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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.
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Wij merken iedere keer weer dat er nog steeds mensen zijn die niet weten dat er
een verschil bestaat tussen de werklijn en de showlijn.
Dat mensen bij het kiezen van een pup (daar begint het) de verkeerde keuze
maken, puur uit onwetendheid.
Wij kunnen niets anders dan voorlichting geven. Wij hopen hiermee te bereiken
dat er in de toekomst minder boefjes in de herplaatsing komen.
Op onze website staat een artikel waarin wij enige uitleg geven over het verschil
tussen de showlijn en de werklijn bouvier. Is een bouvier een bouvier?
Zo werd in mei 2017 de zes maanden jonge Boef uit een werklijn bij ons
aangemeld. Zijn eigenaresse had de kracht van een bouvier onderschat. Boef is in
mei herplaatst en heet nu Benji. Benji houdt ons vanaf dit magazine op de hoogte
van zijn belevenissen. Deel 1 vindt u op pagina 8.
Op 18 juni waren wij aanwezig op de kampioensclubmatch georganiseerd door de
Nederlandse Bouvier Club. Het was een hele gezellige maar zwaar tropische dag in
Heteren. Onze eigen honden hadden we thuisgelaten en we hadden de
zwembadjes dolgraag willen vullen met water voor de honden.....Helaas was dat
niet mogelijk.
Tijdens de KCM werd er een loterij gehouden waarvan een deel van de opbrengst
voor Stichting Bouviersupporters was. Wij willen de NBC en iedereen die loten
gekocht heeft hiervoor bedanken.
Stichting Bouviersupporters en onze voorzitter Jantina Oltwater zijn door Martha
Weegerink opgegeven voor de Overijsselse vrijwilligersprijs 2017. Vanaf 1 juni kon
er per mail gestemd worden. Op 30 juni was de bekendmaking in het provinciehuis
in Zwolle. De uitslag kunt u lezen op pagina 7.
Per 1 juli 2017 zal Paulien van de Sluis het bemiddelingsteam van Stichting
Bouviersupporters komen versterken. Ze draait al een aantal weken op de
achtergrond mee.
Tot slot wensen wij u een fijne en ontspannen zomervakantie, samen met uw
bouvier (s).
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.

Tjabo.

30 juni 2017

Achtergrond: Charlie was op vakantie op Texel.
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2017
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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:



3 september: aanwezig op de jonge honden dag van de NBC
10 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
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 mei 2017 t/m 30 juni 2017 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen aan Donaties en van Vrienden

€

1205,00

Ontvangen bij NBC evenement

-

Donaties voor Diesel

-

132,00
125,00
------------

Totaal ontvangen

€

1.462,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Atos

€

200,00

Kosten begeleiding herplaatsingen, voor- en na controles

-

36,29

Dierenartskosten Diesel

-

241,77

Websitekosten

-

6,99

Kosten NBC evenementen

-

37,24
-----------

Totaal

-/- 522,29

Resultaat

----------------€ 939,71
=========
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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.

Diesel
Diesel verblijft sinds 23 juni op kosten van stichting Bouviersupporters in
de opvang bij Adrienne
Op 21 juni werd Diesel een reu van 10 jaar bij ons aangemeld. Zoals altijd
bellen we dan, omdat er in een gesprek meer duidelijkheid komt. We
kregen dit verhaal te horen:
Vanwege ziekte en diverse operaties woonde Diesel al anderhalf jaar bij
iemand anders. Daar kon hij ineens niet langer blijven. Omdat het
kennelijk voor die persoon te lang duurde heeft ze hem als gevonden op
laten halen door de dierenambulance. Via zijn chip zijn de medewerkers
van het asiel bij zijn bazin terecht gekomen.
Zijn bazin, volledig van slag, heeft bij ons aan de bel getrokken. Maar een
hond van 10 jaar binnen een dag herplaatsen is ook voor ons moeilijk. Zij
kon hem niet thuis hebben en het asiel zit vol daarom zou ze hem naar
een asiel in België laten brengen. Dat deed haar veel verdriet, maar een
andere oplossing zag ze niet.
Om meer tijd te krijgen om een nieuw thuis te zoeken hebben we contact
op genomen met Adrienne een van onze opvangadressen. Natuurlijk was
hij welkom.
Omdat de dierenambulance Diesel niet wilde brengen is Adrienne hem bij
het asiel gaan halen. ( Heel heel erg bedankt Adrienne )
Diesel is ontzettend erg vervilt en vervuild. Zo erg heeft Adrienne nog niet eerder gezien.
Adrienne is vandaag al 3 uur met hem bezig geweest. Hij is gewassen en ze zijn begonnen met scheren. Omdat hij zo
bang op tafel is hebben zij hem op de grond geschoren.
Hij zit onder de vlooien en wormen, heeft korsten en wondjes over zijn hele lijf, zijn beide oren helemaal ontstoken, zijn
nagels zijn gruwelijk lang en zelfs zijn poepgaatje zat verstopt.

Diesel is helemaal geschoren. En op 24 juni is hij bij de dierenarts geweest.
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Hij is mager, heeft zoals bekend een enorme oorontsteking en heeft een heel slecht gebit.
Lichamelijk is hij verder gezond.
Voor zijn oren heeft hij een antibioticakuur en zalf gekregen. Daarnaast een pipetje tegen vlooien en
ontwormingstabletten. Omdat dit alles ook een aanslag op zijn lichaam is krijgt hij eerst een paar dagen rust.
Voor het reinigen van zijn gebit en nagels ( waar hij geen last van heeft ) zal hij onder narcose moeten. Dat is nu nog
niet mogelijk.
Er zijn al een aantal belangstellenden voor hem. Over een paar dagen zullen wij met Adrienne overleggen of er al een
kennismaking met een van hen kan plaats vinden.

Uitbreiding van het team
Zoals altijd is het hollen of stilstaan bij ons met herplaatsers en hulpvragen.
Maar het lijkt nu wel of we in een marathon beland zijn. Vele boefjes zijn op zoek naar een nieuw thuis, maar ook
krijgen we veel hulpvragen van mensen die tegen gedragsproblemen aanlopen en die we graag willen helpen zodat hun
geliefde boef toch thuis kan blijven. Baasjes die vragen hebben over verzorging of voer.
Wij willen ons voor 200% in blijven zetten voor de herplaatsingen, en we willen voldoende tijd hebben om gesprekken
te blijven voeren met veelal verdrietige oude baasjes en potentiele nieuwe baasjes. Vaak zijn er nog vragen voor ons of
baasjes hebben onze hulp nodig. Daarom hebben we besloten ons team uit te breiden.
Die iemand was snel gevonden en over onze vraag of ze tot ons team wilde toetreden hoefde ze geen minuut na te
denken, haar antwoord: "JA GRAAG" maakte ons heel blij.
Vanaf heden is Paulien van de Sluis aan ons team toegevoegd. Paulien en haar man Jan hebben 2 herplaatsers via ons,
Bob ( hij is helaas overleden) en Julia. Met Bob en Julia hebben ze 1 nestje gehad, omdat ze heel graag een nakomeling
van deze kanjers wilden hebben. Dat werden er uiteindelijk 2, Roza en Zandor. Uit datzelfde nestje zijn er twee boefjes
herplaatst. Paulien heeft er bij 1 bemiddeld. Zij hebben nu ook een heel mooi plekje gevonden.
We zijn Paulien nu aan het inwerken en wegwijs maken in onze administratie en binnenkort kan ze actief aan de slag.
Paulien, van harte welkom in ons team als nieuwe collega en heel veel succes en plezier!
Ruby, Mascha, Janny, Dorine, Marian en Jantina
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30 juni, de dag van de uitreiking van de vrijwilligersprijs
2017.
Dus op naar Zwolle naar het provinciehuis waar wij heel hartelijk welkom werden geheten
door "de Italianen" een hele leuke band met vrolijke liedjes. De koffie met cake stond
klaar. Om 13.30 uur werd de statenzaal geopend en kon iedereen naar binnen.
Er waren 74 organisaties en 43 personen genomineerd.
Het was een erg leuke middag met video's van een aantal genomineerden, muziek van
"de Italianen" en een spel. Ik ben een paar keer over geïnterviewd omdat men ons goede
doel wel heel bijzonder vondt en men ook tips wilde hoe wij aan onze naamsbekendheid
werkten en hoe wij geld genereren.
Aan het eind van de middag werden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Als organisatie heeft Stichting Bouviersupporters helaas niet in de bovenste gelederen
meegedaan.
Jantina zelf is 5e geworden. Helaas geen geldprijs maar voor ons gevoel zijn alle
genomineerden winnaars want het waren allemaal prachtige doelen.

Het verhaal van Atos
In de voorgaande magazines hebben we u uitgebreid geïnformeerd over Atos. Wegens een
bijtincident bij zijn vorige baasjes hebben wij Atos ondergebracht in een opvang in Duitsland. Dit om te voorkomen dat hij zou worden
geëuthanaseerd. Hij verblijft daar alweer één jaar.

Atos is een eerlijke, grote en sterke bouvier, hij is niet achterbaks.
Hij komt enthousiast aangerend, laat zich lekker kroelen en aaien, maar dat kan hem
plotseling teveel worden en dan begint hij te brommen. Als je dat merkt moet je hem met
rust laten en draait hij zich weg.
Hij is daarbij niet agressief maar hij denkt dan dat je hem pijn wilt doen.
De reden voor dit gedrag heeft te maken met zijn voorgeschiedenis. Bij zijn huidige
verzorger en trainer heeft hij inmiddels het vertrouwen opgebouwd maar met elke nieuwe
baas zal hier weer aan gewerkt moeten worden.
Met Atos moet je een vriendschap opbouwen waarbij hij zegt: Ok, wat je nu doet vindt ik
niet zo leuk maar ik tolereer het omdat je mijn vriend bent.
Hij is inmiddels een aanhankelijke hond geworden, hij waardeert benadering en
knuffelmomenten. Atos is gecastreerd.
Een oudere hond nemen? Waarom niet!
Je krijgt een hond die al volledig opgevoed is, geen pup of puber met alle fratsen en
ondeugd die daarbij horen. Atos is 7 jaar oud maar nog steeds leert hij bij.
Wat je moet doen bij Atos?
Vertrouwen opbouwen, vriendschap sluiten en hem daarvoor de tijd geven.
Atos hobby: voedsel bewaken en verdedigen
Het is dus belangrijk om niets rond te laten slingeren aan voedsel of situaties uit te lokken die
deze "hobby" naar boven brengen.
Verdere wensen:
De mogelijkheid om hem af te zonderen in een aparte ruimte of kennel voor zijn rust en
ontspanning tijdens de gewenningsperiode. Geduld en tijd hebben zijn belangrijk voor Atos.
Atos kan in het pension bezocht worden. Ook is het mogelijk om trainingsuren te volgen met
Atos en zijn vaste trainer om hem te leren kennen.
Ook na herplaatsing staan wij altijd met raad en daad bij.
Meer over Atos kunt u hier lezen: http://www.bouviersupporters.nl/atos.html
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Hallo Benji hier…
Hey hallo
Ik zal mij hier even voorstellen. Ik ben een zwarte bouvierman van ruim 7 1/2
maanden. Sinds 3 mei heb ik een nieuw huisje gevonden bij een snor 2bener
een vrouwelijke 2bener en m'n honden broers. M'n ene broer is heel erg groot
en zwart met wit of andersom...? Hij heet Dommel. Mn andere broer lijkt op mij
maar dan grijs gestroomd. Deze heet Boaz. Dan zijn er nog poezen maar die
moeten mij nog niet zo. Ik vind ze interessant maar krijg steeds petsen op m'n
neus of waai weg omdat ze zo blazen. Pfff opscheppers. Maar doe toch wel
stapje achteruit....
Dan is er nog een vogel die praat met als de 2beners. Heeft me dus al voor de
gek gehouden en toen ik naar m toe ging aan m'n haar getrokken .... was echt
niet leuk. Dus let wel een beetje op dat ik uit de buurt van z’n bek blijf. O ja
weet het weer. Snavel heet dat.
Boaz had ik gezien samen met de 2beners in mijn vorige woonplaats. Was direct
gezellige boel. Dommel zag ik pas toen we na lang in de auto te hebben
gezeten bij mijn nieuwe huis aankwamen. Man man ik schrok me kapot. Hij is
groot!!! Vond het in eerste instantie helemaal niks. Van schrik de hele straat
onder geplast. Schaam me kapot.
Maar die 2beners deden daar echt niet moeilijk over. Gingen we naar een park
waar ik de tijd kreeg om aan m te wennen. Ik een grote mond opgezet. Pfff
deerde ‘m niks. Hoop dat ik ooit ook zo stoer word.

Benji en Bommel

Boaz en Benji

In het begin vond ik alles eng hier. De geluiden zijn anders, het ruikt anders , de 2beners
zijn anders...... Maar ze hebben zo'n geduld met mij! En ik weet het, ik heb me echt een
aantal keren niet van m beste kant laten zien.... Of misschien ook wel hihi. Heb laten zien
hoe veelzijdig ik ben. Dat ik schoenen kan ontdoen van overbodige onderdelen.... Dat ik
kan snoeien als de beste..... Dat ik heel goed kan graven zelfs in een grasmat... Dat ik
bolletjes katoen kan afwinden en dan ook ff ga wassen in het zwembad..... Dat ik boeken
kan ontdoen van gelezen bladzijden scheelt een hoop pagina's omslaan....
En zo kan ik nog wel ff doorgaan. De vrouwelijke 2bener zei toen tegen mij dat ik een
goede hulphond zou kunnen worden. Nou als ik dat dan allemaal mag.... dat zou tof zijn!!!
Zou ik dan best wel willen... hihi
In de 1 1/2 maand dat ik hier nu ben al zoveel geleerd en mee gemaakt. Verplichte rust
zodat ik beter ging slapen. Naar het meer geweest om te zwemmen prachtig is dat. Mee
met broer Boaz want die traint om reddingshond te worden. Zo knap!!! Naar de trimsalon
omdat al m'n haar voor m'n ogen hing en de vrouwelijke 2bener graag m’n ogen wilde zien.
Ja ik weet het ze zijn prachtig. Maar ik kan haar daarmee niet voor de gek houden jammer
hoor. Ook snuffelen overal en rustig aan de lijn meelopen moet ik hier. Dat vind ik dan
weer minder.
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Is toch gaaf om mensen weg te jagen met een grote mond En er naar toe te springen? Ik dacht van wel. Maar die
2beners vinden duidelijk van niet. Gooien ze opeens lekkere dingen in het gras als er zijn 2bener op zijn gek ding met 2
wielen aan komt. Mmm ik moet dan kiezen maar kies toch eerst voor het lekkers. En als ik klaar ben is die 2bener op
dat ding weg. Krijg dan wel allemaal complimentjes dus zal wel een goede keuze maken toch? Een ik wordt zo blij van
al die complimentjes. Maak me dan nog groter. En laat m'n staart heel blij wapperen. Tuurlijk kijk ik dan ook of die
2bener het ziet.... Krijg dan ook lekkers als ik dat doe. Is dus een win win situatie...
En sinds zaterdag (24 juni)zit ik op school. De hondenschool van juf Silke. Volgens die 2beners moet dat, en leer ik
daar allemaal leuke dingen die alles wat makkelijker maken.... Nou ben benieuwd hoor. Ik doe in ieder geval heel erg
goed m'n best want dan krijg ik allemaal lekkere dingen.
Voor nu ga ik stoppen. Maar misschien mag ik nog wel eens wat vertellen van de 2beners van bouviersupporters.... zou
gaaf zijn toch? Ik beleef in ieder geval genoeg.
Hele dikke knuffel voor alle bouven en 2beners
Van #Benji
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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

Florix
Floris zat in juni 2015 in een asiel. Er werd geschreven dat hij in 2002 geboren zou zijn, later bleek hij in 2012 geboren te zijn.

Naar aanleiding van jullie magazine en het
verhaal over de boef met glaucoom wil ik graag
onze ervaringen delen.
Komende zomer is deze grote lieverd 2 jaar bij
ons. Al snel hoorden we in de dierenkliniek in
Vorden, daar waren we met vakantie, dat in zijn
rechteroog de lens verkeerd zat. Er werkt daar
een paar keer per week een Duitse oogarts, dr.
Christiane Gorig. Zij vertelde dat dit een
aangeboren afwijking is. Met dat oog zou hij
nauwelijks / niets zien. Afgelopen winter kreeg
hij in het linker oog acuut glaucoom. De arts
kreeg de druk niet naar beneden met
druppelen. Helaas is hij met dit oog dus blind
omdat de oogzenuw onherstelbaar beschadigd
raakt door de druk. Wij waren erg verdrietig en
dachten aan inslapen..
Echter deze stoere jongen redt zich prima.
Loopt zelfs los, ook op het strand! Hij geniet van zijn leven en wij van hem!
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Bas
Even een bericht van Bas, de herplaatser (eind 2014) uit A..
Ja, hij is goed gewend en het is een scheet van een beest. Luisteren
gaat redelijk goed, met andere honden is het nog wel eens een beetje
aftasten.
Hij is gek van kleine hondjes en bepaalde honden moet hij gewoon niet
als hij die ziet dan gaat hij meteen in de aanval.
Hij had weinig tot geen conditie toen hij hier kwam, dat hebben we
gaandeweg wat opgebouwd. We lopen nu 4 keer per dag een half uur.
Als het weer het toelaat dan lopen we ook wel wat langer. Hij kan goed
alleen zijn in de periode dat ik naar het werk ben, als ik dan thuis kom
is hij helemaal blij en komt hij met z’n bot aan lopen.
We gaan dan meteen een ronde lopen als we terug komen gaan we
eten. Tuurlijk krijgt hij ook wel eens een stukje brood met goede boter
en een lappie kaas.
Brokken alleen kan hem niet zo bekoren. Daar moet iets van vlees
doorheen. Dat wordt afwisselend gekookte kip of lamshartjes, dat vindt
meneer heerlijk hoor. Sinds kort doe ik er ook wat glucosamine extra
doorheen. Hij wordt wat stram in de botten.
Hij heeft wel regelmatig problemen met de oren. Nu doe ik als voorzorg elke week een half pipetje,( per oor) otoclean in
z’n oren. Dat gaat nu redelijk goed.
Ja, ik ben erg wijs met dat beest het is zo’n lieverd. Hij is goed waaks en als ik zeg dat het goed volk is dan gaat hij op
z’n mat liggen. Maar houdt alles scherp in de gaten.
Autorijden vind hij prima als we dan een hond tegen dan breekt hij bijna de
boel af dan is hij furieus. Of dat nou komt dat dat hij achterin zit, toch soort
opgesloten, ik weet het niet.
Bas hoort er echt bij, hij heeft hier in huis redelijke ruimte, ( heeft de
meeste ruimte, haha) Buiten wil hij alleen als ik ook buiten zit, zodra ik
weer naar binnen ga is hij ook weer binnen.
Hij wordt in september 9 jaar, ik hoop dat hij nog jaren mee kan. Daar doen
we ons best voor.
Nou, nu weten jullie weer even hoe het met Bas gaat. Succes met jullie
goede werk.
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Bjorn
Op 2 mei 2017 kwam hij dan, samen met zijn tijdelijke baasjes
en gelukkig ook in aanwezigheid van Jantina die zo lief was om
zelf bij de ontmoeting aanwezig te zijn.
Wat waren we benieuwd en ook een beetje bezorgd of er een klik
zou zijn tussen onze Nora en deze bijna 8 jaar oude niet
gecastreerde reu.
Maar zoals Jantina al voorspelde was Björn een echte gentleman
die zeker niet zich zomaar zou opdringen aan onze wat verlegen
Nora, die bij vorige kennismakingen met andere bouviers een
tweetal nare voorvallen had meegemaakt waarbij zij op haar
eigen terrein werd aangevallen en toen vluchtgedrag vertoonde.
Zo omstreeks 10.30 uur kwam de tijdelijke eigenaar met haar
vader en een prachtig blonde bouvier Björn.
Samen met Björn en met Jantina zijn zij toen gewandeld naar
één van de grote terreinen op de boerderij gelegen vlak bij de
Baakse beek. Björn aangelijnd had ontzettend veel te snuffelen
en deed hier en daar als een echte reu zijn plasje.
Hij had het zelfs niet in de gaten dat ikzelf ondertussen onze
Nora uit de buitenkennel gehaald had en los naar de zelfde plek
had meegenomen waar zij in volle galop Björn naderde die nog
steeds druk bezig was met zijn snuffelen en de onbekende teef
geen eens in zijn buurt had opgemerkt.
De ontmoeting begon met een kleine snauw van onze Nora
waarop Björn als een echte gentleman wat afstand nam zo van:
Oeps sorry ! De klik was er dus direct alleen al omdat Björn Nora
Bjorn
in het geheel niet aandrong op enige nader contact en beiden
hun eigen leventje leidde. Mee naar binnen genomen het zelfde: Beide honden lagen rustig in de kamer en zelfs onze
nogal bemoeierige papegaai aanvaardde Björn als een lang bestaand gezinslid.
Tot de dag van vandaag gaat het tussen beide honden prima en staan beiden het elkaar toe besnuffeld te worden of
eens even te spelen.
Nora wordt zelfs wat overmoedig en probeerde na het nuttigen van een pens staafje in de tuin het staafje van Björn
ook maar even op te eten waarop Björn met een flinke snauw daar de lijn trok wat ook werd geaccepteerd door onze
Nora.
Alles loopt dus uitstekend en wij zijn dolgelukkig met onze nieuwe aanwinst Björn waar echt meer karakter inzit dan hij
in eerste instantie laat blijken.
Zo beet hij gelijk de dierenarts bij het vernieuwen van zijn prikken en
kennelhoest. Zo is hij eveneens sinds een week zeer wakend en aarzelt niet
dat aan ieder die hier niet thuis hoort duidelijk te maken maar laat ik
iemand binnen dan is dat goed en gaat hij rustig in de kamer liggen.
Los van de lijn zit er nog niet in en ik train hem nu op het netjes naast
lopen en niet trekken op onze meerdere wandelingen in het buitengebied.
Zijn verlatingsangst is nog groot en of we dat er uit kunnen krijgen moet
nog blijken.
Op 26 mei 2017 heeft Björn zijn 8ste verjaardag gevierd in zijn nieuwe
huis en hij en natuurlijk Nora kregen een lekkere verrassing.
Een herplaatsing dus die onder de leiding van Jantina fantastisch is
verlopen en een nieuwe vriend voor Nora en ook voor mij en mijn vrouw.
Wij hopen nog veel jaren van beide honden te mogen genieten ! Dank
jullie wel lieve bouvier herplaatsers voor de fantastische begeleiding en de
wetenschap dat Nora en Björn qua karakter de klik zouden zijn waarop wij zo hoopten !!!!

Nora
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1 juni
Je gelooft het toch niet! Nora die Björn blijft uitdagen te spelen
waarna een schijngevecht en veel rennen rond de tuin begint! Is
dat de wat angstige Nora. Ook Björn waardeert dit uitje wel !!
Kijk nou eens daar lig ik dan lui in het gras en LOS! Ik luister nu
perfect naar mijn baas. Ik loop los naast hem mijn kop bij zijn
knie en ga ik soms. Iets te hard lopen dan zegt de baas " korter
" en dan loop ik weer netjes naast hem met mijn kop omhoog
goed op de baas lettend! Dan ga ik naar de Baakse beek en dan
mag ik rondrennen met Nora die mij nu uitdaagt om samen te
spelen ! Dus ik voel me gelukkig en echt thuis hier!
En ........ Nora is gek op mij wie kon dat nu denken we zijn echt
een stelletje! Mij verbaast het niet echt want wie kan zo'n blonde
vent weerstaan ????

Logan
In mei 2017 werd de net 1-jarige Logan met heel verdriet, maar in het belang van
Logan bij ons aangemeld. Een nieuw thuis voor haar werd heel snel gevonden.
Bericht van de voormalige baas:
Na lang twijfelen en met pijn in mijn hart heb ik besloten dat het beter is voor mijn
jongste telg, Logan, om haar te herplaatsten. Waarom? Omdat ze duidelijk geen
plek had in mijn roedel, zich niet kon ontwikkelen zoals dit zou moeten en daardoor
veel stress had en niet goed in haar velletje stak, wat resulteerde in grote
eenkennigheid naar ‘vreemde’ mensen en soms angst om de raarste dingen en
gebeurtenissen. Mensen die mij zeer goed kennen weten dat ik zo’n beslissing niet
zomaar neem, maar alleen heb gehandeld in het belang van Logan.
Soms moet je kunnen erkennen en durven toegeven dat jij niet het beste en juiste
baasje bent, ook al is dit heel moeilijk, althans voor mij wel in ieder geval. Gelukkig
zijn er met bemiddeling van Stichting Bouviersupporters, Jantina, heel snel nieuwe
baasjes gevonden voor Logan, en wat voor nieuwe baasjes . . . Logan had het niet
beter kunnen treffen!
Bij de kennismaking op Hemelvaartsdag was de ‘klik’ er meteen bij C. en R. en
hebben zij Logan direct meegenomen, ook omdat het een lang weekend was en
Logan dan alle tijd had om te ‘wennen’. Nou dat wennen ging heel snel . . . op de
weg naar huis lag Logan al snel met haar kop op de leuning tussen de voorstoelen
en ook bij thuiskomst ging de kennismaking met de 2 katten voorspoedig. Er waren
nog wel wat angstmomentjes, vooral op ‘vreemd’ terrein, maar voor de rest verliep
het allemaal voorspoedig en merken de ‘nieuwe’ baasjes eigenlijk niet zoveel van
het gedrag wat Logan bij mij vertoonde. Ze is heel aanhankelijk en volgt C. en R. op
de voet. Ze is al helemaal thuis! En wat doet mij dit ontzettend goed . . . ondanks
dat ik mijn ‘clowntje’ nog iedere dag ontzettend mis, is het zo fijn om te weten dat
ze haar juiste thuis heeft gevonden!
Logan krijgt alle aandacht (en meer) die ze zo verdient en nodig heeft en ze is in 10 dagen al zo ontzettend veranderd
in positieve zin . . . C. en R., ik ben zo super blij met jullie als nieuwe baasjes voor Logan, ze had het niet beter kunnen
treffen! En natuurlijk ook Jantina van Stichting Bouviersupporters hartelijk dank voor het vinden van de juiste match!
Jullie zijn toppers!
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Bericht van de nieuwe baasjes:
Vanaf hemelvaartsdag zijn wij de trotse "hondenouders" van Logan. Wat een onwijs leuke hond is Logan! Gaat
supergoed hier! Met de katten gaat het goed, ze kan hartstikke leuk met de bal en andere speeltjes spelen, uitlaten
gaat prima. Slapen naast ons bed ging ook super. Kortom: we zijn onwijs blij met deze lieve knuffel met pit!
Wat een plezier hebben we al met deze onstuimige jonge wildebras. Ze kan onwijs
leuk spelen met andere honden maar zichzelf kan ze ook prima vermaken.
Daarnaast is het ook een heerlijke knuffelkont, het liefst kruipt ze bij je op schoot.
En sinds kort kan ze zwemmen! Superleuk hoe ze in en met het water speelt. Ooh,
en dan vergeet ik nog bijna te vertellen dat ze ook nog eens heel goed luistert!
L., we hebben echt een fantastische hond aan Logan en kijken uit naar alle leuke
dingen die we nog gaan meemaken!.

Roos
Vanwege omstandigheden werd er in mei 2017 voor Roos een nieuw thuis gezocht. Roos
is een lieve aanhankelijke en waakse hond die graag iets voor je doet. Ze kan goed met
kinderen. Roos is een speelse actieve hond die graag een eind loopt en rent om haar
energie kwijt te kunnen.
Op 3 mei is zij verhuisd. Haar nieuwe bazen zijn heel blij met haar.
Zij stuurden ons dit bericht:
“Het spijt ons heel erg voor het oude baasje en wellicht andere mensen die zeer verdrietig
zijn dat Roos herplaatst moest worden, maar wij zijn gelukkig dat ze bij ons mocht komen
wonen.
Nadat wij in de afgelopen jaren 4 hele lieve bouviers vanaf pup hebben gehad wilden we
nu iets betekenen voor een herplaatsbouvier.
Wat ons te wachten zou staan met een volledig vreemde volwassen hond wisten we echt
niet. We dachten dat het best wat tijd nodig zou hebben om wederzijds vertrouwen op te
bouwen.
MAAR TOEN KWAM ROOS!!
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Ze heeft ons hart als in een storm veroverd. Ze is zo ontzettend lief en charmant. Ze is fantastisch opgevoed, waarvoor
wij de vorige eigenaar enorm bedanken. Het lijkt wel of ze altijd al bij ons heeft gewoond. In het bos bij ons staat ze al
bekend als de "bonte hond" Iedereen is blij voor haar en ons. Ze is vriendelijk tegen alles en iedereen. Mocht er toch
een hond zijn die ze niet zo leuk vindt dat laat ze die gewoon links liggen.
We willen jullie nogmaals heel hartelijk danken voor de bemiddeling en wensen jullie nog heel veel succes voor de
toekomst.

Whiskey
Wiskey is een raszuivere bouvier die geboren is in augustus 2016.
Hij komt uit een echte werklijn en het is dan ook een hond waar echt wat
mee gedaan moet worden en die uitdaging nodig heeft.
Wiskey is in een asiel gekomen omdat hij heel beschermend gedrag in huis
begon te vertonen, vooral bij de vrouw des huizes. Hierdoor kon visite niet
meer fatsoenlijk binnenkomen en mocht ook de man deze huizes soms niet
meer bij zijn eigen vrouw in de buurt komen!
Bij ons stond er iemand ingeschreven die zo’n hond zocht en die is kennis
gaan maken. Na 2x bij Whiskey geweest te zijn is hij op 17 mei meegegaan.
Ook met hun eigen hond en Whiskey gaat het goed.

8 juni
Whiskey voelt zich al helemaal thuis hier bij ons. Hij is hier nu 3
weken, maar het lijkt al veel langer. We gaan nog veel genieten
van hem.
Hij past zich al aardig aan en is af en toe ondeugend. En leert
het al om verkeerd gedrag af te leren. Samen met onze andere
hond Shenna gaat het ook heel goed.

Allemaal modder
op de tegels ...Er ligt iets zwarts onder de aanhanger ......met modder op
de neus kijkend naar mij zo van ........wat is er loos ik was het niet hoor
lijkt Whiskey te zeggen .
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Boris
Boris is geboren in mei 2016. Het is een schat van
een beest. Hij is waaks, en een lieve leergierige hond,
er zit geen kwaad in. Hij is nogal onstuimig. Er moet
echt met Boris wat ondernomen worden. In welke
vorm dan ook.
Wij hebben helaas geen tijd meer om verder te leren
met Boris ivm nieuw werk. Het is een hele moeilijke
keuze maar we gunnen hem toch een betere plaats
dan wat hij nu bij ons in het gezin heeft.
27 mei is hij verhuisd.
Eerste berichtje:
“Boris opgehaald was nogal hyper.
In de auto was hij rustig. Ook de overnachting in ging
goed. “
Bericht van 21 juni:
“Het is alweer ruim 3 weken geleden dat we Boris
hebben opgehaald. Na een perfecte reis in Frankrijk
aangekomen. De begroeting met de andere twee
verliep iets stroever dan verwacht. Opeens had Boris om wat voor reden dan ook een probleem(pje) met H.. Daarop
heb ik contact opgenomen met Marian van de Bouviersupporters en met haar adviezen zijn we een heel eind verder
gekomen.
Inmiddels hebben we Boris lekker geschoren en ben ik bij de
dierenarts geweest. Anti vlo/teek en een wormenkuur
gehaald. Op advies van deze dierenarts ben ik ook weer terug
naar puppyvoer. Hij vindt het feit dat Boris groot is geen
reden om hem al volwassenen voer te geven daar hij bang is
dat hij toch een aantal essentiële vitaminen/mineralen voor
zijn ontwikkeling zal missen. Ook heb ik een harnas
aangeschaft om daar mee te trainen om Boris beter aan de
lijn te leren lopen. Hij vindt het leuk om te oefenen dat wil
zeggen als hij maar lekker de aandacht krijgt. Dan gaan we
samen het bos in opdat we niet afgeleid worden door die
andere 2 honden.
Aan het einde van iedere dag gaan we met zijn vieren
wandelen. Dan gaat het prima tussen hem en Mira. Vanwege
de leeftijd gaat Thebo niet meer mee, maar des te leuker
hebben die andere twee het dan. Boris loopt dan los en komt
vrijwel meteen als we hem roepen. Het blijven liggen op de
plek heeft hij de grootste moeite mee. Maar ja, we zijn net
begonnen.
Relatie met ons is nu prima. Het is een blije, vrolijke, ietwat
onstuimige hond. Zeer aanwezig, houdt alles in de gaten en
niet altijd makkelijk met vreemden in huis. Hij is dan erg
nerveus en weet niet goed wat hij ermee aan moet. Met
Thebo, het oude mannetje gaat prima. Met Mira blijft het nog
steeds een beetje lastig in het zoeken naar de rangorde. Ze
was namelijk hier het koninginnetje in huis en ze ziet in Boris
een groot gevaar. Maar ook dat gaat, na enkele tips van
Marian, steeds beter.
We hebben er alle vertrouwen in dat het ook uiteindelijk met
Mira wel goed zal komen. En de uitdaging is er nog steeds om Boris naast me aan een losse riem mee te krijgen. We
houden vol.”
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Kajam
Helaas door omstandigheden moest Kajam in december 2016 naar een nieuw thuis. Op 24 december is hij verhuisd.

Juni 2017
“Hier zijn een paar foto's van Kajam*. Hopelijk vinden jullie ze net zo leuk als wij.
Hij vond het heel spannend maar deed het geweldig wel total loss na afloop. Gaat steeds beter met andere honden.
Hij snapt hoe het werkt. Loslaten in het bos durven we nog niet. Hij heeft regelmatig " bananen in zijn oren " dus aan
een heel lange lijn voorlopig. Hij vindt ons zo belangrijk dat dat wel goed gaat. Het heeft meer te maken met het zien
van een konijntje of hond en er achteraan gaat....hoort dan niks denken we.
Maar het is een super hond en hij hoort helemaal bij ons. Er zijn al mensen die hun mening over " enge gevaarlijke
felle" bouviers hebben herzien nu ze Kajam hebben meegemaakt.”

( * De andere foto’s van Kajam staan op de eerste en laatste pagina van dit magazine)
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Monza
Vanwege omstandigheden werd er voor Monza, een teefje geboren in augustus 2007, in november 2016 een nieuwe baas gezocht. Op
4 november 2016 is zij verhuisd.

Hierbij een paar foto’s van mijn Mons. Heel blij altijd, maar jammer genoeg erg ziek.
Omdat ik de dikke buik en het keel schrapen van Monza niet vertrouwde toen ik haar kreeg, heb ik haar helemaal goed
laten onderzoeken. Heb in eerste instantie vochtafdrijvend injecties laten geven . Echter toen bleek dat ze gescand
moest worden. Heb haar buik en borst laten scannen. Uitkomst: een gezwel dat tegen de rechterborstkamer aandrukt.
Daardoor is de afvoer niet goed. Geef haar nu, op advies van de dierenarts, naar eigen inzicht vochtafdrijvende
tabletten. Gaat tot nu supergoed!!
Mons is dus een hond van een dag. Maar iedere dag met haar is een feestje. We zijn erg gelukkig met elkaar. Wilde
jullie dit even laten weten.

Itam en Tara
Itam is in november 2014 herplaatst.
https://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html
Sinds maart 2017 woont Tara bij hem en zijn bazen.

Hoe het gaat?
Super!!
Alleen hebben onze schatjes het een beetje
warm net als wij.
Taartje en Itam hebben het heel goed naar hun
zin saampies.
We zijn nog steeds dol gelukkig met hen.
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Nero
Nero is mei 2016 herplaatst.

25 mei 2017
Hoi Jantina, allereerst lieve groetjes van ons!
Even een vraag:
Nero heeft nogal last van broze nagels, ze splijten af en
toe. Ken jij dat? Daarnaast zagen we dinsdag bloed uit
z'n penis druppelen.
Jantina heeft geadviseerd om in ieder geval even bij de
dierenarts naar z'n prostaat te laten kijken.
Het blijkt inderdaad dat zijn prostaat vergroot is. Hij heeft
daar nu medicatie voor.
13 juni
Het gaat beter, maar nog niet helemaal goed.
Zijn vriendin Melly is ingslapen.
Daarnaast hebben we een haaranalyse lagen doen en
daaruit is gebleken dat hij een vitamine tekort heeft en dat hij daardoor een wat zwakker immuunsysteem heeft. We
geven nu een homeopathisch middel en een samenstelling van kruiden en over 3 maand gaan we weer een haaranalyse
doen om te kijken of het beter is.
We merkten wel dat hij erg treurde om het verlies van Melly. We hebben dus besloten om er weer een leuke
herplaatsdame bij te nemen en dat is een riesenschnauzer geworden. Ze is nu net hier en blijft 4 weken op proef. Als
het goed gaat dan blijft ze. Ze vinden elkaar wel heel erg leuk.

Chico
Chico is getrimd. Het viel best mee.
Moest wel een muilkorf om en hij heeft wat gegromd zoals ik van hem gewend
ben.
Hij heeft 2 kale plekjes op zijn kop. Rest van de hotspot.
Zei tegen de trimmer: “Chico is een afgekeurde politiehond, daar stonden 2
kleine zwaailichtjes op. Hahaha.”
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Bram (Kim)
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn fokker. Op 6 januari 2017 is hij verhuisd.

4 mei
Er is een vriendin geweest die ook met onze vorige boef heeft
geholpen. Ze is trainer.
Bram is buiten vol prikkels en reageert fel op andere honden. Thuis
moeten we tips hebben als er visite komt.
Bram is dan opdringerig. Hij springt tegen ze aan en is nadrukkelijk
aanwezig. Ze heeft al veel tips gedeeld waar we mee aan de slag
kunnen.
Juni 2017
Bram is lekker mee geweest op vakantie. Het is geweldig gegaan.
Autorijden vindt hij helemaal prima, ook al kan hij haast niet over
de bagage heen kijken haha.
Bram is geslaagd voor de hotelproef!
De 1e dag vond hij het maar gek. Heel kort alleen gelaten en weer
terug. We hebben de receptie gevraagd ons te waarschuwen als hij
gaat blaffen maar het is niet gebeurd. Wanneer we 's avonds gaan
eten volstaat een nee en gaat hij weer rustig liggen in de kamer.
Steeds gezorgd dat er vertrouwde dingen lagen zoals lap, touw en
bal.
Heerlijk gewandeld met hem. Andere honden winden hem nog erg
op. We zaten op een terras, hij zag een hond en begon hard te
blaffen. Een mevrouw naast ons werd kwaad en zei dat ze bijna van
haar stoel viel van schrik. Ja hij blaft hard. Hij hoort er helemaal bij.

Raya
Raya is een teefje geboren in december 2015. Het is een lieve maar onzekere
hond en heeft daardoor structuur nodig.
Zij kan "uitvallen" naar mountainbikers en hardlopers. Ze is sterk, daardoor
kan ik haar niet aan en ben ik heel bang dat het een keer fout gaat. Mijn onrust
slaat natuurlijk ook over op Raya. Dit staat een gezellig ontspannen wandeling
in de weg en dat is voor beide geen prettige situatie. Daarom werd zij bij ons
aangemeld.
Op 17 juni was de kennismaking. Het was liefde op het eerste gezicht en Raya
is meegegaan.
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Raya was super in de auto. Eerst even gezeten en de rest ontspannen gelegen. Ze is nu rustig het huis aan het
verkennen, heel rustig maar ze houdt W. wel in de gaten. Gaat helemaal goed komen met haar. We doen nu rustig aan
en dan even trainen met haar. Dat goed aan de lijn lopen komt zeker goed. Wij zijn superblij, want het is een scheetje
en ze voelde meteen eigen. Bedankt voor de hulp en we laten zeker nog van ons horen.

25 juni:
Het voelt alsof ze al heel lang hier woont zo vertrouwd en Raya voelt zich al helemaal thuis.
Was meteen al goeie vriendjes met iedereen die op bezoek kwam. Aan de lijn lopen gaat ook al beter maar ze is af en
toe een beetje Oost Indisch doof. Ze denkt met knuffelen overal onderuit te komen of haar zin te krijgen. We hebben
haar aangemeld met W. op een cursus GG voor beginners. Wij denken dat dit ook goed is voor haar socialisatie. W.
kan dit wel alleen, maar dan is er geen afleiding genoeg. 8 Juli is de eerste les. Klein groepje etc. Verder is het een
scheetje, lekker speels en héél lief. Heel af en toe een drammertje. Géén blaffer ofzo. We kunnen nog niet echt iets
negatiefs ontdekken.

Brenna ( Does)
Does is een teefje geboren in mei 2014. In en rondom het huis
waren er geen problemen, maar Does is een keer achter een
klein hondje aangegaan en nu was er de angst dat het weer zou
gebeuren. Met veel verdriet werd er een nieuw thuis voor haar
gezocht.
Op 18 juni zijn Does en haar baas naar de belangstellende
geweest om kennis te maken. Op neutraal terrein was de
kennismaking van Does met de hun hond. Die verliep heel goed
en Does is met hun meegegaan.
Bericht van haar nieuwe bazen:
“Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat Brenna (voorheen
Does) bij ons mag komen wonen.
De eerste dag was spannend. Zowel voor haar als voor ons en
zeker ook voor onze andere boef Nikan. Hij vond het maar
vreemd dat hij de aandacht moest delen en dat ZIJN baasjes
een andere hond zaten te aaien. Je zag hem denken 'wanneer
gaat ze weer weg?' Er werd wel wat afgesnauwd en uitgevallen
maar ook weer niets om echt van te schrikken. Het heeft nu
eenmaal even tijd nodig, dat wisten wij ook wel.
De eerste nacht heeft Brenna flink gejodeld. Ze was gewend in een bench te slapen en bij ons slapen ze gewoon op een
kussen in de gang. Maar ze heeft niets in huis gedaan en ook niets aangeraakt. Zo lief!

Pagina 21

Dag twee ging het meteen een stuk beter met ons nieuwe duo. Er werd niet meer gesnauwd of uitgevallen. Nikan
begon voorzichtig te ontdooien. Ze hebben zelfs al samen in de auto gezeten richting het bos!
En vandaag ..... samen het erf bewaken, samen de baasjes begroeten en samen geaaid worden. Kortom, we hebben er
alle vertrouwen in dat dit een mooi huwelijk wordt. En Brenna? Ze doet het fantastisch. Ze is lief, wandelt netjes met
ons mee en doet ontzettend haar best met alles. We zijn super trots op haar (en op onze andere kanjer). Nogmaals
onze dank aan jullie en wij blijven jullie zeker steunen in het goede werk dat jullie doen.
Groetjes S. en D. van der B.

Nikan en Brenna zoeken elkaar in huis steeds op. Wat hebben wij een geluk met twee van die toppers!
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Boy
Boy was net 1 jaar toen hij bij ons ter herplaatsing werd aangeboden. Hij is te druk
voor de boomertjes en ze zijn dan niet altijd op hun gemak. Ook vanwege
gezondheidsklachten is het niet altijd mogelijk om hem de wandelingen te geven die
hij nodig heeft. We hadden gehoopt dat hij zoals onze vorige bouvier zich wel zou
kunnen aanpassen. Maar zijn enthousiasme en karakter zijn voor mij te groot en
sterk. Daarom met heel veel pijn in het hart en met vele tranen de beslissing om
hem een beter en mooier en actiever leven te willen geven.
Op 21 juni is Boy op proef meegegaan.
22juni
Goede morgen, hier een bericht van Boy. Wij zouden hem Max noemen, maar na
een kleine onenigheid met de kinderen, is nu democratisch gekozen voor Boyd.
Omdat de buurjongen Boy heet, moest er wel een naamswijziging komen.
De eerste avond en vroege ochtend goed gegaan en zonder huilen of janken rustig
geslapen, maar jeempie, wat een indrukken! Rustig ligt hij nu, bij de ventilator te
'luchten' en wij? Wij zijn helemaal verliefd. Hij is zo lief, ook voor Sam. Luistert goed
en is lekker zichzelf. Vandaag rustig doorkomen en vanavond weer naar het koele
bos.
23 juni
Goede avond, even een update. Wat een indrukken en alles is nog nieuw voor hem. Wel begint hij zijn plek in de roedel
te vinden en laat zich goed leiden. Dank zij jouw hulp. We blijven oefenen, de hele dag door en dat werpt zijn vruchten
af. De heide en in het bos in de ochtend en in de avond is een feest en telkens vol nieuwe indrukken. Hij heeft voor
iedereen en alles aandacht. Af en toe houdt hij zelfs ons in de gaten en houden wij zijn aandacht. Hij geniet als hij als
beloning aan de lange lijn mag! Het komt goed!
25 juni
Vanochtend was processie en dit vond Boyd wel
interessant, maar tegen drukte is hij niet bestand en
gaat dan hij blaffen uit schrik naar mensen en al het
andere. Een taakje voor ons erbij, maar als een
hulphond vanaf zijn eerste jaar nog alles kan leren,
zal dat met Boyd ook wel goed komen.
Vanmiddag beide honden gewassen, wat geen enkel
probleem gaf, en nu ruiken ze al meer gelijk: dat
schiep meteen een band en uitte in de eerste echte
speelpartij. Sam startte het spel en eindigde het:
sterk staaltje van onze mini-hond.
Op onze vraag of Boyd blijft kwam het volgende
antwoord:
Dat klopt als een zwerende vinger: wij willen hem
nooit meer kwijt!!!
Blij zo'n passende hond gevonden te hebben;
kunnen het bijna niet geloven!
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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.

Max
18 oktober 2008 - 26 mei 2017

Max is een stoere kerel van ruim 6 jaar oud. We zijn voor hem op zoek naar mensen die verstand hebben van het
ras en weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Wanneer Max iets niet wil zal hij dit duidelijk laten merken. Hij kan
dan soms wat fel reageren. Met de juiste aanpak wil hij veel voor je doen en luistert dan ook perfect. Met deze
woorden stond Max in 2015 op de website van een asiel. Max is verschillende keren geplaatst geweest en net
zoveel keer weer terug naar het asiel gebracht. Arme Max raakte steeds meer in verwarring.
Een echtpaar dat hem al langere tijd in de gaten hield is toen toch gaan kennismaken.
Max kwam, zag en overwon. Er was een enorme klik en Max ging mee. Van alle gedragsprobleempjes die Max zou
hebben is niks meer van te bespeuren. Max is een lot uit de loterij, ze zijn dolgelukkig met hem... Op 1 ding na....
Max moet haast een kruising zijn met een labrador of retriever, hij verhaart verschrikkelijk en z'n vrouwbaas is
vreselijk allergisch. Maar dat nemen ze maar op de koop toe, daar zijn medicijnen voor te krijgen die de boel
enigszins onderdrukken. Max gaat in ieder geval nooit meer weg.
Tot op 26 mei een hartstilstand bij Max hier een einde aanmaakten.
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Op de koffie bij Kim
Jaren geleden, in de beginperiode van de Bouviersupporters,
hebben wij Kyra, een bevallige oudere dame herplaatst bij M.
Vele malen hebben we elkaar mogen ontmoeten bij een
wandeling van ons. M. heeft vorig jaar zelfs de wandeling in
Vorden voor ons georganiseerd. Kyra was toen te oud om nog
mee te kunnen.
Op een gegeven moment kwam het verdrietige bericht dat Kyra
overleden was.
Natuurlijk moest er weer een hond komen.
Op een gegeven moment werd er een ouder bouvierteefje
aangemeld en die zou perfect bij M. passen. Dat bleek ook zo
echter na 2 weken kwam er telefoon van de zoon van de oude
baasjes. Hoe dat verlopen is heeft u in het vorige magazine
kunnen lezen.
M. troffen we nog op onze wandeling in Bussloo, wat voor haar
erg wennen was zonder hond.
In de week na de wandeling kwam er een blond teefje Kim op
marktplaats welke wel heel dichtbij mij (Jantina) en redelijk
dicht bij M. woonde. De contacten werden gelegd en het was
vanaf dag 1 dikke mik.
Ik heb de beiden onlangs bezocht en gezellig koffie gedronken
en bijgekletst. Kim heeft het reuze naar haar zin met de enorm
grote tuin en geniet van haar wandelingen samen met M.
Kim is een hele makkelijke hond en heeft zich heel snel
aangepast.
Binnenkort gaat ze af en toe mee met de uitlaatservice,
benieuwd wat ze daarvan vindt.
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Wat ontvangen foto’s

Banjer kan zo heerlijk naar het strand

Shiva en Nero als prinsen op hun luchtbed.

Rayco was op vakantie

Boris en Benno

Brando al weer 7 jaar

Liv is voor het eerst getrimd.
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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

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

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
Augustus 2017
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Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)
Mirjam Kooy Homeopathie

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?

