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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 14 bouviers een nieuw plekje
gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe
huisgenoot.
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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 sinds april 2016. Er
hebben zich vele belangstellende gemeld, echter tot een kennismaking is
het nooit gekomen. Om diverse redenen haakten zij af. Redenen die niets
met Atos te maken hadden.
Tot nu. Op 9 september gaat R. van de opvang met Atos naar de
belangstellenden. Onze duimen draaien dat Atos nu zijn definitieve huis
gevonden heeft.
Op de sociale media zijn er op dit moment levendige discussies over
vaccineren of titeren. Over vaccineren en titeren wordt heel veel gezegd
en geschreven en de meningen zijn enorm verdeeld……Daar waar de
mensen hun kroost bijna allemaal laten vaccineren tegen de meest
voorkomende kinderziekten, lijkt op moment de tendens bij de huisdieren
helemaal de andere kant op te gaan en wil niemand meer vaccineren,
maar wil men titeren……soms zonder precies te weten wat het inhoudt.
Daarom hebben wij aan ‘onze’ dierenarts Anoek gevraagd om hier een
artikel over te schrijven. Dit artikel vindt u op pagina 29.
Wij maken ons grote zorgen. Zorgen dat er de laatste tijd zoveel bouviers
uit de werklijn bij ons worden aangeboden ter herplaatsing. Jonge
bouviers welteverstaan. Jonge pubers die niet meer te handhaven zijn in
de omgeving waar zij tot dan verblijven. Er worden bouviers ter
herplaatsing aangeboden die uitvallen naar alles wat beweegt, slopen,
niet uitgelaten kunnen worden omdat ze de baas zowat meesleuren en
helaas vinden er ook bijtincidenten plaats. Dat laatste is niet eens te
wijten aan de hond, maar aan de situatie. Het onvermogen van de
eigenaar en het hoge energielevel van de bouvier. Wij vragen ons af wat
er aan de hand is en, nog belangrijker, hoe we dit kunnen aanpakken.
Lees verder op pagina 6.
Graag willen wij Iwan bij u onder de aandacht brengen. Iwan zoekt een
nieuw thuis waar hij de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Meer over
Iwan kunt u lezen op pagina 5.
Zondag 3 september 2017 waren wij aanwezig zijn op de ‘Jonge Honden’
dag van de NBC in Heteren. Een verslag hiervan staat op pagina 7.

Brenna: Wie legt mijn kussen dan ook
op tafel? Dan klim ik er maar bij.

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
05 september 2017
Achtergrond: Julia diep in slaap
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 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:


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

€

830,00

Donaties voor Diesel

-

50,00
------------

Totaal ontvangen

€

880,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Donatie IG voor Atos

€

200,00

Kosten begeleiding herplaatsingen Chap en Levi

-

40,09

Dierenartskosten Diesel

-

484,85

Portokosten

-

17,16

Bankkosten

-

45,18

Reiskosten

-

45,60
-----------

Totaal

-/- 832,88

Resultaat

----------------€
47,12
=========

Achtergrond: Tjabo in zijn tent
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Speciale aandacht voor…..IWAN
Iwan is een grote reu met stamboom afkomstig uit een goede
werklijn. Hij is geboren in oktober 2013.
De huidige eigenaren hebben hem als pup gekregen en zijn met
hem naar puppycursus geweest.
Na verloop van tijd werd Iwan sterker en kan de vrouw des
huizes hem niet meer handelen. Zij is degene die overdag met
hem moet wandelen en Iwan neemt van de gelegenheid gebruik
om de leiding over te nemen. Dit resulteert in uitvallen naar
voorbijgaande mensen en/of dieren.
Verder heeft Iwan geen ervaring met kinderen of andere dieren
in huis. Hij is ook geen fan van katten.
Iwan is dol op zoekspelletjes en dergelijke en is daar behoorlijk
slim in.
Iwan is graag buiten. Waar hij heel attent zijn territorium wil
observeren en hij blaft als het hem niet zint.

Omschrijving door de huidige eigenaar:
Iwan is zeer intelligent bijvoorbeeld brengt hij
ogenschijnlijk losstaande zaken en acties met elkaar
in verband. Soms doet hij heel aanhankelijk het
andere moment bijvoorbeeld de eerste ontmoeting 's
ochtends ziet hij je nog niet komen. Als we thuis zijn
loopt hij altijd los in de tuin.
Wij zoeken dus nieuwe baasjes die Iwan kunnen
leren dat hij niet degene is die bepaald, maar de
baasjes.
Die over veel ruimte beschikken en weten wat een
werklijn inhoudt.
Die met hem aan het werk gaan.
Wilt u meer weten of kennismaken met Iwan?
Neem dan snel contact met ons op.

Pagina 5

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.

Werklijn.... bezint eer ge begint!
Wij maken ons grote zorgen. Zorgen dat er de laatste tijd zoveel bouviers uit de werklijn bij ons worden aangeboden ter
herplaatsing. Jonge bouviers welteverstaan. Jonge pubers die niet meer te handhaven zijn in de omgeving waar zij tot
dan verblijven. Wij vragen ons af wat er aan de hand is en, nog belangrijker, hoe we dit kunnen aanpakken.
Onze insteek is om een bouvier die om wat voor reden dan ook een nieuw thuis zoekt een blijvend for-ever-home te
kunnen bieden. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld doordat mensen ziek worden, overlijden, verhuizen, scheiding etc.
Wij geven hier geen waardeoordeel aan, het gaat om de hond die in de verdrukking komt.
Waar we de laatste maanden mee te krijgen is van een hele andere orde. Er worden bouviers ter herplaatsing
aangeboden die uitvallen naar alles wat beweegt, slopen, niet uitgelaten kunnen worden omdat ze de baas zowat
meesleuren en helaas vinden er ook bijtincidenten plaats. Dat laatste is niet eens te wijten aan de hond, maar aan de
situatie. Het onvermogen van de eigenaar en het hoge energielevel van de bouvier.
We hebben hier al een tijd geleden aandacht aan besteed. Mensen willen een bouvier en wel zo snel mogelijk. Laten zich
verleiden door een advertentie op de sociale media en kopen een pup uit de werklijnen. Zonder te weten waar ze aan
beginnen. Ja, ze zijn sportief en houden van lange wandelingen. Een cursus gaan ze ook doen. Dit is echter bij lange na
niet genoeg.
Onlangs ontvingen wij een bericht van mensen die dit was overkomen. Mensen die vol goede moed begonnen en wat op
een teleurstelling uitdraaide. Deze situatie met deze hond hadden zij nooit voorzien. En wat geeft het een verdriet bij
de baasjes die met zo'n schattig bouvierpupje zijn begonnen. Ook bij ons gaat dit niet in onze kouwe kleren zitten.
Aanvankelijk proberen we met alle middelen waarover wij kunnen beschikken de hond thuis te houden (dit proberen we
overigens altijd). Wanneer dit echt niet mogelijk is kunnen we besluiten de hond eventueel te herplaatsen.
Dan komt het volgende probleem. Wie wil er een hond uit de werklijn met
bijtincidenten? Maar ja, wat dan?
Wij proberen mensen voor te lichten om, voor ze een bouvier aan te schaffen
zich te informeren. Wij verwijzen naar de pupbemiddeling van de Nederlandse
Bouvierclub. We proberen de mensen voor te lichten over werklijn en showlijn.
Een goede, gekwalificeerde werklijnfokker die aangesloten is bij de rasvereniging
zal een uitstekende keuze kunnen maken voor hun pup. Dat is ook niet de issue.
Waar het om gaat is het "wildfokken". Pups worden met prachtige plaatjes
aangeboden in de advertenties op internet. Uit welke lijnen is soms raden en
men doet maar wat. Zo'n pup kun je gewoon even kopen en het liefst gelijk
ophalen.
Aanvankelijk denken mensen een lot uit de loterij te hebben, want zoals ik al
eerder schreef, ze zijn goedkoper en zien er eigenlijk precies hetzelfde uit.
Totdat ze in de pubertijd komen. Dan wordt het ineens een heel ander verhaal.
In een aantal gevallen nemen de honden de leiding ineens over en belanden de
baasjes (die dit nooit hadden verwacht) in grote problemen en kunnen de jonge
boef niet meer handelen.
Daarom willen we iedereen vragen met ons mee te denken hoe wij dit grote
probleem kunnen oplossen.
Wat kunnen we doen om het aantal uit de hand gelopen situaties voor kunnen zijn ?
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‘Jonge Hondendag’ 3 september 2017
Al vroeg togen wij, bepakt en bezakt, naar Heteren voor de ‘Jonge Hondendag’
georganiseerd door de Nederlandse BouvierClub. De rit was prachtig met zon en
mist.
Eenmaal aangekomen in Heteren was de mist helemaal opgetrokken.
Onze stand was weer snel opgebouwd, hoe vaker je het doet hoe handiger je er
in wordt moet ik zeggen.
Naast de show was er de c-wedstrijd, altijd geweldig om naar te kijken.
Er was dit keer ook veel randgebeuren. Erg leuk voor de mensen die niet voor de
show alleen kwamen.
Zo konden ze bij Sandra Wouters zien hoe een bouvier geknipt moet worden.
Ingrid van Hees van Happy Paws kynomassage was er met workshopjes
kynomassage. Nou dat was me ook wat, daar vielen alle honden zowat in slaap,
helemaal zen zeg maar.
Ingrid ontzettend bedankt om de volledige opbrengst van de workshops te
doneren aan de stichting Bouviersupporters.
Bij Wendy en Peter Coursen van dogtraining 4fun kwam de actie er weer in.
Ook bij ons konden de honden in actie komen maar dan meer met hun neus.
De welbekende ballenbak was favoriet voor veel hondjes ( en kindertjes) en ons
snuffelspel met de emmers vonden ze ook geweldig ( kwam dat nou door die
overheerlijke worst?)
Vera was er met allemaal leuke bouvierhebbedingetjes ( het woord zegt het al,
hebben hebben hebben hebben )
Er was een stand met magneetsieraden ( ja daarbij zeg ik ook wel hebben
hebben hebben hebben, maar dat was wel wat duurder) en een stand met
hondenspeelgoed en aanverwant.
We hebben weer veel oude en nieuwe bekenden gezien.
Daar wil ik wel even Truus speciaal noemen. Wat was het leuk om haar terug te
zien. Truus heeft altijd bij haar fokker gewoond, totdat de fokker ernstig ziek
werd en al met de dierenarts had afgesproken dat Truus ingeslapen zou worden
zodra zij overleed. Zij dacht namelijk dat wij voor zo'n oude hond namelijk nooit
een nieuw thuis zouden vinden. ( Truus was net 9 jaar)
Nou echt wel, Truus heeft een machtig mooi plekje gekregen waar ze nu al weer
bijna 2 jaar woont.
Alle bezoekers ontzettend bedankt weer voor deze onvergetelijke dag !
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Hallo Benji hier…
Inmiddels zijn er alweer 2 maanden voorbij. En woon ik inmiddels 4 maanden
bij deze 2 2beners. Het lijkt veel langer!!!
Want geloof me het zijn ware slavendrijvers....
De dagen vliegen om. Ook vind ik ze best streng. Mag me alleen met
"hondenzaken" bezig houden. Dus eten, drinken, plassen, poepen, slapen,
knuffelen en trainen....
Dus niks voor tuinman, elektricien of schoenmaker spelen. Wat ik natuurlijk wel
probeer als ze me niet in de smiezen hebben....
Er is heel erg veel gebeurt de afgelopen tijd. Omdat die 2 beners vinden dat ik
moet "luisteren" en mezelf gedragen gingen we naar de hondenschool. Vond
zelf dat dat reuze goed ging. De vrouwelijke 2bener duidelijk niet. Vertelde ze
dat het net zijn sportschool is waar je moet hangen aan gewichten. Ik weet niet
hoor.... maar eigenlijk zou ze me dus dankbaar moeten zijn? Scheelt weer geld
toch?
Maar nee, omdat ik me niet liet beloeren door vreemde 2beners en dat Spaanse
water hondje, dus een verhitte discussie aan wilde gaan zijn we gestopt. Ik had
nog wel m'n mouwen opgestroopt om even duidelijk te maken wie ik ben.
De 2 2beners vinden dat ik er gestresst van werd. En dat dit niet goed was...
Nou ja gestresst? Meer pislink! Maar ik moet toegeven dat ik me nu al wel wat
beter voel. Hoe doen ze dat toch he? Weten wat wel en niet kan?
De afgelopen maand wilde ik eigenlijk hier thuis ook de boel regelen.... je weet wel.
Beetje de boel provoceren zoals iedere gezonde boef van mijn leeftijd kan doen.
Ik vond broer Dommel wel heel erg lekker ruiken.... Dan laat je natuurlijk niet toe dat
Boaz in de buurt komt. Eigenlijk vond ik dat Boaz helemaal niets moest. Dus probeerde
ik hem dat even heel goed duidelijk te maken. Maar..... niet echt gerekend op de
2beners. Die zijn dan snel joh.. Ze grijpen me in de kladden. Oké weet ook wel dat dit
niet hoort....
Maar soms gebeurt er wat. Weet niet precies wat. Maar doe dan zonder dat ik kan
denken. Ook m'n oren doen het dan niet meer. Afijn dat is wat de 2beners zeggen. Ze
noemen dat " boeven puberculose"! Nooit van gehoord....
Gevolg van al mijn probeersels is toch wel af en toe
beetje vervelend. Niks streken uithalen, mag zelfs
niets zelf bepalen. Gaan wandelen prikkelarm. Moet
toegeven is heerlijk rustig! En soms mag ik dan wel
een kant kiezen om naar toe te lopen.....Mag met m'n
neus werken! Gaaf joh daar krijg ik kaas voor!
Heerlijk! Lekker in de ballenbak. Doodeng vond ik dat
de eerste keer. En nog steeds moet ik van hun, die
2beners, genoeg slapen.... pfff kan ik toch wel zelf
bepalen?
O ja en vechten mag ook niet, niks najagen op 2 of meer wielen en geen mensen en
honden laten schrikken..... Waar ben ik terecht gekomen..... ?
Weet heus zelf en kan best bepalen:
Wanneer ik moe ben
Wanneer ik aandacht wil
Wanneer ik wil wandelen
Wanneer we kunnen trainen
En en en....
grrrrr #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 en 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

Noa
24 december 2016 ;
Deze dag hebben we Noa opgehaald en hebben we haar
naar S. gebracht, waar ze een nieuw en een prachtig
mooie plek heeft gekregen.
Ze was zeer mager en verwaarloosd, de oogjes lagen
zeer diep in het kleine koppie. Met zes keer op een dag
een klein beetje voer is het nu een prachtig boefje
geworden.
6 mei 2017;
Op bezoek bij S. en Noa.
We werden verwelkomd door een zeer waakse Noa.
Eerst even een bakje koffie, daarna begonnen met Noa
een trimbeurt te geven.
Tijdens het trimmen tussendoor genoten van een
kippensoepje en lekkere broodjes waar Noa ook wel raad
mee wist.
Als dank voor de trimbeurt kregen we voor onze boeven
nog wat vlees en een leuk cadeau mee.
We hebben regelmatig contact met S. en blijven op de
hoogte hoe het met Noa en de andere beesten gaat.( o.a.
geiten en twee ouwe boeven)
Met vriendelijke groeten; K. & M.

Boyd (Boy)
Vanwege omstandigheden is in mei 2016 geboren Boy in juni 2017 verhuisd.

14 juli 2017
Beste bouvierfans en supporters!
Hier ben ik weer eens Boyd! Geadopteerd als Boy en als welkom een extra letter
erbij cadeau gekregen: de "plus-factor", die "d".
Ik ben goed gewend en al aardig goed ingebouvierd en dolgelukkig met mijn
nieuwe broer die heer en meester blijft (voor het beeld: chihuahua-achtig typje).
Ik geniet met volle teugen van mijn jeugd waarvan ik met mijn 13 maanden en
15 dagen zeker nog van mag spreken.
Dankzij jullie vond ik mijn tweede thuis en hier wil ik jullie voor bedanken met
speciale dank aan Jantina en Marian.
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22 augustus 2017
“Goede middag, wie had dit gedacht: van achtertuin naar een nieuw thuis en nu al op scoutskamp! En wat geniet ik van
iedereen en alles.
En al die kinderen: een klus om bij elkaar te houden en iedereen vind mij even leuk en lief. Ik ben de braafste hond ter
wereld en geniet.
Moet nog wennen aan ren-spelletjes: ik moet er achter aan, maar dat mag niet. Ik mag spelen, maar rustig en met de
(wegwerp-)bal en Sam. Nooit gedacht dat mijn leven zo mooi werd!
Groetjes van de beveiliger, hoeder en kameraad van deze grote roedel. Lekker even rusten nu de scouts er niet zijn en
mij vrouwtje het kamp bewaakt: kan ik even rusten. Emmer moet even, want ik blijf mijn waterbak maar omgooien!”

Chap
Vanwege omstandigheden kreeg de achtjarige Chap niet meer de aandacht die hij nodig
had. Op16 juli 2017 was de kennismaking.
Jantina was daarbij aanwezig:
"Het was vanaf de eerste minuut kat in 't bakkie, dikke mik, liefde op het eerste gezicht van
beide kanten.
Wat is het toch waardevol dat je de beide partijen persoonlijk kunt begeleiden. En wat grijpt
mij dit toch ook altijd weer aan, het verdriet van de oude baasjes, maar ook de opluchting
dat we zo'n topadres hebben gevonden. Een hond die zonder schroom met wildvreemde
mensen mee loopt, zonder om te kijken en in de auto springt, omdat zijn baas zegt: het is
goed jongen, ga maar mee!
Chap, het ga je goed jongen daar bij S. en M.. We hopen nog lang van je verhalen te mogen
genieten."
4 augustus
“Bij deze een kleine update over Chap.
Met Chap gaat het prima, zo niet heeeel erg prima. Hij is al helemaal gewend in het Limburgse land.
Hij kan al heel goed los van de lijn en met andere honden gaat het goed. In het begin wel wat snauwerig maar na een
tijdje gaat het goed. Het enige wat opvalt, is dat hij wel zeer gefixeerd is op zijn speeltjes.
Hierbij paar foto's van Chap.”
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Nero

Het baasje van Nero is ziek geworden. Nero had dat heel goed
in de gaten en regeerde daarop met claim gedrag. Wat steeds
erger werd. Met heel veel verdriet heeft zij besloten dat het
voor Nero beter zou zijn als hij ging verhuizen.
Op 27 juli was de kennismaking. Die is goed verlopen en Nero
is mee.
Het voormalige baasje is erg verdrietig, maar blij dat wij zulke
lieve mensen voor Nero gevonden hebben.
De nieuwe baasjes zijn heel gelukkig met Nero. Zij vinden
hem de meest lieve leuke hond die er bestaat, een grote
knuffelkont en keurig opgevoed.

Augustus 2017
“Inmiddels is Nero een week bij ons, maar het lijkt wel alsof hij er al maanden is. 't Gaat super goed!
Van de week waren mijn kleinkinderen hier, 8 en bijna 10, ze vinden het geweldig om met de bal met hem te spelen,
omdat hij hem zo lief los laat.
Met het wandelen wilden ze ook de riem vasthouden en dat ging ook helemaal goed. Ze zijn helemaal gek op hem. 't Is
een super knuffelkont! Hij piept nooit, behalve als ik naar de WC ga, dat vindt hij zeker niet nodig!! .
Met de wandelingen in het bos loopt hij echt te genieten en lekker veel te snuffelen.”
15 augustus
“De frisbee is helemaal geweldig. 's ochtends drink ik op het terras koffie en gooi ondertussen steeds de frisbee, Nero
vangt hem soms al in lucht of pakt hem en brengt hem keurig terug, laat netjes los en staat alweer te kijken welke kant
de frisbee vervolgens opgaat en ik maar lekker lui in mijn stoel zitten, Luxe hoor!
Sinds 3 dagen loopt hij 's middags los in het bos en geniet van het links en rechts een beetje struinen. Hij houdt mij
heel goed in de gaten, als hij voor loopt kijkt hij steeds even achterom, als je hem roept komt hij meteen,. 't Is een
super hond. Als de TV aangaat komt de knuffelkont naast mij zitten en
kan dan de hele avond aangehaald en gekriebeld worden. Geweldig.
We genieten iedere dag van hem.
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Boyd
Met heel veel pijn in mijn hart ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor mijn
bouvier Boyd het beste is als ik een nieuw stabiel thuis voor hem ga zoeken. Zo
begon de mail die het baasje van Boyd ons in juni 2017 stuurde.
Vanwege nare gebeurtenissen was Boyd heel beschermend naar haar geworden.
21 juli
De kennismaking goed is verlopen. Boyd was in het begin heel beschermend,
maar dankzij de wandeling in het bos was het ijs snel gebroken en zocht hij ook
regelmatig contact met P. en zijn vrouw.
De familie heeft Boyd dan ook
direct meegenomen. Dank jullie
wel voor jullie hulp.

Bericht van zijn nieuwe baas:
“Het is voorbeeldige hond. Luistert uitstekend, eet goed en na 2 dagen is
hij helemaal gewend.
Hij is nog relatief jong, dus hij heeft z'n speeluurtje. Kan al een tijdje
alleen zijn. Heeft helemaal geen tekenen van heimwee.
Het is net of hij hier al jaren woont.
Wij zijn er ontzettend blij mee en Boyd is een gelukkige hond.”
5 augustus
“ Even een update over Boyd. Het gaat erg goed met hem. Hij is al helemaal gewend bij ons. Hij is pas 2 weken bij ons
maar het lijkt wel of hij hier al jaren is.
Hij is van de week bij onze dierenarts geweest voor een check up. Alles was prima in orde. Het is een grote sterke hond,
maar dat wisten wij al.
Verder eet hij goed en luistert hij prima. Hij kent al de honden bij ons in de buurt, het is een sociaal beest. Van katten
moet hij alleen niets hebben. Ik doe hier een paar foto's bij van ons hondje.”
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Diesel
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 van zijn bazin 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 zat vol daarom zouden 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 Diesel
23 juni 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 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.
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Diesel is helemaal geschoren en op 24 juni is hij bij de dierenarts geweest.
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.

Sinds 1 juli woont Diesel bij Saar en haar bazen.
Saar moet nog wel even wennen. Hier en daar moet ze nog even grommen. En Diesel? Diesel pikt gewoon de sofa van
Saar in.

Pagina 14

Augustus.
Het gaat heel goed met Diesel en Saar. Ze vinden elkaar heel lief en doen alles samen.
Helaas is zijn oorontsteking nog niet over. Hij schuurt en schudt nog steeds. Daarom zijn ze weer naar de dierenarts
geweest en is er een swap naar de dierenkliniek in Utrecht gestuurd. Daaruit is gebleken dat Diesel 3 bacteriën in zijn
oren heeft. Daardoor zijn er zweren in zijn beide oren ontstaan. Die zijn heel hardnekkig. We hebben nu zalf gekregen
voor 5 dagen en dan moet het opnieuw beoordeeld worden. Waarschijnlijk moet dit nog wel 2x herhaald worden.

Dopey ( Donny )
Vanwege omstandigheden krijgt Donny niet de aandacht die
hij nodig heeft.
Op 1 augustus is hij verhuisd.
De oude baasjes vinden het moeilijk, maar het is goed zo. De
nieuwe bazen zijn lieve mensen.
Hoe gaat het met Donny: Nou in 1 woord SUPER.
Hij heet nu Dopey.
Hij luistert goed, is vreselijk lief en vindt alle mensen leuk.
De rolstoel van mijn vrouw vindt hij interessant, maar hij went
er goed aan.
Op kantoor is hij de lieveling van het personeel. Iedereen komt
mij graag even een bakkie brengen om vervolgens met de
hond te knuffelen.
Elke morgen is het nu HAAAAIIIII DOPEY, oh ja en
goedemorgen A..
Dopey moet nog wat aan z'n conditie werken maar hij kan al makkelijk 3x per dag drie kwartier redden. Van de week
moesten ze ‘s avonds langs een groep hangjongeren waarvan er eentje Dopey erg indringend aankeek. Dopey heeft
even laten weten dat hij dat niet leuk vindt.
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Hij heeft er alleen een hekel aan als je de deur achter hem sluit. Alle deuren moeten open blijven. Er is een klein 2
persoonsbed in huis speciaal voor de hond maar daar wil hij niet op, ook niet op de bank. Het liefst ligt hij ‘s nachts op
de plavuizen vloer in de woonkamer.
Hij heeft wat dagen gehad dat hij niet wou eten maar dat komt ook weer op gang. Die 2 kilo minder siert hem ook wel.
Kortom: een match made in heaven

Raya
Raya was te sterk voor haar voormalige baasje daarom is zij op 17 juni 2017 verhuisd.

Na Arlie die 13 1/2 jaar werd kwam Femke die 13 mocht worden en daarna kwam
Indy in ons leven. Groot was dan ook ons verdriet dat haar hart het begaf op 28
mei jl. terwijl ze nog maar 6 en een half jaar was. Ongeloof, woede maar vooral
héél veel verdriet. "Nooit meer" zeiden we tegen elkaar. Maar nooit......is niets
voor ons.
Toen we de foto van Raya zagen waren we verkocht. Binnen 2 weken zijn we haar
op gaan halen. En geloof me of niet....Dit was het beste wat we hadden kunnen
doen om ons over ons verdriet heen te helpen. Wat kun je in zo'n korte tijd
ontzettend veel van een boef houden.
Raya heeft zó veel liefde te geven. Meer dan dat ik hier kan beschrijven. Lieve
Marjan, bedankt voor je bemiddeling en natuurlijk iedereen betrokken bij jullie
groep.

23.30 uur ben ik total loss. En die bank ligt heerlijk, kan ik echt
helemaal tot rust op komen.
Raya ligt op haar favoriete plekje.
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Vera
Vera is opgegroeid bij haar fokker en heeft daar 14 maanden hoofdzakelijk doorgebracht
in een kennel. Vera is door haar fokker via Marktplaats verkocht. Degene die haar gekocht
heeft was er vanuit gegaan dat, gezien de leeftijd van Vera, dit goed zou gaan met hun
bouvier van 5 jaar. Vanaf dag 1 ging het echter niet tussen beide bouviers. Vera is toen
naar een paardenstoeterij gegaan. Daar kreeg zij echter te veel vrijheid en werd er niet
genoeg met haar ondernomen. Vera ging haar eigen vertier zoeken. Dat resulteerde in
weglopen. Vera werd bij ons aangemeld, toch weer niet en weer wel en weer niet. 3
januari kregen wij een bericht of jullie halen haar nu op of we zetten haar gratis af te
halen op marktplaats. Vera heeft drie weken op onze kosten in een pension gezeten. Op
21 januari is Vera verhuisd.

31 juli
Vera is vandaag gesteriliseerd. Ze was in april loops geweest en eind juni begon
ze weer bloed te druppelen. De dierenarts vond het ook vreemd. Ze heeft
antibiotica gehad, maar dat heeft niet geholpen. Nu een hond die niet weet waar
en hoe ze liggen wil. Best zielig , maar blij dat de baarmoeder eruit is. Deze zag
er echt niet goed uit met allemaal gezwellen en ook bij de baarmoederhals zat
een gezwel. Het verklaart nu ook wat meer waarom ik af en toe twijfelde over
haar gezondheid en dat sneller hijgen/ sneller moe. Nu ervan uitgaan dat ze
goed herstelt.
Het is een ontzettend lieve hond en wat heeft ze al veel geleerd. Maar we
zeggen zo vaak ook tegen elkaar van wat gaat er allemaal in dat koppie om.
Gewoon hoe ze op dingen reageert of bepaald gedrag blijft houden. Laatst zei
ik ook ze gaat 1 stap vooruit en 3/4 achteruit. Maar met kleine stapjes komen
we er ook. Dit is echt een hond met een verleden wat moeilijk slijt. Maar
gelukkig is ze ondanks alles toch een hele lieve hond waar weinig kwaad in zit.
Mensen van buiten zien wel dat ze heel erg veranderd is. Ze is al een stuk
zekerder geworden. En nu gaat ze medisch ook anders doen dan normaal. Het is
op alle vlakken een bijzondere hond. Maar zo lief.
De volgende dag was ze al patiënt af en was ze weer de stuiterbal. Ze heeft
natuurlijk wel lijnrust gehad. Na drie dagen wel aan een lange lijn.

Woody & Amber
Amber en Woody zouden tijdelijk naar het echtpaar, die hun beiden al uitliet in de laatste periode, gaan. Als de baas weer zover zou
herstellen dat hij weer voor hen zou kunnen zorgen zouden ze weer naar hem gaan. Echter kort na de opname is hij overleden.
Op verzoek van hun bazin blijven Woody en Amber bij het echtpaar.

24 augustus 2017
“Deze week vieren we dat Woody en Amber een jaar bij
ons zijn! Bijgaand een paar foto's. Het is sowieso lastig om
ze op de foto te krijgen (blijkbaar houden ze daar niet zo
van), en samen is nog lastiger. De foto's zijn dus niet
geweldig, maar het gaat maar om het idee, toch?
Amber is net getrimd en de trimster zei dat ze eigenlijk 'te
lief' is; dat zegt genoeg. Het is een heerlijke hond.
Woody doet het nog steeds goed, ondanks zijn leeftijd
(12,5 jr). De zgn. Hema-pillen werken goed, want het
lopen is zeker verbeterd. Hij heeft wel wat probleempjes,
maar we houden het in de gaten en zo lang het gaat zoals
nu, denken we dat hij het nog steeds prima naar zijn zin
heeft.
Voordat wij de honden in huis namen heeft C. D. ze
uitgelaten voor de fam.v. L.. C. is hier afgelopen week
geweest om ze te bezoeken. Dat was een blij weerzien! ”
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Onyx
Onyx is een werklijn reu van net 1 jaar.
Vanwege persoonlijke omstandigheden van zijn baas is Onyx 21 juli
2017 verhuisd.
Onyx is goed in zijn nieuwe thuis aangekomen. Dank u voor deze
kans we zijn zeer blij. We zijn nu al dol op hem.
Het voormalige baasje ook gesproken. Die is opgelucht, maar ook
verdrietig, er waren nog zoveel leuke plannen met Onyx.
2 augustus
Onyx lag op zijn vertrouwde plek te slapen. Springt ineens op en
begint te gillen. Meneer heeft geprobeerd om hem te bedaren en te
checken waarom of hij zo gilde.
Toen was het hap met 22 hechtingen als resultaat.
Meneer heeft altijd pakwerk gedaan dus weet hoe te handelen.
Maar in plaats van dat Onyx losliet greep hij nog dieper.
Ze gaan vandaag met Onyx naar de dierenarts om te kijken of er
medisch iets aan de hand is.
4 augustus
Jantina had de heer van D. over Onyx aan de lijn.
Allereerst gaat het redelijk goed met z'n arm ( het scheelt dat ik
een grote vent ben met grote armen zei meneer)
Hij heeft zeer veel ervaring, heeft altijd met honden gewerkt. Is ook
pakwerker geweest. Alles wel op positieve manier, want hard
straffen heeft geen zin zegt hij zelf.
Onyx is een hele aparte, het ene moment voorbeeldig en dan
ineens een explosie. Zo valt hij op dit moment ook weer alles aan
met wielen.
Hij is doodsbang om in de auto te gaan. Hij heeft dus nu de auto bij
huis altijd open staan en gooit daar af en toe voer in. Onyx mag zelf
beslissen of hij dat gaat halen of niet. Die auto was bij zijn vorige
baas ook een probleem van de laatste tijd en die weet ook niet
waarom.
Verder wordt Onyx niet aangehaald en vraagt hij er toch om wordt hij genegeerd. Zijn dierenarts is ook
hondengedragsdeskundige en vindt het ook onverklaarbaar gedrag.
Meneer heeft ook veel contact met de hondengedragsdeskundige die Onyx heeft gezien bij zijn vorige baas.
Onyx heeft nu een kruidenmiddel gekregen van de veearts wat normaal bij hele gestreste paarden wordt gebruikt. Dit
zou bij stress heel goed moeten werken na ongeveer 10 dagen.
De familie van D. gaat ervoor en wil er alles aan doen om van Onyx een leuke hond te maken. Maar als er weer een
ernstig bijtincident volgt zonder reden dan is het over en uit. Dat heeft ook hun dierenarts geadviseerd, want dan wordt
hij een gevaar.
26 augustus
We maken stelselmatig vorderingen. We doen rustig aan. Eerst leren wandelen zonder achter van alles aan te willen en
te luisteren. Een paar dagen geleden heeft hij eenzelfde ‘aanval' gehad. De eerste x heeft hij pijnstillers gekregen.
Vanuit zijn slaap begint hij te blaffen/ gillen en probeert overeind te komen terwijl hij zijn rechter voorpoot omhoog
houdt. Nadat hij, na een worsteling, op is gestaan loopt hij een uur lang te manken door de ruimte De stress is groot en
de angst/ pijn ook. Ik ben dit keer van hem afgebleven, dus er is geen agressie getoond Dus: nu een tweede identieke
pijnaanval. Als de pijn weg is is hij weer de lieve hond die hij was. Onze dierenarts is nog met vakantie. Als die terug is
gaan we er naar toe. Wel daar zien te komen, want in de auto wil hij nog niet.
We hebben gezegd dat een medisch onderzoek en een diagnose nu erg belangrijk zijn. Er moet een lichamelijke oorzaak
zijn voor dit gedrag en mogelijk ook voor het niet willen springen in de auto.
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Bickel
De baas van Bickel is overleden en daarom werd er voor hem een nieuw
thuis gezocht. Begin augustus was de kennismaking. Maar om iedereen de
gelegenheid te geven om afscheid te nemen van Bickel is hij 10 augustus
verhuisd.
We kregen het bericht van de voormalige bazen:
“Het goed is gegaan. Afscheid ging soepel. Hij zat als een koning op zijn
troon in de auto. Gaat verder ook helemaal goedkomen!”
En van de nieuwe bazen:
“Hier gaat alles goed en met Bickel zelfs super goed. Het is een geweldige
boef. Hij gaat overal mee naar toe, vindt hij hartstikke leuk en hij luistert
heel goed. Nog heel erg bedankt. “
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Nikan en Brenna
Nikan (Moker) is in augustus 2016 herplaatst en Brenna (Does) in juni 2017.

Mooi zijn ze he! We gaan altijd naar M. K. in D.. Hij neemt ook alle tijd voor ze. Ze doen het heel goed samen. Ik denk
eerlijk gezegd dat Brenna over niet al te lange tijd de baas is. Nikan is nu nog wel king of the castle .... maar ze spelen
echt zo leuk samen. Echt als twee malloten door de tuin (kost wel wat bloemetjes ).
Pas is Brenna in de vijver gevallen .... We hebben ons suf gelachen. Nu toch maar een draadje gespannen. Ze vond het
zelf trouwens niet erg dat natte pak. ... ff schudden en weer lekker verder. Het is een heel ondernemende tante. Zo
leuk!
Ze doet het zo goed, vandaag met wandelen ook. Het plezier spat van haar af. Ze mocht lekker met Nikan rennen door
het bos. Als je in het woordenboek 'blij ei' opzoekt staat daar Brenna.
En wij genieten enorm van onze twee pracht boeven. Trots!!!! En heeeeeeeel dankbaar Marian

Pagina 20

Truus ( Afke)
Wat een verschil in een paar maanden tijd. Ze kijkt veel blijer naar de camera. We zijn trots op haar. Haar manier van
leven is zo anders geworden. Ze geniet er elke dag volop van.

Nova
Wat een lief koppie heeft Nova gekregen in die paar maanden.

Gijs
En ook Gijs heeft zo’n metamorfose ondergaan.

juli 2016
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augustus 2017

Shester
In januari 2010 zat Shester zat in het asiel in België Al gauw meldde zich een echtpaar dat verliefd was geworden op de beschrijving
van Shester en hebben hem opgehaald. Hij bleek nog al wat ongewenst gedrag te hebben … maar over het algemeen vond het
echtpaar Shester wel de moeite waard. Inmiddels zijn we 7 jaar verder en woont Shester met zijn bazen al weer vier jaar definitief in
Hongarije.

Op 7 augustus 2017 kregen wij dit bericht:
Vorige week zondag kwam T. terug uit Nederland
naar Hongarije en heb ik haar opgehaald op het
vliegveld. Bij aankomst bij ons huis troffen we
Shester aan op de oprit, bijna levenloos.
Na drie dagen alles in het werk te hebben gesteld
om hem te redden (natte handdoeken, water met
zout en suiker, veel drinken, kippenbouillon) en een
injectie steroïden van de dierenarts, gaat het nu
redelijk met hem. De dokter denkt dat hij een
hersenbloeding heeft gehad. Zijn achterpoten zijn
nog steeds slapjes, maar hij probeert toch te lopen.
Sinds gisteren gaat het beter met Shessie. Hij
heeft gegeten, gedronken en een lekker ijsje op.
Hij heeft daarna op zijn gemak een half uurtje in
zijn vijver gelegen. Pfff, daar word je niet echt
vrolijk van.
Hij wordt echt oud, Shessie raakt een beetje op, tot onze spijt. We willen hem liever nog niet kwijt. Het is zo'n lieverd.
We hopen dat het nog een poosje goed met hem gaat.
Bericht van 16 augustus:
Het gaat redelijk met hem. Zijn achterpoten willen nog niet erg,
maar met stukjes en beetjes en veel rusten scharrelt hij toch
door de hele tuin.
Hij heeft ook alweer achter het hek naar de buurman geblaft en
op zijn manier achter de fiets aan gerend. Het is wel een heel
zielig gezicht als zijn achterlijf dan omvalt, maar hij krabbelt
steeds weer op. En hij heeft zo te zien geen pijn.
Hij gaat weer drinken en als hij het warm heeft even een badje
pikken in de vijver en geniet van zijn kippenbouillon in de
ochtend. Hij slaapt veel.
Zoals je op de foto kan zien heeft hij moeite met staan, maar hij
wil niet liggend eten en ook niet vanaf een verhoging. En als hij
het zat is gooit hij zijn bak om.
We laten hem niet meer alleen en genieten nog van de tijd die we
met hem hebben.
Tot zover onze oude Shes....wij houden je op de hoogte.
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Logan
Met heel verdriet, maar in het belang van Logan is Logan 25 mei 2017 verhuisd.

Even aan jullie laten zien hoe gek onze "loco" Logan af en toe kan zijn. Slapen op haar rug, bloemen plukken, zichzelf
in een fauteuil proppen, precies onder een klusproject gaan liggen met het gevaar dat ze een kloddertje verf op haar
koppie krijgt, liggen in het water, ballen van de kindjes kapot maken....
Maar het leukste tot nu toe was in de modderpoel spelen! Tot we thuiskwamen. ...toen was het iets minder leuk.
Maar....verder zijn we reuze dol op onze knuffelkont!
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Bajja
In december 2014 werd Bajja bij ons aangemeld. Haar baasjes gingen verhuizen en Bajja kon niet mee. Uiteindelijk is ze toch mee
gegaan en het ging in eerste instantie best goed. Maar na een aantal weken bleek dat Bajja toch niet gelukkig was en was het beter
dat zij ging verhuizen. Op 29 maart 2015 is Bajja naar haar nieuwe thuis gebracht.

Augustus 2017
Sinds M. begin dit jaar een andere auto had gekocht vond Baya het autorijden vreselijk.
Volledig in de stress, janken, gillen, blaffen. Andere banden eronder en andere
aanpassingen hebben niet geholpen.
M. is nogal van het kilometers maken door het hele land. Ze vond het zo zielig voor
Bajja dat ze dat de laatste tijd nauwelijks meer deed
De mannen van de garage denken ook heel erg met haar mee.
Zo heeft M. van de week een andere auto van de garage mogen uitproberen.
Wat denk je.....? na een aantal minuten ging Bajja liggen, weliswaar nog met wat
gebrom, maar het belooft toch wat.
Deze auto wordt speciaal voor prinses Bajja. Ze krijgt hem deze week en mag zelfs, als
het met 1 a 2 maand niet blijkt te lukken, de auto weer terug brengen.
Met Bajja gaat het heel goed, lijkt wel of ze met de dag tieriger wordt.

Boefer
Boefer is een grote, jonge, gecastreerde, werklijn reu, die in oktober 2017 pas twee jaar
wordt. De eigenaresse en Boefer hebben een jaar lang training gehad van een goede
hondengedragsdeskundige, maar ondanks de wekelijkse training trekt Boefer bij haar
heel erg aan de lijn, zijn er bijtincidenten geweest en is Boefer regelmatig uitgevallen
naar o.a. fietsers, hardlopers en auto's. Bij iemand die overwicht heeft, luistert Boefer
perfect.
Wij hebben contact gehad met deze hondengedragsdeskundige.
Zijn oordeel: Er is een hele onduidelijke situatie voor Boefer, waardoor hij het
leiderschap heeft genomen. Boefer heeft uitsluitend teveel affectie gehad en geen
kordate opvoeding waarbij er lekker met hem gewerkt wordt. Wat hij graag in elke
wandeling wil doen. De hond heeft geen grenzen, regels of beperkingen mee gekregen.
Ik verwacht dat hij, na een korte heropvoeding, een hond voor het leven zal worden.
9 augustus was de kennismaking.
Het is allemaal goed gegaan. De hondengedragsdeskundige die Boefer en zijn bazin een
jaar lang begeleid heeft was daarbij aanwezig.
S. (de nieuwe baas) is inderdaad een krachtig, stabiel persoon en straalt overwicht uit.
Boefer liet zich rustig aaien en de gang naar hun auto ging ook héél goed.
Het voormalige baasje is ondanks dat alles goed en rustig verliep kapot van verdriet.
Dankzij jullie krijgt mijn lieve schat een tweede kans, want dat verdient hij zeker. Ze
hebben zijn mand, bench en allerlei knuffels, botjes en speelgoed van Boefer
meegenomen. Ik heb het vertrouwen gekregen dat Boefer een fijn leven bij hun zal krijgen. Ik zal altijd van hem blijven
houden, hij was mijn maatje. Ik mis hem nu al. Maar Boefer wens ik álle geluk en veel liefde.
Bericht van de nieuwe baas:
Wij hebben vanaf vandaag een nieuw gezinslid. We hebben Boefer opgehaald. Hij is behoorlijk leergierig en loopt prima
aan de lijn. Wij zijn erg blij met hem. Boefer heet vanaf nu Moses. De nieuwe baasjes zijn nog wel een dagje naar
hondetrainer R. geweest omdat ze toch tegen wat ongewenst gedrag aanliepen. Ze zijn druk met de tips aan de slag
gegaan. Stapje voor stapje maken ze vorderingen.
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Rambo
Half augustus was Hans , een van onze vrijwilligers, met zijn bouvier aan de
wandel. Onderweg ontmoette hij een man met een bouvier. Ze raakten aan
de praat. De man vertelde dat hij zijn bouvier begin augustus via marktplaats
gehaald had. Hij liep nog al tegen wat problemen aan met Rambo. Hans heeft
de man mee naar huis genomen en heeft hem geprobeerd te helpen. Echter
de gezondheid van de man liet ook nog al wat te wensen over.
Hans heeft daarna contact met Jantina opgenomen. Jantina heeft de eigenaar
ook nog van wat tips voorzien.
Gisteren kregen we een bericht dat de gezondheid van meneer zo
verslechterd is dat hij vaak voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Meneer
is intens verdrietig, maar Rambo moet herplaatst worden. Hij had gehoopt
weer een fijn maatje te hebben, maar deze hond is te sterk voor hem.
Omdat er nog al haast bij was hebben we aan Adrienne gevraagd of Rambo
bij haar in pension kon zodat wij wat tijd hadden om een nieuwe baas te
vinden. Degene die hem op marktplaats gezet had wilde hem niet terug.
Hans en meneer hebben Rambo vandaag naar Adrienne gebracht.
Nu kregen we vanmorgen een mail van mensen die een bouvier zochten.
Rambo zou heel goed bij hen kunnen passen.
Zij wonen niet ver van het pension en zijn meteen in de auto gestapt om
kennis te maken. De klik was er en Rambo is meegegaan.
Ze zijn blij met hem en vinden hem een geweldige hond. De nachten gaan
prima, hij slaapt heerlijk in de woonkamer.
Hij houdt enorm van zwemmen dus hebben we dat tot nu elke dag nog met
hem gedaan. Hij begint nu wel aan de lijn te trekken dus daar is wat werk
aan de winkel. Het is verder een enorm lieve hond, een heerlijk beest.
Hans en Adrienne bedankt voor wat jullie voor meneer en Rambo gedaan hebben.

Levi
Vanwege omstandigheden was het voor Levi, een teefje geboren in februari 2016,
beter dat zij ging verhuizen.
19 augustus was de kennismaking.
Paulien was daarbij aanwezig:
" Het ging goed. Was heel emotioneel zowel voor de oude als nieuwe bazen.
Levi is een hele lieve hond. Ze kwam gelijk op mijn schoot liggen.
Toen de belangstellenden binnen kwamen met hun kinderen was er gelijk een klik.
Levi trok gelijk naar hun dochter toe. Levi is meegegaan.
Ik ben nog even gebleven om de 'oude' baasjes te steunen."
Van de nieuwe bazen kregen we deze uitgebreide update:
“Drie weken geleden moesten wij onze Bo laten gaan. We wilden ons wat tijd laten
voordat er een andere boef kon komen maar we hebben al wel vast contact gezocht
met stichting Bouviersupporters in Nederland.
Op woensdag werden we al gebeld door de Bouviersupporters en gaandeweg het
gesprek stelde Jantina ons Levi voor, een jong teefje.
Dat we zo snel bericht zouden krijgen hadden we totaal niet verwacht.
We wilden alleen maar gaan kijken maar het was liefde op het eerste gezicht. Paulien van de supporters en haar man
waren bij de ontmoeting aanwezig. We hebben lang met de eigenaren gesproken en zijn toen gaan wandelen. Het was
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al snel duidelijk dat wij, als familie, Levi heel graag een nieuw thuis wilden geven. Ook de eigenaren waren het
daarmee eens. Van beide kanten vloeiden rijkelijk de tranen. Groot verdriet voor de eigenaren vanwege het afscheid, dit
was voor ons ook zeer verdrietig om te zien.
Op de 3 uur durende reis naar huis was Levi eerst erg onrustig, janken en piepen maar al snel werd ze rustig en
hoorden we haar nog maar af en toe.
Eenmaal thuis aangekomen werd huis en tuin geïnspecteerd en heeft ze haar dorst gelest.
Elke dag trainen we een paar keer met Levi en ze begrijpt al enige Duitse commando's.
Op de 5e dag kon ze los van de lijn en kwam als we haar riepen. https://www.facebook.com/levibouvierlady/
Levi houdt heel erg van knuffelen, is zeer leergierig, houdt van beweging, is waaks en begrijpt snel.
Soms is ze nog wel wat onzeker, tegen oudere mensen is ze bedachtzaam en voorzichtig.
De eerste dagen volgde ze ons bij elke stap, behalve in de keuken, daar wil ze niet naar binnen.
De eerste 2 nachten heeft ze bij ons op de slaapkamer geslapen. De 3e nacht wilde ze niet meer naar boven en heeft O.
bij haar beneden op de bank geslapen.
Op de 6e dag hebben we geprobeerd of ze alleen in haar mandje of in de stoel wilde blijven.
Ze heeft een paar minuten gepiept en is toen naar haar mandje gegaan. We hebben ‘s nachts nog even een keer bij
haar gekeken, ze sliep vast en de volgende morgen lag ze nog lekker in haar mandje te slapen toen we beneden
kwamen.
De eerste 3 dagen hebben we haar uit de hand gevoerd omdat ze anders niet eten wou. Dag 4 at ze zelfstandig uit haar
bak na het ochtendwandelingetje. .
Borstelen en kammen vindt ze maar raar maar met veel geduld en liefde wordt haar geleerd door O. dat het aangenaam
kan zijn en ze dan zo mooi is. Met de dag wordt ze ontspannender en zekerder.
Over 4 weekjes krijgen jullie weer een berichtje
Hele lieve groetjes
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Wat ontvangen foto’s

Tjabo was op Texel op vakantie

Viespeuk Shiva

Roos doet het super

Ex-kennelhond Gijs aan de wandel
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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.

Rambo
28 juli 2017

Weet u nog van oma Rambo?
In april 2014 ontvingen wij een hulpvraag voor de 12- jarige Rambo.
De eigenaresse wilde haar in laten slapen, omdat zij net weduwe was en moest verhuizen. Het asiel wilde Rambo
niet hebben vanwege de leeftijd.
De dierenarts vond de hond nog veel te vitaal om in te laten slapen. Ze verbleef in een pension om nog wat speling
te hebben. Na het verspreiden van een mail kon Rambo verhuizen. Lange tijd ging het heel goed, maar eind 2016
begon ze toch wat te sukkelen. Daar was ze weer bovenop gekomen.
28 juli 2017kregen we dit bericht:
Na drie fantastische jaren hebben we afscheid moeten nemen van Rambo.
Vanmorgen kon ze niet meer opstaan en kermde het uit.
Verdriet maar wij weten dat deze beslissing voor Rambo het beste was.
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TITEREN OF VACCINEREN, WAT IS WIJSHEID????
Toen de bouviersupporters mij vroegen om een stuk te schrijven, dacht ik dat ik een gezellig stukje kon schrijven over
bouviers die heel hard de andere kant op racen als ze een dokter zien, maar niets is minder waar……..ik moest serieus
nadenken en proberen duidelijkheid voor jullie te verschaffen over vaccineren en titeren.
Ik kreeg op mijn vakantie een appje van Jantina of ik mijn deadline niet zou vergeten………Tuuuuuuuuurlijk niet en
terwijl ik hier blakend van gezondheid met zeezicht achter de computer zit en de zon schijnt, denk ik ook wel, tja
waarom zouden we eigenlijk zo veel vaccineren. Een gezond lichaam kan immers prima heel veel ziektekiemen zelf de
baas. De vraag is natuurlijk hoe het met de net iets minder gezonde dieren zit of de dieren waarvan we niet weten of ze
voldoende gevaccineerd zijn in het verleden.
Over vaccineren en titeren wordt heel veel gezegd en geschreven en de meningen zijn enorm verdeeld……Daar waar de
mensen hun kroost bijna allemaal laten vaccineren tegen de meest voorkomende kinderziekten, lijkt op moment de
tendens bij de huisdieren helemaal de andere kant op te gaan en wil niemand meer vaccineren, maar wil men
titeren……soms zonder precies te weten wat het inhoudt.
Nou, ik kan u vertellen….ik weet ook niet precies wat het beste is!
Ik neem aan dat de komende tijd het ons zal leren nu er zo veel getiterd wordt.
VACCINEREN:
Vaccineren of enten zoals het ook wel genoemd wordt is het inspuiten van een kleine hoeveelheid verzwakte of gedode
ziekteverwekker (virus), zodat het lichaam antistoffen gaat maken tegen dit virus en zo beschermd is tegen de ziekte.
Dit noemen we actieve immunisatie.
Vroeger werden honden helemaal niet gevaccineerd en werden ze veel minder oud, maar er werd ook veel minder aan
“gedokterd”.
Iets minder lang geleden werd alles jaarlijks de “grote cocktail” gegeven en helaas zijn er nog steeds mensen die dit
laten doen omdat men dan niet hoeft na te denken…..Doe alles maar, dan is hij in ieder geval goed beschermd. Dit kan
natuurlijk ook te veel van het goede zijn.
In deze cocktail zitten de volgende ziektes:

1.
2.
3.
4.

Ziekte van Weil / Leptospirose
Distemper / Hondeziekte
HCC / besmettelijke leverziekte
Parvo

Voordat ik zal uitleggen wat titeren inhoud wil ik graag heel duidelijk zijn over de ziekte van Weil: dit is een ernstige
bacteriële infectie, waarbij er lever en nierproblemen ontstaan. De bescherming van de vaccinatie is maar 1 jaar! Het is
bovendien een zoönose, dat wil zeggen dat u het weer van uw huisdier kunt krijgen. Het is dus raadzaam om uw hond
jaarlijks deze vaccinatie te geven.
De meeste honden worden tegenwoordig op maat gevaccineerd, dus maar eens in de drie jaar tegen Distemper, HCC en
Parvo, want er is ondertussen veel onderzoek gedaan naar de duur van de bescherming van deze cocktail enting. Het
blijkt uit verschillende onderzoeken dat deze enting meerdere jaren bescherming kan geven.
TITEREN:
Dit is door middel van bloedonderzoek bepalen van de hoeveelheid antistoffen in het bloed tegen de boven genoemde
ziektes. Dit is dus een maat voor de bescherming die uw huisdier heeft tegen deze ziektes.
Op het moment dat uw huisdier nog genoeg antistoffen heeft tegen een of meerdere van de bovenstaande ziektes hoeft
u op dat moment niet te vaccineren. Wat wel van belang is om te weten dat een titerbepaling een momentopname is en
dus geen garantie dat uw huisdier daadwerkelijk voldoende beschermd is gedurende de aangegeven periode. Dus
eigenlijk langer dan 3 jaar, want de vaccinatie biedt drie jaar bescherming.
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Aangezien er zoveel over geschreven wordt en er zo veel verschillende meningen en onduidelijkheden zijn over titeren,
ook onder dierenartsen, is er een groot onderzoek gestart in 2016 en is daar een algemene richtlijn uit voort gekomen
die onlangs verspreid is onder de dierenartsen. Hopelijk ontstaat hierdoor wat meer duidelijkheid voor u als
huisdiereigenaar en wordt de keus tussen titeren en vaccineren iets minder moeilijk.
Voor alle duidelijkheid: op de juiste manier en op het juiste tijdstip uitgevoerd zijn beide opties prima!
CONSENSUS VACCINEREN/TITEREN NOVEMBER 2016: een conclusie na onderzoek en overleg……..
Beschermingsduur na vaccinatie:
Voor bepaalde valenties een beschermingsduur van 3 jaar kan worden aangenomen. Echter, uit verder onderzoek blijkt
dat een veel langere periode ook mogelijk is, dit is zeker het geval wanneer geënt wordt met levende vaccins tegen
distemper, hepatitis, parvo. Er worden na vaccinatie ook geheugencellen geactiveerd die weer snel antilichamen kunnen
gaan produceren indien een infectie optreedt.
Men kan zich daarom afvragen of hervaccinatie na drie jaar wel voor alle honden nodig is (met uitzondering van
leptospirose). Eigenaren worden kritischer, mede door discussies op sociale media, over de bereidheid tot vaccineren en
maken zich zorgen over de kans op bijwerkingen. Gerapporteerde bijwerkingen bedragen samen 0,004% bij
gevaccineerde honden, respectievelijk 0,005% bij katten. Bijwerkingen komen dus zelden voor. Ook de dierenarts is
bereid om minder te vaccineren, mits dat verantwoord is en de bescherming van het individu en de populatie
gewaarborgd blijft. Aangezien er individuele variatie in de mate van immuunrespons bestaat, wordt hervaccinatie om de
3 jaar geadviseerd om de bescherming op populatieniveau optimaal te houden.
De waarde van titerbepalingen:
Voor het individuele dier kan men eventueel nagaan of hervaccinatie nodig is door een serologisch bloedonderzoek uit te
voeren. Er is voor de eerder genoemde vaccins (m.u.v. leptospirose) namelijk een correlatie tussen de aanwezigheid
van neutraliserende antilichamen en beschermende immuniteit. Ook kan een serologische test van waarde zijn bij het
inschatten van de noodzaak tot vaccinatie bij een dier met onbekende vaccinatiehistorie of bij een dier wat snel
bijwerkingen vertoont. Het probleem dat daarbij wordt gesignaleerd, is dat de hoogte van de titer (kwantitatief of semikwantitatief bepaald) slechts een momentopname is en geen maat is voor de beschermingsduur.
Wanneer hertesten?
Er kan dus geen harde garantie worden gegeven over de beschermingsduur na een positieve titer. De richtlijn geeft
momenteel echter aan dat bij volwassen gevaccineerde dieren met een aangetoonde voldoende bescherming door
serologisch onderzoek de test pas na drie jaar weer herhaald hoeft te worden.
Het gebruik van serologische testen bij jonge pups, om vast te stellen wanneer de maternale antilichamen zijn
verdwenen met als doel een optimaal vaccinatietijdstip te bepalen, is mogelijk maar heeft nadelen. Door de sterke
individuele variatie dienen alle dieren in een nest iedere 2-3 weken getest te worden met de beschikbare sneltesten.
Daarbij kan men overwegen of dit praktisch is, omdat het nadelig kan zijn voor het welzijn van de dieren door het vele
bloedprikken. Bovendien kan het risico op infecties toenemen omdat dieren mogelijk langer dan noodzakelijk in een fase
van onvoldoende immuniteit zijn.
Er is nog onvoldoende informatie over de beschermingsduur van pups die alleen de pupentingen tot 12 of 16 weken
hebben gekregen en bij testen op 1 jarige leeftijd (moment van hervaccinatie) nog voldoende hoge titers hebben.
Daarom is het advies om deze honden jaarlijks te hertesten. Indien er wel een boostervaccinatie tussen de 6 en 12
maanden is gegeven, is 3-jaarlijks hertesten mogelijk op het tijdstip van de hervaccinatie.
De test is bedoeld voor het vaststellen van een voldoende bescherming op tijdstip van beoogde hervaccinatie en niet
voor het bepalen van een vaccinatie interval.
Aangezien bij honden antilichamen langer persisteren dan 3 jaar, kan een tweede termijn van 3 jaar worden gehanteerd
voor hertesten. Een derde periode van 3 jaar is vooralsnog door het ontbreken van evidence-based gegevens uit
veldstudies niet te verantwoorden en kan risico’s met zich meebrengen voor de groepsimmuniteit. Een jaarlijkse
titerbepaling is dan het advies. Dit is ook te overwegen bij dieren ouder dan 10 jaar in verband met mogelijke
verminderde activiteit van het afweersysteem.
Tenslotte moet de eigenaar geïnformeerd worden dat de kans bestaat dat bij een lage titeruitslag alsnog gevaccineerd
dient te worden en deze kosten dan extra zullen zijn.
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CONCLUSIE:
•

De vaccinatierichtlijnen zijn gebaseerd op het bereiken en handhaven van populatie-immuniteit.

•

Serologische testen worden bij correcte toepassing betrouwbaar geacht voor de praktijk.

•

Bij pups verdient een goede basisvaccinatie de voorkeur boven titerbepalingen: minimaal drievoudige
vaccinatie (pup) plus een boostervaccinatie op 6-12 maanden leeftijd.

•

Voor de individuele volwassen hond en kat kan een titerbepaling voor CPV/FPV, CDV en CAV een alternatief voor
vaccineren zijn.

•

Bij een positieve titer dient dezelfde beschermingsduur aangehouden te worden als bij vaccineren, (mits er een
volledige basisvaccinatie werd gegeven). Voor de meeste virale vaccins bij hond en kat is dat een periode van 3
jaar. Na 2 termijnen van 3 jaar is op dit moment jaarlijks hertesten het advies.

•

Als de laatste vaccinatie plaatsvindt op 16 weken leeftijd, kan op 1 jaar leeftijd een titerbepaling worden
uitgevoerd om te bepalen of een boostervaccinatie nodig is. Als dan de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog
is, is het advies om daarna jaarlijks te hertesten en pas te vaccineren op moment dat de titer te laag is.

*

Na vaccinatie geldt weer de periode van drie jaar voor Parvo, Distemper en HCC

Voor alle duidelijkheid: over de hondsdolheidvaccinatie kunnen we kort zijn; dit is wettelijk verplicht bij vervoer van uw
huisdier over de grens!
Over de ziekte van Weil kan ik als dierenarts alleen maar zeggen vaccineer uw dier, want een hond met ziekte van Weil
is ten dode opgeschreven en u en uw familie kunnen het weer krijgen van uw viervoeter!
Voor de rest wens ik u veel wijsheid en vooral een gezond huisdier toe!
Anoek dierenkliniek de Watermolen

Pagina 31

Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
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!

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

Wilt u het goede
werk voor de Bouviers
en hun baasjes financieel
ondersteunen?
Dat kan!

http://www.bouviersupporters.nl/
of

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

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