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Julia oh Julia

Stichting Bouviersupporters wenst u fijne kerstdagen
en een gezond 2018

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid
zonder schriftelijke toestemming van stichting Bouviersupporters
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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 6 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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Het jaar 2017 is bijna ten einde.
Voor de Bouviersupporters was het weer een zeer bewogen jaar. Wij
hebben tot vandaag in 2017 39 bouviers bemiddeld. De redenen van
herplaatsing waren zeer divers, ziekte, verhuizing, scheiding en overlijden
zijn daar het meest van.
Van een aantal overlijdensberichten van baasjes zijn wij nog steeds
behoorlijk van de kaart. Je volgt het hele proces van ziek zijn en
uiteindelijk sterven. Dat hakt er ook bij ons team behoorlijk in.
Helemaal euforisch werden wij toen onze collega’s van de
Interessengemeinschaft zich meldden met een zeer geschikte kandidaat
voor Atos, ook nog eens mensen die wij kenden, want zij hadden Nando
via ons. Tjonge, wat verdiende hij een warme mand na zolang bij 1 van
onze vaste opvangadressen te hebben gezeten. Atos kwam, zag en
overwon, het gaat heel goed met hem.
Op het moment dat dit magazine uitkomt wordt Blitz opgehaald, de jonge
boef die wij van euthanasie hebben kunnen redden en welke bij ons
andere vaste opvangadres was ondergebracht. Hierover dus meer in het
volgende magazine.
Ook in ons team hebben we met ziekte te kampen. Mascha moest zich
noodgedwongen voor een langere periode terugtrekken.
Op een gegeven moment werd het echter zo druk en hebben we gezocht
naar versterking. Paulien is ons team komen versterken.
Paulien heeft een pittige vuurdoop gehad met haar eerste herplaatsing.
Inmiddels is ze goed ingeburgerd.
Wij wensen Mascha alle beterschap van de wereld toe!
Onze winterwandeling was weer een groot succes met een grote opkomst.
(ondanks de hevige sneeuwval tijdens de winterwandeling)
Wij vonden het erg leuk om weer oude en nieuwe bekenden te
ontmoeten!
Rest ons nog u een hele fijne kerst te wensen en een goed en vooral
gezond 2018.

Jill komt niet meer uit de bench sinds het
een kersttafel is.

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
22 december 2017

Achtergrond: Jill
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2017

Bickel

Sacha

Sasja

Nika

Cindy en Zara

Activiteiten in 2018
Stichting Bouviersupporters organiseert zelf regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast nemen
wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2018 staat in ieder geval op het programma:



17 juni KCM van de NBC
9 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 heel lang in een noodopvang in Duitsland heeft gezeten 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, Guus en Blitz was door hun bazen al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te worden. Door
tussenkomst van de stichting leven zij nog. Dit betekende wel dat er voor hun kosten voor opvang gemaakt zijn.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten die de stichting heeft kunnen betalen door uw donaties.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1 januari 2012 heeft de Stichting
Bouviersupporters de ANBI status. Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend
goed doel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De belastingdienst houdt
toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van de ANBI-instelling. De bemiddeling is en blijft kosteloos. De
vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de honden en hun bazen.
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 t.n.v. Stichting Bouviersupporters te
Haaksbergen.
Van 1 november 2017 t/m 22 december 2017 heeft Stichting Bouviersupporters:
Ontvangen aan Donaties en van Vrienden

€

Ontvangen op evenementen

-

5.234,66
157,50
------------

Totaal ontvangen

€

5.392,16

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

960,00

Vergoedingen begeleiding en controles

-

9,12

Promotiekosten

-

21,31

Kantoor- en portokosten

-

58,56

Telefoonkosten

-

16,50

Kosten evenementen

-

64,96
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 1.130,45
----------------€ 4.261,71
=========

Achtergrond: Roos
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters
Jantina, Janny, Dorine, Ruby, Marian, Mascha, Paulien
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.

Stichting Bouviersupporters wenst iedereen

Gezellige kerstdagen en een gezond 2018

Jantina, Janny, Dorine, Ruby, Marian, Mascha, Paulien
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Hallo Benji hier…
Hallootjes....
Net op de valreep nog in 2017... Hier ben ik dan nog een keertje.... #Benji.
Ook nu mag ik weer wat van mijn avonturen met de 2 2beners met jullie
delen.
Nou avonturen genoeg. Nu niet iedere dag hele grote dingen .. maar volgens
die vrouwelijke 2bener leer ik iedere dag. Het zal beslist maar.... ik ga liever
toch mee naar dat grote veld. Als ik dan heel goed oplet krijg ik lekkers
maar ook heel veel complimenten ....
Gaaf joh!!! Ja dat vind ik super fijn!
Inmiddels ben ik jarig geweest, wist niet goed wat dat was. Maar nu wel. Ik
ben nu 1 jaar en kreeg cadeautjes die ik zelf uit een doos mocht pakken.
Dommel wilde me helpen. Vond ik helemaal niet erg. Daar was de
vrouwelijke 2bener heel trots op. Want dingen of 2beners delen was
eigenlijk best lastig voor mij. Maar nu...... Stiekem best fijn eigenlijk want
die doos vond ik best beetje eng. Maar wat ‘n leuke speeltjes en lekkere
snoepjes zaten er in. Werd er helemaal blij van. En natuurlijk heb ik netjes
gedeeld.
Waar ik ook heel erg blij van werd was dat witte spul dat opeens overal
buiten lag. Hiehaaaa hoppatee rennen rauzen en heerlijk rollen! Geweldig!!

O ja, herkennen jullie dat. Dat opeens 1 van de 2beners heel anders ruikt???
Hier is dat meestal de vrouwelijke 2bener.
Nou afgelopen week was het ook weer zo ver hoor....
Man, man wat ‘n heerlijk luchtje**. Ik werd er helemaal hotel
de botel van .....
Kon er geen genoeg van krijgen. Ik moest en zou die 2bener
blijven besnuffelen.
Heerlijk!!!!
Zij zelf vond het na een tijdje genoeg. Maar ik nog lang niet.
Kon er ook niet meer door nadenken. Ik zou haast......
Maar dat vond ze te ver gaan. Dus werd ik even op m'n
plaats gezet. Jammer hoor.
Denk dat jullie 2beners soms minder erg zijn dan deze 2... ?
Maar eigenlijk vind ik ze ook wel heel erg lief en zou ze niet
zomaar meer kunnen missen.... maar heel soms, heel af en
toe.......
Nou dan ga ik het nu maar afsluiten. En wie weet tot volgend
jaar?!
Hele fijne feestdagen en een BOEFTASTISCH nieuwjaar!!!
#Benji

** Vrouwtje had nu Noa van Cacharel op in plaats van haar
normale eau de toilette.
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Speciale aandacht voor…. Blitz
Blitz is een jonge werklijnreu en hij verblijft sinds 14
oktober 2017 in ‘onze’ opvang.
Half oktober 2017 kregen wij een hulpvraag vanuit
België. De mensen hadden nog niet zo lang een
jonge reu. Ze zaten met hun handen in het haar
vanwege zijn gedrag. De enige optie die zij nog
zagen was euthanasie.
Wij hebben om wat filmpjes van de hond en zijn
gedrag gevraagd. Op die ontvangen filmpjes zagen
wij geen agressieve hond. Alleen een hond die niet
begrepen werd en geen raad met zichzelf wist. Zeker
geen aanleiding tot euthanasie. Dat was ook de
mening van Bert Smallenbroek van kynologie
Kolham. Bert wilde wel met hem gaan trainen en
Blitz was ook welkom in de opvang bij hem in de
buurt. Paulien en haar man hebben hem opgehaald
en naar Groningen gebracht.
Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en is
er volop met Blitz getraind. Filmpjes daarvan zijn op
onze website te zien.
https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html
12 november 2017 was er een kennismaking van en met Blitz.
Bert was daarbij aanwezig. Het zijn rustige, duidelijke mensen die niet bang voor hem zijn. Durven te handelen.
Corrigeerden duidelijk toen hij te onstuimig was en meteen daarna een knuffel vanuit vriendschap.
Blitz sprong zonder enig aarzelen de auto in.
Echter op 13 november is Blitz is weer terug naar de opvang gebracht.
Hij heeft de hele nacht geblaft en gejankt ondanks dat mevrouw bij hem gebleven is. Gevolg ruzie met alle buren. Dat
blaffen heeft hij nooit eerder gedaan.
Update 2 december 2017
Bert is gisteren met Blitz wezen fietsen. 1 x kort een beetje ruzie gehad i.v.m. een
reactie naar een vrachtwagen. Verder was het woord "NEE" voldoende. 5 km buiten
het dorp en 2 keer dwars door het dorp. Fietsers, voetgangers, auto's, gillende
kinderen (school) katten, allemaal aan een slappe lijn er langs. Schapen en
paarden hebben wel zijn interesse maar hij wil er niet heen. 45 minuten lol !!
Update 16 december
Er waren mensen die wel belangstelling hadden maar nog twijfels hadden in
verband met hun eigen hond. Een dame van net 1 jaar. We hebben hen
voorgesteld om geheel vrijblijvend eens kennis te maken met Blitz. Dat wilden zij
wel.
De afspraak werd gemaakt voor zaterdag 16 december om 11 uur. Om 12 uur
kreeg Paulien al een berichtje "We zijn verkocht hoor"
De kennismaking is super verlopen, Bert was er ook bij aanwezig. Er was een hele
goede klik met het teefje. De mensen wonen met hun bouvendame in een
vrijstaand huis en vinden het geen probleem als hij zou blaffen.
In verband met de drukke werkzaamheden aankomende week gaat Blitz vrijdag 22
december verhuizen naar zijn, waar wij vanuit gaan, forever home en zal hij samen
met zijn vriendinnetje de Kerst doorbrengen.
Donderdag 21 december wordt hij nog getrimd zodat hij gewassen, gestreken en
met een strik erom kan verhuizen.
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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 om 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.

Ruva
Ruva is maart 2015 herplaatst. Het verhaal van Ruva kunt u hier https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2015/ruva.html lezen.

Ruva is 1e geworden met flyball voor gevorderden.
Een hele prestatie voor een bouvier t.o.v. de
bordercollies. Dit is de 4e beker (allemaal 1e prijs,
incl. Gehoorzaamheid) die ik met Ruva heb behaald.
Dit leuke nieuws gedeeld te hebben even wat minder
goed nieuws.
Ruva is al een tijdje aan het kwakkelen. Ze kreeg
zo’n anderhalve maand geleden giardia en was ook
schijnzwanger. Hier is ze heel ziek van geweest.
Nu moet ik elk jaar bijna switchen van voer omdat
ze het niet meer verdragen kan. Ik had haar nu al
een jaar op vers vlees staan en dat beviel goed.
Maar ook dit kan ze niet meer verdragen.
Haar darmen zijn zo overgevoelig dat ze extreem
reageert.
Vandaag voor de zoveelste x naar de dierenarts
geweest. Ze heeft waarschijnlijk een chronische
maagdarmziekte. Nu voor 5 dagen tabletten voor misselijkheid en maagbeschermers
meegekregen. Maar het wordt moeilijk nog voer te vinden waar ze het goed op zal doen. Ruva is
ook echt ziek, lusteloos en het lijkt wel onweer in haar darmen.
Daarna is Ruva naar een
natuurgeneeskundige dierenarts geweest. Dit
op advies van de man van de
dierenspeciaalzaak.
Haar maag, darmen en lever werken niet goed. Ze heeft hiervoor 3
medicijnen gekregen, een probiotica, iets voor de lever en iets voor
de maag. Ze moet nog op de anti allergiebrokken blijven omdat ze
vezels moet hebben. De verwachting is dat ze met een paar dagen
weer eet en zich beter voelt.
Over 6 weken gaat ze alles weer meten om te kijken of ze nog iets
aan moet passen en of er nog meer probiotica nodig is.
Waarschijnlijk heeft de giardia de darmen erg aangetast en Ruva
heeft altijd al problemen met de darmen gehad.
Nu we hopen maar dat het snel beter gaat.
Enige dagen later kregen we dit bericht:
“Het gaat heel, heel erg goed met Ruva. Ik ken haar niet weer.
Ze is weer erg druk. Staat weer bij de bak, van waar blijft mijn
voer?
Zo is ze al heel lang niet meer geweest. Al wel een jaar niet denk
ik misschien wel langer.
Beste kado wat je kan krijgen dat je meissie weer lekker in haar vel
zit. Ik ben hartstikke gelukkig.”
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Bickel
Vanwege omstandigheden is Bickel op 4 november 2017
opnieuwd verhuisd.
Bericht van zijn nieuwe baas:
“Gisteren Bickel opgehaald uit België, goed gesprek
gehad en een goede terugreis, Bickel kan inderdaad
goed in de auto.
Bickel heeft het huis en de tuin verkend en kennis
gemaakt met mijn vrouw.
Dat ging ook allemaal goed. Mijn vrouw heeft Bickel
geknuffeld en geaccepteerd.
De nacht is ook goed verlopen, géén blafje gehoord.
Vanmorgen een stuk gewandeld en dat gaat goed op een
paar kleine correcties na, Bickel moet nog aan mij
wennen en ik aan hem, spoedig zal hij weten hoe ik wil
dat er gelopen moet worden, géén getrek aan de lijn.
We zijn andere honden, een pony en een paard tegen
gekomen, ging allemaal perfect.
Ik heb hem vanmorgen gekamd, vooral zijn staart en
dat ging ook goed.
Mijn dochter is ook geweest met haar hondje, een schnauzer teefje, ze hebben veel gespeeld. Het hondje van mijn
dochter komt hier bijna elke dag. Zij heeft de grenzen bepaald.
Je kon merken dat Bickel het erg leuk vond, maar ook dat de conditie erg te wensen overlaat. Hij stond al snel te
hijgen, maar dat komt vanzelf goed.”

Sasja
De baas van Sasja is ziek geworden, daarom werd er voor de 4 jarige Sasja een
nieuw thuis gezocht. Op 24 november 2017 was de kennismaking.
Paulien was daarbij aanwezig.
Na het stellen en beantwoorden van vragen over en weer zijn ze gaan wandelen. Dat
ging super.
Even blaffen naar een scooter maar er niet achteraan gaan.
Van beide kanten was er een goed gevoel. Sasja is meegegaan.
In de auto naar huis is ze rustig gaan liggen slapen
Het gaat goed met Sasja. Buiten is nog wel een dingetje maar gaat goed komen.
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Diesel
Langzaamaan vindt hij zijn rust terug sinds
dat we die 4 dagen weg waren. Enige echte
probleem is de verlatingsangst. Die is echt
heel erg. Ik kan hem niet alleen laten of hij
begint dingen te vernielen. Máár...vandaag
kreeg ik wat hoop. Hij is voor het eerst een
hele tijd buiten geweest met Olaf zonder te
janken of aan het raam te krabben. Misschien
een voorzichtige doorbraak!
Met Olaf speelt hij niet. Hij houdt meer van
meisjes, vooral van Olga (een van de
teckels).
Eerlijk gezegd is het wel sneu voor Olaf. Hij
durft niet meer goed zot rond te rennen en
springen spelen met ons of de teckels, want
dan stormt Diesel er grommend op af.
Gelukkig is Olaf zo makkelijk en begrijpt hij
meteen dat hij moet stoppen. Maar wel sneu.
Ik blijf Diesel corrigeren op zo’n moment
maar voorlopig haalt dat niets uit.
Aan de andere kant, hebben we een jong,
redelijk dominant teckeltje Stella en wanneer
zij Diesel terecht wijst druipt hij meteen af.
Het is dus niet dat hij zo dominant is, hij
snapt het hele spelgebeuren gewoon niet
Pas hadden we bouvierwandeling met de Belgische Bouvierclub en dan gedraagt hij zich heel goed. We gaan zelf elk
weekend een lange wandeling maken, rond de 15 km en dat vindt hij heerlijk!
Update 20 december:
“Diesel is 20% in gewicht (spieren) toegenomen en ziet er met zijn 36,5 kg heel goed uit. Hij geniet van het dagelijkse
leven op de boerderij en vooral van de lange wandelingen op zondag. Dan proberen we ong 15 km te wandelen in
natuurgebied. Onze wens voor 2018 is dat hij leert rustig te blijven zonder mij. Dat hij er vertrouwen in krijgt dat ik
áltijd terug kom...”

Nika
Nika is een lief teefje van 9 jaar oud. Nika is een grote hond die ook aandacht en
wandelingen verdient, dit kunnen wij haar niet meer geven. Daarom zoeken we een
goed thuis voor haar.
Op 2 december is zij naar haar nieuwe thuis gebracht. Daar woont Spike ook sinds 22
maart 2017.
Berichten van haar nieuwe baas:
“Nika is hier een schat van een hond, van hele lieve mensen, en er is meteen een klik.
Het gaat meteen super goed met de andere honden . Het is zo een lieverd, een rustige
hond. Ze gaat wel op dieet ze is vreselijk dik daar gaat ze last van krijgen. Maar ben blij
met haar. Dank je wel.
Het gaat heel goed met Nika. Het is net of ze er altijd geweest is. Met de andere honden
gaat het ook prima. Ze staat op dieet, ze weegt nl 53 kilo en is niet zo groot.
Ze is erg lief en vrolijk. Vindt de wandelingen geweldig. Is goed opgevoed. Is gezellig,
echt een tante pollewop. Weet al precies welke voordeur bij haar huissie hoort, houdt
met wandelen de roedel in de gaten.”
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Jack
Vanwege ziekte van zijn baasje is Jack op 20 oktober 2017 verhuisd.

Het gaat heel erg goed. Jack is ontzettend lief. Hij trok in het begin aan de riem maar
dat gaat steeds beter. Hij gaat nu keurig zitten aan de stoeprand bij oversteken. Hij
wil nog wel eens stiekem op de bank kruipen.
Heel af en toe moet hij van 7.00 - 16.00 alleen zijn. Dat gaat ook steeds beter. Ze
hebben dan de radio aan staan en hij kan de tuin in als hij wil. Jack is gek op de
kleinkinderen.
Marian is bij hem op bezoek geweest.
“Wat ik allemaal niet heb gedaan voor Jack.... in de dichte mist over een
kilometerslange glibberige dijk rijden, doodeng. Afijn, zonder kleerscheuren er vanaf
gekomen.
Het zijn hele lieve mensen. Jack is zeer welkom en zijn dol op hem. Hij past zich ook
supergoed aan.
Wat een lieverd is big Jack (hij is groot)... goed opgevoed en rustig.
Hij past zich geweldig aan, luistert ook goed. Goed hoor!”

Harry (Radja)

Vanwege omstandigheden is Harry in november 2016
herplaatst. https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2016/radja.html

Harry woont nu in een hotel in Duitsland vlak bij Jantina.
Jantina is in november 2017 bij hem geweest om hem te trimmen.
Helaas moest hij kaal vanwege vele klitten. Kammen is er bij in geschoten.
Meneer ligt al 12 weken in het ziekenhuis. Mevrouw moet alles alleen doen.
Harry is wel een beetje een watje. Schrikt van veel dingen, maar gelukkig zijn de
Polen die in het hotel slapen wel bang voor hem. Mevrouw wil dat graag zo houden.
Harry is wel een leukerd hoor.
Hij is zo megagroot en weegt 60 kg. Mevrouw en ik kregen hem niet op tafel. Toen
kwam gelukkig de loodgieter, die heeft even helpen tillen.

Nero( Rambo)
In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Nero heel ziek
was. Het gaat nu weer supergoed met hem.
Nero staat weer op gewone brok. Hij komt weer aan is vrolijk en
rent er weer lustig op los. Het is onverklaarbaar wat hij nu gehad
heeft.
Ook de dierenartsen van diverse klinieken staan voor een raadsel.

Pagina 11

Raya
Raya is volgens iedereen om ons heen goed ontdooid. Een
lekkere blije vis die steeds meer haar eigen ding doet. Op
het open veld waar ze los mag vindt ze het zalig om flink te
rennen. Liefs achter balletjes aan. Papier kunnen we nog
steeds niet laten liggen want dat vermorzelt ze nog steeds
als we weggaan.
Ook verzamelt ze vaak dingen van ons. Mijn pantoffels,
kussens uit Wim zijn stoel etc. Hier doet ze verder niets
mee hoor. Het gedrag aan de lijn wordt ook steeds beter en
ze luistert al best goed.
Ze kent de commando's perfect maar soms is ze nog
afgeleid. Denken dat het met het ouder worden steeds
beter gaat.
Iedereen om ons heen is helemaal gek van haar. Ze komen
speciaal om met haar te knuffelen. Het is goed zo. Raya is
op haar plekje bij ons en we hopen nog héél lang.
Bericht 18 november
“Hoezo een hond die niet te volgen is. Kom ik in kleding
naar beneden word ik bedolven en moet ik haar echt
temperen. Nu drie keer in pyjama naar beneden gekomen
ziet ze me gewoon niet staan. Loopt gewoon langs me heen
en kijkt naar de tussendeur naar boven om te kijken of ik
nog kom. Als ik dan naar boven ga en in kleding naar
beneden kom is ze gek. Help wat voor hond hebben wij.
Ik kom nooit s nachts beneden. J. wel maar die wordt altijd
helaas nog steeds voorzichtig benaderd.
Het hangt ervan af hoe vroeg ik moet beginnen. Als ik later
dan J. moet beginnen ga ik eerst ontbijten en op zaterdag
ook vaak.
Maar ze denkt altijd dat ik de hele dag met haar uitga. Moet
haar echt op de plaats zetten. Wat dat betreft is een echte
drammer. Nu heeft ze ook weer iets bedacht. Behoorlijk
jaloers. Ze accepteert eigenlijk niet dat ik met een ander
sta te kletsen. Duurt het haar te lang dan vraagt ze op
allerlei manieren aandacht. Of telkens met haar neus in je
kruis duwen of in de riem bijten of gewoon voorzichtig in de
arm. Het is nu af en toe een puber die haar grenzen zoekt.
Dus op dit moment krijgt ze een kort en duidelijke aanpak.
Het boek is dus voorlopig nog niet klaar.
Je merkt dat ze op een 1 of andere manier niet alles kan
verwerken en dan van gekheid niet weet wat ze doet.
Maar jullie moeten je geen zorgen maken hoor, zo'n
bijzondere hond krijg je nooit meer.
Elke dag een verrassing hoe ze reageert.”
Op 16 december zijn Raya (en Boyd) zijn geslaagd voor de cursus en mogen verder.
De cursus heeft beiden absoluut goed gedaan en ze hebben veel geleerd.
Verder nemen we de gelegenheid om jullie langs deze weg hele Fijne Feestdagen te wensen en een
gezond en vredig 2018. Ónze wens is dan ook dat jullie nog vele honden, zoals Raya en Boyd, aan
een gouden mandje zullen kunnen helpen. Nogmaals bedankt voor jullie hulp in 2017.
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Cindy en Zara
Marian kreeg 15 december 's avonds een melding van
een bevriende fokker. Zij waren gebeld door een
mevrouw die 2 van door hen gefokte teefjes heeft die
herplaatst moesten worden.
Mevrouw moet met pijn in haar hart afstand nemen van
haar 2 schatten. Helaas kan ze niet meer voor hen
zorgen zoals nodig is en zij het verdienen. Haar man is
kortgeleden overleden en ze moet nu zelf wegens haar
gezondheid verhuizen naar een verzorgingshuis. Er
worden geen honden toegelaten in het verzorgingshuis.
En ze mochten niet uit elkaar gehaald worden.
Per toeval had Paulien 2 dagen ervoor een aanmelding
gekregen van een ouder bouvier ervaren echtpaar die
een hond wilde adopteren en het mochten er ook 2 zijn.
In eerste instantie wilden deze mensen kennismaken
met Blitz, maar dat hebben we afgeraden, omdat hij nog
veel moet leren en nogal druk is. Ze waren zelfs bereid
om eventueel een hondje uit het asiel erbij te nemen,
omdat we Blitz liever wilden plaatsen bij iemand die al
een hond heeft.
Deze mensen beschikken over een vrijstaande woning
met 1000 m2 grond rond hun huis.
De volgende ochtend heeft Paulien naar deze mensen gebeld met de mededeling dat we 2 prachtige dames hadden die
een nieuw huisje zochten/ Mevrouw A. was heel blij en zei: “ Nu ga ik J. blij maken.”
Meneer J. wilde namelijk 's ochtends niet meer zo vroeg uit bed komen, omdat hij het geknuffel met hun hond miste die
altijd even op bed kwam liggen. J. was heel ontroerd toen hij dit nieuws hoorde. Hij heeft ook de hele dag met zijn
gedachten bij de dames gelopen.
Er werd een afspraak gemaakt met mevrouw om kennis te komen maken. Nou die kennismaking is heel goed verlopen.
A en J waren helemaal verliefd en mevrouw was, ondanks haar verdriet, heel blij dat haar lievelingen naar zulke
geweldige mensen gaan. Ze werden uitgebreid door mevrouw geknuffeld zo blij was ze met A en J.
Er werd afgesproken dat Cindy en Zara 20 december opgehaald zouden, zodat mevrouw nog een paar dagen met de
honden kon doorbrengen en kon wennen aan het afscheid.
Dinsdag 19 december zijn ze nog met iemand langs alle hekjes en afrasteringen gelopen om te kijken of alles dicht zit.
Mocht er nog ergens een gaatje zitten waardoor ze zouden kunnen ontsnappen kon dat zo nodig gedicht of gerepareerd
worden.
Woensdag 20 december zijn Cindy en Zara in hun nieuwe thuis aangekomen.
Ze zijn onderweg heel rustig geweest.
Ze hebben de tuin al verkend en heerlijk gerend alle behoefte gedaan. En liggen
nu heerlijk in hun mand.
Het afscheid was zeer verdrietig, maar mevrouw is heel erg blij met de nieuwe
baasjes.
Mevrouw wilde nog een keer zelf met ze naar buiten.
Wij hebben mevrouw adviseerd om niet alleen te zijn als de honden weg gaan.
om niet alleen te zijn.
Gelukkig kwam de maatschappelijk werkster toen ze net weg wilden gaan.
De nieuwe baasjes hebben haar gebeld toen ze thuis waren en houden
mevrouw natuurlijk op de hoogte.
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Wat ontvangen foto’s

Itam moet elke avond even met zijn bal spelen

De verschikkelijke sneeuwboef Meyla

Wanda en Drayco in de sneeuw

Charly wandelde ook mee

Spike en Nika aan de wandel
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Nieuwsgierig aagje jill
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Namens Chico en zijn baasje en vrouwtje:
Prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2018!

Verslag wandeling 10 december 2017
Een jaar van tevoren ongeveer wordt de datum voor de winterwandeling geprikt.
Natuurlijk hoop je dan ook op mooi winters weer, want laten we eerlijk zijn, dat zorgt voor een mooi
sfeertje. Dit jaar stond de datum op 10 december vastgeprikt.
Deze wandeling is inmiddels volgens vaste traditie in Haaksbergen. Al jarenlang worden we “weggeblazen”
door de enthousiaste groep van de Haaksbergse Midwinterhoornblazers. Zij zijn altijd graag van de partij
want met zoveel bouviers is het een bijzondere belevenis.
Sinds een aantal jaren is ons vaste eindpunt partyrestaurant Captain Jack. Zij hebben een prachtig overdekt
terras en zorgen dat de vuurkorven en vuurschalen branden als we aankomen. Alle honden zijn welkom, er
wordt nooit moeilijk gedaan. Iedereen kan wat te eten bestellen van de speciale kleine kaart die ze voor
onze groep hebben.
De aanmeldingen voor deelname stroomden gaandeweg het jaar al binnen.
We zaten op een prachtig aantal van 88 deelnemers met 66 bouviers. En toen kwam de weersvoorspelling.
We hebben nog nooit zoveel met elkaar over het weer geappt. Vanaf woensdag 6 december vlogen de
berichten over en weer. De voorspellingen waren sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Code oranje werd
er afgegeven. Nu was dat voor het wandelen niet zo erg, maar de mensen moesten wel veilig aankomen en
weer naar huis kunnen.
Nog maar even wachten. In de loop van vrijdag werden de weersvoorspellingen nog slechter…. er zou
zondagmiddag tussen de 10 en 15 centimeter sneeuw vallen en ja dan……….dan zou het misschien toch
beter zijn……..Maar Jantina had de boodschappen al gedaan, de midwinterhoornblazers besproken en er
waren mensen die een overnachting in de buurt geboekt hadden dus zaterdag toch maar de beslissing
genomen: zoals ze in Twente zouden zeggen: 't geet deur!! Oftewel het gaat door!! Ook met een klein
groepje blijft het natuurlijk oergezellig. Er ging een waarschuwing de deur uit: LIEVE MENSEN, NEEM GEEN
ONNODIG RISICO......
Er waren veel afmeldingen,heel begrijpelijk , maar uiteindelijk vertrokken we, na de koffie, met 43
personen en 28 honden richting het Buursermeertje. We waren nog maar net op weg toen het flink begon
te sneeuwen. De borrel bij de eerste stop bij het Buursemeertje ging er in als koek.
Hier werd ook een inzameling gehouden voor de Midwinterhoornblazers. Deze groep bestaat uit allemaal
vrijwilligers die toch een halve dag voor ons opofferen. Dank namens hun aan iedereen die gedoneerd
heeft!!
De sneeuw had van het landschap een sprookje gemaakt. Om goed half twee kwamen we als
sneeuwpoppen aan op het terras waar de warme chocomelk en de erwtensoep et cetera ons zeer goed
deden. De terugreis was voor velen een hachelijke onderneming. Maar voor zover wij weten is iedereen
weer veilig thuis gekomen.
Wij willen graag iedereen bedanken voor uw komst om mee te wandelen. U heeft, samen met uw honden,
deze wandeling weer tot een groot succes gemaakt !

In Memoriam……..
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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.

Basko
22 september 2010 – 19 oktober 2017

Basko was nog een jonge bouvier toen hij in 2011 noodgedwongen op zoek naar een nieuw thuis moest.
Persoonlijke omstandigheden maakten dat er geen tijd / aandacht meer was voor hem en dat was voor Basko niet
makkelijk.
In november 2017 kregen wij dit bericht:
“19 oktober 2017 heb ik intens verdrietig, veel te vroeg, afscheid moeten nemen van Basko.
Hoewel de lymfklierkanker in een heel vroeg stadium ontdekt is konden ze hem niet redden.
Hij heeft nog twee goede maanden gehad.
Ik mis hem nog vreselijk. “
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Breezer
.. december 2007 – 14 november 2017

In februari 2013 was Breezer 5 jaar en belandde zij samen met een labrador in een Belgisch asiel.
Haar vorige eigenaar had gedreigd dat als hij afstandsgeld moest betalen, wel een keukenmes zou pakken en de
honden zou vermoorden. In het begin was ze zo bang, maar de goede begeleiding van bouvier Bran en haar nieuwe
baasjes is het helemaal goed gekomen.
In september 2017 werd er een tumor op haar milt gevonden.
Met Prednisolone heeft ze nog 2 goede maanden gehad.
14 november hebben wij haar moeten laten gaan.
Wat zullen wij je missen! Je was een prachthond en wij zijn blij dat wij jouw baasjes mochten zijn.
Rust zacht lieve Breezer.
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Cadiez
06 april 2008 – 21 november 2017

Allen
Met heel veel verdriet moet ik u mededelen dat mijn donderstraal
Cadiez vanmiddag de regenboog naar de hondenhemel is gaan oversteken
Ze was sinds 1 september 2013 bij mij en heb aan haar een super lieve hond gehad
Ze wou de laatste tijd niet meer eten en na verschillende bezoeken bij de dierenarts heeft men haar geopereerd
Hierbij is vast komen te staan dat de ziekte Nr 1 al zo ver in haar buikje zat dat verdere operatie geen optie was
Ga verder spelen in de hondenhemel en je blijft te allen tijde in mijn gedachten
R.I.P. mijn lieverd
E.
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Kim
30 november 2017

Kim van 7 jaar is in april 2017 herplaatst. Ze kon niet mee verhuizen.
Haar nieuwe baasje was erg blij met Kim.
Jantina is nog bij hen op bezoek geweest. 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.
Helaas kregen wij op 28 november bericht dat Kim een tumor in haar neus heeft waar niets meer aan te doen is.
Op 7 november kreeg zij een bloedneus en de dagen daarna nog meer. Ze heeft een CT-scan gehad en daaruit
bleek dat het foute boel is. Ze is nog wel redelijk fit, dus gaan ze genieten van de tijd die hen nog rest.
Dat bleken nog 2 dagen. Op 30 november kreeg ze de ene na de andere bloeding zodat er geen andere keuze was.
Wij wensen het baasje heel veel sterkte, ze hebben maar zo kort van elkaar mogen genieten.
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Monza
25 augustus 2007 - 07 december 2017

Monza werd in oktober 2016 voor herplaatsing aangemeld vanwege ziekte van haar baas. Ze werd heel snel
herplaatst. De nieuwe baas was erg blij met haar. In juni 2017 kregen wij bericht dat Monza ernstig ziek was. Uit
een scan bleek dat zij een gezwel in haar borst heeft die tegen de rechterhartkamer aandrukt. Daardoor is de
afvoer niet goed en heeft zij het benauwd. Ze kreeg daarvoor vochtafdrijvende tabletten. Daarmee ging het best
goed. Tot 7 december. ’s Avonds kregen wij een droevige mededeling:
“Een paar uur geleden heb ik mijn lieve lieve Monza laten inslapen. Wat erg.
Maar voor Mons was het, in samenspraak en advies met mijn hele goede dierenarts, het beste.
Ze woog 43 kilo en was brood en brood mager. Alleen maar buik. Voordat ze het erg benauwd zou krijgen, heb ik
de knoop doorgehakt. Het koppie was goed, maar de rest was op.
Zo lief, aanhankelijk , tot op het laatste ogenblik alert en een en al aandacht.
Wat mis ik haar en wat jammer dat ik haar niet wat langer heb kunnen houden.”
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Winterse gevaren.
Een gezonde Bouvier heeft een prima vacht en een gestel
dat de winterkou goed kan verdragen. Jasjes zijn dan ook
niet nodig. Lange wandelingen of trainingen in de vrieskou
zijn geen probleem. Zolang uw hond lekker in beweging
blijft, krijgt hij geen kans om teveel af te koelen.
Zwemmen in de winter
Zolang het niet vriest, mag u een gezonde Bouvier nog best
laten zwemmen, als u uw gezonde verstand maar gebruikt:
Niet te lang zwemmen en daarna flink in beweging houden
tot u weer thuis bent. Dus niet de hond met een natte vacht
in de auto leggen en zelf nog even boodschappen gaan
doen, of gezellig met een kennis staan kletsen terwijl uw
natte hond naast u steeds harder begint te bibberen. Geef
hem geen kans om af te koelen.
Sneeuw
Lekker rennen, ravotten... iedere hond vindt het geweldig!
Een beetje sneeuw eten kan geen kwaad, maar voorkom
dat uw hond teveel sneeuw binnenkrijgt. Hij kan daardoor
ziek worden en gaan overgeven, het kan buikpijn
veroorzaken en dagenlange diarree. IJswater heeft
hetzelfde effect. Voorkom dat uw hond teveel binnenkrijgt.
Helaas gaat sneeuw vaak vastzitten in de vacht. We kennen
het allemaal met onze bouviers, van het lopen in de sneeuw
vormen zich enorme sneeuw/ijsballen in de vacht. Met
name onder aan de pootjes kunnen ze daar behoorlijk last
van hebben. Houdt het haar daar kort, dan blijft er minder
in hangen. De voeten insmeren met zuurvrije vaseline of
uierzalf voorkomt ook dat sneeuw blijft plakken.
Komt uw hond toch vol ijsbolletjes te zitten, probeer ze er
dan niet af te trekken, want dat is zeer pijnlijk. Knijp ze fijn
of smelt ze in uw hand of zet bij thuiskomst de hond met
zijn/haar poten in een bak met lauw water.
Een extra reden om de pootjes goed af te spoelen na de wandeling is zoutvergiftiging door pekel !!!
Als het glad is, wordt er gestrooid. Strooizout veroorzaakt lelijke, uitgebeten plekken op uw leren
schoenen. Honden hebben echter geen beschermend schoeisel, bij hen komt de pekel rechtstreeks op de voetzolen
terecht. Het bijt, prikt en irriteert enorm. De hond zal de poten aflikken om zo het ongemak te verhelpen. Ook is
mogelijk dat de hond een hap pekel eet. Hij ziet het verschil met sneeuw niet.
Een hond kan van zoutvergiftiging nierproblemen en zeer ernstige neurologische problemen krijgen. Zoutvergiftiging
kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
Zout werkt irriterend op het slijmvlies van het maag-darmkanaal. Als het zout in de maag blijft zitten wordt het
opgenomen door het bloed. Hierdoor wordt het natriumgehalte in het bloed te hoog. Het bloed gaat water onttrekken uit
de cellen van de organen, dit kan leiden tot uitdroging van de cellen. Als dat met de hersencellen gebeurd ontstaan de
neurologische problemen.
De opname van zout kan al schadelijke gevolgen hebben vanaf 1,9 gram per kilogram lichaamsgewicht. Een opname
van 3,7 gram per kilogram lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. (Een eetlepel zout is ongeveer 16,5 gram) De
klachten kunnen tot 72 uur na inname beginnen op te treden. De meest voorkomende klachten zijn braken en/of
diarree, maar neurologische klachten kunnen ook optreden.
Het lichaam probeert dan door het aanmaken/mobiliseren van bepaalde stoffen om toch vocht vast te houden in de
weefsels. Het toedienen van vloeistof, om het zout uit te spoelen en de uitdroging op te heffen, zal dan ook met de
nodige voorzichtigheid moet gebeuren, anders kan er zwelling van de hersenen optreden en dit kan ook fataal worden.
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Norit heeft geen zin, want zout bindt niet aan norit.
Symptomen van een zoutvergiftiging

Rusteloos, prikkelbaar of juist sloom

Spiertrekkingen / toevallen

Neurologische problemen/ Dronkemansloop

Ogen draaien

Verhoogde temperatuur

Veel plassen en drinken / juist niet plassen

Overgeven/ diarree

Versnelde ademhaling en hartslag

Hartritmestoornissen
Let op!! Ook zeewater of keukenzout kan een zoutvergiftiging veroorzaken.
Ook de (bekende) tip om je hond te laten braken, als ze iets verkeerds hebben gegeten, door hem zout te geven kan
dus fataal aflopen! NOOIT DOEN!! Dit is erg gevaarlijk! Vooral als de hond niet gaat braken.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Een hond hoort niet op het ijs!!!
Het ziet er grappig uit: een hond die glibberend en glijdend over het ijs gaat. Hij kan er zelf ook best een hoop lol aan
beleven. Toch is dat een erg slecht idee want voor een hond is ijs levensgevaarlijk!
Ieder jaar verschijnen weer berichten in de krant dat honden hierdoor zijn gestorven en soms dat hun baas bij de
reddingspoging het leven heeft gelaten. Een hond weet echter niet of ijs dik genoeg is, of waar het betrouwbaar is. Als u
hem nu vrolijk aanmoedigt om op het ijs te spelen, rent hij straks net zo enthousiast het ijs op als het dooit en
schreeuwen helpt dan echt niet meer. Zakt uw hond door het ijs bij een kanaal of rivier, dan wordt hij onder het ijs
getrokken door de stroming. Door diezelfde stroming is het ijs daar vaak dun en dus extra gevaarlijk. Een hond die door
het ijs zakt of in een wak belandt, komt er vrijwel nooit op eigen kracht uit. Hij kan door de kou worden bevangen en
aan onderkoeling sterven. Een hond die onder het ijs terecht komt, sterft binnen enkele seconden aan cold-shock of
hartstilstand, veroorzaakt door het koude water. Zelfs als hij aan de riem zit, bent u vaak niet op tijd om hem veilig uit
het water te halen.
Als uw hond op het glibberige ijs rond spartelt en allerlei doldwaze buitelingen maakt, ziet dat er erg grappig uit, maar
die buitelingen kunnen gemakkelijk ernstige spier-, pees- en gewrichtsblessures veroorzaken, die niet zelden eindigen in
een operatie. Op zijn minst veroorzaakt zo'n glibber- en glijpartij fikse spierpijn bij uw hond.
Daarnaast hebben honden geen beschermend schoeisel aan, zoals wij. IJs is niet alleen heel glad, maar zeker in
combinatie met sneeuw kan het messcherpe randjes vormen. Na een flinke aanloop snel over die randjes glijden kan
vervelende beschadigingen aan de voetzolen opleveren. En de kussentjes van de hond zijn niet of erg moeilijk te
hechten. Het is niet voor niets dat poolhonden die voor de sledehondensport gebruikt worden, onder dat soort
omstandigheden vaak schoentjes dragen.
Extra voorzichtigheid is geboden als er sneeuw op het ijs ligt. Een hond ziet dan het verschil tussen wal en ijs niet meer.
Houd uw hond aan de lijn als het niet vertrouwd is, en zorg dat hij nooit het ijs op gaat!
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met
Jantina op 06 82001851
Marian op 0049 2822 977956
Paulien op 06 17367039
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

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

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

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

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

februari 2018
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