zorgen over het feit dat hij soms
mank liep, maar de arts constateerde niets. De trimster vond
wél veel zand tussen zijn tenen. Dat was snel opgelost
uiteraard”
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Boef
Het vijfde spoedgeval is Boef. Op 1 december 2015 kregen wij een mail van iemand die
een aantal weken geleden een Bouvierteefje van 9 jaar had opgevangen.
Boef is erg lief. Ze kan met alle kinderen, is zindelijk, kan alleen thuis zijn, is een genot
om mee te wandelen en vindt auto rijden het einde. Buiten gaat het prima met andere
honden, maar in huis niet.
Dat was nu het probleem. Het ging echt niet met zijn eigen honden (ook teefjes).
Bovendien had hij nog andere privéproblemen gekregen.
Toen hij contact probeerde op te nemen met de eigenaar van Boef bleek deze met de
noorderzon vertrokken. Wij van Stichting Bouviersupporters hebben het
telefoonnummer gebeld wat in de databank bij het chipnummer van Boef staat en dat
nummer bleek inderdaad afgesloten.
Nu had hij dus echt een probleem en wilde haar niet zomaar naar asiel doen. Of wij
hem konden helpen. Natuurlijk.
Boef bleek ook een huidprobleem te hebben. De oude eigenaar had gezegd dat het niet erg was. De man die haar
opgevangen heeft, heeft haar steeds gewassen met Badedas en smeerde haar huid in met Aloë Vera.
Twee dagen later kregen we weer mail. Boef had gevochten met zijn teefjes (of zijn teefjes met haar). Ze had nu een
wond aan haar poot en staart. Ze moest zo snel mogelijk weg.
Daarom hebben we aan de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gevraagd of het mogelijk was dat Boef in het
pension de Tannenhof opgenomen kon worden. Dat was geen enkel probleem. Op 4 december jl. heeft hij Boef daar
heen gebracht.
Op 7 december heeft de dierenarts bloed afgenomen wat op allerlei dingen onderzocht wordt. De huid is heel droog en
wordt elke dag ingevet met Aloë Vera. Ook heeft ze zalf gekregen voor haar ontstoken ogen. Daarnaast een langdurig
werkende antibiotica voor de ontstoken bijtwonden. Dit zijn al oudere bijtwonden die zijn gaan etteren.
Ze liet zich alles welgevallen, het is een vreselijk lieve hond!
Uit het bloedonderzoek blijkt dat haar schildklier niet goed functioneert.
Dit verklaart haar kaalheid. Zonder medicatie was dit nooit goed
gekomen. Ze zit dus nu voor de rest van haar leven aan een pilletje vast.
Ook waren haar leverwaardes niet helemaal 100%, dit was echter nog niet
verontrustend. Daarnaast krijgt ze de antibiotica en een vitamine/
mineralenkuur. Over vier weken moet ze weer op controle.
Verder gaat het heel goed met haar. Ze heeft een leuk Bouviervriendje
waar ze het heel goed mee kan vinden. Ze heeft al helemaal haar draai
gevonden. Ze is vreselijk lief en aanhankelijk.
Wij hebben een donatie naar de Interessengemeinschaft Bouvier des
Flandres gedaan.Welke gebruikt is voor de dierenartskosten.
Update 14 december: De medicijnen slaan aan. Ze heeft weer een heel
dun donslaagje op haar rug.
Update 16 december: Boef is GEPLAATST!
Vandaag was er een kennismaking. Er was een enorme klik en deze
mensen hebben Boef gelijk meegenomen.
Boef ligt dus lekker onder de kerstboom en daar zijn we heel blij mee. En wat voor kerstboom, een heel leuk echtpaar,
gepensioneerd, dus hele dagen de tijd. Groot huis met grote tuin en een leuke boevenvriend op de koop toe.

Tegen de kou krijgt Boef een dekje om.

Wij bedanken de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres en Bouvier in Not voor hun hulp.
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20 december:
Boef heet nu Bella. Ze heeft zich direct heel erg op de vrouw des huizes gericht en vindt het heerlijk om lekker samen
op de bank te soezen. Met reu Leo samen gaat het heel goed. Af en toe brommen ze wel wat naar elkaar omdat ze
beiden wel een beetje jaloers zijn. Maar verder verloopt alles heel harmonisch en eten ze zelfs sl direct naast elkaar.
Aan de jaloersheid wordt wel gewerkt want dat mag geen groter probleem worden. Maar daar ziet het niet naar uit,
want het ziet er ongevaarlijk uit.
Leo, die in de auto altijd alle inhalende auto's moest na blaffen, doet dat nu niet meer. Bella heeft even heel duidelijk
laten weten daar niet van gediend te zijn, de mensen vinden dit vooral zeer aangenaam hahaha
Bella’s ogen zijn ontstoken, die moeten nog steeds behandeld worden. Verder wordt ze nu lekker opgepept.
Vooral het nieuwe vrouwtje is zeer verheugd dat Bella enorm op haar gericht is en haar heeft uitverkoren. Hun vorige 4
boeven waren vooral op meneer gericht. Bella is een lieve en vriendelijke hond, waggelt lekker met haar hele achterste,
omdat ze zo blij is. Kortom, alles gaat prima.

Arkos
Arkos is een supersociale bouvier reu van net 5 jaar oud. Hij werd samen met zijn moeder Brenna afgestaan wegens teveel honden .
Op 10 augustus was de kennismaking en is Arkos is geplaatst.

December 2015
“Even een update over Arkos.
Nou Nala en Arkos zijn dus echt onafscheidelijk. Ze hebben elkaar helemaal geaccepteerd en spelen iedere dag. Arkos
is zo gek als een deur als wij thuis komen (of 5 minuten in de garage zijn geweest haha). Hij is gek op zijn botje, daar
zeult hij de hele dag mee rond. We zijn dus echt super blij met hem.”
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Wat ontvangen foto’s
Ruva en bazin hebben weer een diploma gehaald en
ook nog de 1ste prijs bij flyball

Mat: Laat de storm en regen maar komen.

Itam Het is altijd lekkerder liggen op een stoel
waar je niet op mag liggen!

Lars is al helemaal thuis

Janis heeft een snuffelkleed gekregen
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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.

Don
x-x-2011

18-11-2015

Wij hebben Don in juli 2012 vanuit het asiel in Hilversum geadopteerd. Van het moment dat Don bij ons thuis
kwam heeft hij hele zware epilepsie aanvallen gehad. Volgens het asiel was hij kerngezond. Ook de dierenarts
van het asiel zei dat Don nooit wat had gehad. We hebben hem al die tijd zware medicatie moeten geven en
hadden een matras in de kamer liggen om bij hem te slapen. Qua gedrag hebben we nooit problemen gehad
met hem.
Onlangs begon er bloed uit z'n neus te lopen. De dierenarts dacht eerst aan een insectenbeet of ontsteking.
Donny was nog zo jong.
Na verder onderzoek bleek dat Don acute leukemie had en hebben we hem in moeten laten slapen.

Pagina 19

Laika
x-x-2002

04-11-2015

13 jaar mocht je worden. Een respectabele leeftijd voor een bouvier.
Wat heb je nog genoten die laatste jaren, Rudie de stokken uit het water halen en jij ze dan afpakken. Jij de
katten opjagen en Rudie kreeg de tikken. Een heerlijke deugniet, je hoefde niet te roepen of te schreeuwen, ze
luisterde perfect naar handgebaren.
Ze had kanker en het ging zo enorm hard ineens. Binnen een paar weken had ze een gezwel dat eerst als een
erwt was, na een paar weken kon mijn hand er niet meer omheen. Ze had geen controle meer over haar
achterkant. Was gewoon zielig hoopje aan het worden. Vanmiddag is de DA geweest en ze reageerde helemaal
niet meer op het eerste geniepige spuitje en toen die erin zat was ze al bijna compleet weg. Heel zielig en heel
snel. Net of het voor haar een verlossing was.
Wat kon je lekker knorren als je tegen ons aanlag.
Nu is er een grote leegte.
Rust zacht lieve Laika.
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Benno (Brendo)
x-x-2006

02-12-2015

Na bemiddeling door de stichting hebben wij in oktober 2010 onze Benno ( toen Brendo ) op kunnen halen in het dierenasiel
H'onderdak in Bergen op Zoom. Een bouvier met een gigantisch overgewicht, die de wereld buiten nog moest gaan
ontdekken!
Hij had met z' n oude baas op de boerderij geleefd en was nog niet gewend aan het leven daarbuiten.
We vielen beiden als een blok voor deze grote knuffelbeer en hebben in 8 maanden tijd, in overleg met de dierenarts, zijn
gewicht teruggebracht tot normaal !
Bovendien hebben we hard gewerkt aan zijn sociaal gedrag....wat prima gelukt is,met als beloning, wortel, komkommer en
hele magere snacks.
Hij heeft geleerd wat fietsen, vrachtwagens en overig verkeer is, dat je best met andere honden kunt spelen en dat grote
honden geen kwaad doen.
Na veel trainen hebben wij ( helaas veel te kort ) kunnen genieten van een fantastische boef !
Hij was geliefd bij iedereen binnen onze familie en vrienden, ook onze nichtjes 3 - 14 jaar konden alles met hem doen .
Met ons heeft hij de wereld buiten de boerderij ontdekt, wandelingen in het bos van tot wel 12 KM waren geen probleem,
heerlijk op het strand ravotten en natuurlijk rollen in het gras ( dit was toch wel z'n meest geliefde bezigheid ) ...onze
"prutschuiver" !
Woensdag 2 december ging het ineens niet goed met Benno, in de vroege ochtend troffen wij hem aan in z' n mand met een
hele opgezwollen buik en heftige ademhaling.
Benno wilde niets meer...niet eten ...niet naar buiten.
We hebben de dierenarts uit bed gebeld en de situatie uitgelegd, wij konden direct terecht en toen kwam de "mokerslag" !!!
Benno bleek een tumor in de milt te hebben gehad, deze is gesprongen en hierbij is een ader beschadigd, hij had enorm
veel bloed in de buikholte.
Voor ons bleek er geen andere optie dan onze knuffelkont te laten inslapen!
Helemaal ontdaan hebben we in alle rust samen afscheid genomen en hebben we hem laten gaan.
Vol ongeloof, hij heeft nooit een teken van pijn, moeheid of een andere vorm van ziekte geuit.
Het vorige weekend zijn we nog in de Hunsruck geweest en hebben er heerlijk gewandeld.
De dierenarts heeft ons uitgelegd dat Benno hier geen pijn aan heeft gehad, het enige wat ons nu troost kan bieden !!!!!
Dagelijks komen we hem overal in huis nog tegen, we hebben nooit gedacht hem zo jong te moeten missen, hij mocht
maar 9,5 jaar worden, maar hij heeft ons 5 onvergetelijke jaren bezorgd.
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Klassieke homeopathie en de jonge hond
De hond is het snelst groeiende zoogdier op aarde. In relatief korte tijd
groeit de hond uit tot zijn volwassen gewicht en doorloopt verschillende
stadia in zijn ontwikkeling. Dit kan zorgen dat één en ander tijdens de
ontwikkelingsfasen en groei niet allemaal zo gladjes verloopt als we
zouden willen.
Hoe een dier zich ontwikkeld is natuurlijk niet alleen afhankelijk van
groeisnelheid en omgevings-factoren, zoals opvoeding, begeleiding,
socialisatie, enz. Het is ook afhankelijk van zijn of haar constitutie.
Wat is een constitutie of wat maakt uw hond zo uniek?
De constitutie is de individuele vertaalslag van de erfelijke informatie die
de hond heeft meegekregen van zijn vader en moeder. Een hele mond
vol, dus dat behoeft wel enige uitleg!
Elke hond en elk levend wezen krijgt van zijn vader en moeder bepaalde
eigenschappen mee. Chromosomen zijn de dragers van deze erfelijke
informatie. Eigenlijk moeten we spreken van chromosomenparen, want
elk paar chromosomen bevat 1 chromosoom afkomstig van de moeder
en 1 chromosoom van de vader.
De chromosomen bestaan weer uit DNA, die daarop weer verdeeld zijn in bouwstenen, de genen. De genen laten bepaalde
eigenschappen tot uiting komen, zoals bijvoorbeeld de oog- of haarkleur of bepaalde karaktereigenschappen. Het gen van
vader of moeder wat overheerst laat bepaalde eigenschappen in meer of minder mate naar voren komen. Hierdoor hebben
de leden van een ‘gezin’ overeenkomsten, maar is ieder individu binnen het gezin uniek. Dit maakt ook dat binnen een ras
bepaalde eigenschappen vastgelegd zijn en uw hond behoort tot het ras Bouvier. Maar toch is iedere Bouvier net even
anders en is uw Bouvier daarom die unieke hond. En dat is nou net wat de constitutie inhoudt.

Broers en zussen uit één nest; welke
informatie krijgt het dier mee van de
vader en de moeder.

Begeleiding van de jonge hond
Er wordt vaak nogal paniekerig gedaan als de pup binnen de 1e socialisatieperiode, welke ongeveer loopt tot de leeftijd
van 12 weken, niet alle situaties meegemaakt heeft waar hij of zij in zijn of haar latere leven wel eens mee in contact zou
kunnen komen. Het gevolg kan zijn dat pups overgesocialiseerd worden; de pup krijgt te veel prikkels binnen, die hij of
zij eigenlijk niet kan verwerken. Dit kan tot gevolg hebben dat de hond gedragsproblemen ontwikkelt als hij of zij niet
voldoende kan herstellen van de overprikkeling.
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Honden die overprikkeld zijn kunnen meer de neiging hebben om te slopen, kunnen meer trekken aan de lijn of kunnen
overactief of bijteriger zijn. Ook fysieke problemen zoals diarree, huidproblemen, eetproblemen of maagzuur kunnen een
gevolg zijn van te veel spanningen.
Zoals eerder gezegd is de ontwikkeling van de hond daarbij mede afhankelijk is van zijn constitutie. De begeleiding moet
dan ook aangepast worden aan zijn of haar constitutie. De ene constitutie is namelijk gevoeliger dan de andere en
hierdoor is de reactie van de gevoeligere constitutie anders dan van bijvoorbeeld de onverschrokken constitutie. Je kunt
daarom niet stellen dat de hond binnen een bepaalde tijd met zo veel mogelijk zaken in contact moet zijn geweest. Als je
een pup hebt die erg gevoelig is en waarbij alle prikkels misschien snel te veel zijn, zul je kleine stapjes moeten maken.
Een overprikkeld, angstig of paniekerig pupje leert namelijk niets, behalve dat alles heel erg eng is. Deze honden kunnen
bij problemen begeleidt worden met homeopathie waardoor spanningen makkelijker verwerkt kunnen worden.
Het socialiseren stopt echt niet na 12-16 weken. Als je als volwassene met iets in aanraking komt wat je nog nooit van je
leven gezien hebt, wil dat niet zeggen dat je daar niet meer aan kunt wennen. Het duurt misschien wat langer. Zo is het
bij de hond ook. Ik wil hier niet mee zeggen dat je een pup dan maar lekker thuis veilig alleen in de tuin moet houden,
maar kijk naar de gevoeligheid en vooral de reactie en het herstel van je pup bij nieuwe prikkels en houd daar rekening
mee.
Ontwikkeling van de jonge hond
Hoe de pup de verhuizing naar de nieuwe eigenaar, de groeifase, het wisselen van het gebit en de hormonale ontwikkeling
doormaakt is ook afhankelijk van zijn of haar constitutie.
Kan je pup maar moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis, houdt hij je hele nachten wakker met piepen en janken, of
verloopt de groei niet zo vlekkeloos, krijgt je pup misschien last van groeipijnen, is je pup onhandelbaar als hij tandjes
gaat wisselen of juist als hij zich ontwikkelt richting puberteit?
Alle ‘klachten’ die zich voor kunnen doen zijn afhankelijk van diverse factoren waaronder de gevoeligheid van je hond voor
het ontwikkelen van bepaalde klachten. Deze gevoeligheid ligt uiteraard vast in de constitutie.
Klassieke homeopathie en klachten bij de jonge hond
Voor de homeopaat is het van groot belang dat u zoveel mogelijk kunt
vertellen over de eigenschappen en eigenaardigheden van uw hond,
maar ook over hoe de klacht tot uiting komt; welke symptomen zijn er
te zien.
Daarbij zal een homeopaat navragen wanneer de klacht verbetert of
juist verslechtert. Bijvoorbeeld de klacht wordt ’s nachts slechter of
tussen vier uur ’s middags en acht uur ’s avonds, binnen is het beter
of juist als de hond frisse lucht krijgt, bepaalde voedingsmiddelen
wekken de klacht op of heeft hij juist behoefte aan bepaalde
voedingsstoffen. De klacht is ontstaan nadat de hond in het water
gevallen is of de klachten treden altijd op als hij natte voeten heeft
gehad.
Aan de hand van de verzamelde informatie kan een passend middel voor uw hond uitgezocht worden, die past bij de
klacht die zich op dat moment voordoet.
Natuurlijk kunnen er diverse problemen optreden tijdens de opgroeifase. Geniet vooral van uw jonge hond, die periode is
zo snel weer voorbij. Treden er problemen op? Weet dat klassieke homeopathie herstel kan geven op een zachte, snelle
en effectieve een manier.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mij bellen of mailen, zie www.mirjamkooy.nl Mirjam Kooy©

Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn
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Wandeling 13 december 2015
13 december vond onze traditionele midwinterwandeling plaats in Haaksbergen. Op 12 december stormde en regende
het verschrikkelijk dus ohoh wij hielden ons hart vast. Maar zondag ochtend scheen het zonnetje en die is de hele dag
gebleven. Het leek wel voorjaar.
Verzamelen met koffie en appelflappen en toen aan de wandel. We werden uitgeblazen door midwinterhoornblazers uit
Haaksbergen, die ook elk jaar weer van de partij zijn.
Voor onze boeven was het een waar pretparadijs met al die modder en waterplassen. Onderweg een pauze waar we
werden opgewacht door de midwinterhoornblazers. De borrel ging er grif in ook al was hij dit keer niet bedoeld om de
kou te verdrijven, want koud was het echt niet.
Na afloop hebben we heerlijk met z´n allen genoten op het terras van restaurant Captain Jack. Gezelligheid troef met de
vuurkorfjes aan. Bij vertrek kreeg elke hond een leuke goodybag van ons mee. Dank aan alle deelnemers voor deze
gezellige dag !

Meer foto’s vindt u op onze website: http://www.bouviersupporters.nl/midwinterwandeling.html
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met
Jantina op 06 82001851
Marian op 0049 2822 977956
Mascha op 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl
. Bezoek onze website!
http://www.bouviersupporters.nl/
of

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
februari 2016
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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?

