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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.
Wat kan er in 2 maanden tijd toch weer veel gebeuren.
Zo merken wij dat er heel veel tijd gaat zitten in begeleiding van baasjes en honden
wat vooral achter de schermen gebeurt.
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Als eerste was daar Marco/Scooby die al 8 weken alleen op de boerderij leefde omdat
zijn baas door een hersenbloeding in het verpleeghuis lag. Het verhaal van Scooby
eindigde helaas heel triest net nu hij nog een prachtig leven voor zich had. Lees
verder op pagina 9.
Dan is er trieste verhaal van de baasjes van Amber en Woody. Kort nadat Amber bij
hun is komen wonen moest hun bazin al verhuizen naar een verpleeghuis. Een paar
weken geleden werd ook hun baas ziek. Door buren en vrijwilligers van de buurtzorg
werden de honden uitgelaten. Was er eerst nog de hoop dat het baasje weer beter
zou worden, nu ging het alleen maar slechter en moest hij opgenomen worden.
Na heel intensief contact met diverse instanties, familie en buren is het lot van Amber
en Woody bezegeld. Amber en Woody zouden tijdelijk naar het echtpaar, die hun
beiden al uitliet in de laatste periode, gaan. Als de baas weer zover zou herstellen dat
hij weer voor hen zou kunnen zorgen zouden ze weer naar hem gaan. Echter kort na
de opname is hij overleden.
Met Woody en Amber gaat het goed. Op verzoek van hun bazin blijven Woody en
Amber bij het echtpaar. De honden kunnen het zo goed met elkaar vinden dat het
echtpaar niet wil dat zij uit elkaar gehaald worden. Echter is er wel de financiële kant.
Opeens twee honden, waarvan er 1 op leeftijd is, brengen kosten met zich mee.
Daarom heeft stichting Bouviersupporters toegezegd een deel van kosten voor Woody
te zullen betalen.
Wij zijn heel blij met deze mooie oplossing en voor de familie van Amber en Woody is
dit een geruststellende gedachte.
Wij danken speciaal de vrijwilligers van de buurtzorg die de uitlaatrondes verzorgden.
En wensen de nabestaande veel sterkte.
Op 11 september zullen wij weer aanwezig zijn op de 'Jonge hondendag' in Heteren.
Deze dag wordt door de Nederlandse Bouvier Club georganiseerd.
Ook voor degene die niet aan de show meedoen is er genoeg te zien en te
doen. Kijk voor meer informatie op http://www.bouvierclub.nl
of op https://www.facebook.com/nbcbouvierclub.
Team van bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
2 september 2016

Bram houdt graag alles in de gaten
Achtergrond: Taco op de Franse Kamp heide in Bussum
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 2016

Bieke
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Benno en Boris

Boef

Scooby

Myra

Boaz

Lima

Vasco

Sam

Boran

Moker

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:



11 september Jonge Hondendag van de Nederlandse Bouvier Club in Heteren.
.. 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 1 juli 2016 t/m 31 augustus 2016 heeft Stichting Bouviersupporters:

Ontvangen van Vrienden en aan Donaties
Donaties voor Scooby

€
€

793,12
230,00
------------

Totaal ontvangen

€ 1.023,12

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Atos
Medische kosten en crematie Scooby
Kosten Woody
Kosten voor- en na controle
Kosten evenement
Belkosten buitenland
Representatiekosten
Promotiekosten
Bankkosten
Totaal
Resultaat negatief

€ 400,00
- 511,55
18,95
47,21
24,26
17,71
12,50
87,50
43,52
-----------/- 1.163,30
---------------------€
140,18
===========

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, Marko/Scooby en
Woody helpen. Bedankt!
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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 hondengedragsdeskundige Bert Smallenbroek achter de hand.
Er gebeurt veel achter de schermen bij ons. Zo werden wij benaderd door P en J.
Ze hebben 2 herplaatsers via ons.
Bob is als eerste bij hun gekomen, een
vreselijk lieve reu van inmiddels 11
jaar. Daar is later Julia, een prachtige
blonde dame bij gekomen, zij is
inmiddels 9 jaar. Omdat er een grote
wens bestond om juist van deze 2 een
nazaat te krijgen werd er besloten dat
er eenmalig een nestje moest komen.
Van dit nestje zijn er zelfs 2 die
mochten blijven.
Roza en Zandor zijn inmiddels 3 jaar.
De beide dames, Julia en Roza, zijn nog
intact. Bob is gecastreerd en Zandor
heeft onlangs een chip gekregen om z'n
testosteron wat in te dammen.
Toch ging het niet zo goed tussen
Zandor en Bob, iedere keer escaleerde
het in een gevecht om de sterkste. Zo
oud als Bob is, hij laat zich niet door z'n
zoon van de plek drukken.
Ze hebben advies gevraagd bij een
trainer uit de buurt maar hebben geen
reactie gekregen. Ze zaten met de
handen in het haar maar wilden (nog)
niet opgeven.
Zandor liep de hele dag met een snuitje
om en dat deed hun gigantisch veel
pijn, ze vonden het zo sneu.
We hebben hen naar Bert Smallenbroek doorverwezen.
Er is teveel spanning bij het baasje, bovendien duurt het altijd een paar weken voordat een chemische castratie z'n
werk gaat doen. Met wat tips en tricks van Bert gingen de baasjes weer vol goede moed aan de slag.
Een week later kregen we het volgende bericht:
“Hai allemaal,
Het gaat gelukkig langzaam de goede kant op.
Gisteren heeft Zandor voor het eerst zonder snuitje gelopen. Op een enkel brommetje na ging het goed, maar ja
moeders is loops. Vandaag helemaal nog niks fout gegaan. Denk dat de chip nu goed zijn werk gaat doen. Gelukkig.
Ben zo blij dat het goed gaat.
Wil jullie nog hartelijk bedanken voor het advies om Bert te bellen. Hij heeft me weer moed ingesproken om door te
zetten.
Nogmaals dank je wel
Dikke kus van ons en de roedel.”
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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.
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.

Jupp is verhuisd naar een andere, meer huiselijkere, opvang.
Daar wordt hard met hem gewerkt. Hij maakt vooruitgang. Zo hoeft hij al geen muilkorf meer om als bouvier Bob op
bezoek komt. Tijdens het wandelen kan mevrouw de riem ook aan een ander geven.
In en rond het huis blijft hij haar wel heel erg verdedigen, maar ook dat wordt al minder. Op het terrein kan hij al naast
de fiets lopen. Daar buiten durft zij nog niet. Jupp schrikt namelijk nogal snel van auto’s, fietsers en andere dingen waar
ze langskomen.
Mevrouw heeft hem het commando ‘Gib den Napf’ geleerd. Als er nu iemand anders hem eten geeft dan geeft ze dat
commando, Jupp brengt de bak zonder problemen en hij krijgt eten.
Mevrouw zegt: “Jupp is heel slim en begrijpt alles heel snel.”

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.

Atos verblijft al weer een aantal maanden in de opvang.
Hij ontwikkelt zich wel, maar het blijft oppassen met hem. Met teven
gaat het goed. Met een reu is het uitproberen.
Atos was aan de diarree. Daarom is er een mest en bloedonderzoek
gedaan. Daaruit bleek dat hij geen bacterie of parasiet heeft, maar dat
zijn nier- en lever waarden niet helemaal goed waren. Hij krijgt nu een
tijd speciaal dieetvoer en gaat het beter met hem. Over een aantal
weken wordt het onderzoek herhaald.
Helaas was zijn vacht zo verwaarloosd dat hij helemaal kaalgeschoren
is. Hij is ook in bad geweest, dat vond hij helemaal niets. Met twee
man moesten ze hem in bedwang houden.
Atos is d.m.v. een chip die een jaar werkt chemisch gecastreerd. Dit
om te kijken of zijn gedrag ten goede verandert. Door het dieetvoer is
hij al wat in gewicht toegenomen.
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 Scooby (Marko)
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. Een tijdje terug sloeg het noodlot toe voor Marko’s
baas, hij kreeg een hersenbloeding. De broer van de baas keek 2 à 3 x per
dag naar Marko om. 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. De familie zat met hun handen in het haar
maar vonden ons uiteindelijk op internet.
Omdat de familie geen bouviers kennen en hem nogal imposant vinden zijn
Janny en Jantina wezen kennismaken met Marko.
Er is heel veel overleg geweest binnen ons team. Marko moest gered
worden..... maar hoe?
Uiteindelijk is besloten dat Marko naar het pension in Duitsland te brengen.
Op 25 juni hebben Jantina en Mascha hem daar heen gebracht en hem
Scooby genoemd.
Inmiddels hadden zich weer mensen bij ons gemeld die Scooby wel zagen
zitten. Zij wonen midden in een natuurgebied. Jantina heeft samen met
haar honden Reza en Zandor een voorcontrole bij hen gedaan.
Haar verslag:
“ Wat een topadres voor Scooby. De mensen hebben een hotel midden in de natuur.
Aan de voorkant terras voor gasten. Aan de achterkant is het terras waar zij zelf zitten. Dat terras is omheind,
daarachter nog een megagrote tuin volledig omheind met een 2 meter hoog hek. Als hij niet wil komt hij niet in contact
met de gasten. In die tuin staat ook nog een kennel, die ze overigens nog nooit gebruikt hebben.
Ze grenzen aan een voormalige dierentuin, deze is niet meer in gebruik en de dieren zijn weg. Daar gaan ze elke dag
wandelen. Ook dat park is volledig omheind.
Mijn honden reageerden super op hen. Ze liep zo met Zandor weg en die vond het prima.
Hun vorige hond, een herder, was een grote probleemhond, kon niet met vreemden en andere honden.”
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19 juli was de kennismaking.
Er was een enorme klik met Scooby, zowel met meneer als met mevrouw. Helaas niet met zijn vriendin daarom hebben
ze besloten dat zij niet mee is gegaan.
De reis is prima verlopen, hij was wederom heerlijk rustig in de auto. Bij huis aangekomen zijn ze eerst het park in
geweest om te wandelen. Daarna naar het achterterras. Hij heeft nog niet ontdekt dat hij door het poortje ook de tuin in
kan maar ze laten hem eerst maar even zelf ontdekken.
Hij is wel erg mager. R. had verteld dat hij blaasontsteking heeft gehad en een tijdje heel slecht gegeten heeft. Hij was
ook al best mager dus dat werkt niet mee dan. R. had hem lekker even gebadderd, zodat hij lekker fris was.
Hij drinkt wel veel. (waarschijnlijk de stress.) Na het drinken hoest hij nogal, wellicht te gulzig?
Eten wil hij nog niet, alleen wilde hij de aardappels bij mevrouw van het bord gappen.
Scooby vindt het verder allemaal wel gezellig, keutelt dan lekker achter mevrouw aan en dan weer achter meneer.

Het was Scooby zo gegund echter het lot beschikte anders.
Vanaf van de eerste dag wilde Scooby niet goed eten en begon hij heel erg te hoesten.
Je denkt gelijk aan kennelhoest echter dat heerste niet in het pension. Een bevriende paraveterinair van de baasjes is
langs geweest en had slijmoplossende middelen voor hem mee. Als het met 2 dagen niet beter werd moest de
dierenarts bezocht worden.
Helaas het werd niet beter. Scooby begon zich steeds slechter en zieker te voelen. Er kwam ook etter uit zijn bek. Dus
naar de dierenarts. Jantina is mee geweest.
Hij herkende haar weer en kwam gelijk tegen haar aan hangen. Er is bloedonderzoek gedaan, er is een thoraxfoto
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gemaakt en hij is verder onderzocht. Hij liet alles met zich doen.
Direct werd al duidelijk dat hij een hele zware longontsteking had en dat de waardes van alvleesklier niet goed waren.
Dit werd verder onderzocht in het laboratorium.
De uitslag bleek nog veel verontrustender en ondertussen werd Scooby steeds zieker. De kans op een tumor was ook
zeer aanwezig. De medicatie sloeg niet aan.
De dierenarts zei: als het mijn hond was liet ik hem niet langer lijden.
Op 29 juli hebben wij hem bij de dierenarts laten gaan. Zijn nieuwe baasjes hebben ’s morgen nog een lange wandeling
gemaakt en hem lekker verwend.
Hij is in de armen van Jantina in het bijzijn van zijn nieuwe baasjes rustig ingeslapen.
We hadden hem nog zoveel mooie jaren toegewenst. De wereld is soms zo oneerlijk.
Rust zacht lieve Scooby.

Onze dank gaat allereerst uit naar de familie G. die hem nog hebben laten genieten van z'n vrijheid en hem vol liefde
hebben verzorgd.
Daarnaast willen wij de medewerkers en dierenartsen van dierenkliniek Twente bedanken voor hun inzet!
Uiteraard hebben wij de nieuwe baasjes niet voor de kosten laten opdraaien. De Stichting Bouviersupporters heeft zowel
de dierenarts als de crematie betaald. Dankzij onze donateurs hebben wij dit kunnen bekostigen. Dank u wel.

Pagina 11

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

Bieke
In juli 2016 verscheen Bieke op de website van een asiel in België met de volgende
omschrijving:
Dit lieve meisje is Bieke...
Biekes verhaal is triest. Bieke werd zwaar verwaarloosd op straat gevonden: ze lag
naast de weg, graatmager en hulpeloos. In het asiel werd Bieke geschoren en werd
ze onderzocht door de dierenarts. We vermoeden dat ze 8 jaar is, maar ze zou ook
ouder kunnen zijn, we weten het niet.
Bieke ziet niet goed, maar ze is niet volledig blind. Ze lijkt een neurologisch
probleem te hebben: ze loopt soms ergens tegenaan en ze wandelt niet stabiel.
De medische toekomst van Bieke is onzeker. Ze zoekt mensen met een gouden
hart die haar willen opnemen in hun gezin ondanks die onzekerheid en die bereid
zijn om verdere medische onderzoeken met haar te doen.
Bieke is een ongelofelijk schatje: ze slaapt veel, maar geniet zo veel van
aanrakingen en knuffels. Ze droomt van een leven waarin ze télt, waarin ze gezien
wordt als een volwaardig gezinslid.
Al heel snel melden zich belangstellende bij ons. Zij hadden in 2014 Bob al uit een asiel gehaald. Op 8 juli zijn zij gaan
kennismaken en hebben haar mee genomen. Het gaat heel goed met haar.

Samen met de baas op de bank
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Bob
Bob zat in juli 2013 al in een asiel in België. Bob is een hond die wil graag werken en heeft wel een baas nodig die stevig in zijn
schoenen staat; Bob is gecastreerd en kan met andere honden. Hij houdt van wandelingen en is een uitstekende waakhond.
Eind januari 2014 was hij geplaatst, maar in april 2014 is hij weer teruggebracht naar het asiel, omdat hij gebeten heeft. Op 6 oktober
2014 heeft hij zijn definitieve thuis gevonden.

Juli 2016
Het gaat super met Bob. Het is een rustige vent.
Hij wil alleen af en toe zijn rust anders wordt hij chagrijnig. De rust krijgt hij ook. Hij gaat tegenwoordig veel naar de
(schoon) ouders die enkele huizen verderop wonen. Daar wordt hij lekker in de watten gelegd.

Boris en Benno
Vanwege zeer trieste omstandigheden werd er in
juli 2016 een nieuw thuis gezocht voor Boris en
Benno.
Boris is een reu van 8 jaar en Benno is 5 jaar. Op
13 juli was de kennismaking. Die is prima
verlopen en de heren zijn meegegaan.
Het afscheid was hartverscheurend. Het baasje
heeft echt in het belang van de honden gekozen
voor herplaatsing. Zoals ze zei : Houden van is
soms ook loslaten.
De nieuwe baasjes zijn blij met de honden. Het
zijn schatten en heel goed opgevoed. De reis
terug is prima verlopen. Onderweg zijn ze nog
even het bos in geweest.
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Jill
Voor Jill een teefje geboren in 2012 werd een nieuw thuis gezocht, waar ze beter op haar plaats is, waar mensen meer tijd voor haar
hebben en die graag met haar gaan wandelen. De eigenaar gunt haar een super leuk huisje met actieve mensen, liefst met nog een
andere hond, reu, erbij. Op 11 juli 2014 is zij verhuisd.

Ik vind het toch wel leuk jullie na heel lange tijd nog een keer een update te geven over hoe het nu gaat met Jill.
Het heeft mij nl. erg verbaasd hoe een hond na lange tijd nog kan veranderen c.q. aanpassen.
Jill is twee jaar geleden bij ons komen wonen.
Jill kwam uit een mannenhuishouding. Toen ze hier kwam, moest ze niks hebben van vrouwen. Ik heb cursus met haar
gevolgd, ondanks dat ze alle commando's al kende, alleen maar om goed contact met haar te krijgen. Maar nee niks
hielp. Ze was helemaal mal van mijn man en zoon en adoreerde hen. Naar mij keek ze nauwelijks om. Ze negeerde ook
mijn commando's tot grote vreugde van mijn man die dat uitermate grappig vond. Ik schat toch dat dit wel bijna een
jaar heeft geduurd.
Vorig jaar zijn we verhuisd en een geitenboerderij gestart. Tot grote vreugde van Jill. Ze was opgegroeid op een
boerderij. Wij woonden buiten en ruim, maar een echte boerderij kon je t niet noemen. Als ze een weiland zag, werd ze
helemaal wild. Dan moest alle energie eruit en was het rennen geblazen. Jill is dan ook helemaal in haar element op de
boerderij.
En ineens gebeurde het onmogelijke. Ze was niet meer bij me weg te slaan. Hele dagen achtervolgt ze me en kijkt
aanbiddend naar me op. Ze helpt me met de lammeren. Als er iets mis is met een lam, weet ze je dat feilloos aan het
verstand te peuteren. En tot mijn grote vreugde negeert ze nu de commando's van mijn man.
Ik vond het leuk en goed om dit te delen. Ook bij andere dingen (o.a. de omgang met de andere honden) heeft Jill nog
na lange tijd positieve gedragsverandering laten zien. Het heeft mij persoonlijk verbaasd. En het heeft mij een les
geleerd.
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Meyla
Meyla werd in maart 2013 herplaatst.

Zoals u in ons vorige magazine heeft kunnen lezen is Meyla helaas getroffen door
glaucoom. Haar bazinnetje stuurde ons nu een uitgebreider verslag.
“Glaucoom bij je hond. Dat lees je op internet, er staat een duidelijk stuk op de
site van Bouviersupporters ( http://www.bouviersupporters.nl/glaucoom.htm ) maar
daar blijft het bij……tot dat het je eigen hond overkomt.
Hoe merk je dat je eigen hond glaucoom heeft. Ehh.. ik hoop dat het bij anderen
anders gaat maar ik heb het pas ontdekt toen Meyla haar (nu nog aanwezige) oog
compleet wegdraaide… En zelfs toen had ik het niet door dat het andere oog (nu
niet meer aanwezig) aangetast was door Glaucoom.
Achteraf zie je dat er wel signalen geweest zijn, maar niet heel duidelijk en zo
geleidelijk dat deze in de waan van de dag niet zijn opgemerkt.
Ik dus naar de Dierenarts omdat ik het vreemd vond dat ze haar oog wegdraaide.
Daar bleek al wel snel dat het, het oog betrof wat ze wegdraaide. Het oog was
geïrriteerd, niet beschadigd althans zo leek het in het eerste consult. Maar wat er
precies aan de hand was werd niet direct duidelijk.
Oogzalf meegekregen. Echter de volgende dag kwam er een gedeeltelijke blauwe
waas over haar oog. Terug naar de Dierenarts en die gaf aan dat de blauwe waas niet groter mocht worden en dat
ruggespraak ging houden met een oogarts bij een andere dierenkliniek. Toen werd ik teruggebeld of ik even langs kon
komen zodat er een foto gemaakt kon worden voor de oogarts. Zo gedaan. En de uitslag was op basis van de foto al
duidelijk. Glaucoom.
Afspraak gemaakt bij de oogarts. Daar was binnen 2 minuten duidelijk dat het oog niet meer functioneerde (ze was al
blind aan dat oog). Meyla deed voorkomen alsof ze niet echt pijn had, maar ja een Bouvier laat dat ook niet altijd
duidelijk zien. Echter was de oogdruk 58 (deze hoort normaal gesproken onder de 20 te zijn). De kans was groot dat
Meyla knallende koppijn had en waarschijnlijk ook zenuwpijn ivm de hoge druk in het oog.
Om een lang verhaal kort te maken het was beter voor Meyla om het oog weg te laten halen.
Pff ik moest dus mijn hond verminken haar hele snoet zou er anders uit gaan zien zonder oog. Maar het moest, pijn is
geen optie. Al voor dat de operatie begon waarschuwde de dierenarts al. Wij gaat een ontzettend lelijke hechting
maken en dat ziet er niet mooi uit, ook gaat er bloed uit haar neus en mond komen… Dit alles is nodig om het ‘gat’ dat
ontstaat doordat er geen oogbal meer aanwezig is op te vangen. Er kon ook een prothese geplaatst worden, maar ik
geloof niet dat ik daar de hond gelukkig mee maak.
Ok…. met moed in de schoenen laat je je hond achter. Nou geen woord te
veel gezegd alsof een of andere onbenul de hechttechniek op Meyla
uitgeprobeerd had. Bloed uit mond en neus viel gelukkig mee, en Meyla was
na 3 dagen al een andere hond. Tja de lampkap was lastig maar je kon er
prima mee graven en fantastisch speeltjes mee opvangen.
Maar de reden van de nare hechting is nu duidelijk.
Ondanks dat we gewoon het kuifje hebben laten staan en geen haar lange
pony aan een kant hebben laten groeien kun je niet zien dat er ooit een oog
gezeten heeft. Als baas vond ik het vreselijk maar Meyla is gewoon weer een
blije hond, die door de bosjes rent , schijnbaar heeft ze geen last van het
missen van een oog. Het enige wat lastig is, is als je je omdraait naar de kant
waar ooit een oog zat, daar ineens een tafelpoot staat. Deze heeft ze dan niet
gezien.
Omdat glaucoom (helaas wordt hier nog bijna niet op getest ) erfelijk is , is
de kans groot dat ze in het andere oog ook glaucoom krijgt. In overleg met
de oogarts druppelen we nu met medicijnen die voorkomen dat de oogdruk te
hoog wordt.
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Voor mijn eigen gemoedrust heb ik me voorgenomen om elk halfjaar een oogdruk meting te laten doen bij de oogarts.
Geen van beide geeft garantie dat ze het niet krijgt, maar we doen voor ons gevoel nu wat kan, waardoor we hopen
e.e.a. te kunnen voorkomen/uitstellen.
We zijn nu 3 maanden verder. Je moet goed kijken om te kunnen zien dat er nog maar 1 kraaloogje zit waar de
ondeugd uit straalt. En zo nu dan mist ze nog een tafelpoot, maar dat is al beduidend minder.
Heftig gebeuren maar ondanks alles best goed afgelopen…
Belangrijkste is dat Meyla weer ons blij ei is.”

Sytse
Een paar weken geleden werd er voor de jonge Sytse
een nieuw thuis gezocht.
Omdat wij direct al mensen voor hem op onze
zoekendenlijst hadden staan heeft hij niet op onze site
gestaan.
Er is al snel een kennismaking georganiseerd en zoals
verwacht is Sytse gelijk mee gegaan.
De proeftijd is inmiddels voorbij en Sytse is omgedoopt
naar Gijssie.
Het gaat ontzettend goed met hem. Hij heeft zich zo
snel aangepast dat het net is of hij er al jaren woont.
Voel me blij, omdat er weer een fantastische lieve boef
bij ons is, waarbij ik de al jarenlange traditie van "die
blonde met paardenstaart en zwarte loslopende
bouvier" weer helemaal voort kan zetten door Gijsje.
Hij verdient echt een dikke pluim om in zo'n korte tijd ,
wat laatst al iemand noemde ....van kennel naar
stadshond te worden.
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Myra
In juli ontvingen wij een mail:
“We hebben Myra half mei 2016 geadopteerd van een Nederlands gezin. Zij komt van een
ouder echtpaar waar heel weinig prikkels waren. Bij ons is ze in een druk gezin gekomen
en dit wordt teveel voor haar. Ze wordt er chagrijnig van en is hier niet gelukkig.
Wij hebben haar opgehaald om in ons gezin op te nemen. De eerste dag thuis klikte het
totaal niet tussen de 2 honden. De eerste ontmoeting ging goed, maar was op onbekend
terrein. Ik heb hen dan uit elkaar gehaald en elk hun eigen mand met mijn geur gegeven
en vervolgens elke van deze van hen zodat ze al wat konden wennen aan elkaar.
Vervolgens enkele keren gaan wandelen en dan ging het goed.
Enkel is Myra een echte bouvier en domineert ze onze andere hond. Ze gromt regelmatig
en haalt soms uit, terwijl de andere hond niets doet. We hebben schrik dat het helemaal
uit de hand zal lopen en willen we beter voorkomen dan genezen.
We doen regelmatig oefeningen met haar zoals wandelen, bal gooien, zitten, pootje etc.
Ze was niet veel gewoon. Wandelen zonder leiband ging in het begin ook niet. Ze blijft
heel veel zitten en je moet haar wat aanporren om mee te lopen. Nu lukt alles al aardig.
Ze vindt kinderen en alle dieren leuk, maar ik denk dat het voor alle dagen haar wat teveel
is. Daarom dat we denken dat ze misschien beter af is met een dagelijkse wandeling en
haar matje.
Ze is een hele leuke hond, een echte loebas die graag zwemt om een bal te halen en eens
gaan wandelen.
We gaan ze niet zomaar weg doen, maar moesten er mensen zijn die haar een rustiger thuis kunnen geven, zal dat ten
voordelen van haar zijn. Voor Myra zoeken wij een rustige woonomgeving, bij voorkeur bij een vrouw, want ze trekt
heel erg naar vrouwen.”
Nu stonden er bij ons mensen ingeschreven die haar dat konden bieden. Echter vanwege omstandigheden duurde het
wat langer eer er kennisgemaakt kon worden. Maar op 25 juli was het zover.
s ’Avonds laat kregen wij bericht van de voormalige baasjes:
“We hebben een gezellige late namiddag en vooravond samen gespendeerd met de
nieuwe eigenaars van Myra.
Het was met veel pijn in het hart dat we afscheid namen van Myra, maar uiteindelijk
ook een gerust hart! Het zijn echte honden/bouvier liefhebbers. We hebben mooi
tijd samen kunnen spenderen, praten, informeren en vervolgens deze avond
afscheid genomen!
Ik ben superblij dat ze zo'n mooie thuis zal hebben. We hebben alvast afgesproken
dat wij nog eens langs gaan om ze zien waar Myra zit. Ze heeft haar kussen, been,
halsband, speeltjes mee!
Hartelijk dank voor de reuzesteun!”
En de volgende dag van de nieuwe baasjes:
“We waren vannacht om 2.00 thuis. ( leuke omleiding bij Parijs)
Myra is een lieverd, maar een hele kleine Boef. Ze is veel en veel te dik. Ze was in
de tijd bij N. al 8 kg afgevallen en er mag nog minstens zoveel meer af. Arm beest.”
Augustus 2016
Verslagje over Myra ontvangen:
“Myra is heel lief naar alles en iedereen. Behalve naar mijn hulp die met stofzuiger en dweil bijna naar buiten wordt
gebonjourd. Vervolgens is ze erg fel als ze haar eten krijgt. Kan ook niet meer aan haar bak komen bv. Thebo eet een
stuk verder weg uit voorzorg. Ze is gek op wandelen en autorijden.
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Met de bal spelen is niet echt haar ding. Ze wil de bal niet meer afgeven. Heeft me bijna mijn vingers gekost. Dus dat
pikken we later wellicht weer op.
Relatie Myra en mijn man is ook prima. Met Thebo kan nog beter. Ze staat op haar strepen om dichtbij ons te zijn en
dan is Thebo niet welkom.
We zijn blij met haar, ik denk zij ook met ons. Het felle moet er langzaamaan nog uit.”

Arkos
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Boaz
Boaz is een reu van 3.5 jaar. Vanwege omstandigheden moest hij in juli 2016
meteen weg bij zijn eigenaar. Omdat het niet helemaal duidelijk was wat
voor hond Boaz nu eigenlijk was is hij naar een opvang gegaan. Daar kon hij
tot rust komen en werd hij goed bekeken zodat zijn herplaatsing goed zou
verlopen.
Omschrijving door de opvang:
Ik kan totaal niks van agressie bij Boaz constateren ook geen blaf gedrag. Hij
is heel blase voor wat er over hem is gemeld. Hij is graatmager en loopt
onregelmatig doordat de spiermassa op de heupen en benen minimaal is .
De vacht is zeer dof maar geen klitten en dergelijke. Hij laat zich rustig
kammen geen verkeerde kik gegeven hij zoekt liefde en aandacht zo zie ik
hem.
Boaz heeft weinig contact gehad met mensen en mist sturing. Hij is geen
riem gewend en heeft daar dus nooit aan gelopen. Als je de riem om doet
geeft hij een grom en is daar nooit in gecorrigeerd zodat hij met een grom
altijd zijn zin heeft gekregen.
Twee weken later:
Het enige wat hij nog niet leuk vindt is de musketon aanklikken dan kan hij
even een kleine snauw geven met dan een correctie is het klaar. Aan de riem
loopt hij nu netjes en rustig mee. Ik heb diverse mensen op de club met Boaz
laten lopen hij vond alles best en leuk. Hij is zeker geen blaffer ook niet in de
kennel en geeft niks om andere honden.
Boaz was klaar voor herplaatsing, voor hem hadden zich al hele leuke
mensen gemeld.
Op 7 augustus is Boaz naar zijn nieuwe thuis gebracht.
Na een lange reis is Boaz vandaag aangekomen in zijn nieuwe thuis.
De reis is voorspoedig gegaan. Boaz was heel rustig.
De kennismaking met de herder verliep super. De twee honden liggen
al naast elkaar te slapen. Ook heeft Boaz al goed gegeten. Het is een
fijne hond.
Het gaat goed met Boaz. We zijn op controle bij de dierenarts geweest.
Boaz is nu 30 kg en erg mager. We gaan hem heel rustig in gewicht aan
laten komen.
Boaz gaat zonder riem de auto in. De oude Jimmy veert weer op nu Boaz
er is. Ze spelen samen voetbal op het erf. In de buurt is ook een klein
hondje, maar die twee vinden elkaar niet aardig.
We zijn zo blij. Het is een schat. Beter konden we niet krijgen !!!!
Bedankt.

Shirley heel erg bedankt voor de opvang en het wegbrengen van Boaz.
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Macgyver
Voor de 3,5 jaar oude Macgyver werd er vanwege omstandigheden een nieuw thuis gezocht. Op 29 april 2016 is hij verhuisd.

augustus 2016
We zitten met Macgyver in Frankrijk aan de Atlantische kust.
Hij heeft het hier enorm naar zijn zin en geniet van de wandelingen langs het strand. Aan de lijn lopen en andere
honden tegenkomen is nog moeilijk. Hij wil dan wel erg trekken, maar als hij los loopt op het strand blijft hij heel goed
bij ons en negeert de andere honden.
Wat een top hond is het toch.
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Xena

Kenji
Vanwege omstandigheden werd er voor de bijna 6 jaar oude Kenji een
nieuwe baas gezocht. Al heel snel meldden er zich mensen die helemaal
verliefd op hem waren.
Op 14 april is het baasje van Kenji met hem naar de belangstellenden
gereden. Er was een goede klik en Kenji is gebleven.

Goedemorgen allemaal, hoe vinden jullie mij, ik Kenji (staat
Atos op mijn stamboom) heb na nog geen 3 maanden bij mijn
nieuwe baasjes te wonen, mijn eerste certificaat gehaald. Ik
heb 85 van de honderd punten knap ben ik he?
Jullie zien ik heb het erg naar mijn zin bij mijn nieuwe baasjes,
alleen dat blijven afleggen en dat mijn baasje dan wegloopt,
daar heb ik nog wat moeite mee, maar ja ik kan toch niet alles
tegelijk weten.
Ik vind het ook erg leuk bij de Bouvier club in Spijkenisse ze
zijn daar allemaal leuk en ik leer daar veel(ook mijn baas
haha). Krijg zondag ook vakantie bij de club maar ga 21
augustus er weer graag naar toe.
Groetjes Kenji
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Saar

Ruva
Eind februari 2015 verscheen er op marktplaats een advertentie waarin Ruva te koop werd aangeboden door een handelaar. In
samenwerking met de Interessengemeinschaft hebben wij haar daar weggekocht. Op 6 maart 2015 is zij verhuisd naar haar
definitieve thuis.

Augustus 2016.
Er zijn dingen in het leven die je niet kunt
kopen. Geluk en vertrouwen zijn er twee
van. Als je het een hebt dan heb je het
andere ook.
Ruva was niet meer loops en moest dus
gewassen worden. Nu is dat voor Ruva
een ramp. Bij de trimster knarsetandt en
jankt ze en probeert ze steeds uit bad te
gaan. Föhnen is helemaal niet te doen,
dan hapt ze ook echt.
Ik heb gewoon gezegd: "We doen 't
samen, vertrouw mij, ik vertrouw jou".
Kraan open alles laten zien. Ze was erg
bang en wilde niet. Ik heb haar
voorzichtig maar vastberaden onder de
douche gezet. Zelf erbij gezeten en ze
ontspande volledig. Steeds alles laten zien
en ruiken. Ik kon de poten de kop ook
met het grootste gemak doen.
Het afdrogen ook geen punt.
Toen het föhnen, rustig laten zien en zelf
laten komen. Ze ging rustig liggen en liet
het allemaal gebeuren. Zelfs de kop
föhnen, waar ze normaal gesproken
volledig flipt en echt van zich afgrijpt.
Geen moment stress, compleet
ontspannen. Ze leek er zelfs van te
genieten.
Ik kan me geen moment herinneren dat ik als baasje van Ruva zo trots was!
Dat je als baas mag ervaren dat je hond je voor de volle 100% vertrouwt, daar kan echt niks tegenop!
Wat een superstap en ervaring voor ons beiden.

Nando
De in 2005 geboren Nando is in december 2012 in samenwerking met
de Interessengemeinschaft-bouvier-des-flandres naar Duitsland
verhuisd. In het begin waren er wat probleempjes met Nando. De
mensen zijn heel hard met hem aan de slag gegaan en als snel ging het
heel goed.

Met Nando gaat het super!
Zijn baas heeft onlangs een moeder met 6 kinderen
opgevangen in zijn huis omdat zij via de woningbouw geen huis
kon vinden geschikt voor haar en 6 kinderen. Het ging zelfs
zover dat men 3 kinderen in een pleeggezin wilde
onderbrengen.
Dat kon M niet over zijn hart verkrijgen.
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Zoals hij met Nando heeft gestreden om zijn gedrag te veranderen zo wordt er nu door hem gestreden om het welzijn
van dit gezin.
De kinderen werden geïnstrueerd hoe met Nando om te gaan, of liever, Nando uit de weg te gaan! En bijvoorbeeld nooit
met een lekker ijsje in zijn buurt te komen! Onlangs is dit toch gebeurd en heeft Nando het ijsje gepikt waarbij het
handje van het kindje licht beschadigd werd. M. is behoorlijk uit z'n slof geschoten want hij had nog zo gewaarschuwd.
Iedereen heeft ervan geleerd, er loopt geen kind meer met een ijsje over het erf..... Hooguit nog met Nando !

Django (Nero)
23 april j.l. hadden wij het geluk om Django te mogen verwelkomen in ons huis. Django is
een boef van ondertussen 2 jaar oud. Vanaf de eerste kennismaking gaat het erg goed met
hem bij ons, het leek wel alsof hij ons meteen vertrouwde en hij ging zonder omkijken met
ons mee. In het eerste begin had hij wel last van verlatingsangst en hij moest nog veel
leren maar daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan. De verlatingsangst hebben we er
met een intensieve en opbouwende training vrij snel weer uit gekregen. Om goed met hem
te binden zijn mijn man en ik, naast het dagelijkse trainen en boswandelingen maken ook
beide met hem op cursus gegaan en daar genoot hij duidelijk van.
Verder was Django veel te dik dus hij moest ook nog eens flink afvallen, wel 10 kilo in
totaal... Maar ook dat gaat heel erg goed! Hij is nu al bijna op zijn streefgewicht en
daardoor is hij weer helemaal in zijn element, hij rent, speelt en springt weer als een
onstuimig puppie!
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Ondertussen zijn wij naar Zweden verhuisd en rennen en zwemmen ze dagelijks in het schitterende bos met zijn mooie
meren. Hier leert hij een heuse boerderij hond te zijn, een echte boef, hij loopt hier tussen de koeien en dat begint al
aardig te wennen.
Wij zijn zo blij met Django en genieten iedere dag weer heel erg van zijn aanwezigheid!!
Dog survival met je bouvier! Een echte aanrader!
9 juli j.l. werd er door de hondenvereniging in Zeewolde een dogsurvival georganiseerd waarvoor ik mij samen met
twee collega's, al voordat Django in ons leven kwam, had opgegeven. Ik besloot samen met Django te gaan en een van
mijn collega's nam onze andere hond mee.
Een dogsurvival is een sportief gebeuren waarbij je samen met je hond een parcours aflegt. In Zeewolde was het ruim 5
km lang met onderweg 12 hindernissen die je samen met je hond moet nemen. Je kan als atleet of als recreant
meedoen. Wij gingen als recreant. Vooral omdat ik nog nooit aan zoiets had meegedaan en Django ook niet, ik wist niet
eens of hij wel kon zwemmen. Bovendien was hij pas 2,5 maand bij ons, was hij te dik en wilde ik geen te grote risico's
nemen. Daarom had ik ook al besloten om wel te gaan maar te kijken hoe ver we zouden komen en hindernissen over
te slaan als het te heftig werd.
Dus daar gingen we, nadat hij werd goedgekeurd door de dierenarts mochten we van start.
De eerste hindernis was meteen al een modderpoel waar we samen doorheen moesten waden onder een net door, hij
sprong er zo in maar vond het toch wat te ver gaan en klom de stijle kant weer op, na enige overredingskracht van mijn
kant ging hij toch mee, hij moest er duidelijk nog even inkomen.
Daarna moesten we een kanaal over
zwemmen met halverwege een vlot waar we
op moesten klimmen. Dat was wel even
spannend! Nu zou ik er snel achterkomen of
Django kon zwemmen.
Hij liep met mij mee het water in alsof er niks
aan de hand was maar... hij ging niet
zwemmen... Hij zonk gewoon! Ik schrok me
rot en heb hem het water uit getild, hij ging
weer de kant op en keek mij vol ongeloof aan.
Ik was nog in het water en heb hem even
laten bijkomen. Toen ik hem daarna riep
kwam hij toch weer achter mij aan. Ik ben
gaan zwemmen en hij volgde mij waarop ik
hem met mijn hand onder zijn borstkast
omhoog hielt en hij toch ging zwemmen!
Zolang ik hem omhoog hielt ging het goed en
zwom hij heel voorzichtig en rustig. Wat was
ik trots! En wat een vertrouwen! (Het vlot
halverwege hebben we maar overgeslagen.)
Daarna volgde er nog een hele smerige modderpoel waar we doorheen moesten
waden met boomstammen er overheen waar we overheen of onderdoor
klauterden.
Gelukkig bleven we daarna een tijdje op het droge en had Django het duidelijk
naar zijn zin!
Er volgde een slalom, een grote wip/wap, verschillende kruip en spring
hindernissen en hele grote tractorbanden waar we overheen moesten zien te
komen. Die banden waren erg hoog en ik besloot 1 poging te wagen en hem
anders over te slaan. Ik klom op de eerste band en ook hier keek Django mij aan
en een vragende 'wat nu' blik. Ik moedigde hem aan en hij klom er, met mijn
hulp, bovenop!
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Daarna volgde er nog 1 hindernis, de glijbaan! Dat
was wel even spannend maar we waren ondertussen
zo'n goed team geworden en we hadden er zo'n lol in
gekregen dat we ook die hindernis gingen nemen.
Boven aan de glijbaan was het even zoeken naar een
goede manier om er samen vanaf te glijden maar
toen gingen we! En onderaan helemaal koppie onder
en zwemmend naar de overkant. Nu zwom hij
helemaal zelf!
Eenmaal aan de overkant volgde nog een stukje
wandelen en hadden we de finish bereikt. Wat was ik
blij en trots!
Wat was dat leuk om samen te doen en wat een band
en vertrouwen!! Ik kan het echt iedereen aanraden!!

Sam
In verband met privéomstandigheden werd Sam, een forse reu van 5 jaar, in maart 2016
bij ons aangemeld. Sam ging alleen weg als er een juiste match gevonden werd. Het heeft
even geduurd, maar het is toch gelukt.
Op 23 juli heeft Sam kennisgemaakt met belangstellenden. Dat is uitermate goed verlopen.
Vanwege de vakantie en andere omstandigheden is Sam door zijn baasjes op 20 augustus
naar hen gebracht.
Eerste bericht:
Sam is bij ons thuis!
Het contact met onze eigen hond is goed gegaan en naar de katten kijkt hij nog niet om.
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Mats (Mat)
Door verschillende privé omstandigheden verbleef Mat al enige maanden in een pension. Hij werd daar goed verzorgd, maar helaas
hebben de baasjes moeten besluiten dat Mat niet meer naar huis kon komen. Op 24 augustus 2015 is hij verhuisd.
Mijn lieve Mats,
Precies een jaar geleden heb ik je opgehaald uit Holland.
Al bij ons eerste oogcontact was ik totaal verliefd op jou. De kaarten zijn
volledig opnieuw geschud ( mijn leven werd totaal anders)
Ondertussen heb jij een geweldige wandelgroep hondenvriendjes, met 1
grote liefde daartussen en geweldige baasjes.
Je hebt een zeer geduldige trimster, een hele lieve nanny en een thuis voor
de rest van je leven. Ik wens ons nog een hele lange gelukkige tijd samen.
Je bent mijn lieve Hollander.

Ook zijn voormalige baas schreef hem een berichtje:
Mats ein Jahr in Elz !
Gute Morgen liebe Mats,
Es ist heute genau ein Jahr her das du von deinem Heimat W.,
Holland, ausgewandert bist nach deinen neue Heimat auf 390 km
Abstand in: Elz!
Gebe unsere Grüsze an deinem lieben Hunde Herrin C. W.
Deine ewige Freund und Freundin aus W.
Mats 1 jaar in Elz !
Goedemorgen lieve Mats ,
Vandaag is het precies een jaar geleden dat je emigreerde vanuit je eigen
vertrouwde omgeving W. , Holland naar je nieuwe woning op 390 km
afstand in : Elz !
Geef onze groeten aan je lieve hondbazinnetje C. W.
Je eeuwige vriend en vriendin uit W.

Florix (Floris)
Floris is een Bouvier des Flandres kerel van bijna 11 jaar oud toen hij in juli 2015 in het asiel terecht kwam, omdat zijn eigenaar
overleden is.

Juli 2016
Bouvier Florix (Floris) is
nu ruim een jaar bij ons.
Een goed moment om nog
even iets van ons te laten
horen. We zijn heel blij
met hem, wat een lieve
knuffelbeer is het!
Hij geniet van ( strand)
wandelingen en lopen
naast de fiets. Samen met
mijn ( gepensioneerde)
man zijn ze veel buiten.
Ook kan Florix inmiddels,
zo nodig, een paar uur
alleen zijn. Hij laat
duidelijk zien dat hij
geniet van zijn
hondenleven.
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Charlies zevende verjaardag.
Sinds april woont hij bij ons. Wij hebben nog geen
dag spijt dat wij deze geweldige vent bij ons
gehaald hebben.

Moker
Moker is een driejarige heer van stand. Moker werd
vanwege omstandigheden op 27 augustus bij ons
aangemeld.
In overleg met zijn bazen is er 28 augustus
kennisgemaakt met mensen die bij ons ingeschreven
stonden. De bazen zijn met Moker naar de
belangstellenden gegaan.
Marian was daarbij aanwezig.
“Wat een supermatch!
De eigenaren waren behoorlijk geëmotioneerd, maar
ook zo dankbaar dat hij zo goed terecht gekomen is.
Moker is een schat van een hond. De nieuwe bazen
gaan hem Nikan noemen. Dat betekent vriend in het
indiaans. Hij was wat nerveus toen zijn bazen
weggingen, daar snapte hij natuurlijk niets van. Even
later was hij lekker aan het snuffelen.
Waarschijnlijk zal ik hem nog vaker zien. Ze willen met
hem naar de hondenclub gaan waar ik ook met mijn
hond naar toe ga.”
De eerste nacht is heel goed gegaan.Hij heeft naast
ons bed gelegen en verder keurig geslapen. Af en toe
een piepje maar omdat wel daar geen aandacht aan gaven stopte dat ook snel. Hij heeft niets in huis gedaan en
vanochtend netjes uit geweest. We wandelen nu even met hem naar S.. Lekker ff energie kwijt raken. Hij is echt veel
steun aan het zoeken. Maar eigenlijk ook best nuchter.
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Wat ontvangen foto’s

Pepper heeft het erg naar haar zin.

Cees brengt zijn baasjes zoveel geluk.

Storm en Boike krijgen een ijsje

Nana is al weer 4 jaar.
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Sam in het water

Taco geniet van zijn nieuwe woonomgeving!
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Borus met de kat (waar hij eigenlijk bang
voor is)

Wij waken hier !! Lucca, Fibo en Rasta

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.

Shira- Freule

13 november 2002 - 15 februari 2016

Opa Boef

februari 2001 – 19 februari 2016

Ik even laten weten dat we op 15 februari eerst Shira hebben moeten laten inslapen. Ik ging naar dierenarts, die had
opening nieuw pand, had al bij haar gemeld dat Shira zo lusteloos was de laatste weken. Ze voelt 1x aan de buik en zei
dat is niet OK. Dag erna foto's gemaakt van buik er bleek een gezwel zo groot als een meloen te zitten aan de milt. Ze
zou in november 14 jaar zijn geworden.
En op 19 februari opa. Hij was net 15 jaar geworden. Opa was weer ziek, zwak op zijn poten (kreeg al langere tijd
anabole), diarree en op. Opa Boef zijn as is terug gegaan naar de familie in H. Hij is verenigd met zijn baas
zoals ze hadden beloofd.
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Klassieke homeopathie en hotspots
We genieten nog even heerlijk na van het warme weer. Voor veel
honden is het fantastisch als ze kunnen zwemmen of poedelen om na
een warme dag even heerlijk af te koelen. Maar de warmte kan ook
minder leuke dingen met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld de
ontwikkeling van een hotspot. Let wel, een hotspot kan echter ook door
andere oorzaken ontstaan
Wat is een hotspot?
Bijna iedere hondeneigenaar heeft wel eens een hotspot gezien, is het
niet bij de eigen hond dan wel bij de hond uit de buurt of op een
afbeelding.
Hotspot betekent letterlijk ‘hete plek’ en doet inderdaad zijn naam eer
aan. Een warm aanvoelende, rode, gezwollen en nattige plek.
Een hotspot is een ontsteking van de huid, veroorzaakt door veelvuldig
likken, bijten of krabben op een bepaalde plaats als gevolg van jeuk.

De kapot gelikte opperhuid raakt geïnfecteerd door huidbacteriën, die
normaal op de intacte huid voorkomen maar dan geen problemen geven
Dit veroorzaakt weer jeuk en pijn, waardoor de hond nog meer gaat
krabben, bijten en/of likken en de plek zich verder uitbreidt. En zo
ontstaat er een vicieuze cirkel. Op de aangedane plek kan zich een laagje
etter vormen, wat kan indrogen tot een korst.
Naast de jeuk en/of pijn kan de hond koorts hebben, lusteloos zijn en
verminderde eetlust of volledig eetlustverlies hebben.
Hoe ontstaat een hotspot?
Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van een hotspot. De oorzaak, jeuk, kan van buitenaf of van binnenuit komen. Zoals
eerder aangegeven is het gevolg een stuk gebeten, gekrabde of gelikte geïnfecteerde huid.
Maar waar komt de jeuk, de oorzaak, dan vandaan?
De jeuk kan ontstaan doordat honden met een dikke ondervacht te lang nat blijven na het zwemmen. Onder de dikke, nog
vochtige ondervacht gaat het broeien en dit veroorzaakt jeuk. We hebben het hier dan over een oorzaak van buitenaf,
zoals ook het geval is bij jeuk door vlooien, teken en mijten.
Als de jeuk ontstaat door een oorzaak van binnenuit moet je denken aan allergieën. Deze laatste kan door diverse
allergenen veroorzaakt worden, bijvoorbeeld reactie op voeding, grassen, wasmiddelen enzovoorts.
Het lichaam laat een overmatige reactie zien, jeuk, op een stof die geen reactie hoeft te veroorzaken.
Welke honden kunnen een hotspot ontwikkelen?
Bepaalde rassen zijn gevoelig voor het ontwikkelen van een hotspot, maar binnen de rassen zijn sommige individuen weer
gevoeliger dan andere. Veel honden hebben nooit ergens last van, terwijl er ook hondeneigenaren zijn die met lede ogen
moeten aanzien hoe hun lieveling keer op keer een hotspot ontwikkelt.
Honden die gevoelig op de huid zijn en dus snel last van jeuk hebben ontwikkelen sneller een hotspot dan de individuen
die wat minder gevoelig hiervoor zijn.
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Honden die gevoelig op de huid zijn en dus snel last van jeuk hebben ontwikkelen sneller een hotspot dan de individuen die
wat minder gevoelig hiervoor zijn.
Behandeling van een hotspot
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. De veroorzaker van de hotspot moet als eerste aangepakt worden. Een hond die
een hotspot ontwikkelt als gevolg van vlooien moet behandeld worden tegen vlooien. Droog na het zwemmen je hond goed
af en zorg dat een dikke ondervacht ook goed gedroogd wordt.
Voor gevoelige honden is zorgen voor een goede weerstand het meest belangrijke! Hierin speelt voeding een belangrijke rol
en kan homeopathie heel behulpzaam zijn.
Een goede voeding is een voeding die past bij de behoefte van jouw hond en waarbij bestanddelen uitgesloten worden waar
jouw hond gevoelig op reageert. Veel honden reageren overgevoelig en dus met jeuk op granen in de voeding.
Ikzelf ben een voorstander van het voeren van complete versvleesvoeding en zie bij huidproblemen vaak al een afname van
het probleem als overgeschakeld wordt op versvleesvoeding, doordat de weerstand verbeterd. Is dit niet haalbaar voor de
eigenaar dan is een graanvrije brok een goed alternatief.
Klassieke homeopathie en een hotspot
Bij de behandeling van een hotspot gaan we eerst de ongemakken
die de hotspot met zich meebrengt aanpakken. Van belang is om te
zorgen dat de plek niet verder uitbreidt, de huidontsteking geneest
en de jeuk en pijn afneemt. Naast het verlichting geven van de
ongemakken is het van belang om de weerstand te verbeteren of
het immuunsysteem te versterken. Hiermee zorg je dat de kans op
terugkomen van de klacht geminimaliseerd wordt.
Niet iedere hond ontwikkelt een hotspot. Het ontwikkelen van de
klacht ligt dieper, die ligt in de hond zelf. Er is een inwendige
gevoeligheid voor huidklachten en/of ontstekingen en een aanleiding
van buitenaf; vlooien, teken, voeding of broeierig warm worden.
Het gevolg is een acute uiting in de vorm van een huidontsteking met jeuk en pijn. De inwendige gevoeligheid zorgt dat de
één geen en de ander aan de lopende band hotspots krijgt.
Bij de behandeling van de inwendige klacht willen we de huidklacht aan de buitenkant houden, dus op de huid. Een klacht
die weggepoetst wordt van de huid, wordt een dieper liggende klacht en dit maakt de genezing langduriger en
ingewikkelder.
Om tot een juiste middelenkeuze te komen is het van belang dat ik de bijzondere en speciale symptomen te horen krijg. Dat
zijn symptomen die de klacht bij deze hond individueel maakt, bijvoorbeeld vaak maar kleine beetjes per keer drinken, op
de pijnlijke plek willen liggen of behoefte hebben aan warmte of juist koelte. Dit bepaalt de keuze uit de vele middelen.
Tijdens een behandeling met homeopathische middelen verdwijnt geleidelijk de ontsierende plek op de huid gelijktijdig met
het de genezing van de inwendige klacht.
Mocht u vragen hebben over de behandeling van hotspots en/of huidproblemen of wilt u informatie over een behandeling
voor uw dier, dan kunt u contact met mij opnemen, zie www.mirjamkooy.nl voor contactgegevens.

Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn.
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
.

Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met
Jantina op 06 82001851
Marian op 0049 2822 977956
Mascha op 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
http://www.bouviersupporters.nl/
of

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
28 oktober 2016
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Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)

info@bouviersupporters.nl

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

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

