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Stichting Bouviersupporters wenst u fijne kerstdagen en een gezond
2017

Tjabo en zijn vriendin Fayette

Algemeen Nut
Beogende Instelling

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

In dit nummer:
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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Tijdens een bijeenkomst in november zijn Jantina en Dorine weer voor drie jaar
herbenoemd als Voorzitter en Penningmeester van de Stichting.
Ons werk is prachtig maar tjonge jonge soms wisselen emoties wel heel snel, zodat
het net een rollercoaster is.
In dit magazine kunt u lezen over een aantal herplaatsers die overleden zijn.
Ook wij worden daar heel erg verdrietig van. Sommigen hebben nog prachtige jaren
gehad, maar sommigen hebben helaas maar kort mogen genieten van hun nieuwe
leven.
Was het tot voor 2 weken geleden best rustig met aanmeldingen van herplaatsers,
in 2 dagen tijd kwamen er ineens 4 tegelijk.
Daarbij kwam ook nog eens de noodoproep van een fokster uit Franstalig België die
een hond terug had gehaald, omdat zijn baasjes hem zat waren en in wilden laten
slapen. Na overleg met onze collega's in Duitsland hebben zij dit van ons
overgenomen, omdat er plek was in pension de Tannenhof waar eerst wordt
gekeken wat voor vlees we in de kuip hebben.
Dan komt de ene dag het bericht dat het zo geweldig goed gaat met Jupp en de
volgende dag het bericht dat hij vreselijk agressief is geworden en ingeslapen
moest worden. Dat hakt er bij ons in en behoorlijk ook. We hebben samen met de
IG alles voor Jupp gedaan en dan dit.....
Zo zie je ook weer hoe erg een hond verpest kan worden bij een verkeerde baas.
Wij krijgen vaak telefoon van mensen die ons advies vragen bij aanschaf van een
bouvier, daar zijn wij heel blij mee en delen dan ook graag onze ervaringen. En ja,
dan zijn er mensen die we eerlijk zeggen dat een bouvier wellicht een maatje te
groot is voor hun op gebied van opvoeding en verzorging etc.
Door mensen hier meer bewust van te maken hopen wij dat we in de toekomst
steeds minder herplaatsers krijgen met een rugzak zoals bijvoorbeeld Jupp.
Natuurlijk worden we ook weer heel blij van alle leuke verhalen die mensen beleven
met hun herplaatser. Velen hebben we weer mogen begroeten op onze
midwinterwandeling.
Wij gaan met frisse moed op naar 2017 en wensen u allen fijne kerstdagen en een
boevengoed 2017
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.

Bob, Julia, Roza en Zandor

23 december 2016
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2016

Monza

Radja

Iwan

Lady

Chico

Ken

Meske

Zorba

Jupp

Mara

Rayco

Boy

Activiteiten in 2017
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast nemen
wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2017 staat in ieder geval op het programma:





9 april 2017: voorjaarswandeling in Bussloo.
18 juni: aanwezig op de KCM van de NBC
3 september: aanwezig op de jonge honden dag van de NBC
december: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

Via 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.
Voor sommige boeven is het alles behalve makkelijk om een goed huis te vinden. In sommige
gevallen zijn we dan aangewezen op noodopvang of worden er andere oplossingen gezocht.
Dit brengt kosten met zich mee. Afgelopen jaar is dit door uw donaties ook mogelijk geworden
voor bijvoorbeeld;
Atos die nu al heel lang in een noodopvang in Duitsland zit en Jupp die er ook geruime tijd heeft
gezeten, dit doen we in samenwerking met de Duitse collega’s van de Interessengemeinschaft
Bouvier des Flandres.
Scooby die uit een nare situatie is gehaald, in de noodopvang terecht kwam, gelukkig herplaatst
werd, maar door een noodlottige samenloop kort na plaatsing moest worden ingeslapen
Oude boef Woody en zijn vriendin Amber welke door het overlijden van hun baas zijn herplaatst. De kosten voor Woody
kon de nieuwe baas niet op zich nemen, maar de nieuwe baas wil Woody wel een goede oude dag bezorgen. De
Stichting kan door uw donaties deze kosten op zich nemen.
Voor Balou en Guus was door hun bazen al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te worden. Door
tussenkomst van de stichting leven zij nog. Dit betekende wel dat er voor hun kosten voor opvang gemaakt zijn.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten die de stichting heeft kunnen betalen door uw donaties.
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. 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.
Van 1 november 2016 t/m 23 december 2016 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen aan Donaties en van Vrienden
Opbrengst wandeling

€
€

997,50
213,50
------------

Totaal ontvangen

€ 1.211,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Atos
Kosten begeleiding herplaatsingen
Kosten opvang Radja en Boaz
Kosten Woody
Promotiekosten
Kosten evenement

€
-

300,00
43,32
495,84
161,24
196,02
75,16
-----------

Totaal
Resultaat te kort

-/- 1.271,58
---------------------€
60,58
===========
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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.

NBC actie

Bij het zien van alle kerstgroeten die geplaatst zijn in het Bouviernieuws (het blad van
de NBC) waarvan de opbrengst voor onze Stichting Bouviersupporters is werden wij helemaal
warm van binnen.
Wij kunnen met dit geld weer een aantal bouviers in nood verder helpen.
Namens het voltallige team:
NBC en de ADVERTEERDERS HEEL HARTELIJK BEDANKT!!
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http://www.bouvierclub.nl/

Tip van Bouviersupporters:
Het valt ons regelmatig op dat wanneer we foto’s ontvangen de honden in huis ook vaak nog hun halsband of tuig om
hebben. Nou willen we niemand de stuipen op het lijf jagen of belerend overkomen, maar we raden dit absoluut af!
We horen best vaak verhalen waarbij er echt akelige incidenten gebeuren wanneer de hond of honden thuisblijven met
bijvoorbeeld hun slipketting nog om. Tijdens het stoeien kunnen ze ergens achter blijven hangen, denk hierbij
bijvoorbeeld aan een deurkruk of een hoektand van de ene hond die vasthaakt in de ketting van de andere.
Klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar deze situaties zijn in onze directe omgeving voorgekomen en helaas niet goed
afgelopen. Je moet er toch niet aan denken….
Dus onze tip is: In huis liever geen halsbanden, slipkettingen of tuigen om. Zeker niet wanneer de hond alleen thuis of
in een aparte ruimte is. Voorkomen is beter dan genezen!
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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 is aanhankelijker geworden. Vindt aaien en kroelen nu heerlijk. Hij was nooit echt
agressief maar waarschuwde wel als hij dacht dat iets hem wel eens zeer kon gaan doen, dit had te maken met
negatieve ervaringen uit het verleden. Hij zal dit wellicht nog wel houden, kan alleen veranderen als er een enorme
sterke vertrouwensband is. Hier in de opvang gaat dit al zeer goed maar bij elke nieuwe persoon moet je dit weer
opbouwen.
In het vorige magazine schreven we dat er aanmeldingen voor hem waren. Helaas is de ene persoon niet op de
afspraak verschenen (hij heeft zich niet eens afgemeld) en bij de ander bleek later dat Atos mee moest om de krant op
straat te verkopen.
Met Atos gaat het goed. Hij vindt een van zijn verzorgsters het einde en doet alles voor haar. Helaas kan Atos niet met
haar mee. Zij woont nog bij haar ouders en broertjes en zusjes.

Meer over Atos kunt u hier lezen: http://www.bouviersupporters.nl/atos.html
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Hoe is het met ………….
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen van de baasjes
zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is om de betreffende bouvier op het
juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de nieuwe huisgenoot hard gewerkt wordt er iets moois
van te maken.Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, graag met onze lezers delen

Radja - Harry
Op 3 oktober ontvingen wij een bericht van iemand uit
België. Vanwege trieste omstandigheden zocht hij heel
snel ( voor 8 oktober) een nieuwe baas voor Radja zijn
reu van bijna 7 jaar. Of wij hem konden helpen.
Natuurlijk!
Nadat de aanmelding binnen was hebben wij de
gegevens naast de mensen die zich bij ons als zoekende
hebben aangemeld gelegd. Radja is een makkelijke
hond die alleen NIET met katten kan. Daarom vielen er
al een heel aantal adressen af. Voor zijn baas sprong er
1 adres uit. Deze mensen waren ook op slag verliefd op
de foto van Radja.
Echter was er 1 probleem. Zij waren nog met vakantie en Radja moest echt voor 8 oktober weg. Anders zou de baas
Radja naar een asiel brengen.
Wat nu? Hij moest voor 8 oktober verhuizen. Gelukkig zijn wij niet voor 1 gat te vangen en hebben we een oplossing
gevonden! Onze geweldige vrijwilligers Leo en Fora hebben Radja vrijdag 7 oktober uit België gehaald en vervolgens
naar het pension van Adrienne in Hank gebracht.
Daar verblijft hij tegen gereduceerd tarief tot de potentiële nieuwe baasjes terug zijn van hun vakantie.
Het afscheid was hartverscheurend. Maar wel bewonderenswaardig dat ze voor zijn welzijn hebben gekozen.
Radja heeft zich keurig gedragen tijdens de reis en volgens Leo is het een schat. Zoals op de foto te zien is zat hij
voorin en heeft hij een hele korte coupe.
Radja heeft ook al vriendschap gesloten met 1 van de honden in het pension. Het gaat dus goed met hem en dat is voor
de oude baasjes een hele troost.
Op 19 oktober hebben de potentiële nieuwe baasjes Radja meegenomen. Helaas
vonden zij Radja wat te groot en te sterk voor hen en hebben hem de volgende
dag weer terug naar het pension gebracht.
Meteen toen Radja weer beschikbaar voor herplaatsing kwam kregen we
telefoon van de mensen die Scooby gehad. Zij wilden heel graag kennismaken
met Radja.
Omdat wij van de eerste potentiële nieuwe baasjes van Radja nogal wat
verontrustende berichten hebben ontvangen over de gezondheid van Radja en
wij het voor deze mensen wel heel sneu zouden vinden als zij weer een hond
zouden moeten afgeven hebben wij gevraagd of Radja helemaal onderzocht zou
kunnen worden.
4 november is Radja naar een dierenkliniek geweest voor een algehele controle.
Radja is kerngezond.
Er zijn geen afwijkingen in het bloedonderzoek gevonden. ( er is gekeken naar
oa. bloedbeeld, suiker, lever, nieren en eiwitten)
Hij loopt goed.
Heeft wat overgewicht, lichte tandsteen en heeft een matige bespiering.
Door trainen met lopen/ wandelen spieren opbouwen.
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Niets stond de kennismaking dus in de weg. Die was 7 november en Radja is op proef meegegaan. Aan het trekken aan
de riem moet nog even gewerkt worden.
Op 9 november even met de nieuwe baasjes gebeld: Ze zijn dolgelukkig!!!
Radja is omgedoopt naar Harry ( hebben de kleinkinderen uit Amerika bedacht " hairy dog" )
Wat een ontzettende lieve boef, een gouden karakter. Het is ook een blije vrolijke hond.
Ja hij is mega groot, maar zo prachtig.
Inspectieronde door huis en tuin reuze interessant. Hij heeft gisteren een uurtje in de kennel gelegen. Hij was eerst
alleen buiten op terras, maar was daar erg onrustig. In de kennel heeft hij heerlijk geslapen.
Vannacht heeft hij in de kleine zaal van het hotel geslapen als een roosje.
Het wandelen gaat al prima, hij trekt maar heel af en toe als hij ergens wil snuffelen.
Update 14 november:
Harry is een lot uit de loterij, wat een geweldige hond. Een hele lieve aanhankelijke reus. Naar de gasten toe ook heel
vriendelijk en blij. Hij loopt perfect aan de riem. Hij is gezellig.
Vannacht heeft ie wel overal een paar kleine plasjes gedaan. Gisteren hadden ze een hondenclub op bezoek gehad en
natuurlijk moest Harry even z'n geurvlag weer uitzetten.
Hij is ook heel intelligent. Hij vindt het reuze leuk om in de keuken van het hotel te komen want daar ruikt het natuurlijk
super. Maar dat mag niet en na 2x zeggen weet hij al dat hij niet verder dan de drempel mag.
Harry mag dus op GEPLAATST!!
Wij mogen de voormalige baasjes op de hoogte brengen en hen complimenteren met de keurige opvoeding van Radja.
In 1 woord geweldig!

Monza
Vanwege omstandigheden werd er eind oktober voor Monza een nieuwe baas
gezocht. Monza is een lieve en trouwe bouvier teef van 9 jaar. Nu hebben een
aantal mensen ons laten weten dat zij wel graag aan een wat ouder teefje een
nieuw thuis zouden willen bieden. We hebben Monza aan 1 van die mensen
voorgesteld. Zij had Monza ook al gezien en wilde heel graag kennismaken.
Op 4 november is Monza door familie van haar baas gebracht.
Al heel snel kregen we het eerste berichtje:
“Wat een schat van een hond. Ben ERG blij met haar. Nu voor het eerst naar
buiten de tuin verkennen.
Gaat prima!”

15 november
Het gaat fantastisch met Monza!
Met de kat gaat het perfect, met de chihuahua gaat
het super. Ook met traplopen gaat het goed. Monza is
als eerste boven en beneden. Met wandelen gaat top.
Ze is goed waaks.
Er is fijn contact met de familie van de vorige baas.
Binnenkort gaan ze samen een strandwandeling
maken.
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7 december:
Hierbij wat foto ‘s van Mons (zoals we Monza noemen).
Het is een erg vrolijk, zeer levenslustig figuur. Dol op een uitje en is
altijd zeer aanwezig. Als de telefoon gaat, of er wordt gebeld, laat ze zich
luid horen. De hele straat weet dan ook inmiddels dat er weer een bouvier
aanwezig is.
In het begin was ze onder de indruk van Pluus, de kleine chihuahua. Na wat
schermutselingen is de strijd beslist en Mons heeft de leiding genomen.
Hoewel ik de boodschap bij haar binnenkomst meekreeg dat ze absoluut niet
met katten kon omgaan en traplopen niet gewend was, is de situatie nu zo
dat, wanneer ze in het domein van de kat (=keuken) komt, ze van de poes een
tik krijgt. Dat accepteert ze dan ook en druipt af. Het traplopen gaat haar
inmiddels prima af en ze loopt moeiteloos de trap op en af. Eerst hippend
als een konijn, maar nu gewoon per tree.
Ze is buiten erg oplettend en houdt alles in de gaten. Loopt in het bos en
op het strand los. De zee vindt ze geweldig.
Omdat ik vond dat ze wel een wat slappe achterhand heeft, krijgt ze iedere
dag glucosamine. Ook geef ik haar p.d. 2 brokjes schapenvet met knoflook.
Mons is een heerlijke, echte bouvier,waar ik erg blij mee ben. Hartelijk
dank dat jullie aan me hebben gedacht bij deze herplaatsing!

Mazzel en Mix
Mazzel en Mix waren een maand of 7 toen ze in het asiel kwamen.Ze zijn zwervend met hun moeder Rona gevonden. Ze zijn in januari
2014 geadopteerd.

December 2016
Deze twee super lieve bandieten, doen het
heel goed.
Het blijven wel stropers, laatst waren ze
weggelopen en kwamen ze terug met een
enorme haas. Die hebben ze met huid en
haar verslonden, het kleine staartje heb ik
kunnen redden. Dit was trouwens niet de
eerste keer.
In de zomer nemen ze elke dag een bad in
de vijver, vorige week probeerde Mix het
nog eens, maar dat viel tegen, het was
toch veel te koud hoor.
Vorige week stonden we oog in oog met
een kleine jonge vos, zo'n prachtig
beestje.!
Dat werd wel een probleem voor mij, want
toen ze ons opmerkte en er vandoor ging,
kon ik die twee meiden bijna niet houden.
Maar het is toch gelukt. Als we gaan
wandelen, dan blijven ze heel erg trekken,
maar als we teruglopen doen ze het
goed????
Vanochtend kwamen er twee reetjes aangelopen en dan blijven ze stokstijf staan, ze zijn nl altijd aangelijnd en ze
weten dat ze er niet achteraan mogen gaan.
Mazzel, de zwarte is een echte Bouvier en wil alleen maar bij mij zijn, sta ik op, dan staat zij ook op. Ga ik naar de
kamer, dan gaat zij ook naar de kamer. Ze volgt mij overal.
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Mix is wat dat betreft rustiger, die gaat liggen en blijft daar
heel de dag.
Ze zijn dol op mollen en muizen, de tuin is een ravage,
helaas. Maar dat nemen we er wel bij.
Als ze de kans krijgen zijn ze weg en dan blijven ze heel de
nacht weg. Achter ons is een prachtig domein, waar we twee
keer per dag een heerlijke wandeling maken, en daar zitten
ze dan achter van alles en nog wat aan. Gelukkig gebeurt dat
heel weinig, alleen als iemand het poortje niet goed dicht
doet.
Ze hebben overdag elk een tweepersoons bankje, waar ze
heel graag op liggen, maar als het vriest willen ze binnen
liggen. En 's morgens, als we nachtvorst hebben gehad, dan
liggen ze om de 5 minuten te rollebollen op het gazon en
tijdens de wandeling. Niet zo evident met die lange touwen
aan de uitlaatlijn.
Ze zijn echt super lief voor ons en voor de kleinkinderen.

Chico
Chico is in november 2015 herplaatst vanwege ernstige gezondheidsredenen en het overleden van de baas.
Chico is een hele pittige hond die een echte leider nodig heeft.
Ondanks de begeleiding van verschillende
hondengedragsdeskundigen was het vertrouwen in Chico weg. En
was het voor Chico beter als hij weer herplaatst zou worden.
Voor Chico zochten we dan ook iemand die hem duidelijke leiding
geeft, ervaring met bouviers heeft, maar tegelijk ook iemand die
hem de aandacht kan geven die hij nodig heeft.
Het duurde even maar er meldde zich iemand met ervaring met
werklijn bouviers.
Op 11 november zijn de voormalige baasjes Chico naar de
belangstellende gegaan.
Bericht van zijn nieuwe baas:
“ De eigenaren waren rond 13.00 uur bij mij. We zijn direct gaan
wandelen, want ze hadden een reis van 1 uur achter de rug. Ik had
er meteen een goed gevoel bij. Na een stuk gelopen te hebben, heb
ik Chico overgenomen. Hem laten zitten en beloond met stukje kip
omdat hij luisterde. Hield de riem kort en zei: “ Chico volg “ hij bleef
mooi rustig naast mij lopen. Toen zijn de eigenaren linksaf
geslagen en ik rechtsaf. Afgesproken waar we elkaar weer tegen
zouden komen. Chico keek regelmatig achterom waar zijn eigenaren
waren maar liep rustig met mij mee. Hem regelmatig gezegd dat hij
braaf was. Geen probleem. Chico is een hond die zich laat zien en
laat merken als hij het er niet mee eens is. De eigenaren zijn rond 15.00 uur weer naar huis gegaan. Ik heb hun
beloofd als het niet gaat dat ik het laat weten en Chico dan terug naar hen gaat.
Ben om 17.00 uur weer gaan wandelen. Een fijne wandeling gehad. Chico luistert gewoon goed naar mij. Heb hem
regelmatig beloond met stukjes kip.
Bij thuis komst eten gemaakt voor Chico. De voer- en water bak staan in de ren, dus Chico liep de ren in. Liet hem eerst
zitten voer en water bak neer gezet in de standaard zodat hij op hoogte kan eten en drinken. Hij gromde wel keertje ,
maar toen ik zei dat hij rustig moest zijn en moest wachten. Op mijn “ zoek het maar” begon hij te eten en ben ik de
ren uit gegaan. ‘s avond nog een rondje gelopen.
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Vanmorgen lekker samen gewandeld. In stuk
weiland waar normaal koeien in staan hem los
gelaten ff zijn dolle 5 minuten gehad lekker gerend
met gegrom. Chico gromt ook van blijdschap,
maar ook wel van dominantie als hij er niet mee
eens is. Als je hier niet fel op reageert is er niks
aan de hand. Hij heeft kennis gemaakt met en
andere hond.
Dat ging goed.
Voor mij is het gewoon de bouvier zoals ik ze ken.
Luisteren maar zich ook laten zien als ze er niet
mee eens zijn.
Mijn vorige had een te zacht karakter zoals een
Golden Retriever.
Het karakter van Chico ligt mij beter. Ik weet zeker
dat we elkaar steeds beter gaan begrijpen en ik er
een fijne hond aan heb.
Jullie bedankt voor de bemiddeling en de eigenaren
natuurlijk ook voor het vertrouwen in mij
dat ze Chico aan mij afstaan.
Update 14 november:
Eerste aanvaring met Chico is een feit. Vanochtend slipte hij door
de deur linea recta naar de bank. Meneer wilde hem daaraf hebben,
Chico grommen en wilde in de aanval totdat meneer hem meelokte
met een koekje van de bank af, toen was het ok. Dit soort situaties
zijn bij zijn vorige eigenaren volledig uit de hand gelopen.
Chico is een hond die een duidelijke baas nodig heeft maar wel met
"zijden" handschoentjes aangepakt moet worden. Bij hard
aanpakken gaat ie in de aanval, bij niet duidelijke regels gaat hij de
leiding overnemen.
Update 16 november:
Het gaat geweldig goed met Chico bij zijn nieuwe baas. Zo goed dat
hij heeft besloten dat Chico bij hem blijft!
Goedemorgen,
De training werpt zijn vruchten al af. Hij is een stuk rustiger. Kan
hem nu wegduwen zonder uitval naar mij. Wel beetje gegrom,
maar verder niets. Hij heeft 's avonds zijn plekje gevonden in zijn
binnenhok. Laat hem ook in huis liggen hoor. De laatste wandeling
ligt hij buiten. Gaat perfect. Binnen ligt hij lekker rustig. Hoef maar
te zeggen: "ga plaats" en hij blijft mooi liggen.
Net nog gewandeld met zijn "prooi" gegooid, komt hij mooi terug
brengen. Het eerste stuk aan de riem en daarna los. Hij luistert
goed. Ik ben zo blij. Ik heb er een fijne hond aan.
De buren zijn ook blij! Weer een waker in rij. Al 33 jaar honden gehad weinig of geen inbraken in de straat. ( Denk dat
ik maar bewakingsgeld ga vragen. )
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Update 22 november
Chico is gecastreerd. Om 9.30 weggebracht en om 13.00
weer opgehaald.
Moest hem thuis zo’n kap om doen. Wat een gehannes is dat.
Het duurde Chico te lang en ja, ook net uit narcose werd
hem wat te veel en ging in de aanval. Ik werd gebeten in
vinger en arm. Hij wilde niet ophouden dus toen maar met
rechtse hand zijn strot dicht geknepen en toen werd hij
rustiger. Vlug de riem erbij gehaald en hem naar buiten
gedaan
De huisarts gebeld en er naar toe geweest. Moest gehecht
worden. Het was voor Chico net wat teveel van het goede.
Al dat gehannes. Actie, reactie maar hij blijft hier! Doe hem
hiervoor echt niet WEG.
Heb hem ondertussen ook van een andere kant leren
kennen. Zijn goede kant. Voor mij een fijne hond waar ik nog
een tijdlang plezier van kan hebben. Hij laat zich goed
kammen, afdrogen en zelfs föhnen.

Ken
Voor Ken, een reu van 6,5 jaar, was het beter dat hij weer ging
verhuizen. Ken is voor de eigenaren een fijne hond tot er bezoek
komt. Ken gromt en grauwt. Ze sturen hem in de mand waar hij
mopperend blijft liggen.
Op 13 november was de kennismaking van Ken met zijn mogelijk
nieuwe bazen en huisgenoot Storm. Marian was daarbij aanwezig.
Haar verslag:
“Allebei leuke (gecastreerde) spontane reuen. Honden negeerden
elkaar. Geen gegrom, geen dominantie.
Storm is wel een geval apart. Heb hen ten sterkste aangeraden
om met hem op training te gaan. Trekt als een gek en is niet
gericht op de baas.
Aanvankelijk durfde R. Storm niet los te laten. Ik vind dat wel
een vereiste omdat een aangelijnde hond anders reageert. Nou,
daar ging meneertje racen. Veel te ver weg. Kwam wel weer
terug. Heb hen een paar tips (en stukken leverworst) gegeven.
Ging daarna veel beter. Stuk vertrouwen wat opgebouwd moet
worden.
Hij moet echt bezig met aandachtsoefeningen. Verder zit in beide
honden geen kwaad.
De oude baasjes waren met twee auto's. Hadden hondenmanden,
kussens, voer etc. meegenomen. Dat paste niet in 1 auto. Zwager
was dus mee. Mevrouw had ook een hele beschrijving gemaakt
wat hij at en wanneer hij een koekje kreeg. Zo lief.
Afscheid was heel, heel verdrietig “
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Update 14 november
Vannacht is het goed gegaan. We hebben ze alle twee
niet gehoord.
Vanmorgen kwam onverwacht een vriendin. Ken
grommen. Ze heeft hem genegeerd. Ze heeft in de
keuken de koekjespot gepakt en Storm gegeven. Ken
kwam erbij. Was stil. Ze heeft in de keuken staan te
rommelen. Jas uit, zitten en weer weggegaan. Ze is
na 5 minuten weer terug gekomen en toen was het
alleen maar "woef".
Vanmiddag met de honden naar de dierenarts
geweest. Storm moest voor de inenting.
Gelijk even naar Ken laten kijken. Is wat te dik en
veel tandsteen. Verder kerngezond.
Daarna een uurtje in het bos gelopen. Ken is daarna
knock-out gegaan. Het is een hele leuke hond.
Update 18 november
Ken Blijft!
Als er bezoek komt even blaffen en klaar. Tussen Storm en Ken gaat het ook goed. Af en toe wat grommen als de een
op de plek van de andere ligt, maar geen gevecht.
20 november:
Even een kleine update. We hebben alle ballen van Ken "inbeslaggenomen". Hij was zo gefixeerd.
Zenuwachtig. Bal.bal.bal. Storm werd er ook zenuwachtig van. Hij is rustiger. Gisteren wel mee genomen om op een
veld mee te spelen. Maar we proberen de fixatie er af te halen. Ken loopt super aan de lijn mee.
December
Sinds een paar weken zitten Storm, Ken en Nero ( de herplaatsboef die bij een vriend zit) op triotraining bij een
hondenschool. De training is vooral gericht op omgang baas/ hond, wandelen zonder trekken etc.
Na een paar keer werpt het al z'n vruchten af.
Ken begint zich steeds meer thuis te voelen en af en toe is er een kleine aanvaring met de baas omdat dingen niet gaan
zoals Ken dat wil. Daar wordt met onze tips aan gewerkt en dat komt ook helemaal goed.
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Jupp (Lord)
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.

7 december belde er een meneer die belangstelling voor Jupp had.
De mensen zijn zeer bouvier ervaren. Hebben een grote omheinde tuin en een
bouvier teef. Hij wilde heel graag kennismaken en heeft ook met de IG en de mevrouw die Jupp opvangt gebeld.
Vandaag zijn ze in de auto gesprongen om naar Jupp te gaan (200 km enkele reis)
Zij waren er om 15.00 uur. Ontvangst met muilkorf. Jupp wilde 1x uithalen. ( wetende dat Jupp naar alles wat nieuw is
behoorlijk agressief kan uitvallen is dit gegeven dus super) De mevrouw van de opvang heeft hun laten zien wat ze
moesten doen, maar meneer reageerde eigenlijk al instinctief door hem volledig te negeren. Met een paar minuutjes
kon de muilkorf af.
Ze zijn een flink stuk gaan wandelen en meneer ging heel erg leuk met Jupp om.
Na de wandeling hebben ze samen gegeten. Mevrouw heeft zoveel mogelijk verteld en uitgelegd.
Ze vertelde dat ze Jupp enkele commando’s zoals Zit, Af en Blijf geleerd heeft, maar dat Jupp dat alleen bij haar doet.
Meneer neemt Jupp mee naar buiten en zegt Zit, Af en Blijf Jupp deed dat meteen.
Toen meneer even ging tanken voor de terugreis ging Jupp zitten janken.
Tegen alle principes van de IG in is Jupp op proef mee, het
voelde zo goed voor hen.
9-12
De reis en de eerste nacht zijn prima en rustig verlopen
Jupp heeft een mand naast het bed maar hij wilde ‘s nachts
liever in bed. Dat mocht niet dus liet zich prima in z'n mand
sturen zonder mekkeren en grommen.
K gaat lekker met hem op pad. Zijn zoon met vrouw en kind
hebben al kennisgemaakt met hem.
Bij de partner van K, die iets verderop woont en die een
bouvierteefje met de naam Lola heeft, hebben ze Jupps muilkorf
afgedaan. Ze zijn samen gaan wandelen. Het teefje dronk uit
een vijver, Jupp heeft een frisse duik genomen. Het gaat
ongelofelijk goed.
11-12
Met jupp gaat alles prima, er is niks negatiefs te melden.
Jupp is totaal verliefd op Lola, de boef van de partner van K. Ze wonen dicht bij elkaar in de buurt.
Die 2 kunnen heerlijk samen rauzen en spelen als ze samen gaan wandelen.
Jupp was ook nog samen met z'n baasje bij een landrovertreffen, hij vond het prachtig.
Mila, de boef van de het pleegadres waar Jupp lang heeft gewoond is zeer verdrietig maar gelukkig komt Bob ( de boef
van vrienden) nog vaak op bezoek. Bob is wel verheugd dat zijn concurrent vertrokken is en dat hij Mila weer voor zich
alleen heeft.
19-12 heeft Mascha gebeld:
K. is in 10 jaar niet zo gelukkig geweest als nu met dit hondje...Hij is mijn maatje en gaat voor me door het vuur.
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Jupp heeft net water ontdekt en rent er héérlijk doorheen. Dat hij vervolgens met zijn baggerpoten op het dekbed ligt
moet ie nog wel even afleren 
Overmorgen gaan ze naar frau W. om te shoppen. Frau W. mist Jupp ze gaan dan ook wandelen.
Jupp heeft wel een maat van K. in de hand gebeten. Jupp is razendsnel. Had zijn muilkorf afgegooid en toen was het
ook gebeurd... bezoekje huisarts☺.
Nu heeft K. een politiemuilkorf en een grote binnenren gekocht voor als er visite komt.
K.eindigde met je kunt geen betere boef hebben dan deze... prachtig hè?
Het hele verhaal van Jupp vindt u hier: http://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2016/jupp.html
We zijn verslagen en ontzettend verdrietig….
De ene dag heeft Mascha een gesprek met de nieuwe
baas van Jupp hoe goed het gaat en de volgen de dag
krijgt Jantina een bericht dat Jupp in moet slapen. Wat
is er gebeurd?
De nieuwe baas zou met Jupp op bezoek bij frau W. Het
pleegadres waar Jupp meer dan een half jaar gewoond
heeft samen met zijn vriendinnetje Mila. Toen K. met
Jupp aankwam leek het of er iets knapte. Jupp zag haar
en begon de auto te slopen. Er werd gedacht dat hij erg
blij was om haar te zien. Maar Jupp herkende niks of
niemand en ging vol in de aanval waarbij hij frau W en
Mila probeerde te grijpen. Dezelfde vrouw waar hij in
huis mee knuffelde en de hond waar hij mee speelde,
geen enkele herkenning…. K kon hem net op tijd
terugtrekken en heeft Jupp zijn muilkorf omgedaan. Hij
ging er nog steeds echt volledig in met de intentie om
haar verschrikkelijk te pakken te nemen. Hij was niet af
te leiden en bleef maar kijken en proberen aan te
vallen.
Het hoe, wat en waarom zullen we helaas nooit weten.
Was het te snel dit bezoek, teveel stress, is het zijn
verleden? En ga zo maar door. Wat wel duidelijk is
geworden is dat Jupp in het verleden dusdanig verpest
is dat hij nooit volledig weer te vertrouwen is. Dat is
dus nu heel duidelijk geworden. En wat doet dat
ontzettend veel pijn.
Er is dus met alle partijen overleg geweest en de hele
zware en moeilijke beslissing is genomen om Jupp in te
laten slapen. Wij van team Bouviersupporters en de
Interessengemeinschaft zijn er helemaal kapot van.
Vanaf het moment dat we in februari het telefoontje
van het asiel kregen hebben we allemaal een zwak voor
hem. Het werd hem zo gegund. En het leek zo
ontzettend goed te gaan…...........
Lieve Jupp run free. We zullen je nooit vergeten.
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Banjer
Half oktober kregen we Banjer aangemeld voor
herplaatsing. Hij was toen 5 maanden oud en had
eerst een tijdje in een pleeggezin bij zijn broertje
gewoond. Het werd tijd voor hem om te verhuizen
en we hadden een heel leuk adres voor hem in
gedachten. En de klik is super! Dit zijn berichten
van zijn nieuwe baasje.
Het gaat in alle opzichten meer dan geweldig met
Banjer en ik ben dan ook heel blij met hem! Hij
heeft alleen nog wat moeite met alleen thuisblijven.
’s Nachts gaat het geweldig in de bench en overdag
gaat hij er ook zelf al regelmatig in om te slapen of
spelen. Bij het langer alleen zijn gaat hij piepen en
blaffen dus daar moeten we nog aan werken. Ook
loopt hij, als een echte herplaatser, de hele dag
achter mij aan. Verder is het een geweldige hond
hoor! Leuk en lief, luistert goed, loopt los, maakt
niks kapot, gaat super mee in de auto, kortom hij is
een ideale hond!
We hebben de baas wat tips gegeven over hoe om
te gaan met een hond die moeilijk alleen kan zijn.
Op onze website staat hier ook een uitgebreid
artikel over. Ook hebben we aangeraden om dat
overal achter je aan te lopen af te leren. Is echt een
herplaatser dingetje en dat versterkt het niet alleen
kunnen zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat
het helemaal goed komt met Banjer. Gelukkig is de
baas consequent en goed met Banjer aan het
trainen.
Dit zijn de laatste berichtgevingen:
Het gaat heel goed met Banjer en daardoor dus ook
met mij! Heel knap gematched van
Bouviersupporters! Het niet alleen thuis kunnen
blijven gaat met grote stappen de goede kant op.
Goed nieuws dus. We wensen Banjer en zijn baas
veel geluk samen!

Kay
Hier een foto van Kay
Kay is nu twee jaar bij ons.
En het gaat heel goed met hem
Het liefst gaat hij ‘s morgens wandelen, omdat hij dan samen met zijn vriendin
Livvy kan gaan rennen.
Ook verstaat hij zich goed met andere honden zelfs ook met schapen.
Ook laat hij zich graag fotograferen door toeristen net een foto model
Verder wensen wij jullie allemaal mooie feestdagen en een goed en gezond
2017.
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Tjabo
December precies 2 jaar bij ons , jee wat gaat tijd snel voorbij. Eerst moest je nog van alles leren alleen blijven , los
lopen , ander voer eten maar vooral de hondentaal leren zien en spreken. Maar wat een vorderingen heb jij de
afgelopen 2 jaar doorgemaakt. Van een bouvier die niet blafte tot een zelfverzekerde boef die nu echt wel weet hoe het
moet.
Maar ook andere zaken zoals verliefd zijn jee wat had jij het er te kwaad mee ,dus moest je uiteindelijk even langs de
dierenarts maar ach je was zo weer het ventje.
Je bent zo,n geweldige hond die ons zoveel liefde geeft maar vooral een maatje die geniet van elke wandeling goed voor
jou maar ook voor ons elke dag een rondje plas is een cadeautje

Bouviersupporters heel hartelijk dank
voor jullie advies en luisterde oor maar
vooral de vriendschap die is ontstaan
door Fayette de vreselijke mooi boef van
Marian. Wat kunnen die 2 het goed met
elkaar vinden.
Ga zo door mensen van de supporters
wat doen jullie goed werk en zo liefdevol
om voor elke boef de juiste warme mand
te vinden.
Jullie zijn geweldig nogmaals heel
hartelijk dank voor jullie bemiddeling
tussen Tjabo en ons.
Fijne Feestdagen en een waanzinnig
2017.
Tjabo
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Zorba
Zorba verbleef al sinds juli 2016 in een asiel in België. Hij was daar
terecht gekomen, omdat zijn baasje niet meer voor hem kon
zorgen.
14 december kregen wij een telefoontje van mensen die Zorba bij
ons op de website gezien hadden. Zij hadden het asiel al gebeld,
maar waren daar niet fijn te woord gestaan en wilden graag meer
weten over hem. Wij wisten ook niet meer over hem dan zij.
Daarom hebben wij weer contact met het asiel gehad en de mensen
geadviseerd nogmaals naar het asiel te bellen.
Om een lang verhaal kort te maken.
De volgende dag zijn ze naar het asiel gegaan om met Zorba kennis
te maken. Aan het einde van de dag belden zij ons weer:
Zorba was met hun mee!!
Zorba heet nu Yuma.
Hij heeft alles al onderzocht en is lief maar timide.
Yuma durft niet goed op de trap te lopen, de trap is open. Deze
hebben ze nu speciaal voor hem dicht gemaakt. Hij vindt het
traplopen nog steeds erg eng, maar ze gaan er flink mee trainen.

Mara
Mara heeft problemen met alleen zijn. Als 1 van haar baasjes weg is jankt ze
de heleboel bij elkaar. De baasjes hebben er van alles aangedaan, maar het wil
niet lukken. Daarom moest Mara herplaatst worden.
Op 16 december was de kennismaking. De potentiele baas is samen met een
gedragsdeskundige bij Mara geweest. Het was liefde op het eerste gezicht.
Woensdag 21 december is zij verhuisd. Het nieuwe baasje wordt door de
gedragsdeskundige geholpen met trainen van het alleen thuis zijn van Mara.
Eerste bericht:
“Mara heeft de hele terugweg gepiept. Tijdens de eerste wandeling vloog ze alle
kanten op, binnen het uur liep ze keurig met de kop achter B. 's knie met een
slappe lijn.
Eenmaal weer thuis moest Mara achterblijven terwijl B. met de andere boef een
rondje ging maken. Ze begon gelijk te janken en gillen waarop B. een foei heeft
geroepen door de deur en toen was het stil. Bij terugkomst brak de huisdeur
sleutel af en moest Mara dus noodgedwongen nog een uur langer alleen zijn,
ging ook wel goed. Verder is de nacht goed verlopen.”
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Guus
Sinds een maand of 2 hebben wij een nieuwe huisvriend.
Wij hebben altijd ‘2e hands' honden gehad. Maar onze laatste
hond was een bouvier uit het asiel. Geen gemakkelijke hond,
maar toch heeft hij het voor elkaar gekregen dat wij enorm
gevallen zijn voor de bouvier.
Toen hij in augustus op 12-jarige leeftijd overleed, wisten wij dat
wij weer een bouvier wilden, maar dan wel een herplaatser.
Guus was bij de bouviersupporters binnen gekomen. Een reu van
1,5 jaar, die dermate agressief zou zijn, dat zijn laatste uurtje
geslagen had. Gelukkig, net op tijd waren daar zijn redders.
In eerste instantie zou Guus een andere naam krijgen. Rinus was
bedacht. Maar wij hebben toch besloten dat het Guus zou blijven.
Hij luistert er heel goed naar en wij merken geen reactie wanneer
wij zijn naam nadrukkelijk gebruiken.
Wel reageert hij heel heftig op het gebruik van krachttermen. Hij
kruipt dan helemaal in elkaar. Ook wilde hij geen halsband om.
Na herhaaldelijk zijn nek te masseren en het omdoen van de
halsband als iets heel normaals om te vormen, draagt hij nu een
mooi rood exemplaar. Wij doen de riem er niet aan vast, daar is
het tuigje voor. Ook trekken aan de halsband, vindt hij niet
prettig. Het is wel duidelijk dat hij nare ervaringen heeft met
trekken aan zijn nek en kop.
Volgens de vorige eigenaar hapte Guus soms zomaar, zonder
aanleiding naar mensen.
Dit heeft hij inderdaad tijdens het uitlaten al eens laten zien. Wij
hebben contact opgenomen met Marian. Zo kwamen wij er achter dat hij dit doet om ons te beschermen. Nu wij dit
begrijpen, is het niet meer voorgekomen. Guus is absoluut niet agressief.
Wanneer hij ziet dat wij iemand binnen laten, is er geen vuiltje aan de lucht en verwelkomt hij vreemde mensen heel
vriendelijk. Komt iemand zo binnen, tja, dan hebben ze pech. Dan komen ze niet verder.
De tweede week dat Guus bij ons was, zijn wij
met hem naar een hondenschool gegaan. Hij doet
het echt heel goed en het is voor hem een
heerlijk avondje uit. Het contact met andere
honden is geweldig voor hem. Na 7 lessen kon hij
al examen doen en zijn baas en hond Cum Laude
geslaagd.
Guus heeft overigens een grote vriend. De
labrador van mijn broer, ook een ex-reu en even
groot als Guus. Guus jankt het uit, zodra hij Kai
ziet of ruikt.
Guus is in huis heel rustig. Heeft zijn speeluurtje, ook in huis. Maar buiten is hij nog een
ongeleid projectiel. Het gaat al beter, dus ook dat zal op den duur wel over gaan. Hij is nog
puber immers en veel dingen zijn nieuw. Logisch dat hij zo enthousiast reageert, toch?
Het alleen thuis zijn was even een dingetje. Na een week of 5 ging het vrij goed, maar toen werd ik plotseling
opgenomen in het ziekenhuis. Ik werd zomaar door vreemde mensen meegenomen en in een auto geduwd. Dit was
natuurlijk een hele schrik. Guus is dan ook van slag geraakt. Nu bouwen wij het alleen zijn weer op. Over een paar
weken hoop ik weer naar het werk te kunnen, dus dan moet Guus weer alleen kunnen zijn.
Tot slot. Guus is een geweldige, lieve, trouwe, aanhalige, rustige troetelbeer. Wij zijn blij dat wij voor hem mogen
zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen.
Groeten van M., R., J. en R. A. en natuurlijk en vooral van Guus.
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Rayco
Vanwege omstandigheden was de 12 maanden jonge Rayco
terug bij zijn fokster gekomen. Zij heeft hem op 18 december
bij ons aangemeld voor herplaatsing.
Op 19 december was de kennismaking. De fokster belde
Jantina om te vertellen dat de kennismaking goed verlopen is.
Rayco was eerst wat terughoudend, maar later kwam hij los.
Hij ging lekker tegen de nieuwe baas aanzitten. Hij is
meegegaan. Zij gaat hem wel missen. Ze was zeer aan hem
gehecht geraakt.
De volgende dag het nieuwe baasje gebeld.
Die is helemaal blij, Rayco is een tophond, een lot uit de loterij.
Precies wat ze zocht. Hij luistert goed, trekt wel wat aan de
riem. Ze hebben vannacht een bed beneden gehad en hij heeft
heerlijk bij haar op bed geslapen. Hij ligt nu lekker op een bot
te kauwen.
Als ze wat aan elkaar gewend zijn gaat ze op cursus en wil ze
behendigheid gaan doen.

Rayco tevreden kluivend op zijn nieuwe kussen.
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Boy
Op 13 december werd Boy bij ons aangemeld. Een werklijn
bouvier met een aangeboren korte staart en een super
karakter. Helaas moest Boy noodgedwongen lang en veel
alleen thuis zijn en zijn baasje gunde hem een beter leven.
In onze lijst van mensen die op zoek zijn naar een bouvier
hadden we een leuke geschikte baas gevonden. Zij heeft alleen
wel een kat en het is onbekend hoe Boy op katten reageert.
Over het algemeen tijdens het uitlaten rustig, dus het was het
proberen waard.
Er werd afgesproken dat Boy op proef zou komen en de baas
heeft, na een lange reis, Boy naar deze mevrouw gebracht. Ik,
Mascha, was ook bij deze kennismaking. Wat een leuke,
spontane en vrolijke hond! De kat heeft zich toen niet laten
zien helaas, dus dat was nog steeds afwachten.
Jammer genoeg is Boy op dag 1 ontsnapt om buiten achter de
kat aan te jagen. De, helaas niet zo goede, toon was gezet…
Hij kwam gelukkig wel weer terug, maar bleef erg gefocust en
op zoek naar de kat. Verder de liefste hond die je je maar voor
kunt stellen en mevrouw was ook echt al stapel op hem, maar
die kat… Een dag later heeft hij de kat nog een keer opgejaagd
waarbij hij mevrouw zelfs om heeft gegooid. Gelukkig is het
goed afgelopen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij is
toch te sterk en mevrouw durft het niet aan met de kat.
Daar hebben wij en de huidige baas alle begrip voor.
Er hadden zich ook andere belangstellenden aangemeld voor
Boy. Deze mensen hebben we gebeld en ze zijn 20 december
in de auto gesprongen. (en ernstig verdwaald, de navigatie
begaf het en de mobiele telefoon was leeg)
Zij waren al verliefd geworden op zijn foto en bij de kennismaking was het van beide kanten liefde op het eerste
gezicht.
Ik was ook weer bij deze ontmoeting aanwezig. Hij hupte vrolijk in de auto en na een toch wel verdrietig afscheid is hij
vertrokken naar zijn nieuwe adres. Het is absoluut een schat van een hond. Daar is iedereen het over eens en dat
maakte het, ook al na 3 dagen, moeilijk om afscheid van hem te nemen.
We hebben ondertussen al even weer contact gehad met alle drie de partijen. Het baasje is erg blij dat we een ander
leuk adres hebben gevonden en vindt het jammer dat het met de kat niet lukte.
Het eerste potentiele nieuwe baasje vindt het erg verdrietig en jammer, maar weet dat het de juiste beslissing is
geweest.
De nieuwe baasjes hebben gemeld dat het erg goed gaat met Boy. Hij heeft een rustige eerste nacht gehad en ze
hebben al fijne wandelingen gemaakt. We hebben met meneer gesproken en hij gaf aan dat hij nu al heel goed contact
met Boy heeft en dat we hem niet meer terugkrijgen!
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Tinkel
15 december 2016
Niet te geloven wat vliegt de tijd.
Ons Tinkel op 1e foto was je net paar daagjes bij ons, gekomen als herplaatser,en nu vandaag word je 1 jaar.
Hieperdepiep lieverd.

Bilay
Op 20 december kregen wij het bericht dat het niet goed
ging met Bilay.
Hij liep op een gegeven moment of ie dronken was. Bazen
hebben contact met de dierenarts gehad,. De dierenarts zegt
dat de symptomen wijzen op een tia. Ze gaan het vanavond
en morgen aankijken, iets anders kun je in principe ook niet
doen. Hij kan er of weer bovenop komen of hij raakt binnen
24 uur verlamd en dan is het over
Iris wijkt niet van z’n zijde. Zo is het momenteel, met z'n
tweeën op het kleed. Kauwstok opeten.
Hij is zonet ook nog mee wezen wandelen, gaat wel niet zo
snel maar dat maakt ook niks uit. Hij kijkt voor de rest wel
helder uit z'n ogen.

Iris en Bilay( r )

Pagina 23

21 december
Even gevraagd hoe het gaat.
Bilay knapt op. Heeft nog wel een kleine storing gehad
vandaag. Hardlopen gaat nog niet. Hij sleept een beetje met
z’n achterpoot. Maar voor de rest gaat het redelijk goed met
hem.

Nero
Nero is mei van dit jaar herplaatst. Hij woont nu samen met Melly in
Duitsland.

Zijn nieuwe bazen hebben een bijzondere winkel, waar
zelfs een aparte afdeling diervoeder is.
De baasjes woonden achter de winkel en Nero en zijn
hondenvriendin houden achter in de winkel een oogje in
het zeil. Nero heeft wat problemen met één
werkneemster. Zij is bang voor hem. Wij hadden al de
tip gegeven dat zij er voor moesten zorgen dat Nero niet
bij deze werkneemster kon komen, maar helaas is dat
toch weer een keer gebeurd.
Daarom is Wendy een hondengedragsdeskundige bij hen
langs geweest.
Haar verslag:
“Ik vind Nero een hele leuke hond. Heb A. aandachtstips
geleerd waar hij gevoelig voor is.
De achtergrond is dat hij uit een situatie komt waar veel ruzie
was. Wanneer iemand dus nors langs komt stuiven reageert
hij. Het is niet bijten (was alleen een blauwe plek), maar meer
een waarschuwing.
A. moet actief met hem en deze werkneemster aan de slag (de
andere werknemers doet hij niets). Ze moet hem voordat hij
gaat fixeren, uit die fixatie te halen door hem af te leiden.
Door bijvoorbeeld te zeggen heee kijk eens Nero... en
vervolgens een voertje in tegengestelde richting te gooien.
Eventueel wil A. in het voorjaar gaan trainen. Denk dat het wel
goed voor hem zou zijn. Hij is heel leergierig”

Nero ( R ) en Melly

We kregen ook een bericht van A. dat ze vanwege de drukte in de winkel nog geen tijd en gehad heeft om te oefenen
met Nero en de werkneemster. Maar dat ze het zeker gaat doen als ze meer tijd heeft en wat meer geduld heeft.

Nick en Sam
Laat ik bij het begin beginnen.
In maart 2011 werd onze hulp ingeroepen bij het redden van een jonge blonde boef, Boy.
Boy was een hond die altijd aan de ketting lag en totaal ontspoord was.
Boy is door ons uit zijn benarde positie gehaald en is bij een pension bij Bert ( onze
gedragsdeskundige) in de buurt ondergebracht.
Als eerste kreeg hij een nieuwe naam, Neo! Er werd intensief met hem getraind door Bert. De
training wierp zijn vruchten af en er meldden zich geïnteresseerden die ook nog eens redelijk
dichtbij de opvang woonden. Samen met Bert zijn zij het trainingstraject verder in gegaan.
Het was liefde van alle kanten en Neo is, na een logeerpartij nooit meer vertrokken.
Ook al bleef hij een hond met gebruiksaanwijzing, ze waren dol op hem. Totdat in augustus
2012 , net een jaar na zijn verhuizing, het trieste bericht kwam dat Neo overleden was aan
een acute hartstilstand. Wat waren we allemaal verdrietig, zo jong nog en hij had het zo fijn.
Het hele verhaal van Neo leest u hier: http://www.bouviersupporters.nl/neo.htm
Na een poosje gaven de baasjes aan wel weer open te staan voor adoptie.

Neo
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Op dat moment zat de 6 jarige kruising blonde boef Nike in het asiel en zijn ze gaan kennismaken. En natuurlijk ging
Nike mee. Zijn naam werd vanaf nu Nick. Het ging supergoed met Nick, ook al zat er best wat jachtinstinct in de man
en ontsnapte hij in het begin af en toe.
Ondertussen was bij mij ( Jantina) een zeer verdrietig telefoontje binnengekomen van een bekende van mij uit
bouvierland. Zij had een blonde boef Aasiem van amper 2 jaar en het noodlot had toegeslagen. Ze was zeer ernstig ziek
en had nog maar een paar maanden te leven. Aasiem moest een nieuw thuis en bij voorkeur bij haar in de buurt zodat
ze hem zolang ze leefde nog kon blijven volgen.
Ik heb de baasjes van Nick gebeld en de situatie uitgelegd en ja, Aasiem was heel welkom. Er werden eerst een aantal
bezoeken gebracht totdat het baasje van Aasiem zo ziek werd en hij definitief is verhuisd. Aasiem kreeg een nieuwe
naam Sam. De heren knokten elkaar in het begin de tent uit maar onder begeleiding van Bert is dat helemaal goed
gekomen.
Vorige week heb ik nog weer een leuk gesprek gehad met de baasjes.
Het gaat goed met de heren. Dachten ze in het begin dat Nick de makkelijkste van de twee zou zijn, blijkt nu dat Sam
toch wel heel erg relaxed is. Nick doe je het meeste plezier door hem lekker op het achtererf te laten met z’n bal, van
wandelen wordt hij niet gelukkig. Ze gaan wel ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat met hem een rondje.
Sam daarentegen vindt alles en iedereen leuk. Hij is een happy dog.
Hopelijk treffen we elkaar 9 april volgend jaar bij onze voorjaarswandeling. De datum staat groot geblokt in de agenda.

Nick
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Sam

Ontvangen Kerstwensen

Van Rasta en Lucca en bazen

Van Bram en familie
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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.

Itam
24 maart 2003 - 07 november 2016
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Layka
22 januari 2010 - 06 november 2016

Vanwege omstandigheden werd erin oktober 2010 een nieuw thuis gezocht voor Layka.
Zij is naar een boerderij in Friesland verhuisd. Samen met herplaats bouvier Binck heeft zij een nestje van 13 pups
gehad. Een zoon is bij hun blijven wonen.
Helaas is aan dit geluk op 6 november een einde gekomen. Wij kregen dit trieste bericht:
“Vanavond is Layka aangereden. Ze was op slag dood.
Layka is voor vuurwerk op de vlucht geslagen. Ze was in het achterhuis en heeft van de loods de deur open
gemaakt. Ze is in paniek de straat op gerend en door 2 auto’s en van links en 1 van rechts tegelijk geraakt.”

Wat een verdriet.
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Sam / Koda
28 juli 2011 - 11 november 2016

Sam was ongeveer drie maanden bij zijn nieuwe bazen. Dat ging super! Een gouden match, ze waren dol op elkaar.
Op 11 november kregen we het ongelooflijke bericht dat er zich plotseling, van het ene op het andere moment,
grote problemen voordeden met Sam. Het leek erop dat hij compleet doorgedraaid was. Ineens viel hij uit naar zijn
baas, viel zijn hondenmaatje aan en wilde ook de kat grijpen.
Viel uit het niets uit naar fietsers en trok buiten zijn baasje omver. Sprong tegen de muren op en vernielde een
deur.
Wat was er ineens aan de hand?
Ons hele team dacht gelijk iets medisch en adviseerde om naar een dierenarts te gaan.
Helaas bleek inderdaad dat Sam een tumor in zijn hoofd had die dit onbegrijpelijke gedrag veroorzaakte, waardoor
zijn baasjes de vreselijke beslissing moesten nemen hem in te laten slapen.
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Kindy
10 mei 2008 - 21 november 2016

Vanwege omstandigheden was het voor Kindy beter dat zij ging verhuizen. De kennismaking is goed verlopen.
Op14 april 2014 is zij naar haar nieuwe baasjes gebracht.
Eind november kregen wij bericht dat Kindy is overleden aan bindweefsel kanker.
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Beau
17 augustus 2004 - 24 november 2016

Wij zijn zo ontzettend verdrietig, onze Beau is op 24 november ingeslapen.
Als men ons dat weekend had gezegd dat Beau op donderdag er niet meer zou zijn dan hadden we dat niet geloofd.
Sinds februari dit jaar kreeg hij pijnstillers tegen de artrose is in zijn achterste wervelkolom. De dosering moest
deze zomer wel verhoogd worden maar hij kon daar goed mee leven. Zwemmen deed hij nog altijd heel graag, was
gek op z'n balletje en deed nog graag zoekspelletjes
In onze hondenauto en onze caravan meerijden vond hij geweldig.
Z'n rustmomenten werden steeds langer en de wandelrondjes steeds korter maar hij werd er ook niet jonger op
( en wij ook niet) dus dat was niet erg.
Zijn as hebben we begraven op z'n favoriete plekje in de tuin.
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Sem
30 januari 2007 - 16 december 2016

Sem moest in november 2015 herplaatst worden vanwege ziekte van zijn oude baas. Die baas was al enige tijd
opgenomen in het ziekenhuis. Sem werd door de buren verzorgd. Op de dag dat zijn nieuwe bazen hem ophaalden
is zijn oude baas overleden.
Helaas kregen we op 16 december dit bericht:
Een jaar hebben we maar van elkaar mogen genieten, maar wat was het een leuk jaar.
Sem was de laatste tijd kortademig...bleek dat hij copd longen had.
Röntgenfoto's toonden aan dat hij vol zat met vocht of tumoren en z'n luchtpijp kwam zo in de verdrukking.
Is heel snel gegaan helaas.
Maar we hebben enorm van hem genoten. Zo een leuke kerel van een boef.
Zijn kwaliteit van leven gaat echter voor..
Dag lieve Sem, geniet lekker verder in de hondenhemel

Pagina 32

Jupp
20 mei 2010 - 21 december 2016

We hadden hem nog zoveel mooie jaren toegewenst.
Het leek zo ontzettend goed te gaan…
Lieve Jupp run free.
We zullen je nooit vergeten.
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Wat ontvangen foto’s

Boef Balou: oké vrouwtje maak maar foto, maar
wil niet herkenbaar in beeld

Tjabo en Fayette
Nikan aandacht voor zijn baas.
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Cees
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Verslag wandeling
Op 11 december was het weer zover. Onze jaarlijks terugkerende wandeling in de
omgeving van Haaksbergen. Er waren weer lekker veel aanmeldingen en we
konden op pad met zo’n 70 man, 50 bouviers en 4 andere honden. Bij ontvangst
was er koffie of thee en heel toepasselijk koekjes in de vorm van een bouvier.
De midwinterhoornblazers, die ons al 8 jaar begeleiden tijdens de
midwinterwandeling waren er ook al en na een toespraak van onze voorzitter
Jantina vertrokken we. Het weer was best heel goed en op een klein buitje na
hebben we het droog gehouden.
Het blijft elke keer geweldig om te zien hoe sociaal de honden met elkaar omgaan
en hoe ontzettend er genoten wordt door zowel de honden als de baasjes. En een
bekijks dat we elke keer weer hebben met zo’n enorme groep honden!
Halverwege de wandeling hebben we pauze gehouden bij een grote plas. De
honden konden lekker ravotten en zwemmen en de baasjes konden zich
opwarmen met een kruidenbittertje. Ondertussen speelden de
midwinterhoornblazers er weer lustig op los en werden er opnames gemaakt
voor de regionale televisie. Ook zij waren erg onder de indruk van de grootte
van de groep honden en de gemoedelijke sfeer onderling.
Na de pauze gingen we weer verder met de wandeling en de omgeving was
echt schitterend. Door het bos, over de heide en bij een stromend beekje
langs, prachtig. Aan het eind van de wandeling was het overdekte terras bij
Captain Jack alweer helemaal voor ons vrij gemaakt. Ook konden we ons
eventueel opwarmen bij de vele vuurkorven die lekker stonden te branden.
We zijn elk jaar erg blij met het warme ontvangst van dit leuke restaurant!
Na het, op eigen rekening, nuttigen van een hapje of drankje ging iedereen
weer naar huis.
Wij, van de Bouviersupporters, kijken met z’n allen weer terug op een zeer
geslaagde en leuke dag en wij willen iedereen bedanken voor de gezelligheid
en jullie gulle donaties. Hier kunnen wij weer veel bouviers helpen die het
nodig hebben. Het was fijn om weer bij te kletsen of kennis te maken met
nieuwe wandelaars en om te zien hoe goed het met ‘onze’ herplaatsers gaat.
Graag tot ziens bij de volgende wandeling!

Alle gemaakte foto’s kunt u hier bekijken: https://myalbum.com/album/8QQwM0LOw5tN.
Het verslag en een filmpje gemaakt door RTVsternet de regionale omroep in Haaksbergen vindt u hier:
http://www.rtvsternet.nl/video-winterwandeling-bouviersupporters/nieuws/item?939666

Pagina 37

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

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
24 februari 2017

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

Wilt u het goede
werk voor de Bouviers
en hun baasjes financieel
ondersteunen?
Dat kan!
Rabobank Haaksbergen-Enschede
IBAN NL82 RABO 0160 4492 86
BIC: RABONL2U
t.n.v.

Stichting Bouviersupporters
Haaksbergen
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