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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 12 bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot.
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Het is vaak moeilijk en emotioneel voor baasjes om afstand te doen van hun bouvier.
Dankzij de inzet van ons bemiddelingsteam, Jantina, Marian en Mascha, en de
mensen welke de bouvier adopteren vindt de bouvier dan toch vaak weer een goed
thuis. In een enkel geval is 1 van hen aanwezig bij de kennismaking.
Een speciale hond die de afgelopen maand veel van onze tijd een aandacht vroeg is
Marko.
Marko is als pup bij zijn huidige baas, een alleenstaande boer, op de boerderij
gekomen. Inmiddels is hij 7 jaar en is er in al die jaren totaal niets met hem
ondernomen. 1 x per jaar ging de schaapscheermachine erover, dat ging nogal
rigoureus en af en toe werd daarbij een oor of iets anders geraakt.
Tot 9 weken geleden het noodlot toeslag voor Marko’s baas, hij kreeg een
hersenbloeding. Het blijkt nu dat de baas niet volledig herstelt en dat hij in een
verpleeghuis verblijft. Familie zat met hun handen in het haar, maar vonden ons
uiteindelijk op internet.
Het was duidelijk dat de baas niet zover zou herstellen dat hij weer voor Marko zou
kunnen zorgen, als hij thuis zou komen. De baas wilde Marko wel afstaan op
voorwaarde dat hij weg zou zijn voordat hij terug kwam uit het verpleeghuis.
Maandag 27 juni zou hij naar huis komen. Er was dus haast geboden.
Er is heel veel overleg geweest binnen ons team. Marko moest gered worden..... maar
hoe?
Uiteindelijk is besloten dat Marko zaterdag 25 juni ging verhuizen naar ons vaste
pension in de Eifel Duitsland.
Dus naast het bemiddelen bij herplaatsen ondernemen we ook daadwerkelijk zelf
actie om een hond te redden uit een benarde situatie (en hij is niet de eerste).
Mascha en Jantina hebben de lange reis met hem gemaakt. Vandaar uit gaat hij
getraind worden en kunnen we rustig op zoek naar een definitieve plek
Meer over Marko kunt u lezen op pagina 9
In de afgelopen maand ontvingen wij bericht, dat vier bouviers welke door
tussenkomst van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis hebben gevonden,
zijn overleden. In dit Magazine leest u meer over hen en wat zij voor hun baasjes en
ons hebben betekend.
Tot slot wensen wij u een fijne en ontspannen zomervakantie, samen met uw
bouvier (s).

Team van bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
1 juli 2016

Arkos is klaar voor de zomer
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2016
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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:


.. december 2016: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen.

Via de nieuwsbrieven, het Magazine, Facebook 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 29 april 2016 t/m 30 juni 2016 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Opbrengst activiteiten

€
490,00
64,00
------------------

Totaal

€

554,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Lord Jupp en Atos
Weg brengen Marco/Scooby
Kosten voor- en na controle
Kosten evenement
Websitekosten
Totaal
Resultaat negatief

- 670,00
- 183,16
44,84
- 141,93
6,99
-------------/ - 1.046,92
---------------€
492,92
=========

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 Jupp, Atos en Marko/Scooby
helpen. Bedankt!

Op de achtergrond een foto van Brando die 6 jaar geworden is
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters
Zoals we in de vorige magazines 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.
De hond die thuisblijft.
Het komt ook wel eens voor dat een hond die bij ons aangemeld wordt
uiteindelijk toch thuisblijft. Hoe zit dat eigenlijk? Het is in de eerste plaats
belangrijk om te weten, dat in vrijwel alle gevallen van aanmelden, het
belang van de hond voorop staat. Zeker voor de huidige baasjes en
uiteraard ook voor ons. Mensen lopen soms tegen dingen aan waardoor het
in hun ogen beter is dat de hond een ander thuis vindt. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan verlatingsangst, uitvallen naar andere honden, jagen of
extreem trekken aan de lijn.
In de gesprekken die wij voeren na de aanmelding via de mail worden deze
zaken uitgebreid besproken. Eventueel wordt er gekeken of er misschien
toch een oplossing te vinden is waardoor de hond kan blijven. Mochten we
daar zelf niet uitkomen, hebben we altijd nog onze kynoloog Bert
Smallenbroek die we om raad kunnen vragen.
Het komt ook voor dat de hond al op onze site staat en er zelfs al potentiële
nieuwe baasjes aan de huidige eigenaar zijn voorgesteld. De impact daarvan
kan soms zo groot zijn dat besloten wordt om alles te doen om ervoor te
zorgen dat de hond toch kan blijven. Een voorbeeld hiervan is Reina. Zij
werd bij ons aangemeld door een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Het
groeide haar allemaal boven het hoofd en voor haar gevoel was ze de hele
dag aan het poetsen, opruimen en stofzuigen. We weten allemaal dat
bouviers graag troep mee naar binnen slepen. Ze gaf aan dat ze zich enorm
aan Reina begon te ergeren en dit was niet te bedoeling. Dat had de hond
niet verdiend. Zo werd er met pijn in het hart besloten afstand te doen en voor de hond een beter adres te vinden.
Wij hebben lange telefoongesprekken met het baasje gevoerd en op een gegeven moment was er ook contact tussen
haar en belangstellenden. Dat was het punt waarop ze zich realiseerde dat ze helemaal niet zonder Reina kon! Reina
was haar maatje. We hebben nog meer gesprekken gevoerd en geadviseerd om een waterblazer aan te schaffen. Dit is
een apparaat waarmee je troep uit de vacht van je hond kunt verwijderen. Daar werd het een stuk makkelijker van.
Ook heeft ze zich er bij neergelegd dat, wanneer je huisdieren hebt, het niet altijd perfect schoon in huis is en hoeft te
zijn. Het hele gezin is blij met de beslissing en het gaat super met Reina.
KCM
12 juni was er weer de Kampioensclubmatch van de Nederlandse
Bouvierclub te Geldrop.
De Stichting Bouviersupporters was ook
weer van de partij met een stand.
Dit keer met een nieuw zoekspel wat zeer
in de smaak viel bij boef en baas. Met
dank aan Dog Training 4 Fun
hondenschool voor dit geweldige idee.
Doel is dat de hond de baas nodig heeft
om het bakje open te maken voor de
beloning = samenwerking tussen baas en
hond. Hond zoekt en wijst de buit aan,
maar mag er niet vandoor gaan met de
buit of zelf proberen te openen, stuk te
bijten.
NBC bedankt dat wij er weer bij mochten zijn!
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Een impressie van een super gezellige dag!

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.
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.

In Duitsland is er veel met hem getraind om
hem klaar te stomen voor een definitieve thuis.
Update 27 mei 2016:
Belangstellenden hebben kennisgemaakt met Jupp. Hij ging meteen naar de
mensen toe om geaaid te worden. Ook de wandeling verliep prima.
Jupp is op proef mee. De mensen hebben namelijk een kat. Even afwachten hoe
dat gaat. De kat schijnt nogal een typetje te zijn. De herder van vrienden is bang
voor de kat.
’s Middags is er gebeld: Tijdens de autorit naar huis was Jupp rustig. In huis was
hij lekker relaxt alles aan het onderzoeken. De kat heeft hij nog niet ontmoet.
Op 29 mei is Bine bij Jupp op bezoek geweest. Zij stuurde deze foto en schreef:
Ik zag een zeer ontspannen hond. Met zijn voorgeschiedenis zegt deze foto zoveel
meer dan duizend woorden.
Ik heb een paar vreugdetraantjes gelaten en ben zeer optimistisch dat het zo blijft.
Echter op 7 juni is er wat voorgevallen en is Jupp weer terug gebracht naar de
opvang.
21 juni Jupp is verhuisd naar een andere, meer huiselijkere, opvang.
Eerste bericht van hen:
“We hadden een vlotte reis. Jupp heeft de hele weg geslapen.
De ontmoeting met Bob en Mila was ontspannen. Na een paar kleine correcties ging het goed. Voor de zekerheid had
Jupp wel een muilkorf om en Bob een snuitje.
Tegen 21:30 ging Jupp zonder mopperen naar "zijn" kennel en is lekker in slaap gevallen.

Wilt u meer weten of kennismaken met Jupp? Neem dan contact met ons op. www.bouviersupporters.nl/jupp.html
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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, terwijl 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
Atos niet meer houden.
Via via hadden we een ander adres
gevonden voor hem, maar na 1 dag
is besloten dat Atos daar weer weg
moest. Deze persoon wilde
namelijk gelijk testen hoe erg het
met de bezitsdrang van Atos was
en dat liep totaal fout af. Atos werd
dus weer teruggebracht naar zijn
vorige baas.
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 die zaterdag van zijn vrouw in moest
slapen. 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. Ondertussen waren
we erachter gekomen dat Atos op verschillende adressen erg mishandeld geweest is om hem te breken.
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Hij is zeer aanvallend op stokken en bewaakt extreem alles wat er in zijn
buurt op de grond ligt.
Update 21 mei:
Inmiddels hebben de mensen van de opvang een aantal weken met Atos
gewerkt. Hun omschrijving van Atos:
Atos is een sterke hond die precies weet wat hij wil en wat hij kan!
Hij heeft geleerd dat hij zichzelf kan doen gelden door zich te verdedigen
en dat doet hij dan ook!
R. kan nu al meer met hem doen dan de vorige eigenaars, maar als R. iets
doet wat Atos niet wil - bijvoorbeeld, hem opzij duwen om de teef te halen
dan gromt hij ook naar R. Met hem een gevecht aangaan heeft totaal geen
zin en werkt averechts.
Atos is dominant , maar ook een hele eerlijke hond. Hij doet niets achter je
rug. Met hem moet je vriendschap sluiten, zodat hij zegt: “ Oke, ik wil
eigenlijk niet wat je nu aan het doen bent, maar ik zal het tolereren, omdat
je mijn vriend bent.” En het is dan toch zeker een zeer goede, trouwe
vriend ! Hij wil geen strijd, hij wil zijn rust.
Ook bij Atos zijn er mensen geweest om kennis te maken. Zij durfden het
toch niet aan.
Geeft niets. Beter nu dan dat hij weer terug moet. Voor Atos is het eigenlijk
ook nog te vroeg. Hij heeft een lange tijd nodig.
Jantina en Mascha zijn 25 juni bij hem op bezoek geweest.
Atos werd heel zenuwachtig van hen. Begon op zijn mand te kauwen. Ze
zijn dus maar snel weggegaan. Hij heeft wel een hele leuke vriendin, een
voormalig laboratoriumhondje. Ze kunnen het goed vinden samen.
Dankzij donaties kunnen wij mee betalen aan de kosten voor zijn opvang.
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.
Voor Atos zoeken wij een adres:









Waar er een mogelijkheid is om hem te scheiden, zodat hij zijn rustmomenten kan pakken. (kennel , schuur ,
hek ......)
In een rustige omgeving waar weinig verkeer is.
Waar de mensen weinig aanloop krijgen. Bijvoorkeur bij een alleenwonend persoon.
Met teven heeft hij geen problemen, maar hij moet eerst alleen gehouden worden, zodat hij niet kan claimen.
Hij heeft een lange tijd om te wennen. De nieuwe baas moet onder geen beding medelijden met hem hebben en
denken: oh de arme man kom maar binnen !!
Laat hem in de kennel of op het terrein. Pas als je elkaar een beetje kent( na ongeveer 2 weken)kan er
langzaam geprobeerd worden hoe hij in huis reageert. Daarbij mogen er geen andere mensen of andere zaken
zoals etensbakjes of eetbare dingen rondslingeren.
Vermijd confrontaties !!
Als er vertrouwen is kunnen de activiteiten rustig opgebouwd worden.

Wilt u meer weten of kennismaken met Atos? Neem dan contact met ons op.
http://www.bouviersupporters.nl/atos.html
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Het verhaal van Marko nu Scooby
In juni werd Marko bij ons aangemeld voor herplaatsing.
Marko is als pup bij zijn huidige baas, een alleenstaande
boer, op de boerderij gekomen. Inmiddels is hij 7 jaar en is
er in al die jaren totaal niets met hem ondernomen. 1 x per
jaar ging de schaapscheermachine erover, dat ging nogal
rigoureus en af en toe werd daarbij een oor of iets anders
geraakt.
Tot 9 weken geleden het noodlot toeslag voor Marko’s baas,
hij kreeg een hersenbloeding. Het blijkt nu dat de baas niet
volledig herstelt en dat hij in een verpleeghuis verblijft.
Familie zat met hun handen in het haar maar vonden ons
uiteindelijk op internet.
Het was duidelijk dat de baas niet zover zou herstellen dat
hij weer voor Marko zou kunnen zorgen, ook al zou hij thuis
komen. De baas wilde Marko wel afstaan op voorwaarde
dat hij weg zou zijn voordat hij terug kwam uit het
verpleeghuis. Maandag 27 juni zou hij naar huis komen. Er
was dus haast geboden.
Op dit moment komt de broer van de baas 2 à 3 x per dag
naar hem omkijken en mag hij lekker uit z'n kennel. Omdat
de familie geen bouviers kennen en hem nogal imposant
vinden en eigenlijk een beetje bang voor hem waren konden ze ons ook niet veel over Marko vertellen.
Om dus een beeld van Marko te krijgen zijn Janny en Jantina wezen kennismaken met Marko.
“Wij troffen een niet blaffende nieuwsgierige boef achter het hek. Hij liet ons zonder problemen op het erf. Wij
schrokken wel enigszins van zijn vacht, wellicht maandenlange gebrek aan vachtverzorging was duidelijk te zien. Maar
verder zagen wij een blije Boef die duidelijk alle aandacht maar wat leuk vond.
Marko had nog nooit aan een riem gelopen dus dat hebben we uitgetest. Hij vond het wel ok... Liep vrij snel goed mee.
In ieder geval was het hoogste noodzaak dat Marko van zijn vacht ontdaan werd. We hebben geadviseerd om dit onder
een licht roesje te zodat hij geen verder trauma zou oplopen. De familie heeft dit direct dezelfde week nog gedaan en
daar kwam een prachtige grote boef onder vandaan.

Wij denken dat Marko prima kan wennen aan een leven in huis, dat mag met een teef van wat groter formaat maar
hoeft niet. Ook is het noodzakelijk dat er een tuin aanwezig is in een rustige woonomgeving.”
Al heel snel waren er mensen die belangstelling voor hem hadden. Op 18 juni was de kennismaking.
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Jantina was daar bij aanwezig:
"We hebben Marko meegenomen voor een wandeling langs een landweggetje. Mee lopen aan de riem.... Het was z'n
eerste keer, nooit eerder was hij van het erf af geweest. Hij was eerst onzeker, maar liep al vrij snel blij mee. Toen we
een eindje op weg waren kwam de autosnelweg in zicht. Ietwat paniek bij het zien daarvan, maar ook snel herstel.
Marco vindt bijna alles goed. Als hij toch iets niet leuk vindt ( vooral z'n oren en kont, oren ook veel wondjes en
korsten) dan draait hij z'n kop weg. Ik heb hem nog even mee genomen het huis in... Hij was nog nooit binnen
geweest. Alles afsnuffelen en gelijk naar de stoel van z'n baas.
Marko is niet gelijk mee, want ze willen overleggen met elkaar en er een nachtje over slapen.”

Nog dezelfde dag kregen we bericht dat zij voor Marko wilden gaan en hem maandag 20 juni gingen halen.
Helaas is de verhuizing van Marko niet door gegaan. Heel triest en vervelend voor alle partijen.
Marko had van de dierenarts een kalmerende middelen gekregen en het was net of het averechts heeft gewerkt. Hij was
ontzettend opgefokt en in paniek. De druk was veel te groot voor hem. Hij is natuurlijk niks gewend. Tijdens het in de
auto zetten is er een bijtincident geweest richting de familie van de eigenaar. Het lijkt gelukkig mee te vallen, maar heel
vervelend natuurlijk.
Vervolgens werd hij in de auto dusdanig bezitterig naar verschillende voorwerpen dat de
potentiële baasjes en de familie van de huidige baas het niet aandurfden. Best begrijpelijk,
met drie personen anderhalf uur in een auto en dan Marko op de achterbank.
Maar o wat ontzettend zonde en verdrietig. We blijven ons best doen om een plek voor
Marko te vinden. Dat heeft hij echt verdiend! Marko is wel dol op mensencontact.
Er is heel veel overleg geweest binnen ons team. Marko moest gered worden..... maar
hoe?
Zijn baas wilde Marko wel afstaan op voorwaarde dat hij weg zou zijn voordat hij terug
kwam uit het verpleeghuis. Maandag 27 juni zou hij naar huis komen. Er was dus haast
geboden. Uiteindelijk is besloten dat Marko zaterdag gaat verhuizen naar ons vaste pension
in de Eifel Duitsland.

Het hok waar Marko in verbleef

Dit is naast het herplaatsen daadwerkelijk zelf actie ondernemen om een hond te redden uit een benarde situatie (en hij
is niet de eerste).
Mascha en Jantina gaan de lange reis met hem aan. Vandaar uit gaat hij getraind worden en kunnen we rustig op zoek
naar een definitieve plek. De auto wordt Markoproof gemaakt zodat we geen ongelukken krijgen onderweg.
Op 25 juni na bijna 1000 kilometer gereden te hebben zijn Mascha en Jantina weer thuis.
“Marko heeft zich werkelijk voorbeeldig gedragen! Wat zijn we trots op deze kanjer!
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Na ongeveer 10 minuten kregen we hem in de auto. Lokken met wat brokjes deed wonderen! Voor de zekerheid heeft
hij het tuig van Mila, een van de honden van Mascha, om.
In de auto keek hij, na een minuut of 2, rustig om zich heen. Na een poosje ging hij zelfs lekker liggen. Wat een
vertrouwen. Aangekomen in Duitsland sprong hij ook zo weer uit de auto. Hij zit nu eerst apart in quarantaine. Zo kan
hij ook lekker tot rust komen. Uiteraard wordt er elke dag lekker met hem gewandeld.
We vinden hem zo ontzettend op Scooby Doo lijken dat we hem Scooby gaan noemen.
Nieuwe start, nieuwe naam! Na een uitgebreid afscheid en toch wel een traantje van onze kant, zijn we weer op de
terugweg gegaan.”

Nog even uitlaten

Nieuwsgierig snuffelen

Met wat voer de auto in lokken

Rustig liggen

Kiekeboe

Daar gaan ze

Afscheid nemen. Hopelijk niet voor lang.

26 juni hebben we even gebeld met de opvang.
“Scooby is een ontzettende lieverd. Hij heeft de nacht goed doorstaan. Heeft af en toe wat geblaft, is nu ietwat
schuchter, maar dat is normaal. R. is er ook al achter dat Scooby veel voor voedsel doet. Dat is een enorm voordeel,
want als Scooby iets in z'n bek heeft wat hij niet wil af geven dan kun je ruilen. Daar gaat hij nu mee trainen. R. denkt
ook dat hij snel herplaatst kan worden.”
29 juni:
In de opvang zijn allemaal gek op Scooby. Hij is zo vreselijk lief, maar ook ondeugend.
Hij wil bij iedereen de broekzak er wel af rukken, want daar zitten koekjes in!
Ook gooit hij elke keer z'n voerbak om en eet dan van de grond.( Hij zal wellicht niet beter weten?)
Hij is nog wel wat schrikachtig, omdat alles totaal nieuw voor hem is.
Inmiddels hebben zich weer mensen bij ons gemeld die Scooby wel zien zitten. Zij wonen midden in een natuurgebied.
Volgende week gaat Jantina een voorcontrole bij hen doen. Als die goed is en R. denkt dat Scooby zo ver is gaan zij
kennismaken.
Kijk voor het vervolg op onze website.
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http://www.bouviersupporters.nl/marco.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

Macgyver
Voor de 3,5 jaar oude Macgyver werd er vanwege omstandigheden
een nieuw thuis gezocht.
Macgyver was door de dochter als pup aangeschaft. Al snel bleek dat
zij eigenlijk helemaal niet voor hem kon zorgen. Macgyver
herplaatsen was geen optie en hij werd overgenomen door de ouders.
Bouviermensen in hart en nieren dus dat zou toch moeten kunnen.
Hun hele leven hadden zij al bouviers gehad, hun laatste was nog niet
zo lang geleden overleden en ze hadden al gezegd dat ze wel een
oudere herplaatser een nieuwe kans wilden geven, gezien hun eigen
leeftijd. Macgyver was alles behalve oud. Hij bleek een powerpakket,
zeer lief in huis maar bij de wandelingen wel heel erg sterk. Diverse
hondentrainers en gedragstherapeuten zijn geweest echter Macgyver
bleek voor hun wel een maatje teveel. Met heel veel verdriet werd
besloten dat er voor hem een nieuw plekje moest worden gevonden
bij mensen die stevig in hun schoenen stonden en die hem veel
beweging konden geven. Dat plekje werd al snel gevonden, ervaren
mensen met een megagrote tuin, lange wandelingen in het
vooruitzicht.
29 april was de kennismaking.Jantina was daarbij aanwezig:
Er was gelijk een super klik tussen Macgyver en de mensen. Macgyver was gelijk weg van de kinderen
De wandeling ging prima. De kinderen konden hem ook aan de riem vast houden. Na terugkomst de papieren geregeld.
Het afscheid was verdrietig. Macgyver ging zonder problemen mee.
11-05-16
Het gaat uitstekend. Hij is al
helemaal gewend. Ben vandaag
met hem naar de dierenarts
geweest voor de laatste
inentingen. Macgyver past
helemaal in het gezin en iedereen
is helemaal blij met hem. Hij
begint al redelijk zelfstandig rond
te lopen op ons eigen terrein en
heeft al een paar favoriete plekjes
waar hij graag ligt. Hij is ook al
alleen thuis geweest, ging
fantastisch. De buurvrouw heeft
opgelet. Zij heeft hem niet
gehoord. Eet en speelt goed en
begint al wat meer te
gehoorzamen. Kortom het is een
slimme en fantastische hond.
24-05-16
Alles gaat uitstekend.Macgyver begint al streken uit te halen zoals ’s nachts koekjes van tafel af pakken.
Hij is rustig gehoorzaam en erg lief en speels. Blijft goed bij de baas als je maar doorloopt. Heel sociaal naar andere
honden.
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Iris
Iris is een dame van bijna 6 jaar. Zij werd in mei bij ons aangemeld ter herplaatsing.
Op 14 mei is Iris op proef meegegaan.
Het eerste bericht is positief. Ze loopt keurig aan de lijn mee. Heeft gegeten en gedronken.
Op 21 mei kregen wij het bericht: Iris blijft!
Het gaat super. Het is net of Iris er altijd al is geweest. Ze kruipen samen in de mand, liggen rug
aan rug, eten naast elkaar. Iris heeft altijd in een kennel geleefd. De vraag was of zij zindelijk
zou zijn.
JA ze heeft nog geen plas in huis gedaan.
Met andere honden is ze relaxed en loopt al veel los.

Nero
Ik ( Jantina) heb contact gehouden met de oude baasjes van Macgyver, hun verdriet was
zo groot, een huis zonder hond vonden ze verschrikkelijk. Wellicht konden ze dan nu een
oudere herplaatser een 2e kans geven. Die herplaatser werd gevonden. 8 jarige Nero
was een scheidingsslachtoffer en zocht een nieuw plekje waar veel aandacht voor hem
was. Zijn baasje heeft er een jaar over gedaan om tot de beslissing te komen om hem te
herplaatsen.
Een lieve rustige aanhankelijke boef, zo werd hij omschreven. De huidige baas van Nero
is op bezoek gekomen en ook ik ( Jantina) was daarbij weer aanwezig. Er werd een
proeftijd afgesproken, als het niet ging kon Nero weer terug.
Ook al was Nero 8 jaar, hij gedroeg zich als een hond van 3 jaar. Ook dit bleek helaas
niet goed te gaan.
In overleg met de oude baas en de nieuwe baasjes is er weer gezocht naar een nieuw
adres want ook al was er afgesproken dat hij weer terug kon, beter voor Nero zou zijn
dat hij direct door kon verhuizen naar een nieuw adres. Dat adres werd gevonden bij een
heel leuk echtpaar uit Duitsland met een leuk 12 jarig teefje (riesenschnauzer), Melly
genaamd.
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Ook hier was Jantina bij aanwezig. De kennismaking tussen Melly en Nero is prima gegaan. Melly vindt niet elke hond
leuk dus dat was even afwachten. Maar vanaf minuut 1 alles prima. Na wat gewenning liep Nero keurig aan de lijn. We
hebben een heel eind gewandeld, want er is een prachtig bos met water op loopafstand. Grotendeels losloopgebied.
Nero is mee gegaan naar Duitsland.
28 mei
De nacht was goed, hij heeft zelf gekozen om in de winkel te slapen ( Melly sliep
daar voorheen) dus Melly kon heerlijk ontspannen bij ons slapen en hoefde niet
"op te passen" Melly zal wel gedacht hebben.... Eindelijk kan ik dat bewaken weer
uit poten geven.
Melly had dit uit zichzelf overgenomen toe de reu is overleden. Daarvoor sliep zij
altijd bij hun.
30 mei
Het gaat heel goed met Nero. Ook in de winkel heeft hij zich goed gedragen. Hij
loopt daar in en uit en hij vind alle aandacht geweldig. Ook met het personeel gaat
het goed. Hun winkel is van 5.30 - 22.00 uur geopend.
Met Melly klikt het super en met de katten ook.
Ja, ook bij hun reageert hij op andere honden, zelfs ook teefjes, vooral als ze hem
te na komen, maar echt agressief is hij niet, hij laat alleen weten dat hij het niet
altijd leuk vindt.
Nero kan heel schattig op een kussen liggen, hij heeft dan de punt van het kussen
tussen z'n voorpoten en sabbelt erop.

27 juni
Met Nero gaat het super, het is net of hij er altijd geweest is, hij past zich zo goed aan.
Pas hadden ze hem zonder lange lijn los gelaten. Hij heeft een half uur rondjes door het veld gerend. Vonden ze best
wel eng. Dus maar weer aan de lange lijn uitlaten, maar als dat alles is….
Het is een heel blij ei, die je echt geen 8 jaar geeft. Een bouvierfokker uit de buurt daar stond versteld van Nero zijn
leeftijd, kon het niet geloven.
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Storm
Storm is in januari herplaatst.

Mei 2016
Vandaag super dag met Storm
gehad. Hij heeft voor het eerst
"niet meer gevochten " toen we
een andere hond tegenkwamen.
Op commando ging hij zitten.
Wel nog ietwat strak in de riem,
maar verder geen reactie. Wat
een verandering. In plaats van
op de achterpoten gaan staan,
trekken, blaffen en janken. Net
ook weer prima.
Juni 2016
Storm wordt steeds leuker. R.
heeft het filmpje gemaakt toen
we van de boswandeling terug
kwamen.
Buiten als R. hem aan de riem
heeft en ik roep hem dan
reageert hij nu ook op mij.
Dat deed hij totaal niet. Af en
toe baby stapjes maar de
laatste 2 weken een reuze
sprong.❤
Pas de honden aan het uitlaten.
Zie ik op linkse een kat. Roep
naar R., die een meter of 6 voor
mij loopt, "kat". Te laat.
Storm ziet hem en geeft een
ruk.....flexi riem breekt en weg
was Storm.
Hij ging gelukkig niet meer
gelijk als een dolle er vandoor
zoals in het begin.
Wij er achteraan. Stond hij een
stuk verder bij een tuin te
ruiken. Hij reageert dan niet
als je Storm roept. Hij kijkt en
gaat gewoon er weer vandoor.
R. roept "Storm zit". Hij liet zijn
kont zakken en ging keurig
zitten.
Ik kon hem zo aan de riem van
Boike(hun andere hond) doen. We
waren hier zo blij en trots mee.
Super.
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Joep (Nino)
Op 10 mei 2016 werd de hele jonge Nino bij ons aangemeld voor
herplaatsing. Door omstandigheden kon hij niet blijven. Ook terug naar zijn
fokker was geen optie. Alles is in goed overleg met de fokker gebeurd, zo
was het het beste voor Nino. Om veel teleurstelling te voorkomen hebben
we voor hem eerst samen met zijn baasje naar de mensen die bij ons
ingeschreven staan gekeken voor we hem op onze website en facebook
hebben gezet.
De familie die zijn baasje het meest geschikt leek is dezelfde dag nog gaan
kennismaken en heeft hem gelijk meegenomen.
12-05-16
Nino heet vanaf nu Joep. Vannacht is het heel goed gegaan, 1 klein
drolletje maar dat is niet erg en is zo geruimd. Hij is stil geweest.
Vanmorgen om 6 uur al aan de wandel, jee wat is het dan heerlijk rustig.
18-05-16,
Hoi, hier gaat het super. We zijn druk bezig met zindelijk maken.
Het hele pinksterweekend hebben we in Zeeland gelogeerd dus de hele dag
spelen en helpen in de tuin. Het gaat super tussen Brutus (de teckel) en
Joep. De fokker heeft zijn papieren gebracht.
19-06-16
Een berichtje van Joep
Hij speelt graag met Brutus in de tuin. Hij is heerlijk ondeugend
Als Brutus blaft omdat er iemand over het pad langs het huis loopt gaat Joep snel naar binnen.
Hij groeit als kool. Hij weegt nu ongeveer 14 kg.
Wij genieten elke dag van hem en schieten regelmatig in de lach om zijn acties.
J. was vanmorgen bezig met het vervangen van een kraan " Ik had toch een tang meegenomen???" dus een andere
halen in de schuur. Later wordt de tang terug gevonden in de tuin. Joep vindt helpen super leuk.
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Django (Nero)
Vanwege zeer trieste omstandigheden werd de net twee jarige Nero bij ons in april 2016 aangemeld voor herplaatsing.
Nero is een lieve hond, belangstellend, aanhankelijk en leerzaam. Op 23 april is hij verhuisd. Een week later kregen wij het bericht dat
Nero’s eerste baas al is overleden. We wensen de familie heel veel sterkte toe.

Mei 2016
Django is nu helemaal op zijn gemak en zo'n
blije vogel! We vinden het heerlijk dat hij er
is!
De kamerkennel hebben we weggehaald.
Hij had moeite met alleen zijn maar dat gaat
nu, na training, ook goed. Het is echt een
knuffelbeer, is beleefd naar andere honden
en gaat steeds meer spelen.H ij krijgt zelfs
Macho af en toe zo ver.
Ook geniet hij van de dagelijkse
boswandelingen waar hij lekker los loopt en
het halve bos mee naar huis neemt ;) Wel is
hij wat huiverig en soms schrikkerig naar
onbekenden, maar dan zoekt hij steun bij
ons en dan is het goed.
Kortom we genieten volop van hem!!
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Femke
Femke is in juni 2015 herplaatst. Femke is opgegroeid bij de fokker en heeft daar 14 maanden, hoofdzakelijk doorgebracht in een
kennel en is daardoor bijna niet gesocialiseerd.

April 2016
Femke maakte het haar nieuwe baasjes erg moeilijk. Bijna
iedere dag liep ze weg. Dan moesten ze haar zoeken. Of werd
ze door de dierenambulance thuisgebracht.
Wat ze de hele dag uitvreet is onbekend. Ze is verder wel heel
lief voor dier en mens. Zijn geen incidenten (gelukkig).
Nu gaan ze waarschijnlijk verhuizen naar een natuurgebied.
Ook weer een open terrein, maar dan nog groter. Ze twijfelen
of ze Femke willen houden. Ze willen haar niet in de kennel of
aan de ketting doen. Als ze eenmaal weg is, luistert ze slecht
of niet.
Mei 2016
Toch wil ik je dit goede nieuws mededelen m.b.t. Femke : Ze
wordt steeds aanhankelijker en loopt veel los op het erf.
Soms zijn er dagen dat ze toch nog even weg moet lopen,
maar komt wel weer zelf terug! Vandaag is ze de hele dag
buiten geweest en zelfs binnen de hekken gebleven. Ze loopt
bijna de hele dag J. achterna, dus lijkt het of ze in haar gedrag
verbetert. We vinden de situatie zo een stuk acceptabeler dan
weken geleden. We zijn tevreden zoals het nu gaat. J. denkt
dat het wel gaat lukken, alleen het heeft veel tijd nodig. We
zien straks wel als we verhuisd zijn hoe zij zich gaat gedragen.
Even alleen een blokje om is niet zo erg, als ze zelf maar
weer terugkomt.
6 juni 2016
Het gaat heel erg goed met Femke. J. wil haar niet meer kwijt Ze hebben samen inmiddels al een band gecreëerd.
Femke volgt J. nu overal. Wat een kentering.
Ze begint zich al met de paarden te bemoeien als deze lawaai maken. Dan rent ze de stal in en blijft staan voor de box
waar het gebrul uitkomt.
Ze wil ook graag bij de merries met veulens in de box. Als deze 's ochtends naar de wei gebracht worden, dan drijft ze
de kleintjes op, zodat deze kleine hummeltjes aansluiten bij hun moeder en niet zelf op verkenning uitgaan. Goed hé!
En ze staat al te wachten, samen met Boris, als de paarden van de trailer / vrachtwagen afkomen. Ze heeft zo'n
enorme vooruitgang geboekt, we zijn zeker erg blij en ook een beetje trots.
J. zei vandaag nog tegen mij dat dit bijna jaar in beslag neemt, om Femke te leren wat vertrouwen is en om haar te
binden.
Super hé? J. zei tegen mij dat ik moest zeggen dat hij haar niet meer kwijt wil.
Dit laatste had ik natuurlijk al gedaan.

Bram
Bram is sinds 6 december 2014 bij ons. Een week voordat hij 1 jaar werd is
hij bij ons komen wonen. Hij hoort er echt bij en is een grote knuffelbeer. Die
het liefst bij je op schoot komt liggen. Wat hij vooral ook
erg leuk vind is alle kinderen die regelmatig bij ons komen spelen. Hij moet
er dan altijd bij zijn.
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Meyla
Meyla werd in maart 2013 herplaatst

Meyla heeft net haar zesde verjaardag gevierd. Het gaat naar omstandigheden
goed met haar.
Helaas is heeft ze glaucoom* en moet daardoor een oog missen. Het andere oog
wordt door haar bazen scherp in de gaten gehouden. Dagelijks controleren en
ieder half jaar naar de oogarts om de druk te meten.

*Glaucoom is een erfelijke oogafwijking waarbij de druk in het oog zo hoog wordt
dat er allerlei problemen in het oog ontstaan waardoor er gezichtsvelduitval
ontstaat en de hond uiteindelijk blind kan worden.
http://www.bouviersupporters.nl/glaucoom.htm

Rissa
Vanwege omstandigheden werd er in september 2015 een nieuw
thuis gezocht en gevonden voor de achtjarige Rissa.

Intussen gaat het hier met Rissa nog steeds heel erg goed,
en ook nog steeds beter.
Ze is meer gehecht en vertoont inmiddels vertrouwd het
zwaan-kleef-aan-gedrag:
Ben ik naar buiten gaat ze naar buiten ben ik naar de
kelder gaat ze mee (daar waar ze een half jaar geleden nog
doodsbang de hal niet in durfde, laat staan de trap op en
af) en zit ik op kantoor ligt ze daar ook.
Check in de keuken elk ritselgeluid op bebedelbaar eten,
kent de geluiden van de lades: die waar de riem inzit lijkt
een ander geluid te maken want ze hoooort het gewoon. En
in het bos, waar ze twee keer per dag keurig aan de fiets
mee naar toe rent, loopt ze inmiddels los.
Vrijwel altijd gezellig of ongeïnteresseerd naar andere
honden en hun baasjes. Ze kent de koffie-met-koek
momenten, laat dan weten dat we haar niet moeten
vergeten te verwennen, vooral als de hulp er is :)
En de kennismaking mijn zoon, die een halfjaar in NieuwZeeland was, verliep voor beiden als liefde op het eerste
gezicht.
Haar angst voor de onverwachte voetbeweging blijft maar
als ze in haar mand ligt is dat er niet. Toch ligt ze het liefst
aan onze voeten….
Kortom: we zijn heel erg blij met haar.
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Cees ( Cesar)
Cees is een lieve aanhankelijke hond geboren in 2010. Vanwege omstandigheden moest hij herplaatst worden.
Op 9 april 2016 is hij verhuisd.

Wat een fantastische hond is Cees. Het is de liefste hond die je je kunt wensen. We hebben al een stukje gefietst en de
eerste keer was mijn fiets 45 graden de andere kant op, maar nu heeft hij het door en kan hij mee 'draven' want hij is
net een paard. Omdat hij nog nooit los was geweest hebben we dat gisteren geprobeerd en je zag hem genieten. Een
hele dankbare hond! Het volgen aan de riem wordt langzaam wat beter, kan ook allemaal niet zo snel. Het alleen laten
heb ik al twee keer heel even geprobeerd en dat ging goed. Heel langzaam opbouwen, eerst moet hij zich veilig voelen
hier. Heb advies ingewonnen hoe we dat het beste kunnen doen.
Pas op een rommelmarkt gestaan. Hij heeft rustig bij ons gelegen, iedereen kon hem aaien en bewonderde hem om zijn
rust.
We zijn echt trots op hem hoe hij zich aanpast en omgaat met de nieuwe situatie.
Het boeren en winden laten is dan een kleine bijkomstigheid haha.
Hij is recht ons hart ingewandeld!
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Charlie
26 april 2016 is Charlie verhuisd naar zijn nieuwe onderkomen in Duitsland.

Berichtje van de oude
baasjes:
“Hoewel het afscheid
verdrietig was zien wij
dat deze keuze de enige
goede keuze was want,
och wat heeft hij het
toch goed! Charlie geniet
nu van een gigantische
tuin met een stuk
"eigen" bos
Verder kan hij het goed
vinden met het paard
van zijn nieuwe
eigenaren en geniet hij
ook van alle aandacht en
prachtige wandelingen.
Deze week heeft hij zelfs
deelgenomen aan een
bouvierdag in Duitsland.
Wij zijn erg blij dat hij
zo'n geweldige plek heeft
gekregen dat perfect bij
hem past. Van zijn
nieuwe baasjes hebben
we gehoord dat hij het
ontzettend goed doet en
ze zijn dolblij met hem.”
Berichtje van de nieuwe
baasjes:
“Charlie is zo ontzettend
leuk ! We hebben veel
plezier met hem ! De
teen ziet er goed uit. Hij
moet alleen nog weer
leren alleen thuis te zijn.
Tijdens het
Bouviertreffen hij heeft
zich goed gedragen, een
beetje opgewonden,
maar dat is normaal !
Charlie is een
uitstekende paardrij
gezelschap hond.”
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Jetske (Jill)
Jetske woont al weer 6 maanden bij een teamlid van Stichting
Bouviersupporters. Ze heeft net haar eerste verjaardag gevierd en begint zich
lekker te profileren. Probeert uit of ze soms de baas kan worden over de
andere honden, vindt soms het erf te klein en gaat dan de buurt verkennen.
Samen met Mila en Cilke gaat ze wandelen met de cliënten van hun vrouwtje.

Pootje baden met Mila

Samen 10 kilometer avondvierdaagse lopen

Aan een coursingwedstrijd meedoen
en dan meteen winnen.

Jetske moet dan wel haar eigen spulletjes dragen
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Bo
In maart hebben wij Bo uit het asiel gehaald. Zoals gezegd was hij wat vermagerd en erg gestrest. Inmiddels zijn we
een paar maanden verder en hebben we een mooie boef in huis. Zijn gewicht is met een aantal kilo’s toegenomen, zijn
vacht is weer mooi dik en glanzend én hij is veel zwarter geworden. Zijn conditie is gezien zijn leeftijd erg goed. Het
slechte gedrag wat beschreven was door het asiel, huilen, plassen in huis, etc. hebben wij eigenlijk niet gezien. Twee
‘ongelukjes’ zijn er maar geweest. De eerste paar nachten heeft vrouwtje op de bank geslapen zodat hij niet alleen was.
Ook het alleen zijn is langzaam opgebouwd en gaat nu helemaal goed. Al met al een top boef!
Hieronder een paar foto’s waar je goed kunt zien hoe hij is opgeknapt.

Tjabbo
Tjabo aan het kamperen in Zeeland enne hij heeft het best naar zijn zin.
Hij is 4 jaar en nu 1 1/2 jaar bij ons. Tjabo is een lot uit de loterij.

Op mijn gemak in de voortent en vooral niet
opstaan. Hoe bedoel je een boeven leven.

Zo is het best uit te houden
Heerlijk alles kan niets moet.
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Nouska ( Tosca)
Even een update van Nouska (Tosca)...
...ze had helemaal haar draai gevonden (dachten we), de hele
dag actief met spelen bij m'n broer op het autobedrijf naast
m'n ouders, in de avond was ze leeg, na een paar weken
begon ze naar mijn moedertje te grommen als ze mee naar
buiten moest in de avond voor plasje etc.
Grommen maakte plaats voor knauw en m'n moeder wist zich
geen raad, ze zei, als ze 10 jaar jonger was had ze Noes bij de
eerste keer al aangepakt, maar omdat ze niet weet wat Noesje
in de"rugzak" heeft wilde ze het niet tegen m'n vader zeggen,
omdat ze wist dan m'n vader welke aanval naar de baas dan
ook niet zou tolereren!
Noesje liet m'n ouders compleet links en begon ze uit te
dagen, op de bank gaan zitten en als m'n ouders zeiden dat ze
er af moest grommen etc. M'n vader was in alle straten maar
m'n moeder zei dat ze Noesje tijd moesten geven.
In de avond legde m'n moeder haar altijd vast omdat ze bang
was dat noes toch de benen zou nemen of m'n broer ging
zoeken. Dat was Noesje ook gewend vanaf de eerste dag, ze
kreeg altijd een penskluifje en daar is Noesje zó dol op dat ze
zelf altijd op haar kussen ging genieten zodat m'n moeder haar
probleemloos vast kon maken.
Ik heb het besproken met m'n trainster en onze conclusie was dat ze waarschijnlijk zó moe was van de hele dag
zoekspelletjes bij m'n broer en de mannen, dat ze in de avond al haar kracht nodig had om zich klaar te maken voor de
volgende dag.
We bedachten dat mijn broer Noesje voorlopig overdag moest negeren, de mannen, klanten en iedereen eveneens.
M'n moeder heeft haar een paar dagen ook links laten liggen, wel gewoon de dagelijkse rituelen, eten drinken etc, Noes
moest nu zichzelf vermaken.
In de avond niet meer verplicht mee naar buiten en niet meer aangelijnd, als Noesje uit zichzelf aandacht vroeg bij mijn
ouders hebben ze dat beloond.
Gelukkig draaide Noes na ruim een week weer helemaal bij.
M'n vader moest een weekje naar Denemarken voor een klus en
sinds die tijd voelde Noesje zich verantwoordelijk voor m'n
moeder. Super waaks en iedereen (zelf wij) wordt gestopt door
luid geblaf en pas na begroeten van Noesje was alles ok!!
Nadat m'n vader terug was zijn alle puzzelstukjes op hun plaats
gevallen, Noesje heeft haar eigen territorium en is zo gek als
een deur, ze overwint steeds meer dingen die ze spannend
vind.
In het weekend neemt m'n broer haar geregeld mee naar het
water en door de weeks laat hij haar zichzelf vermaken, of
verstopt iets op onmogelijke plaatsen zodat Noesje weer een
uurtje druk is met het zoekspelletje!
De loslopende kippen paarden, veulens en vogels laat ze
helemaal met rust, hebben niet eens meer haar interesse!!
Kortom, niet te vroeg juichen maar Noesje heeft eindelijk haar eigen plekje in het gezin gevonden! Ze ging steeds wel
het water in maar hield bodem onder haar voeten, met als voorbeeld een dolle labrador heeft ze het zwemmen
uitgevonden.
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Pepper (Lolkje)
Lolkje is leuke vriendelijke sociale hond van 5 jaar. Het is een stuiterbal die veel begeleiding nodig heeft.
Voor haar zochten we dan ook mensen die lekker met haar aan de slag gaan.
De kennismaking was op 22 mei. Lolkje is op proef meegegaan. Op 11 juni kregen we het bericht:
“Lolkje blijft. We noemen haar Pepper.
Het gaat prima. Ze is op de eerste plaats heel erg lief. Ze is best rustig, maar we wandelen veel met haar dus de
energie raakt ze wel kwijt nu. Ze moet wel aan veel nieuwe dingen buiten wennen, is dan ietwat schrikachtig. Gisteren
voor het eerst een half uurtje alleen geweest, lag bij thuiskomst heerlijk op de bank te maffen.
Ze is zindelijk, luistert goed. Enige rare is, ze wil haar brokken niet uit de bak eten maar van de vloer wel.”

Chico
Chico is op 24 april 2016 verhuisd.

Berichtje van 12 juni 2016:
“Hallo allemaal, mijn naam is Chico. Ik woon nu zo'n 7 weken bij mijn
nieuwe baasje en vrouwtje, ik ben dus een 'herplaatser'.
Vorige week was ik jarig, ik ben nu 2 jaar. Ik ben erg verwend met
cadeautjes die ik zelf uit mocht zoeken, dat was leuk joh!
Vandaag zijn we naar de clubmatch van de Bouvierclub in Geldrop
geweest, mijn baasje en vrouwtje wilden me heel graag even laten zien
bij de Bouviersupporters, ze hadden daar trouwens lekkere koekjes...!
Ik heb daar ook nog een mooi boevenmeisje ontmoet: Cindy, oh la la...
vlinders in mijn buik! Verder was het een hele mooie gezellige dag. Ook
namens mijn baasje en vrouwtje wil ik jullie nog heel erg bedanken dat
jullie deze match tussen ons mogelijk hebben gemaakt, mijn baasje en
vrouwtje noemen mij zelfs een lot uit de loterij!
Veel succes met jullie fantastisch goede werk en dat nog veel boeffies,
net als ik, een mooi nieuw thuis mogen krijgen!
Dikke knuffels van Chico.
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Taco (Jack)
Taco is een van de pups van Coca (Rona) die in 2014 in een asiel van 10 pups beviel.

Trots op Taco dat hij goed onder appel bleef terwijl de schapen door zijn losloopgebied denderden.

Herre
Herre is een rustige vriendelijke beer van 6 jaar. Vanwege het
stoppen met de kennel werd er voor Herre een nieuw thuis
gezocht. Dat moest wel een heel goed thuis zijn anders mocht hij
blijven. En dat goede thuis is gevonden. Op 20 juni is hij op proef
meegegaan.
29 juni even gebeld:
Herre blijft!
Meneer is heel gelukkig met hem.
“Die krijg je niet meer terug”: zei hij. Ze zijn dikke vrienden.
Herre loopt overal met meneer mee.
De trap was eerst eng, maar nu probleemloos. Net bij dierenarts
geweest. Die mocht alles doen. Herre is 46 kilo en kerngezond.
Vriendelijk tegen andere honden. Happy end dus!
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Wat ontvangen foto’s

Ik ben zo blij met Spike, geweldige hond met een heel stabiel karakter

Bob en Julia

Oma Rambo diep in slaap
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Xena

Janis is uit na een bezoek aan de dierentuin

Kenji een en al aandacht voor de baas

Twinkel is al een hele dame geworden.

Max..het lichtpuntje in het leven van zijn baasjes

Bram Vrienden voor het leven

Condor is zo moe
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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.

Juno
25 februari 2004

17 mei 2016

Juno
Juno had ook tumoren. Zichtbaar een de poten. Waren ook kwaadaardig. Juno is uitgestrooid boven zee.

In juli 2013 werd Juno naar het asiel gebracht, omdat haar eigenaar niet meer voor haar zorgen kon. Op 18 juli is zij
daar opgehaald. Het ging heel goed met Juno en haar nieuwe baasje. Samen genoten ze van de lange wandelingen langs
het strand.
Op 18 april belde mevrouw: Het gaat niet goed met Juno. Ze heeft een kwaadaardige tumor aan haar achterpoot die niet
dicht gaat. Het is niet operabel.
17 mei is Juno ingeslapen.
Mevrouw is er erg verdrietig onder. Juno was een geweldige hond. Juno is uitgestrooid boven zee.
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Xara
8 juni 2005

15 juni 2016

In december 2013 werd Xara naar het asiel gebracht. In ons magazine van april 2016 heeft u nog een heel verslag
kunnen lezen over haar leven.
Helaas ontvingen we in juni deze mail:
Afgelopen woensdag om acht uur is onze lieve Xara, mijn kerstengel, naar haar hemel vertrokken.
Ze was 's morgens geopereerd vanwege een gediagnosticeerde baarmoederontsteking, die tijdens de operatie vergezeld
bleek te gaan met ontstoken eierstokken en tumoren, en dus zwaarder was dan de dierenarts had verwacht. Toch was er
van zijn kant goede hoop dat ze het nog zo'n anderhalf jaar zou kunnen uitzingen.
We hebben haar in de loop van de middag opgehaald en thuis in de hal gelegd, maar ze kwam niet meer echt bij, en is
langzaam weggegleden.
Vandaag hebben we haar begraven in de tuin, in een gat dat ze in de loop van de tweeënhalf jaar dat ze bij ons is
geweest zelf had gegraven.
Het was een bijzonder hondje.
Lieve groet,
W&MS
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Jimmy
10 augustus 2001

20 juni 2016

Vanwege het overlijden van zijn vrouwtje moest in december 2013 de destijds 12 jarige Jimmy herplaatst worden.
Helaas ontvingen we in juni deze mail:
Hallo lieve allemaal, vanuit hier helaas een triest bericht.
Zondagmiddag lukte het onze Jimmy opeens niet meer om op eigen kracht op te staan. En als hij stond, zakte hij steeds
door zijn achterpoten.
Gistermiddag naar de dierenarts gegaan. Zij zag gelijk dat de spieren van Jimmy's achterpoten totaal versleten waren en
dat er niets meer aan te doen was.
We hadden Jimmy's kleed ook meegenomen en daar is C. samen met Jimmy op gaan liggen. Jimmy lag rustig en vol
vertrouwen met zijn kop op haar schoot en reageerde nauwelijks toen het infuus met slaapmiddel werd aangebracht.
We zijn continu tegen hem blijven praten en hij sliep vrijwel direct in. Van het laatste infuus heeft hij niets meer
gemerkt.
We zijn nog een hele tijd bij hem gebleven en hebben uitgebreid afscheid van hem kunnen nemen.
Maar wat missen we onze lieverd..
Jimmy zou in augustus 15 jaar zijn geworden en wij hebben gelukkig nog 2,5 jaar van hem mogen genieten.
We zijn dankbaar dat hij tot het eind aan toe gezond en vitaal is gebleven en het geeft ons troost dat hij niet lang heeft
hoeven lijden...
Lieve groet, familie B.
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Bud
september 2009

21 juni 2016

Met de woorden:” Hallo, ik ben Bud en ben 1,5 jaar oud” stond Bud in april 2011 op de site van een asiel. Bud was daar
naar toe gebracht omdat hij niet met de kinderen in het gezin zou kunnen.
Al heel snel werd hij door een familie gehaald.
Toen hij 4 jaar was heeft hij problemen met zijn rug gehad. Er zijn foto's gemaakt en daaruit is gebleken dat hij
vergroeiingen had in de rugwervels. Met pijnstilling ging het heel goed met hem.
Tot hij 12 juni 2016 heel ziek werd. Te hoge, onregelmatige hartslag, hoesten en vocht achter de longen. Hij heeft daar
een antibiotica kuur en vochtafdrijvers voor gehad. Als het beter gaat dan moeten we uitzoeken waarom de hartslag zo
is, en dan een plan van aanpak maken.
Het leek goed te gaan. De DA is eigenlijk wel tevreden, hij is niet meer zo benauwd en hoest haast niet meer. Ik moet
de kuur antibiotica afmaken en daarna bellen hoe het gaat. Dan wordt er ook besproken hoe verder en een foto laten
maken. De vochtafdrijvers zal hij gewoon door moeten slikken.
Helaas ging het daarna zoveel slechter dat het voor Bud beter was om in te slapen.
Op 21 juni om 14.15 is hij rustig ingeslapen.

Pagina 32

Help! Ik heb een puber en klassieke homeopathie
De hond is het snelst groeiende zoogdier op aarde. In relatief korte
tijd groeit de hond uit tot volwassenheid en doorloopt daarbij
verschillende stadia in zijn ontwikkeling.
Alle sociale dieren maken een puberteit door. Dit is de periode in het
leven waarin het dier seksueel volwassen wordt. En net zoals dat bij
mensen het geval is, is dit bij honden ook een moeilijke periode.
Iedereen, die ooit een hond naar volwassenheid heeft begeleid zal
dit kunnen beamen. Tot tien kunnen tellen komt dan heel goed van
pas.
Wanneer in de puberteit?
De puberteit kan onderverdeeld worden in verschillende stadia. De
vroege puberteit begint rond 5-7 maanden en eindigt rond de 10
maanden en de tweede puberteit die van 11 maanden tot de leeftijd
van 24 maanden loopt.

Aan het einde van de tweede puberteit is de ontwikkeling van de hersenen voltooid. Voor alle rassen geldt dus dat ze op 24
maanden hun volwassen leeftijd bereiken wat betreft hersenontwikkeling. Het ene ras zal zich echter sneller volwassen
gedragen dan de ander, sommige blijven nog wat langer in de kindertijd hangen. En dit geldt ook voor individuen
onderling.
Wat houdt puberteit in?
Tijdens de puberteit vinden er niet alleen fysieke veranderingen
plaats, maar ook mentaal gebeurt er veel. Alles om de hond
voor te bereiden op volwassenheid.
Hormoonveranderingen bereiden het lichaam voor om zich
voort te kunnen planten. Teefjes worden loops en reuen
hebben te kampen met een torenhoog testosterongehalte, veel
hoger dan bij volwassen reuen. Dit laatste kan tijdelijk wat
problemen geven in de omgang met soortgenoten van dezelfde
sekse.
De ontwikkeling naar volwassen hersenen zorgt ervoor dat
bepaalde informatie tijdelijk ‘weg’ is. De hond kan er op dat
moment niets aan doen dat hij net dat ene commando even
vergeten is. Zijn hersenen zijn in de groei en er worden
verbindingen gemaakt, waardoor opgeslagen informatie tijdelijk
naar de achtergrond verdwijnt.
In deze periode blijft het verstand achter bij de emoties. Want
om op te groeien tot een stabiel dier moet je grenzen
opzoeken. En als je te veel je verstand gebruikt durf je die
grenzen niet op te zoeken.
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Problemen in de puberteit?
De puberteit is de meest kwetsbare fase in het leven van de hond en dus ook een periode waar makkelijk problemen kunnen
ontstaan. Om uit te groeien tot een evenwichtig en stabiel individu moet de hond dingen op zijn manier en op zijn tijd
ontdekken, waarbij ze de begeleiding en bescherming van de eigenaar hard nodig hebben.
Puberhonden zijn net als mensenpubers gevoelig voor prikkels van buitenaf en daardoor snel afgeleid. Ze kunnen er niets
aan doen, ze moeten alleen nog volwassen worden. En pas vanaf dan kunnen ze consequenties van hun gedrag inzien, zijn
ze in staat het geleerde te onthouden en zijn ze in staat om conflicten op te lossen.
Wat kan homeopathie doen bij puberklachten
Meestal is te zien dat problemen zowel mentaal als fysiek tot uiting komen. Dit is ook niet zo vreemd als je bekijkt wat er aan
veranderingen in het lijf plaats vindt.
Ik vind dat een hond als eerste de kans mag krijgen om zelf door deze moeilijke periode heen te komen. Maar als de
problemen tijdens de puberteit de ontwikkeling in de weg staan, dan mag een beetje hulp gegeven worden.
In mijn praktijk zie ik pubers die te angstig zijn en daardoor niet goed kunnen leren, honden die te snel overprikkeld raken
en moeite hebben om weer tot rust te komen, hyper-seksueel gedrag, extreem dwars gedrag en nergens tevreden mee te
stellen zijn of moeite hebben in hun omgang met andere honden.
De eigenaren hebben met hun puber vaak al een
heel scala aan trainingen en therapieën achter de
rug. Door homeopathie in te zetten, zijn de dieren
beter te begeleiden en te trainen. Het mes kan dan
aan twee kanten snijden.
De fysieke problemen tijdens de puberteit hebben
voornamelijk te maken met de hormonale
ontwikkeling. Reuen die zich te veel laten leiden door
hun hoge testosterongehalte. Teefjes die de
loopsheid niet goed doorkomen, een gespleten
loopsheid hebben of waar de schijndracht hevige
vormen aanneemt. Ook hierbij kan met homeopathie
de balans weer hersteld worden.
Door zoveel mogelijk bijzonderheden van uw dier te
weten te komen, zowel wat betreft de klacht als het
karakter van uw dier, hoe makkelijker het is om het
passende middel te vinden is waarmee uw dier
soepel de puberteit door geloodst kan worden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mij bellen of mailen, zie www.mirjamkooy.nl
Mirjam Kooy©
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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!
http://www.bouviersupporters.nl/
of

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

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
Haaksbergen

2 september 2016

Vrijwilligers worden
niet betaald
niet omdat ze
waardeloos zijn
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info@bouviersupporters.nl

maar omdat ze
onbetaalbaar zijn

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

