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

Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 15 Bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot.

In dit nummer:

Naast Jupp verblijft nu ook Atos in een opvang in Duitsland.
Jupp gaat daar met sprongen vooruit en die kans verdient Atos ook!
Meer over hen kunt u lezen op pagina 8.
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We zijn heel erg blij met de geweldige samenwerking met de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres en het opvangadres.
Vanuit de Stichting maakten we al regelmatig een bedrag over voor Lord
Jupp en dat gaan we uiteraard voor Atos ook doen.
Dat is mogelijk doordat de Stichting Bouviersupporters een geweldige
achterban heeft waardoor er regelmatig donaties binnenkomen. Onze dank
daarvoor!
We hopen ook voor deze Bouviers in de toekomst een prachtig thuis te
kunnen vinden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang van
beide heren.
Voor zowel Jupp als voor Atos zoeken wij een baas die bereid is om
meerdere keren bij hen op bezoek te gaan om daar te leren hoe het beste
met hen om te gaan.
Wilt u meer weten of kennismaken met Atos of Jupp? Neem dan contact met
ons op.
Op Facebook zijn er 2 nieuwe pagina’s aan gemaakt:
Een besloten pagina waarop wij, naast van elkaars verhalen, foto’s en filmpjes
genieten, ook elkaar kunnen helpen in de meest uiteenlopende situaties. Het adres is
https://www.facebook.com/groups/1579079642412503 of op Facebook zoeken naar
VRIENDEN STICHTING BOUVIERSUPPORTERS.
De andere pagina is herplaatsingbouviers. Dat is een pagina waarop alleen de
beschikbare Bouviers te vinden zijn https://www.facebook.com/herplaatsingbouviers/
Voor het volgende magazine zijn we op zoek naar een covermodel.
Denkt u dat uw herplaatsbouvier geschikt is? Stuur dan een leuke, lieve, ontroerende
of gekke foto van hem of haar naar info@bouviersupporters.nl o.v.v. covermodel.
De mooiste foto plaatsen wij dan op de cover van het volgende magazine en de
andere ingezonden foto's krijgen in datzelfde magazine ook een leuke vermelding!
Inzenden kan tot 17 juni 2016.
Op 24 april 2016 is er gewandeld in het gebied rond kasteel Vorden. Een verslag kunt
u lezen op pagina 27.
12 juni 2016 is Stichting Bouviersupporters weer aanwezig op de door de
Nederlandse Bouvier Club georganiseerde Kampioenschapsclubmatch in Geldrop. Een
uitnodiging hiervoor ontvangt u later.

Janis (en Buck en Max) in hun
nieuwe vervoermiddel!

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
29 april 2016
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2016

Balou

Twinkel

Fien

Douska

Bo

Xena

Spike

Bo

Cesar

Kenji

Charlie

Spyke

Nero

Chico

Wickie

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:



12 juni 2016 KCM van de Nederlandse Bouvier Club in Geldrop
.. december 2016: 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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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie
gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1
januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status.
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend goed
doel.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor
geldende regels). De belastingdienst houdt toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van
de ANBI-instelling.

Van 1 maart 2016 t/m 29 april 2016 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Opbrengst van activiteiten

€
740,00
201,78
------------------

Totaal

€

941,78

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Lord Jupp en Atos
Kosten voor en na controle
Bankkosten
Telefoonkosten
Websitekosten
Totaal
Resultaat

- 350,00
11,97
50,55
10,02
43,41
------------/ - 465,95
----------€ 475,83
=======

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.

Dankzij uw donaties kunnen wij honden zoals Balou, Lord Jupp en Atos helpen.
Bedankt!
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Speciale aandacht voor…….Sam
Sam is een grote, stevige reu geboren in juli
2011.
Sam is een vriendelijke enthousiaste hond voor
zijn eigen gezin.
Op zijn tijd wordt hij graag geknuffeld en gaat
graag mee in de auto. Sam leeft overdag veel
buiten op een groot terrein. ’s-Avonds wordt hij
altijd even gekamd en geföhnd en mag dan
lekker binnen komen liggen. Hij is wel steeds
liever binnen naarmate hij ouder wordt.
Naar vreemden is hij terughoudend, hij wil nog
wel eens gaan blaffen en grommen. Het beste is
om hem dan volledig te negeren. Sam heeft
behoefte aan duidelijke leiding, anders gaat hij
zelf bepalen. Onder begeleiding van de baas
luistert hij echter goed.
Sam gaat graag mee wandelen en is met een
gentle leader ook braaf. Hij is aan de lijn erg
dominant naar grote reuen en wil hier wel eens
naar blaffen en grommen.
Hij is geen kinderen, katten of andere dieren
gewend. Hij kan dus niet met alle andere
honden, dat is een kwestie van uitproberen.
Tegen pups is hij vriendelijk, die vindt hij erg
leuk.
In verband met privé omstandigheden is de
baas van Sam wisselend in Nederland en in het
buitenland. Wanneer de baas in het buitenland
is, komt er een oppas in huis. Sam is hierdoor
erg in de war en weet niet goed wat van hem
verwacht wordt. Hierdoor ontstaan er wat
gehoorzaamheidsproblemen.
Voor Sam zoeken wij Bouvierervaren baasjes.
Mensen die hem leiding geven en consequent
zijn. Sam heeft regelmaat nodig. Mensen die
veel tijd en aandacht voor hem hebben. Mensen
die hem voldoende beweging geven zodat hij z'n
energie kwijt kan.
Kunt u Sam dat bieden dan zijn wij ervan
overtuigd dat u een topmaatje aan Sam krijgt.
Sam op onze website:
http://www.bouviersupporters.nl/sam.html
Heeft u belangstelling voor Sam? Stuur dan een
mail naar : info@bouviersupporters.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met:
Jantina op 06 82001851, Mascha op 06 55814099 of Marian (van di t/m vrijdag na 16.00 uur) op 0049 2822 977956
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters
Zoals we in het vorige magazine al aangaven wordt ons ook vaak raad gevraagd met betrekking tot de meest
uiteenlopende zaken waar mensen met hun Bouvier tegenaan lopen. Wij vinden het fijn om hierbij te kunnen helpen en
hebben ook altijd onze kynoloog en gedragsdeskundige Bert Smallenbroek achter de hand.
NIEUWE FACEBOOKPAGINA’S
Al enige tijd constateren wij dat onze hulp steeds meer gevraagd wordt in de meest uiteenlopende
zaken waar men tegenaan loopt met een Bouvier (zowel over een Bouvier die men als herplaatser
of vanaf pup heeft).
Daarop ontstond het idee een besloten pagina op Facebook te maken zodat wij, naast van elkaars
verhalen, foto’s en filmpjes genieten, ook elkaar kunnen helpen in de meest uiteenlopende
situaties.
Een flink aantal mensen hebben inmiddels de weg al gevonden naar onze nieuwe Facebookpagina VRIENDEN
STICHTING BOUVIERSUPPORTERS. https://www.facebook.com/groups/1579079642412503
Deze pagina is bedoeld voor Bouvierliefhebbers met een herplaatser maar ook voor alle andere Bouvierliefhebbers die
onze Stichting een warm hart toedragen.
Tevens kan men hier tips en ervaringen delen, advies vragen of geven met betrekking tot zaken die betrekking houden
tot zijn of haar Bouvier. Zowel medisch, gedrag of iets waar men tegenaan loopt (bijvoorbeeld baknijd, grommen, aan
de lijn trekken, zindelijkheid, castratie, medicatie, vachtverzorging, etc. etc.). Natuurlijk is de pagina ook gewoon
bedoeld voor mooie of grappige dingen!
Ook horen wij graag van u waar eventueel behoefte aan is, zodat wij kunnen kijken of wij aan die behoefte kunnen
voldoen. U bent van harte welkom en ook uw feedback ontvangen wij heel graag!
Daar naast hebben wij nog een Facebookpagina https://www.facebook.com/herplaatsingbouviers/ aangemaakt. Op deze
pagina vindt u alleen de beschikbare Bouviers.
Bouvier zonder nestgenoten
Heel toevallig kregen we de afgelopen periode meerdere vragen over Bouviers die als eenling zijn geboren of als enige
pup van het nest zijn overgebleven. Het viel ons op dat
deze honden van nature onzekerder waren dan honden
die met nestgenoten zijn opgegroeid.
De ene hond was voor heel veel dingen bang. Ze durfde
bijvoorbeeld niet over het laminaat lopen en de baasjes
hadden overal kleedjes neergelegd. Ook was de hond
geen held in het donker. Verder was ze erg ruw in het
spel met andere honden. Echt typisch een voorbeeld van
het ontbreken van de socialisatie in het nest.
De andere hond had een vergelijkbaar probleem met
betrekking tot de omgang met andere honden. Niet met
alle honden, maar vooral met zijn huisgenoten. De
baasjes vonden de hond vanaf het begin erg onzeker en
hij had heel erg behoefte aan zijn persoonlijke ruimte.
Allemaal niet onoverkomelijk, maar wel zaken waar veel
harder aan gewerkt moet worden dan bij honden die met
broertjes en zusje in het nest zijn opgegroeid.
Hier uit blijkt weer hoe ontzettend belangrijk die periode is. Niet alleen de omgang met mensen, andere dieren en
vreemde geluiden vooral ook hoe om te gaan met andere honden. Een fokker heeft vaak meerdere honden rondlopen,
dus dat zit wel goed. Echter, dat zijn volwassen honden met volwassen regels.
Een pupje leert vanaf de geboorte (zelfs als hij nog doof en blind is) dat hij moet “knokken” voor de beste tepel of
gewoon slim moet zijn. Dat hij slaapt en snuffelt bij zijn broertje of zusje.
Hoe je je broertje of zusje omver loopt, weg duwt of hem uitdaagt. Wie de sterkste is met speeltjes of eten. Hoe je
indruk moet maken maar bijvoorbeeld ook hoe hard je kan bijten eer je broertje of zusje terugbijt etc. etc. Ook hoe
samen te werken door samen achter iets aan te jagen.
Ontbreekt in die weken een vorm van socialisatie dan heeft dat een onuitwisbaar effect op de rest van zijn leven.
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Aan de lijn trekken.
Timo is een jonge reu uit een werklijn. De mensen hebben al heel
veel met hem bereikt, maar bleven tegen enkele problemen
aanlopen. Zien is vaak duidelijker dan via een tekst of een
telefoongesprek daarom is Bert naar hen toe geweest.
Ze zijn eerst naar een afgesloten terrein geweest waarbij Bert hun
van alles heeft laten zien. Zij raken wat gefrustreerd van het
trekken van Timo. Bert heeft met een lange lijn en bal getraind.
Zij hadden aangegeven dat Timo niet erg gek was op een balletje.
Bert heeft hun geleerd hoe Timo gek te maken op een bal. Ze
hebben gelijk 2 ballen met zo'n touw gekocht van Bert.
Vervolgens zijn ze het bos in gegaan en Timo los. Er lopen nooit
reeën nu dus 4. Timo ging op jacht, bleef wel in zicht, maar kwam
eerst niet terug. Toen hij uiteindelijk wel terug kwam moest W.
hem van Bert op z'n kop geven. Timo weet nl dondersgoed dat hij
terug had moeten komen. Daarna ging het super. Hij liep keurig
tussen hen in. Bert heeft mevrouw geleerd hoe ze een klap kan
opvangen als Timo plots rukt aan de riem.
Voorlichting
De afgelopen twee maanden hebben we weer een aantal mensen het verschil tussen een Bouvier uit een showlijn en
werklijn uit moeten leggen. Veel mensen weten het verschil niet, daarom hebben wij het artikel wat in het vorige
magazine stond aan onze website toegevoegd. http://www.bouviersupporters.nl/bouvier.htm .
Niet omdat wij tegen werklijn Bouviers zijn, maar juist om er voor te zorgen dat de werklijn Bouvier een baas krijgt die
weet wat een werklijn Bouvier nodig heeft. Dat het honden zijn waar echt mee gewerkt moet worden.
Een serieuze werklijn Bouvierfokker zal altijd een goede voorlichting geven en de pupkopers van advies voorzien.
Helaas staan erop marktplaats veel advertenties van pups waarbij er niet verteld wordt dat de pups uit een werklijn
komen en wat zij nodig hebben. Met alle gevolgen van dien. Het zijn juist die honden die vanwege gedragsproblemen
herplaatst moeten worden en zo de werklijn Bouvier een slechte naam bezorgen.
Weekend
Toen we tijdens een vergadering in 2015 de boedoedag aan het evalueren waren vonden
wij het allemaal jammer dat wij met onze eigen honden niet mee hebben kunnen doen.
Mascha heeft toen aangeboden om voor het team een weekend te organiseren. Uiteraard
op onze eigen kosten.
De datum werd geprikt op 9 en10 april 2016. Wat klonk dat toen nog ver weg!
In de weken voor het weekend kregen wij steeds een opdracht. Bijvoorbeeld laat de hond
die meegaat een beroep uitbeelden. De winnares kreeg steeds een voordeel tijdens een
onderdeel tijdens het weekend.
Eindelijk was het dan zover. Wat hebben wij genoten. Het programma bestond uit Rally-o,
Nadac Hoopers, een spelletjesavond, puzzeltocht, speuren en sorteren.
Wij bedanken iedereen die aan dit weekend heeft meegewerkt.
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Het verhaal van Lord Jupp
Lord is een lieve hond van ruim 5 jaar oud. Hij heeft in zijn leven behoorlijk
veel pech gehad en is hierdoor wat onzeker naar mensen. In de kennel gromt
en blaft hij enorm, maar is hij er eenmaal uit dan kruipt hij langzamerhand uit
zijn schulp. Lord loopt prima mee aan de lijn totdat er auto's, fietsers of andere
onverwachte dingen voorbij komen. Hij raakt dan in paniek en wil achter ze
aan.
Wanneer wij een Bouvier op een website van een asiel zien, nemen we altijd
contact op met het desbetreffende asiel voor meer informatie. Zo ook een
aantal keren voor Lord.
Lord bleek bij een oudere vrouw op een flat gewoond te hebben. Hij was erg
verwaarloosd en zeker de laatste tijd niet buiten geweest. Hij heeft weinig
bespiering.
Mascha en Bert zijn bij hem wezen kijken en vonden dat hij absoluut een kans
verdiende.
Na veel brainstormen, bellen, WhatsAppen en een oproep op Facebook hebben
we een oplossing gevonden. In samenwerking met IG in Duitsland hebben we
een rustige plek voor hem gevonden waar hij eerst helemaal tot rust kan komen.
Op 5 februari hebben Bert en Jantina hem naar Duitsland gebracht.

Update 6 maart:
Vandaag is er gekeken hoe Jupp op een andere hond
reageert. Dat ging moeizaam.
Hij gedroeg zich nog al aanvallend naar de andere hond
die echt heel vriendelijk was.

Sinds 8 maart heeft Jupp een vriendin!!
Sinds vanmiddag verblijft Antje ook in deze opvang. Antje is een gevonden teefje van 6 jaar wat door Bouvier in Not
overgenomen is van een asiel. Jupp was zo enthousiast dat hij vergat dat hij eigenlijk niet geaaid wil worden.

Ze vinden elkaar heel leuk en delen vanaf nu het verblijf. Jupp heeft weer een stapje in de goede richting gemaakt.
Wij zijn zo blij en hopen dat hij nog veel meer van Antje afkijkt.
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Update 2 april:
Het gaat super met Jupp!! Hij is op de goede weg!
De homeopaat is langs geweest en heeft Jupp bekeken. Hij heeft Jupp een middel geven wat
men geeft bij in zichzelf gekeerde/ gevangen persoonlijkheden. Dat heeft hem zeer goed
gedaan. Net zoals ook de omgang met boef Antje hem goed doet. Hij is veel opener
geworden, komt nu ‘s morgens vrolijk begroeten.
Hij wil ook begroet en geaaid worden, is rustiger, niet meer zo gespannen. Hij geniet van de
contacten met mensen, zelfs met onbekende mensen is hij veel opener in de omgang.
We hebben een aanbod kregen van iemand die hem via zijn foto wilde behandelen. Omdat
we alles aangrijpen om Jupp te helpen heeft ze dat gedaan.
De homeopathie en/of de behandeling via foto en/of Antje en/of gewenning? Maakt niet uit.
Jupp gaat goed!
Voor Jupp zoeken wij een baas die bereid is om meerdere keren bij hem op bezoek te gaan
om daar te leren hoe het beste met Jupp om te gaan.
Wilt u meer weten of kennismaken met Jupp? Neem dan contact met ons op.
Jupp op onze website: http://www.bouviersupporters.nl/jupp.html

Het verhaal van Atos
Atos stond in december 2015 op marktplaats. Wij hebben de toenmalige baas gebeld. Pittige hond, geschikt als erfhond.
Verder is ons toen niets verteld. Nadat Atos bij ons was aangemeld hebben we een belangstellende benaderd. Hij had
al een teefje en was erg geïnteresseerd. Na telefonisch contact heeft hij Atos bezocht en meegenomen.
We dachten dat we een goed thuis voor hem hadden gevonden waar hij,
met de juiste gebruiksaanwijzing, gelukkig kon worden. De berichten
waren ook heel goed. Meneer liet hem in zijn waarde. Heeft nooit een
harde hand gebruikt en kon heel goed met hem overweg.
Jammer genoeg is er, door een inschattingsfout van het vrouwtje, een
bijtincident geweest. Atos gromde nog al veel. De vrouw was bang voor
Atos en probeerde hem met lekkers te paaien. Ondanks dat dit door
meneer altijd afgeraden is.
Doordat mevrouw, tijdens dat Atos aan het eten was, een tas bij Atos
weg wilde pakken heeft hij haar behoorlijk hard gebeten. Mevrouw werd
nu helemaal bang en wilde dat hond wegging.
Via via hadden we een ander adres gevonden voor hem, maar na 1 dag
is besloten dat Atos daar weer weg moest. Atos kwam terug
Ondertussen waren we erachter gekomen dat Atos op verschillende
adressen erg mishandeld geweest is om hem te breken. Mevrouw heeft
toen de hond op marktplaats gezet en wij zijn ook op zoek gegaan naar
een nieuw adres. Geen makkelijke opgave.
Opeens kwam er vrijdagavond 15 april 2016 een telefoontje van meneer
dat Atos van mevrouw zaterdagochtend ingeslapen moest worden. Hij
wilde Atos heel graag houden en vrouwtje wilde Atos in laten slapen .
Over een dilemma gesproken. En nu?
Samen met hem en de IG is besloten dat Atos, net als Lord Jupp naar de
opvang in Duitsland zou gaan. Zaterdag 16 april heeft de baas de lange,
drie uur durende reis gemaakt om Atos naar Duitsland te brengen.
Wij hebben de opvang uitvoerig verteld wat er met Atos gebeurd is en welke problemen hij heeft.
Hij is zeer aanvallend op stokken en bewaakt extreem alles wat er in zijn buurt op de grond ligt.
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De eerste berichten over Atos zijn optimistisch.
Atos geeft de indruk van een zelfverzekerde en evenwichtige hond
te zijn.
Hij is niet agressief aanvallend, maar als je iets doet wat hij niet wil
dan laat hij dat heel duidelijk merken.
Zondag was het enorm druk hier. Ondanks alle honden , mensen,
auto's op voor hem vreemd terrein en vreemde verzorgers is hij erg
rustig gebleven. Het maakte hem allemaal niet uit!
Maandag is R. voor de eerste keer uitgebreid bij Atos geweest. Atos
verwelkomde hem vriendelijk. Toen R. met bladhark in hand naar
hem ging heeft Atos slechts wat ingeademd en draaide zijn hoofd
af. Deed verder niets anders!
R. heeft het dagelijkse schoonmaakwerk extreem luid en met grote
gebaren gedaan , was geen probleem !
Ook met een stagiair ging het prima.
Atos heeft ook kennisgemaakt met een Bouviervriendin, vond hij
prima. Zij is ook blij met de knappe man.
Ook voor Atos zoeken wij een baas die bereid is om meerdere
keren bij hem op bezoek te gaan om daar te leren hoe het beste
met Atos om te gaan. Wilt u meer weten of kennismaken met Atos?
Neem dan contact met ons op.
Atos op onze website: http://www.bouviersupporters.nl/atos.html

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

Blondy
Blondy is in januari 2013 herplaatst. Een fokker werd gedwongen om afstand
te doen van een aantal honden. De kennel was te groot….. Normaal
gesproken mogen de oude fokteefjes gewoon lekker bij hun oud worden
echter dit genot werd hun nu ontnomen. Zo ook Blondy destijds 9 jaar.

Maart 2016
Mijn oude bouvier Blondy loopt alle dagen tweemaal met gemak
naast mij op mijn “loopfietsje” naar het bos. Alleen voor de jaarlijkse
inenting komen we tot nu toe bij de dierenarts. Het reizen met het
openbaar vervoer is voor ons beiden een genoegen.
Blondy loopt rustig heen en weer in het kippenhok en heeft
daadwerkelijk geen aandacht voor de kippen. Met mijn oude
aanloopkat liggen ze samen op een speciale bank in de serre. Van
mijn vorige vier bouviers,waren er drie eveneens probleemloos. Een
probleemhond van een fokker (eenjarig mannetje)heb ik slechts ruim
een week gehad,hij was totaal onaangepast. Deze fokker had in zijn
beperkte woning teveel honden in huis. Ik heb het zelf als een
nederlaag beschouwd. Nogmaals veel succes in uw werk.
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Max en Rio

Hoi , zomaar even een berichtje over Max en Rio.
Beide bij ons gekomen via jullie stichting.
Rio is vandaag (17 maart) jarig.
Hij is 3 jaar geworden. Ze zijn dikke maatjes en kunnen elkaar geen
minuut missen. Ze zijn in huis heerlijk relaxed al kunnen ze bij tijd en
wijle, al stoeiend , mijn huiskamer verbouwen zoals alleen bouviers dat
kunnen.
Deze foto beschrijft in de essentie de karakters van Max en Rio.
Rio denkt : STOK ! En Max denkt : WTF ?!
Zo blij dat we ze via de stichting gekregen hebben.
Al vraag ik me wel eens af wie er meer geluk heeft....zij of wij.

Boris
Boris, een boef uit de werklijn, is in september 2015 bij een
noodopvangadres gekomen. Hij was nogal van z'n padje en viel
vreemde bezoekers aan. Zijn oude baas kon hier niet mee handelen.
Boris is niet de makkelijkste hond om te herplaatsen dus wij waren
heel blij dat hij in de noodopvang kon bij een ervaren hondenman. Hij
zou met Boris gaan trainen en vanuit daar zou er gezocht worden
naar een ander adres.
Dat we daar zeer zorgvuldig in moesten selecteren was duidelijk.
Boris ontplooide zich als een erg leuke boef, overduidelijk een hond
die met hele duidelijke en consequente leiding perfect te handelen
was.
Dankzij M.O. werd er na bijna 6 maanden een mooi adres gevonden.
Boris heeft zelfs een heuse job gevonden.
Hij werkt nu samen met een aantal andere honden in de beveiliging.
Eerst bleek hij haast te lief, nestelde zich het liefste tussen de baasjes
in bed.
Van de week kwamen er echter ongenode gasten over het hek op het
erf en nadat hij de opdracht had gekregen om maar eens een kijkje
te gaan nemen, spurtte hij naar het gespuis en trok even flink zijn
bek open, klus geklaard. Hij was beretrots op zichzelf en z'n baas
glom ook van trots.
Boris heeft het dus eindelijk, na wat omzwervingen, reuze naar z'n zin.
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Balou
In februari 2016 kregen we een telefoontje van
een dierenarts in het zuiden van het land. Een
van hun klanten had aangegeven zijn bouvier
reu van 1,5 jaar oud geen dag langer meer te
willen houden. De man wilde Balou in laten
slapen. De dierenarts wilde hier niet aan
meewerken. Gelukkig hadden ze van de
Stichting Bouviersupporters gehoord en namen
gelijk contact met ons op. Het verzoek was of
wij met spoed iets konden regelen.
Wat was er aan de hand? Een aantal maanden
geleden was de hond uitgevallen naar een van
de kinderen. Voor de man aanleiding om
minder vertrouwen in zijn hond te hebben.
Balou is half januari gecastreerd in de hoop dat
hij rustiger zou worden. Op die bewuste dag in
februari was de dochter van de eigenaar aan
het spelen met Balou en hun Berner Sennen
reu. Wat er precies gebeurd is weten we niet,
maar de hond heeft het meisje gebeten.
Gelukkig slechts een lichte verwonding. Het lijkt
erop dat het alleen een waarschuwing was.
We hebben contact met de eigenaar gehad en
het hele verhaal aangehoord.
Meneer was toch wel blij dat we op zoek wilden
gaan naar een oplossing voor Balou. Maar hij moest hoe dan ook die dag weg. Dus we moesten snel handelen….
Gelukkig hebben we door heel Nederland verspreid vrijwilligers zitten en ook mensen die opvang bieden. En, ook niet
onbelangrijk, we hebben ook vrijwilligers met verstand van de werklijn bouvier. Want dat is Balou.
Dezelfde avond is Balou verhuisd naar zijn tijdelijke opvangadres. Waar hij op kosten van de stichting verbleef.
Na een aantal dagen ontvingen we de volgende mail
met hun bevindingen over Balou:
"Balou is een sociale hond naar mens en dier. Het is een
zeer aanhankelijke hond. Erg gericht op degene die de
riem vast heeft.
Met een hond die wil spelen weet hij niet wat hij moet
doen lijkt wel of er nooit spelen is geleerd. Verder met
een balletje of bijtrolletje moet je even geduldig
doorzetten dan wil hij wel spelen.
We hebben hem mee genomen naar de training, speuren
vond hij geweldig, met appèl was hij te veel afgeleid
door de omgeving de andere honden. Met manwerk
zocht hij steeds steun bij de begeleider. Het was
natuurlijk allemaal wat vreemd voor hem. Met de juiste
begeleiding ( positief zonder stroom) kan het een hele
goede werker worden.
Een week later kregen we een telefoontje van iemand die
Balou wel zag zitten en op 26 februari volgende de kennismaking.
Balou is meteen meegegaan. Meneer was zo blij. Bij binnenkomst was Balou gelijk bij hem gaan zitten. Balou had
kennelijk al beslist: Dit wordt mijn nieuwe baas.
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Hij luistert perfect. Geen probleem bij andere honden, geen probleem bij kinderen, geen probleem bij mensen. Balou is
alleen maar vriendelijk en blij. Hij is haast te lief voor een boef.
Het is een machtige hond met een perfecte bespiering. Hij is wel megagroot.
Balou is een aantal dagen later mee naar het vakantie huis in Duitsland gegaan. Hier in Duitsland aan de Moezel moet
hij erg wennen. Hij heeft echt heel weinig mee gemaakt, want alles is heel vreemd. Eenden nog nooit gezien. Hij is ook
nooit verder dan een hok of gang gekomen, want een trap is een gevaar voor hem, maar hij vind het in een kamer met
de houtkachel aan geweldig. Hij wil er voor liggen, maar dat kan niet. Ik moet hem dan weg halen. Warmte vindt hij
heerlijk.

26 maart
“Het gaat geweldig met Balou. Balou is zo'n sociale, lieve hond. Ik had mij geen betere hond kunnen wensen. Ook met
de kleinkinderen gaat het gewoon super. Ben helaas vergeten foto’s te maken.”

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.

Update 23 maart 2016:
“ Hoi, bij deze even een berichtje.
Babs heeft een speelkameraadje er bij gekregen. Haar baasjes
hebben namelijk een baby gekregen. Toen we voor het eerst thuis
kwamen met baby Jens vond Babs het heel spannend. Ze had wel de
goede bedoelingen maar ze was door haar enthousiasme heel erg
lomp. Ze sloeg lomp met haar poten alle kanten, probeerde te happen
alsof het een speeltje was en sprong hoog de lucht in.
We hebben haar zo veel mogelijk betrokken bij alles. Zo mag ze er bij
zijn bij momenten met de baby, ze mag snuffelen aan hem en krijgt
kledingstukken om te ruiken.
We hebben weer veel vooruitgang geboekt. Ze is nu een stuk rustiger
en likt het liefst zijn hele lichaam af. Ze is ontzettend lief en steeds
voorzichtiger.
Verder gaat het ook erg goed rondom Babs. Ze is al bijna een jaar bij
ons en we zijn nog steeds erg blij met haar. Ze voelt zich echt thuis
bij ons. Ze knuffelt, speelt en waakt. Het wordt weer mooier weer dus
dan mag ze weer alle dagen buiten liggen. Dat vindt ze heerlijk!
Onze topper!”
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Bo
Bo is een Bouvier van 9 jaar oud. Vanwege privéomstandigheden was hij in het asiel terechtgekomen.
Hij was heel snel door het asiel herplaatst. Echter niet lang. Binnen een week werd hij terug gebracht.
Bo zou niet goed zindelijk in huis zijn en hij zou het alleen zijn ook erg moeilijk vinden.
Hij liep constant achter zijn nieuwe eigenaar aan. (Dat is een heel bekend verschijnsel, doen bijna alle herplaatsers). Bo
werd vanaf dag 1 's nachts alleen beneden gelaten. Dan gilde hij de hele boel bij elkaar en liet zijn urine en ontlasting
lopen. In het asiel is hij wel gewoon zindelijk.

Op 21 maart stuurden de nieuwe baasjes ons deze foto en schreven:
Bo is thuis!
Zaterdag naar het asiel gegaan om toch even te gaan kijken bij Bo de Bouvier.
Tja, zo'n lieve en mooie hond konden wij toch niet laten zitten.
We hebben hem meegenomen en tot nu toe heeft hij nog niets laten zien van zijn 'slechte' gedrag. Maar wij hebben dan
ook een maatje in de vorm van een Wheaten in huis en ook dat klikt erg goed..
We gaan er vanuit dat het allemaal goed gaat komen en we met Bo nog een aantal jaar veel plezier hebben.
Als de rust een beetje is wedergekeerd en Bo een kilo of 5 is aangekomen dan zullen jullie ons wel zien op een
wandeling. Hij is echt broodmager, echt sneu. Op dit moment krijgt hij een kilo vlees per dag, dan moet het vanzelf
goed komen.

Spike en Xena
Spike en Xena stonden in maart op een website van een asiel, maar zouden tot 1 april nog gewoon thuis wonen. Hun
baasje gaat verhuizen en kleiner wonen en kan hen helaas niet meenemen naar de nieuwe woning.
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Xena is een gesteriliseerde teef van 5 jaar. Ze is pittig,
slim en luistert heel goed. Ook is ze lief en heel
aanhankelijk. Wel kijkt ze even de kat uit de boom bij
vreemde mensen maar als je haar even de tijd gunt, komt
ze voorzichtig snuffelen en is ze al gauw op haar gemak.
Spike is een gecastreerde reu van 9 jaar. Hij is lief,
aanhankelijk en luistert goed. Hij loopt netjes aan de riem
maar kan ook loslopen. Met de meeste honden kan hij het
goed vinden. Ook met de kleinkinderen die op bezoek
kwamen kon hij het goed vinden.
Spike is bij de dierenarts geweest en is volledig gezond
verklaard. Hij gedraagt zich als een 5-6 jarige.
Via een trimster en M.O zijn we met hun baasjes in
contact gekomen. In goed overleg met de baasjes is er
besloten Xena en Spike apart te plaatsen. Op de adressen
waar ze nu wonen zijn er andere honden aanwezig.
Xena is 20 maart verhuisd. Xena wilde eerst niks van de
belangstellenden weten.
Er was nog iemand bij het baasje die Xena maar bleef aaien.
Dat maakte haar erg waaks. M. heeft haar eerst genegeerd. De
verhalen van het baasje hebben hen overtuigd dat het goed zou
komen. Ze hebben toen besloten ervoor te gaan.
Zodra M. de riem overpakte was het klaar. Xena doet alles wat ze
zegt en sprong zo in de auto.
Thuis eerst naar buiten met hun eigen honden. Lijkt ook allemaal
super te gaan. Nu slapen ze met z'n allen in de kamer.
Er woont ook nog een papagaai. Een van de honden bromde nog
wat naar Xena. Xena die vond het nog wat spannend. Roept de
papagaai HEEY Rustig! Uh Uh niet doen.
23 maart:
Xena gedraagt zich super. Ze weet al heel goed wat wel en niet
mag. Met de andere honden is het nu ook super. Drie honden gelijk
uitlaten is even wennen. Xena loopt nog wel aan de lijn, maar
eigenlijk hoeft het niet. Ze is een ontzettende knuffelbeer en
reageert erg enthousiast als we heel even weg geweest zijn en
weer thuis komen. Ze hoort er al helemaal bij!
Spike is 22 maart verhuisd.
Bericht van zijn nieuwe baasje:
“De reis is goed verlopen. De kennismaking met mijn honden ook. Spike luistert
perfect, eet goed en is perfect verzorgd.
De nacht is ook goed gegaan. Vanmorgen lag de Shih-Tzu tussen zijn poten te slapen.”
22 april
“Hier gaat het prima. Spike is echt een top hond. Ik ben helemaal weg van hem.
Met de andere hondjes gaat hij ook prima. Het is echt voor iedereen een lieverd. Super
goed opgevoed , luistert perfect vind alles en iedereen leuk, maar wordt heel erg
beschermend naar mij toe. Daar moet ik erg mee oppassen , hij gromt namelijk een
keer en dan valt hij aan, vooral dronken mensen. Ik ga binnenkort met hem naar
cursus. Hij luistert perfect hoor en kent elk commando, maar ik denk dat hij het leuk
vindt. Ik ga dan een keer per twee weken. Gezien zijn leeftijd krijgt hij een aan
gepast schema (we hebben er zin in ). Ik ben zo blij met hem.H ij hoort er al helemaal
bij. Liefs M. , S. ,T. ,L. en L.”
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Cesar
Cesar is een lieve aanhankelijke hond geboren in 2010. Vanwege omstandigheden moest hij herplaatst worden.
Op 9 april 2016 is hij verhuisd.
Berichtje van de nieuwe baasjes:
Foto van een happy boef, wat een lieverd is
hij toch.
Hij had nog nooit katten gezien en gaat er
mee om of hij niet beter weet. De eerste
dag en nacht zijn beter verlopen dan
verwacht. We zijn heel gelukkig met hem.
Zo heerlijk om weer vieze pootafdrukken te
zien op de vloer, natte neuzen overal tegen
de ramen....
Hij heeft hele lieve baasjes gehad die echt
heel veel om hem gaven, dat kun je aan
alles merken. Hij is een goedzak, en we
hopen dat hij heel oud mag worden bij ons.
Berichtje 2:
“Het gaat heel goed met Cesar, hij is echt
een lieve hond. Luistert perfect naar zit en
af. Volgt me constant op de voet en trap
lopen had hij al snel door. Zo leuk om te
zien hoe hij zich op zijn gemak gaat voelen.
De oude eigenaars zeiden dat hij kon
praten. Nou, het is piepen en niet zo weinig
ook. Misschien ook omdat hij erg in het
ritme zit van 7 uur en half 4 uitlaten. Het is
geen zacht geluidje hoor haha, trippelt dan
ook onrustig heen en weer. Nu heb ik hem
net uitgelaten en gaat hij tevreden liggen.
Na een paar uur wordt hij onrustig. Als ik
'nee' zeg is het even stil en kijkt hij je
aan... maar dat is ook weer negatieve
aandacht krijgen.
Hij is echt een kanjer verder hoor, zo lief en
trouw. Wil volgens mij ook graag leren.
Met wandelen merk je dat hij altijd een
lange rollijn is gewend en kon snuffelen
waar hij wou. Dat zal de eigenaar wel
hebben bedoeld dat het langzaam ging.
Nou, tempo heeft hij best wel. Hij mag
even snuffelen van me tot ik zie dat het
kleine plasjes worden en dan is het gewoon
volgen, aan een gewone normale riem.
Merk nu al dat hij er al een beetje aan
went. Zodra je stopt gaat hij lief zitten. “
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Nero
Vanwege zeer trieste omstandigheden werd de net twee jarige Nero bij
ons aangemeld voor herplaatsing.
Nero is een lieve hond, belangstellend, aanhankelijk en leerzaam.
Jantina heeft Nero persoonlijk bezocht.
Nero blafte toen de bel ging, maar liet mij zonder morren binnen. Hij was
nieuwsgierig en heeft mij letterlijk van kop tot teen besnuffeld. Ik kreeg
gelijk al een dikke lebber van hem. Hij pakte voorzichtig koekjes aan. Op
een gegeven moment legde zijn vrouwtje hem op z'n plek zodat we even
rustig konden praten. Daar bleef hij keurig liggen. Nero voelt goed aan
dat zijn baas lichamelijk problemen heeft en past zich daar keurig op aan.
We zoeken baasjes die hem veel liefde, knuffels ( daar is ie dol op) en
lange wandelingen geven. Mensen waarbij hij deel van het gezin wordt.
Een leuk hondenvriendje of vriendinnetje zou heel leuk zijn. Hij is nu ook
dikke maatjes met het malthezertje.
Op 23 april was de kennismaking. Jantina was daarbij aanwezig.
Het ging heel goed, van alle kanten een superklik. Geweldig leuke
mensen. Nero was vanaf moment 1 niet bij hun weg te slaan. Eenmaal op
het speelveld liep hij continue achter meneer aan te keutelen.
Ik had hen gevraagd om foto's te maken van hun huis en omgeving en
dat had ze ruimschoots gedaan.
Ook de kennismaking met de Jack Russell verliep het prima.

Toen de beslissing gevallen was hebben we de baasjes alleen
gelaten met Nero om afscheid te nemen.
Ondanks hun grote verdriet zijn ze blij hoe het verlopen is.
De baasjes waren het er beiden over eens dat hij de meest
fantastisch plek krijgt, veel mooier dan zij hem ooit hadden
kunnen bieden.
Eerste berichtje van de nieuwe baasjes:
“Wij zijn net thuis, ging allemaal goed, onderweg nog even uit de auto geweest en met ze gelopen. Leuk hoor, hij kijkt
nu al om waar de ander blijft. Nu hier de boel aan het verkennen en net lekker aan het rennen in de tuin. We kunnen
vanavond even niet het bos meer in, want het stikt hier van de wilde zwijnen. We kwamen net een familie tegen met 5
hele kleine baby's...”

Het tweede berichtje:
“Het gaat hier super met Nero. Wij hebben hem een andere naam gegeven. Hij heet
nu Django.
Hij liep gisteravond eerst een tijdje te dralen, maar is toen gaan slapen. Vanochtend
lag hij in zijn bench. We hebben net 45 minuten met de honden in het bos gelopen.
Ook dat was leuk en ging goed. Hij reageerde gelukkig helemaal niet op herten.”

Pagina 17

Chico
Chico (en Spyke) werden in april voor herplaatsing bij ons aangemeld. Spyke is door zijn fokker
opgehaald en voor Chico hebben wij heel snel een andere baas gevonden. Op 24 april is hij
verhuisd.
Eerste berichtje:
“Het afscheid was oprecht zeer emotioneel. De terugreis van 300 kilometer is prima verlopen.
Chico is een leuke hond, maar wel met achterstallig onderhoud.
Hij heeft z'n brokken lekker opgegeten en ligt nu bij mijn vrouw aan de voeten.”
Tweede bericht:
“Bij deze de eerste foto’s van Chico sinds hij bij ons thuis woont.
Chico is de eerste nacht goed doorgekomen, eerst was hij nog een beetje pieperig, maar na toch
een paar keer bij hem gekeken te hebben werd hij wel rustig.
Midden in de nacht hoorden we een waterval, ja hoor; meneer had een
plas tegen baasjes leren stoel gedaan! Hij is nog niet gewend aan het
vier keer per dag uitgaan en deed zijn plas gewoon toen hij moest.
Even de dweil erbij, een dikke knuffel en weer verder slapen. Vervolgens
ongeveer 2 uur later; wat horen we toch...? Meneer vond het nodig om
midden in de nacht zijn bot, dat hij van ons had gekregen, soldaat te
maken.
Vandaag is Chico met ons naar de dierenarts geweest, dat vond hij toch
wel heel apart; zo’n dokter met een witte jas... ‘t is dat er nog meer
hondjes waren, vooral dat witte herdershondenmeisje was wel héél erg
leuk...
Chico heeft nu zijn eerste enting gehad, over drie weken volgt de
tweede. Tevens heeft hij een beginnende oorontsteking die nu
behandeld wordt en ook de dierenarts vond dat hij wel iets zwaarder
mag worden. Verder is de ‘APK’ goed verlopen.
We zijn gisteravond gelijk al begonnen met het oortje schoon te maken
en dat vindt hij allemaal prima, we kunnen alles met hem doen. Hij heeft
een hartje van goud en het is verbazend hoeveel vertrouwen hij al zo
snel in ons heeft, hij kent ons nog maar net een dag...
Dat vertrouwen is geheel wederzijds, bij de
dierenarts was hij een beetje afstandelijk en
gromde hij naar de dokter, die wilde hem
vervolgens een snuitbandje omdoen. H. wilde dat
absoluut niet hebben, hij zei “Ik heb 100%
vertrouwen in dat jochie, hij doet niets”, waarop
de dokter het toch wel aandurfde en er dus niets
gebeurde: puur onzekerheid van het mannetje.
Als ze hem wel een snuitbandje had omgedaan
had hij misschien wel voor de rest van zijn leven
een antipathie tegen de dierenarts gekregen.
Na de dokter mocht Chico mee naar de Pets
Place, we hebben daar een zak voer voor hem
gekocht en hij mocht zelf een speelgoedje
uitzoeken: dat werd een grote tennisbal met een
piepje erin, Chico helemaal gelukkig!
Er volgen vast nog veel meer foto’s, maar bij
deze zijn jullie voor nu weer een beetje op de
hoogte...”

Pagina 18

Kenji
Vanwege omstandigheden werd er voor de bijna 6 jaar oude Kenji een nieuwe baas
gezocht. Al heel snel melden er zich mensen die helemaal verliefd op hem waren.
Op 14 april is het baasje van Kenji met hem naar de belangstellende gereden. Er was
een goed klik en Kenji is gebleven.
Ze zijn al wezen wandelen. Zo fijn dat hij goed op andere honden reageert. Hij heeft
lekker gegeten en kruipt bij mevrouw op schoot.
17 april
“ We zijn net terug van de (hernieuwde) kennismaking op de hondenclub. Het gaat
heel goed met Kenji. ’s Nachts horen we hem niet. Eet direct zijn bak leeg. Tot nu toe
is hij voorbeeldig.
Het enige wat hij nog moet afleren is zo enorm blaffen als de bel gaat, maar dat gaat
goed komen. Donderdag hebben wij onze eerste les.”

Storm
“Hoi even een berichtje. Het gaat goed met Storm en Boike samen. Storm wordt rustiger. We hebben hem na overleg
met de dierenarts afgelopen week toch maar laten castreren.
Hij begint minder zenuwachtig te worden als je opstaat. Hij is meer op R. gefocust, maar wordt ook wat minder. Lief tot
het uiterste. Foto hoe ze nu liggen.”

Maart 2016
“Rot week gehad. Storm aan de schijt en spugen Daarna Boike. Giardia parasiet. Storm is opgeknapt . Boike heeft echt
ingeleverd. Kan ook haast niet anders gezien zijn leeftijd. Verder alles goed. Nog steeds super blij met Storm. Hij past
steeds meer aan. Krijgt steeds meer vertrouwen in /aan ons. Hij trekt nog wel aan de lijn. Daar krijgen wij hulp voor.”
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Charlie
De familie van het baasje van Charlie nam contact met ons op. Helaas was
meneer opgenomen in een verpleegtehuis en Charlie was overgebracht naar
een pension. Jammer genoeg was er geen tijd of ruimte om Charlie zelf op
te nemen in het gezin.
Charlie, een prachtige kruising, is een lieve makkelijke hond met een super
karakter. Zijn enige minpuntje is dat hij baknijd heeft. We dachten niet dat
dat voor potentiële eigenaren een probleem zou zijn. En dat hebben we
geweten. Er was heel veel belangstelling voor Charlie!
We hebben onder andere de familie M. uit Duitsland voorgesteld als de
eventuele nieuwe baasjes en er is een afspraak gemaakt voor een
ontmoeting. Ze hebben gewandeld en gespeeld met Charlie en voor beide
partijen voelde het heel goed. De familie M. was vooral onder de indruk van
hoe goed hij met andere honden overweg kan.
Er is afgesproken dat ze Charlie op 16 april definitief op zouden komen
halen. Vanaf die datum had de familie vakantie en konden zich voor 100%
op hem richten. Nou hoeft Charlie überhaupt niet vaak alleen thuis te zijn,
maar de eerste weken willen ze graag allebei bij hem zijn.
Iets meer dan een week voor de afgesproken datum kwamen er
verontrustende berichten binnen. Charlie zou behoorlijk geblesseerd zijn. En
die berichten klopten helaas. Hij heeft een botje gebroken in een teen van
zijn achterpoot. Arme Charlie. Het pension heeft helaas niet aan de bel
getrokken en de familie van het baasje heeft hem tot de verhuisdatum mee
naar huis genomen.
In overleg met de dierenarts en beide partijen is besloten dan hij gewoon mocht verhuizen. Met een spalk om zijn poot
en nog een paar pijnstillers is hij op weg gegaan naar zijn nieuwe thuis. En de eerste berichten zijn heel goed. In het
begin was Charlie wel een beetje verdrietig, maar nu gaat het prima. Hij dacht even lekker op het bed te gaan slapen,
maar na een nee vanuit beide kanten van het bed, slaapt hij nu lekker in zijn mand naast het bed. Hij blijft uiteraard
onder controle bij een dierenarts en de prognose is dat hij volledig herstelt.

Xara
Afgelopen half december was Xara twee jaar bij ons.
Wij kwamen haar op een woensdag tegen op de website van asielhonden,
waar ik al weken lang zocht naar een vrouwtjesbouvier die van poezen hield,
- veel meer wensen hadden we niet - vlak voor het nieuws van zes uur. Daar
verscheen ze, voorzien van de beste papieren, Xara, gespeld als Sara. Ik
mailde onmiddellijk naar het betreffende asiel voor reservering, en meldde
vervolgens mijn man dat er mogelijk, eindelijk, kans op een nieuwe hond
was. Onze bouvier Nina en haar bastaardzoon Berowolf waren beide al meer
dan een jaar - veel te vroeg - naar hun hondenhemel vertrokken, en onze
rouwperiode was voorbij. Een pup was, gezien ons beider gezondheid, geen
optie, en wij hadden besloten voortaan als opvang- en uitgangadres voor
elders overbodige honden te fungeren.
Diezelfde avond belde Jantina van Bouviersupporters, die wist dat wij een oudere bouvier wilden adopteren ons, omdat
het bericht van Xara ook bij haar was binnen gekomen. Dank zij haar bemiddeling konden we al de volgende dag als
eersten bij het asiel terecht. Onze lieve vriendin D. zei, na overleg met haar levensgezellin, dat ze een uitstapje Vrij
Reizen zou opschorten, en dat ze ons naar het asiel, zo'n honderdvijftig kilometer van waar wij wonen, zou vervoeren.
Dat was op donderdag.
Aldaar aangekomen werd Xara uit haar hok gehaald om getoond te worden. Droeviger hond heb ik nooit gezien. Ze
reageerde niet of nauwelijks op haar omgeving, poepte tot drie keer toe een enorme hoeveelheid tijdens ons
proefwandeltochtje, en stoof zonder op- of omkijken zonder meer de achterbak van de auto van onze vriendin in. Weg
van hier... Natuurlijk namen we haar mee. Ik ging achterin bij haar zitten om haar te kunnen aaien en toespreken.
Halverwege de rit kreeg ik een lik. Dat was het begin. De stank was onverdraaglijk, ze zat onder de poep en restanten
van braaksel, en, ze was, naar later bleek, voorzien van een kwart meter dicht geklit vacht. Onze kerstengel. Veertien
dagen lang ben ik bezig geweest om haar te ontdoen van poep, braaksel, vacht en andere ongerechtigheden.
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Toen ze in de derde kerstnacht onze hele hal had onder gepoept en gekotst hebben we er onze lieve dierenarts
bijgehaald. Die concludeerde wormen, en bovendien was ze loops.
Langzaam maar zeker kregen we door navraag een idee over hoe haar verleden was geweest. Xara was ruim acht jaar,
een fokteef, had shows gelopen, was altijd goed verzorgd, maar ze was nooit een binnenhond geweest. Een prinses in
een gouden kooi. Maar toen werd de fokker ziek en is ze naar een boer moeten verhuizen. Daar is het duidelijk niet
goed gegaan. Het beste dat die boer naar ons inzicht heeft gedaan, is, dat hij haar naar het asiel heeft gebracht. Er zit
geen kwaad bij, waren zijn woorden. En dat klopt.
Inmiddels is Xara onze allerliefste hond geworden, met maar één makke, en die is dat ze met achtenhalf bij ons is
gekomen, en dat bouviers niet veel ouder dan twaalf jaar worden. Ze is heel speciaal míjn hond, vooral vanwege mijn
lichamelijke zorg voor haar in die eerste weken. Dat betekent wel, dat ik het eerste jaar nog geen boodschap kon doen
zonder dat ze huilend achterbleef, en dat ik nog altijd geen dag weg kan, laat staan een nacht, omdat ze dan niet eet.
Waar ik ga of sta in huis is ze bij me. Met mijn man heeft ze vanaf het begin grote problemen vertoond. Ze is jegens
hem niet zozeer agressief, maar wel afwijzend. Naar mij toe geeft ze al haar vertrouwen, naar mijn man toe al haar
wantrouwen. Inmiddels hebben we ervaren dat dat afwijzend gedrag in principe alle mannen betreft. Komen we op de
wandeling een echtpaar tegen, dan laat ze zich aanhalen door de vrouw, maar niet door de man, bijvoorbeeld.
Een tweede probleem is, dat ze, wanneer ze buiten in de tuin is, niet naar binnen durft te komen. Dat gaat zo ver, dat
we zelfs deze zomer, toen ze dus al ruim een jaar bij ons was, een nacht de keukendeur hebben moeten laten open
staan, omdat er geen enkele truc hielp (ik heb intussen een scala aan trucs uitgeprobeerd). Het erge is, dat je ziet hoe
bang en ontredderd ze dan is, en dat dan ook haar vertrouwen in mij geheel is verdwenen.
Wij wonen gelukkig midden op de Veluwe op zo'n zeven hectare eigen bosgebied, met een omheind stuk terrein waar
honden niet uit kunnen, en een beter tehuis had Xara zich dus niet kunnen wensen.
Wandelen met mij vindt ze geweldig. Na een half jaar ben ik
begonnen met haar op veilige plekken los te laten lopen. Ze is
nooit buiten bereik, houdt me goed in de gaten en luistert
uitstekend. Maar komen we in de buurt van ons huis, dan moet
ik haar aanlijnen, anders durft ze niet mee naar binnen, en dat
kan uren duren. Mijn man neemt haar mee naast zijn
scootmobiel, en ook dat doet ze geweldig. Ze moet wel
aangespoord worden om mee te gaan (help, een man), maar
gehoorzaamt altijd braaf en vindt het leuk om te draven, zoals
voeger naast de fiets van de fokker.
Met de poes, onze Fientje, is het van het begin af aan uitstekend
gegaan. Naar andere honden, binnen en buitenshuis, is geen
probleem. Fietsers, paarden, joggers, auto's, kinderen, konijnen,
reeën, evenmin. En daar hebben we in het verleden met onze
vorige bouviers wel andere ervaringen mee gehad.
Kortom, ze is een schat, en we genieten elke dag van en met
haar. Wel hebben we door deze geschiedenis met Xara ons
gerealiseerd dat het geïsoleerde bestaan van een fokhond
zachtjes gezegd zo zijn minpuntjes heeft. In feite heeft Xara geen benul van de wereld. Eén keer hebben we geprobeerd
haar mee naar het dorp te nemen. Dat was geen succes. Ze raakte volstrekt gedesoriënteerd. Zindelijkheid was ook een
probleem. Laten merken dat ze iets moest zat niet in haar programmering, en het kostte veel moeite om haar te leren
aangeven dat ze naar buiten moest. De eerste maanden stond ik drie keer per nacht in de vrieskou met haar in het bos.
En dat terwijl ik geen pup meer wilde...
Door deze ervaringen wijs geworden heb ik een verzoek aan alle hondenfokkers van Nederland: socialiseer uw honden.
U weet immers niet wat er met u kan of zal gebeuren, en wat moet er dan met uw fokhonden? Wen ze aan een
thuissituatie. Wen ze aan een gezinssituatie. Isoleer ze niet te veel. En leer ze vanaf het begin met poezen om te gaan.
Bedenk dat veel hondenliefhebbers ook kattenminnaars zijn. Met veel spijt hebben we driekwart jaar lang bouviers in
een asiel moeten laten zitten omdat ze niet bij poezen geplaatst konden worden.
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Twinkel
Vanwege omstandigheden moest de drie maanden jonge Twinkel in februari herplaatst
worden. Naar haar fokker kon ze door omstandigheden niet terug.
Nog dezelfde dag is zij op proef mee.
Het kleine dametje brengt al flink leven in de brouwerij. De boef van 8 jaar is ineens
weer actief. Ze heeft al brokjes uit zijn bak gepikt die over waren in zijn bak op een
standaard. Ze ging gewoon op haar achterpoten staan.
24 maart:
Tinkel en Delko samen spelen blijft het leukste . Alleen gaat dat niet zonder geluid
hihi.Verder gaat het goed met Tinkel. Op een ding na de bench. O wat heeft ze daar
hekel aan. Al van alles geprobeerd. Nu haar maar in de hal gezet en trap
gebarricadeerd, maar zonder succes . Het dametje weet toch boven te komen. Blijven
proberen nu. De nachten slaapt ze boven gewoon los. Zindelijk is ze al redelijk. In de
avond ligt er nog krant bij de achterdeur. Die heeft ze nog nodig en boven ook maar
daar komt nog maar 1 plasje op. Het is een geweldige tuttebol.

Warre/ Bolle
Warre werd in 2014 bij ons aangemeld. Zijn baas had hem bij de buren achter gelaten en is met de
noorderzon vertrokken. Buurman kon hem niet houden. Hij moest op stel en sprong weg. Kon niet
met andere honden en andere dieren. Hij werd opgenomen in een pension van de IG en vandaar uit
is hij herplaatst.

Foto van Warre/Bolle (met die pijl erbij)
Wat niemand had verwacht hij ligt lekker bij katten en een reu.

Guus
In november 2015 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.

Maart 2016:
“ Vandaag met onze Guus naar het strand geweest. Wat een feest.
Voor haar dan. Zodra ze uit de auto sprong was ze helemaal door
het dolle heen. De baas werd zo ongeveer gelanceerd en de 500
meter naar het strand is in een super snelle tijd genomen.
Eenmaal op het strand kwam er geen eind aan. Al dat rare spul en
dan heel veel water, paarden, honden en jaja ook mensen. Waar
je heerlijk tegen op kan springen.
Bij de waterkant eerst even goed rond gekeken of er iets in de
buurt was en toen de dame los gemaakt. Vanaf die tijd was het
Houston we have lift off.
We hebben geprobeerd foto’s te maken, maar dat lukte niet. We
zagen alleen een zwarte streep van links naar rechts vliegen. Na
een half uur kwam ze er ineens achter dat de baasjes er ook nog
zijn. Ik ga maar eens kijken en ja hoor we konden haar de riem
weer om doen. Maar natuurlijk niet nadat ze eerst weg
gesprongen was en de baas mis greep en zo op handen en knieën
in het natte zand zat. Al met al een ongelofelijk leuke middag en
een uitgeputte Guus.”
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Itam
Itam is een reu geboren in september 2012. Het is een leuke overenthousiaste, lieve, speelse hond. Kent veel commando's. Hij werd
bij ons aangemeld vanwege ziekte van zijn baas. Door die omstandigheden kon Itam gewoon zijn energie niet kwijt. In het december
magazine heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen over de achtergrond van deze herplaatsing. Dit verslag kunt ook vinden op onze
website http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html.

Het gaat geweldig goed met Itam. We krijgen regelmatig mailtjes over Itam.
Hoe vinden jullie mijn nieuwe bal? Ik ben er erg blij mee!

Het baasje heeft mijn winterjas uitgedaan. Ik vond er helemaal niks aan hoor. Dat gefriemel aan mijn poten was ik goed
zat. Vind je me nu nog knap????
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Wat ontvangen foto’s

Bella ziet er goed uit!

Max is getrimd

Mats was jarig en heeft een kaartje van zijn oude
baasjes ontvangen.

Rayza en Brinta helpen hun baas

Condor heeft naar zijn zin op de boerderij
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Op de koffie bij…..Bilay
Op een mooie dag in februari ging ik (Mascha) op weg
naar Friesland.
Daar woont de familie D. die al bijna 6 jaar een goed
tehuis biedt aan Bilay, een mooie blonde boevenman.
De vorige baasjes hadden Bilay aangeboden bij de
Stichting Bouviersupporters en op Marktplaats.
Het toeval wilde dat de Stichting hem voor deze familie
bestemd had en dat zij hem zelf ook net ontdekt hadden
op Marktplaats. Dubbelop dus, als dat geen teken was?
Op de foto’s een prachtige, stoere mooi in zijn vacht
zittende hond. In het echt een sneu hoopje bange hond.
Ze wilden hem daar geen dag langer laten zitten en na
een wandeling hebben ze Bilay mee naar huis genomen.
Ondertussen al de derde baasjes van deze jongen.
En dat hebben ze geweten…. Wat een ontzettend bange
jongen, hij gilde om alles en was overal bang voor. Als je
naar hem wees, kroop hij al in elkaar. Met heel veel
engelengeduld en heel hard werken hebben ze van hem
een mooie, rustige en lieve hond gemaakt.
Natuurlijk nog wel af en toe en terugval, maar dat kan je
hem toch niet kwalijk nemen? Vreemde mensen is hij ook
niet altijd fan van. Gelukkig heb ik hem al een paar keer
eerder ontmoet. Ook had ik hele lekkere koekjes bij me…
Omkopen wil ook nog wel eens werken!
Het was zo gezellig dat ik tussen de middag ook mocht
blijven voor soep met brood, heerlijk!
Al met al ook voor deze jongen een happy end. Ben stiekem
wel een beetje verliefd op hem en zijn leuke bullenvriendin
Megan. Met een emmertje soep, wat borstels voor mijn eigen
honden en een heel goed gevoel, ging ik weer terug naar
Groningen.
Bedankt voor de gastvrijheid en tot de volgende keer!

Helaas heeft ons het droevige nieuws bereikt dat de
familie afscheid heeft moeten nemen van Megan, de
bulldog. Wij wensen hun veel sterkte met het verlies van
deze, veel te jong gestorven, mooie meid
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Op de koffie bij…..Lars
Begin april mocht ik ( Jantina) op de koffie bij herplaatser Lars.
Lars woonde altijd nog bij zijn fokker echter zij was ernstig ziek en moest afstand doen van al haar honden.
De nieuwe baasjes van Lars hadden een bouvier gehad die toevallig ook bij deze fokker vandaan kwam. De match was
dus snel gemaakt.
Ik trof een hele blije familie en een nog blijere boef. Wat een lekkere knuffelkont zeg.
Na de koffie heb ik hem ook nog even gekortwiekt. Een prachtige goed verzorgde boef, een knappe boevenman die in
een warm mandje is terecht gekomen.
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Verslag wandeling 24 april 2016
Op zondag 24 april hadden we de geplande voorjaarswandeling in Vorden. Zoals op de foto is te zien, was er nog enige
twijfel of het niet toevallig toch de midwinterwandeling was.

Bij aankomst hadden we namelijk een combinatie van regen, hagel en natte sneeuw. Na een
kop koffie of thee met een plak cake gingen we op pad. En op dat moment begon de zon te
schijnen! Wat een geluk en op 1 klein hagelbuitje na is het mooi weer gebleven.
De opkomst was super, er waren 52 mensen en 39 honden. Op een Airdale Terriër, een
bruine Labrador en een Zwarte Russische Terriër na allemaal boeven! Het blijft toch een
prachtig gezicht, zo'n grote groep sociale honden. We konden kiezen uit een wandeling van 5
of 8,5 kilometer. De meesten van ons hebben voor de lange route gekozen. (dat kwam
natuurlijk ook door het mooie weer)
Halverwege werden we opgewacht door een vrachtwagen van Hotel Bakker uit Vorden. En
daar kwamen me toch heerlijke dingen uit de wagen! Schnaps, fris, kaas, worst,
gehaktballen, bitterballen, kippenpootjes... Wat een verwennerij!
Na de pauze splitsten de groepen zich op. De 5 kilometer groep volgde de weg weer terug
naar kasteel Vorden en de andere groep liep nog een stukje verder door. Aan het einde van
de wandeling werd ons gevraagd mee te komen naar Hotel Bakker. Tegenover het hotel was
een grote schuur waar we met z'n allen nog even heerlijk konden napraten en je raadt het
al... Er stonden weer heerlijke hapjes klaar.
Wij willen iedereen bedanken voor de donaties! We hebben ruim 200 euro opgehaald en
daarmee kunnen we Jupp en Atos weer een stukje op weg helpen, super!
De wandeling is fantastisch georganiseerd in een mooie omgeving door Mariette Kooy, onze
dank en complimenten!! Hotel Bakker willen wij ook heel hartelijk bedanken voor de goede
zorgen. Mede dankzij jullie is het een onvergetelijke dag geworden waar iedereen met heel
veel plezier op terug kijkt.
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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?

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)

Bezoek onze website!

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!

http://www.bouviersupporters.nl/
of

info@bouviersupporters.nl

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

Rabobank Haaksbergen-Enschede
IBAN NL82 RABO 0160 4492 86
BIC: RABONL2U
t.n.v.

1 Juli 2016

Stichting Bouviersupporters

COVERMODEL GEZOCHT!
Voor het volgende magazine zijn we op zoek naar een covermodel.
Denkt u dat uw herplaatsbouvier geschikt is? Stuur dan een leuke, lieve, ontroerende of
gekke foto van hem of haar naar info@bouviersupporters.nl o.v.v covermodel.
De mooiste foto plaatsen wij dan op de cover van het volgende magazine en de andere
ingezonden foto's krijgen in datzelfde magazine ook een leuke vermelding!
Inzenden kan tot 17 juni 2016.

Pagina 28

