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De afgelopen twee maanden hebben 3 bouviers een nieuw plekje 
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun 
nieuwe huisgenoot. 
 
Een korte terugblik op het jaar 2017. 
 

Het was een jaar om met zijn allen trots op te zijn. Zowel op de resultaten 
die we hebben kunnen realiseren voor de bouviers en hun bazen, als op 
de teamleden die aan deze resultaten hebben meegewerkt.  
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de giften en donaties van 
particulieren. Ook mochten wij bedragen ontvangen vanuit acties die onze 

stichting zelf heeft opgezet of waarbij de stichting als begunstigde werd 

aangemerkt. 
 
In 2017 hebben er 70 Bouviers op de website gestaan. Drie honden zijn 
2x bemiddeld, deze tellen voor 1x, dus totaal zijn er 67 bemiddeld. 
Daarvan zijn er 39 direct door de stichting bemiddeld en drie honden zijn  
thuis gebleven. Eén hond is enkele weken na de herplaatsing weer terug 
naar zijn eerste eigenaar gegaan. Twee honden zijn door de 

Interessengemeinschaft bemiddeld. Voor vijf honden heeft de eigenaar 
zelf een nieuwe baas gevonden en voor 17 honden heeft het asiel waar ze 
zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd. 
 
In 2017 zijn er 7 honden geweest die op kosten van de stichting in een 
opvang hebben verbleven. 
Vijf honden waren ernstig verwaarloosd. Voor 1  hond was er door zijn 

eigenaren al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te 
worden en 1 hond zou in het asiel geplaatst worden.  
De zeven honden zijn allemaal geplaatst en doen het geweldig. Er worden 
hele fijne berichten over hen ontvangen. De bazen zijn blij dat zij voor 
hen mogen zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen. 
 

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Blitz op het moment van 
verschijnen opgehaald werd uit de opvang waar hij al enige tijd verbleef. 
Wij kunnen u gelukkig melden dat het heel goed met hem gaat. Er zijn 
nog wel wat probleempjes waaraan gewerkt moet worden. Paulien en 
haar man zijn zondag 25 februari bij hem op bezoek geweest. Een verslag 
daarvan staat op pagina 16. 
 

Mascha is op de koffie bij Guus geweest. Guus verbleef in oktober 2016 in 
de opvang en bij Mascha thuis. 

 
Ook in dit magazine een artikel over Zjeng en hoe het soms heel anders 
loopt dan verwacht en Benji vertelt over zijn ervaring met een muilkorf 
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 Van de bestuurstafel. 

Achtergrond: Jetske  

Foto gemaakt door Heidi Foxystyle Pet Photography 

Jill komt niet meer uit de bench sinds het 
een kersttafel is. 
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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. 
 
Van 1 januari 2018 t/m 28 februari 2018 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan: 

 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 

Donaties en van Vrienden  € 1.480,20  

Acties derde (NBC) -      79,00        

Rente -        1,87 

    ------------  

Totaal ontvangen   €   1.561,07 

Vergoedingen begeleiding en controles                                                               €   30,02  

Representatiekosten -   11,99  

Promotiekosten -   20,56   

Kantoor- en portokosten - 166,00  

Telefoonkosten -   17,24  

Vergaderkosten -  216,19  

Websitekosten -     6,99  

Totaal uitgegeven  ----------- -/-  468,99 
   ----------------- 
Resultaat                                                                                                   €   1.092,08 

========= 

Wie vond een nieuw thuis in januari en februari 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 2018: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen 

 
 
 

   Activiteiten in 2018 
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters 
Zoals we in de vorige magazines al aangaven wordt ons ook vaak raad gevraagd met betrekking tot de meest uiteenlopende zaken 
waar mensen met hun Bouvier tegenaan lopen. Wij vinden het fijn om hierbij te kunnen helpen en hebben ook altijd onze kynoloog en 
hondengedragsdeskundige Bert Smallenbroek achter de hand. 
 

Soms lopen herplaatsingen niet zoals wij het allemaal wensen en gedacht hadden. 
Zjeng, de hulphond, moest herplaatst worden omdat hij vanwege HD en 
ED zijn “zware werk” als hulphond niet meer mocht uitoefenen. 

Wij kregen de lastige klus om een perfect adres te zoeken bij mensen die 
het geen probleem vonden en die wisten hoe je langzaamaan spieren moet 
gaan opbouwen zodat hij als huishond een mooi leven zou gaan leiden.  
Dat adres vonden we, iemand die op de hoogte was en ervaring had met 
deze dysplesievorm. Iemand die ook nog eens in haar naaste omgeving 
beschikte over mensen met medische know how. Er waren wel een aantal 
katten op het nieuwe adres, maar Zjeng kende katten die in de tuin 

kwamen, een kat bij vrienden van de oude baas en was zo goed getraind 
en opgevoed dat wij er vanuit gingen dat dit geen problemen zou geven. 
De kennismaking verliep uitermate goed. Zjeng verhuisde een aantal 
weken later en werd omgedoopt naar Kobus. 
 
Al vrij snel kwam van het nieuwe baasje het bericht dat hij het super deed, 

hij was lief, vrolijk, speels et cetera, echter hij fixeerde extreem op de 
katten. Ze ging met tips van ons aan de slag. Het verbeterde helaas niet 
dus hebben we onze Bert ingeschakeld. 
 

Met de nieuwe tips van Bert werd er weer verder gewerkt aan de relatie tussen katten en hond. Vervolgens is Bert op 
huisbezoek geweest. Bert gaf al wel aan dat het erg moeilijk zou gaan worden. Na een zoveelste incident met een kat 
heeft het nieuwe baasje besloten om toch afstand te doen van Zjeng. Ze moest er niet aan denken dat Zjeng echt een 

keer een kat te pakken zou krijgen, ze moest continu alert blijven en gaf aan dit niet langer vol te kunnen houden. 
 

Het oude baasje van Zjeng werd op de hoogte gesteld. Na overleg met haar hondentrainster en met ons werd besloten 
Zjeng terug te halen. Zjeng zal geen zware taken krijgen want daar is inmiddels een nieuwe Bouvierpup voor in 
opleiding. Zjeng gaat wel mee naar de hondentraining maar gaat voor het “fun” gedeelte zodat hij zijn eigen 
aangepaste taakjes krijgt. 
 

Hoe kon het nou toch zijn dat het niet goed ging??? Bert had daar een mooie uitleg voor:  
Zjeng is van mavo/ havo niveau teruggegaan naar de basisschool. ( die had hij in z’n jonge leventje overgeslagen) 
Vanaf pupleeftijd zijn zijn hersentjes enorm gestimuleerd. Ondanks dat hij veel uitdagingen kreeg was het niet 
voldoende en dat reageerde hij af door zich op de katten te richten. 
 Hadden we dit kunnen voorzien? Nee, niemand kon dit voorzien.  
 

Is een muilkorf zielig? 
Een muilkorf is toch nog wel bij veel mensen een dingetje. De muilkorf heeft een 
slechte naam. Als je hond een muilkorf om heeft dan krijg je regelmatig opmerkingen 
als ‘ wat zielig!’ of ‘wat gemeen!. Een met zorg uitgekozen goed passende muilkorf is 
niet zielig! In principe kunnen ze er alles mee, behalve hun tanden ergens in zetten. 

 
Honden die er een om hebben worden vaak met een grote boog gemeden. Jammer, 

want er zijn meerdere redenen waarom mensen er voor kiezen om hun hond een 
muilkorf te laten dragen.  
Het is vaak een hulpmiddel om het gedrag te veranderen door middel van training.  
Het spreekt juist voor die mensen die hun hond een muilkorf om doen. Ze willen hun 
hond, de mensen en honden om zich heen beschermen. Het gedrag van je hond heb 
je niet helemaal zelf in de hand. De meeste mensen met honden met 
gedragsproblemen hebben hier zeker niet zelf voor gekozen. 

 
Een hond met een muilkorf is niet per definitie agressief. De meeste beten komen voort uit angst. De hond was zo bang 
dat hij geen andere manier meer zag om zichzelf te beschermen dan door te bijten.  
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Natuurlijk is het voor iedere hond belangrijk dat je dit soort situaties probeert te voorkomen. Maar je hebt niet alles zelf 

in de hand en je hond kan door omstandigheden, al is het verkeerd gedrag van anderen, toch nog schrikken. Door je 
hond te leren om een muilkorf te dragen kun je voorkomen dat dit soort momenten uit de hand lopen en je hond weer 
bijt. 

Ook kan een hond die alles wat hij op straat vindt eet uit voorzorg een muilkorf dragen. Of de hond heeft zo'n sterkte 
jachtdrift dat hij achter ieder vogeltje en konijntje dat hij ziet aan wil. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, behalve 
wanneer hij ook nog eens snel genoeg is om dat konijn te vangen. Vooral veel windhonden eigenaren hebben dit 
probleem. Veroordeel niet, maar vraag gewoon waarom de hond een muilkorf om heeft. 
 
Benji onze vaste columnist in ons magazine draagt ook een muilkorf. Hij noemt het zelf een feestneus. Zijn kolom hier 
over: 

Hallo Benji hier… 

Ik wil jullie wat vertellen over m'n feestneus.  
De vrouwelijke 2bener zet regelmatig filmpjes op facebook. Daar heb ik dan m'n 
feestneus op. Maar dan komen er vragen, soms netjes soms niet zulke nette 

opmerkingen.... vandaar . 

 
Toen ik hier kwam wonen ging dat eigenlijk best goed. Maar na een poosje kreeg ik 
het op m'n heupen. Volgens de vrouwelijke 2bener normaal maar leuk was het niet. 
Ja ook dat geef ik nu toe. Ik vond dat ik alles moest controleren en de baas moest 
spelen. 
 
Nu zijn die 2beners best streng. Dus ik moest echt soms alles op alles zetten om 

mijn zin door te drijven. Ken je die kleine 2beners?  
Je weet wel van die krijsende stampende jankende dingen.... ja?  
Nou zo deed ik ook. Maar dan op de bouven manier..... 
 
Ik was bang van alles. En m'n broer grijpen was 1 van m'n favo dingen.... nu niet 
meer hoor. Achteraf ben ik er niet trots op. Maar zo was er het 1 en ander gebeurd. 
Ook bij wandelingen moest ik dus een feestneus op. 

 
Ik vind het helemaal niet erg. Kan er alles mee. Spelen, eten en drinken. Alleen 

niemand meer verwonden. Dat was de reden. Want volgens de 2beners mag ik buiten niemand van de fiets trekken of 
met de tanden wegjagen... En soms lag het echt niet aan mij hoor. Dan deden vreemde 2beners hun handen naar me 
toe. Ik hou daar echt niet van. En de 2beners zeggen er wat van.... maar dan hebben ze niet geluisterd. Dus echt soms 
moest ik.... Gelukkig nu niet meer. Hihi zie er met die neus niet zo vriendelijk uit denk ik. Ze blijven in ieder geval goed 

uit de buurt. Relaxter voor mij en m'n 2 2beners.... 
 
Nu denk je misschien. Klaar ! Opgelost! Nou zo werkt het hier niet kan ik je vertellen. 
Ik krijg ondersteuning met homeopathie. Raar gedoe hoor ergens aan ruiken. Moet ik wel 
zeggen, voel me er wel beter door. En de 2beners zien hierdoor positieve veranderingen 
bij mij. Ben niet meer alles aan het controleren. Kan gewoon rustig slapen. Dat deed ik 
eerst niet hoor. Ben je gek ik had het veel te druk met alles! 

 
En trainen, oefenen en oefenen... op van alles. Niet alleen aan de lijn. Maar bij alles, 

alleen heb ik het soms niet in de gaten. Maar ik voel me beter en ga veel meer leuk 
vinden. En ja die feestneus geeft me steun.... Pas was hij los gegaan toen we gingen 
wandelen... ik stopte en verzette geen stap meer……. feestneus weer goed en hop 
gaan...... 
 

Binnen zijn we hem aan het afbouwen. Maar dat vind ik eng. Stel je voor dat.... maar de 
2bener doen het rustig. Ze kijken goed naar me. En als ik erg onrustig of gestrest word 
mag ik 'm gelukkig weer op. Komt wel goed zeggen ze. Daar vertrouw ik op. Want er zijn 
een heleboel dingen al gelukt. En dit kunnen we ook! 
 
Dus mensen ik ben niet zielig, ongelukkig of heel erg gevaarlijk... Ik ben bezig om dingen 

te leren. En dat doe ik met m'n feestneus op. 
# 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 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. 

 

Bommel (Lars) 
 
Lars is een speels, vriendelijk teefje geboren in augustus 2011. Haar baasjes konden niet 

meer voor haar zorgen. Lars werd tijdelijk noodgedwongen opgevangen in een 
dierenartspraktijk. Zij verbleef daar veel in een kennel wat zij helemaal niet leuk vond. Dat 
liet zij blijken door veel te blaffen. Daarom werd er met spoed een nieuw thuis voor haar 
gezocht.  
 
20 januari 2018 was de kennismaking. In het begin was het wat eng. Beide waren wat 

onzeker. Heel luid blaffen en grommen maar na half uurtje accepteerden ze elkaar dus Lars 
is mee! Heel erg bedankt voor jullie moeite. 
 
We zijn gelijk maar even gaan wandelen naar de zee.  
Ze kijkt heel geïnteresseerd rond. Ze heeft nog niet zoveel meegemaakt en komt nu op 
plekken die ze nog nooit gezien heeft. Aan de riem lopen is ze ook niet gewend. Gaat steeds 
beter. 

 
21 januari heeft Paulien even gebeld. 
Het gaat best goed met Lars. Heeft vannacht bij hun op slaapkamer geslapen ( doen ze met 
alle honden). Is even de slaapkamer uit geweest, wat bij na nader inzien bleek dat ze even in 
de andere kamer gepoept had. Verder rustig. 

 

 
Bij het eten van L. en z’n vrouw was er even een conflict tussen de honden. Lars is namelijk gewend om met de pot 

mee te eten en rook de aardappels, Ollie lag onder tafel en toen ging het even mis. Was wel snel te corrigeren met 
ferme stem. Ze wil gewone brok ook niet eten maar daar zal ze toch aan moeten wennen.  
Ze kent niks, niet gewend in huis te leven maar dat lijkt ze leuk te vinden. De trap op was geen probleem, eraf vond ze 

eng maar is met begeleiding gelukt. Ze is een beetje verkeerd geknipt maar ziet er verder wel goed uit.  
Conditie moet ze ook opbouwen maar dat komt vanzelf bij hun. 
 
Update 26 januari 2018 

Lars blijft! Vanaf nu gaat ze Bommel heten. 
Het gaat heel goed. Afgelopen week hebben we de hele week vrij genomen voor haar. Tot dinsdag hebben ze een beetje 
om elkaar heen gedraaid en elkaar afgetast, sindsdien spelen ze met elkaar. Ze plast alleen nog in huis maar daar wordt 
aan gewerkt en is geen probleem . 
Eten doet ze nog niet echt veel. Dit weekend gaan we naar een afgesloten terrein om ze los te laten. 
Tot nu toe heeft ze aan de lijn gelopen. We lopen iedere dag zo'n 2 uur met hen.  Ze vindt alles heel interessant. 

We hebben haar ook nog niet horen blaffen. De eerste keer toen we hen even alleen gelaten hebben ( we zijn een 
rondje gaan lopen) bleven ze stil. 
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Dexx 
 
 
Dexx is een jonge reu van net 1 jaar. Vanwege 
omstandigheden was het beter dat hij ging verhuizen.  
Op 29 januari 2018 was de kennismaking en er was 
een super klik. Meneer had de lijn overgenomen en 
Dexx bleef gelijk naast hem lopen. Dexx is meegegaan. 

 
Paulien heeft hen even gebeld: 
"Ze zijn zo blij met Dexx. Gisteren al een stukje naast 
de fiets. Dexx heeft een hele goede conditie laat zich 
goed leiden naast de fiets. Toen de tv uit ging ging hij 
op zijn plaats liggen. 
 

Mevrouw heeft de nacht op de bank geslapen en Dexx 
kwam af en toe een aai over de bol halen. 
Kortom een geweldig, lieve hond die weer leven in de 
brouwerij brengt." 
 

 

Mats 
Mats,een reu geboren in april 2010, zat al een tijdje in pension omdat zijn 

baasjes vanwege gezondheidsredenen niet goed meer voor hem konden 
zorgen. Op deze manier konden ze hem nog wel elke week bezoeken echter 
ze zagen in dat het voor Mats niet de ideale oplossing was. 
Zij namen contact op met de fokker en samen met de fokker zijn wij op 
zoek gegaan naar een perfect nieuw adres. 
Dat vonden wij in Duitsland en is Mats in augustus 2015 verhuisd. 
  

Mats en z’n nieuwe bazinnetje werden de dikste maatjes. Binnen no time 
was zijn conditie op en top. 
Tot een paar weken geleden het noodlot toesloeg. Het bazinnetje ontdekte 
een paar rare bulten. Bij de dierenarts werd een biopt genomen en het 
bleek heel erg foute boel. Mats had mastceltumoren. Haar wereld stortte in, 
hoe kon dat nou, hij was zo fit, oogde totaal niet ziek. 

De bulten werden verwijderd en er werd gesproken over de mogelijkheden 
van behandeling. 
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Uiteindelijk is er, in samenspraak met dierenartsen, 
besloten dat Mats het medicijn Masivet ging krijgen. Met 

dit medicijn worden zeer goede resultaten behaald op 
mastceltumoren. 
 
Hij moet een behandeling van 6 maand ondergaan. Elke 
maand moet er ook urine en bloed onderzocht worden. Er 
kunnen wat bijwerkingen optreden maar vooralsnog heeft 
Mats daar helemaal geen last van.  

De nierwaarden zijn super wat betekent dat de 
behandeling met Masivet aanslaat. Hij is nu 3 weken bezig 
en hij blijft vrolijk en fit. 
 
Wij ( en de oude baasjes en de fokker) duimen keihard 

met het bazinnetje mee dat het gewenste effect van de 

behandeling doorzet en dat ze nog jaren van elkaar 
kunnen genieten. 

 

Woody 
 
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.  

 
27 januari is Woody 13 jaar geworden! Ongelofelijk, wie had dat gedacht toen hij, samen 
met Amber, hier zo'n anderhalf jaar geleden kwam wonen nadat hun vorige baas was 
overleden. 

 
 Afgelopen jaar zijn we wel een paar keer met hem naar de dierenarts geweest en ook de 
laatste trimsessie was wel zwaar voor hem. Maar hij loopt nog steeds, al snuffelend, rustig 

mee buiten of in de tuin. Hij begroet iedereen die hier binnenkomt blaffend en kwispelend 
en hij bemoeit zich nog steeds het liefst overal mee. 
 
Dus, zolang hij er plezier in heeft, gaan we gewoon door! 

 

Nika 
 
 
 
 
Vanwege tijdgebrek werd er voor de negenjarige Nika een nieuw thuis gezocht. Nika is 
in december 2017 verhuisd. 
 

Hier weer even een berichtje hoe het met de herplaatsertjes gaat.   

Nou prima hoor. Ik geniet iedere dag nog steeds van ze. Het is hier allemaal 
heerlijk in balans echt top. Nika gaat steeds meer spelen met Spike en met 
mij ze gaat ook steeds meer naar mij toe trekken en uitdagen heerlijk 
gewoon.       
Zij wordt ook steeds beschermender naar mij, op een positieve manier hoor. 
Het is echt een leuk grietje. Eigenlijk meteen een klik als met Spike.     
Inmiddels is ze wel al wat afgevallen. Ze woog 53 kilo en was heel dik. Ze is 

nu veel fitter. Ook krijgt zij vitamine. Het  gaat erg goed , heel veel liefs M, 
Tara, Lilou, Spike en Nika 
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Logan 
Met heel verdriet, maar in het belang van Logan is Logan 25 mei 2017 
verhuisd. 

 
Logan heeft weer heerlijk met de frisbee gespeeld, gezwommen én ze 
is op hazenjacht geweest. Maar wel keurig terugkomen als het 
vrouwtje haar roept. 
En ook nog de frisbee uit een struik geplukt. Knap beest hè? En altijd 
zó vrolijk! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Chico 
Vanwege omstandigheden is Chico in juni 2016 verhuisd. 

 
Januari 2018: 
 
Ons bulletje, ons knuffeltje, onze rakker en sinds 
enige tijd ook ons...speklapje! 
We zien Chico de laatste maanden veranderen van 

een boevepuber in een echte knappe boeveman.  
Zijn borst wordt breder, hij krijgt een lekkere stevige 
kont, heeft ineens ook meer interesse voor lekkere 
luchtjes tijdens het uitgaan, kortom ons ventje 
wordt volwassen!  
 
Vandaag heeft het baasje Chico gekamd en geknipt 

en we dachten: 'goh, laten we hem meteen eens 
wegen', want die uiterlijke veranderingen moet je 

ook wel in zijn gewicht terug kunnen zien. Nou 
inderdaad!  
 
Van het slungelige jochie dat nu bijna 2 jaar geleden 
bij ons kwam wonen en amper 36 kg woog, is Chico 

veranderd in een stoere boef van nu 46 kg! Dat 
betekent dus elke dag 46 kg pure liefde op je bed, 
op je schoot, lekker tegen je op staand knuffels 
geven, heerlijk!!  
 
Mannetje, wat zijn we trots op jou, onze knappe 

lieve prachtige boef!! 
 

Logan 
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Nova 
 
 

 
6 januari 2018 
 
Vandaag is t precies een jaar geleden dat we ‘s morgens 

in dichte mist naar Groningen vertrokken om Nova te 
gaan halen bij Mascha Timmer van de Bouviersuporters . 
 
 Ik zou Nova in huis nemen om haar nog een paar laatste 
fijne maanden van haar leven te geven.  
De toenmalige dierenarts had haar "opgegeven". Hij vond 
t beter om haar in te laten slapen. Het gevoel van Mascha 

zei om t niet te doen.  
 
Om een lang verhaal kort te houden.  
Ik ben met Nova naar mijn eigen da gegaan en heb het 
"risico" genomen om haar te laten opereren. De tumor en 
vetbulten weggehaald en haar laten steriliseren. Het was 

een zware operatie. 
 
Maar zo blij dat ik het heb laten doen. Want Nova dartelt 
nog heerlijk in ons leven met ons mee. Love my girl. 
 
 

 

Vera 

 

21 januari 2018 
Precies een jaar geleden reden we naar Mascha Timmer 
in het hoge noorden om Vera op te halen. Wij zouden de 
vierde eigenaar zijn. Na de kennismaking hebben we 
haar meegenomen en dat hebben we geweten. Er kan 
een boek over geschreven worden en ik zal binnenkort 

uitgebreid een stuk schrijven voor het magazine. We 
hebben namelijk een autistische adhd hond wat ook aan 
1 oog door beschadiging blind is. Zo'n bijzondere hond 
krijg je nooit meer, maar wat hebben we ook vaak 
getwijfeld van waar zijn we aan begonnen. Maar aan de 
andere kant kan ze ook zo lief zijn. Maar te volgen is ze 
niet en we zeggen wel eens wat gaat er allemaal in je 

kop om. Ze stond bekend als wegloper, nou dat hebben 
we geweten. Dwars door je heen lopen om door het 

kiertje van de deur te kunnen komen of achteruit trekken 
en de halsband over de smalle kop te krijgen. Inmiddels 
is het hek twee keer verhoogd. Naar de baas is ze nog 
timide en zeer rustig, maar naar het vrouwtje over 
enthousiast en is er geen rust in te krijgen. Een 

tussenweg is er niet en dat is met veel dingen zo. Ze 
heeft heel weinig concentratie om iets aan te leren en 
weet van gekheid af en toe niet wat ze doet. Ze is dus 
ook moeilijk te trainen want ze hoort van alles en als je 
wat druk erop zet weet ze het niet meer. Maar in alles zit 
vooruitgang en van een hond die eerst voor van alles en 

nog wat bang was kan ze nu heel vrolijk de wereld in 
kijken. 
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Blitz 
 

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 van ons team en haar man Jan hoefden er 
maar 1 seconde over na te denken. Zij zijn de 
volgende dag in de auto gestapt om de hond op te 
halen en naar Groningen te brengen. 750 kilometer 
hebben ze met alle liefde gereden. 
Hij heeft van ons de naam BLITZ gekregen, dat paste 

wel bij hem. 
 

 
Bert is regelmatig met Blitz gaan trainen. Eerst leren dat het in en uit een auto springen helemaal niet eng, maar juist 
heel leuk is. Daarna trainen in het verkeer, naast de fiets lopen etc.... Blitz pakte het allemaal heel goed op. 
Van de training zijn diverse filmpjes gemaakt, deze vindt u hier: 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.  
 
Voor ons werd duidelijk dat Blitz waarschijnlijk beter op z’n plek zou zijn bij 
mensen die al een leuke jonge teef hadden, dus gingen we weer op zoek. Op onze 
Facebookpagina was al een echtpaar die voorzichtige belangstelling toonde, maar 
nog twijfels hadden in verband met hun eigen hond. Een dame van net 1 jaar. Ons 
voorstel om, zonder enige verplichting, eens te gaan kennismaken werd goed 

ontvangen.  
 

De afspraak werd gemaakt voor zaterdag 16 december om 11 uur. Bert was er ook 
bij aanwezig. Om 12 uur kreeg Paulien al een berichtje "We zijn verkocht hoor". Er 
was een hele goede klik met het teefje. De mensen wonen met hun bouvendame in 
een vrijstaand huis en vonden het geen probleem als hij zou blaffen. 
In verband met de drukke werkzaamheden  is  Blitz een week later opgehaald. 

Zodat hij samen met zijn vriendinnetje de Kerst kon doorbrengen.  
 
In die week hebben we Blitz laten trimmen zodat hij “gewassen en gestreken” kon 
verhuizen. Vanaf dag 1 was hij de gelukkigste boef ooit. Niks geen geblaf, gejank 
of wat dan ook meer. Natuurlijk zijn niet alle problemen in 1 keer de wereld uit, 
aan zijn gedrag in het verkeer moet echt nog gewerkt worden, maar dat komt vast 

goed.  
 

https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html
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Wij waren dolgelukkig, een mooier kerstgeschenk kun je toch niet krijgen. Blitz heeft van 14 oktober tot 22 december in 
het opvangpension gezeten. Wij zijn alle betrokkenen heel erg dankbaar voor alle hulp en goede zorgen. 
Soms zeggen we wel eens tegen elkaar, een hond kiest zelf z’n baasjes uit en in het geval van Blitz lijkt dat echt zo te 

zijn. 
 
Blitz geniet van zijn nieuwe leven. Gaat in het weekend wandelen op Bussloo. Daar ontmoet hij allerlei andere honden. 
Allemaal geen probleem. 

  

Lars 
 

 
 
Lars woonde altijd nog bij zijn fokker echter zij was ernstig ziek en 
moest afstand doen van al haar honden. 
De nieuwe baasjes van Lars hadden een bouvier gehad die toevallig 

ook bij deze fokker vandaan kwam. De match was 
dus snel gemaakt. 
 
Lars was al enige tijd niet fit. Veel hoesten en veel snot ondanks 
medicatie. 
 

Er is veel onderzocht, zijn foto’s gemaakt en er is bloed geprikt. Hij 
deed het zo goed. Als pup kwam hij al bij deze dierenarts toen hij nog 
bij M. woonde. 
 
Daaruit is gekomen dat Lars DCM heeft. Dat betekent dat zijn 

hartspier niet goed meer werkt. Hij krijgt nu 4 soorten medicatie. 
Voor z’n hart, voor de bloeddruk ( is ook te hoog) en vochtafdrijvers. 
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Zjeng / Kobus 
 
Graag wil ik iets vertellen over mijn ervaring met Stichting 
Bouviersupporters. 
 
Voor diegene die niet weten wie ik ben eerst iets over mezelf. Ik ben 
Jacqueline en maak gebruik van een elektrische rolstoel zowel binnen 
als buiten het huis. Ik kan gelukkig nog steeds kleine afstanden lopen 

en dat heb ik mede te danken aan mijn hulphonden waar ik al bijna 
26 jaar gebruik van maak. Al ongeveer 21 jaar leid ik samen met mijn 
man mijn eigen hulphonden op. Vorig jaar op 21 februari kwam Zjeng 
in ons leven. Onze eerste Bouvier. Een geweldige fijne hond waar wij 
heel erg gelukkig en trots op zijn. Helaas kwamen we er in september 
achter dat het zeer slecht gesteld is met de heupen van Zjeng. Ook 
zijn ellebogen zijn niet goed maar zijn heupen zijn echt zeer slecht. Hij 

mocht echt niet verder opgeleid worden tot hulphond. Aangezien ik 
toch wel behoorlijk afhankelijk ben van een hulphond en een hulphond 
er voor zorgt dat ik overdag zonder hulp van mijn man of andere 
mensen mijn gang kan gaan en mezelf kan verzorgen wilde ik toch 
wel graag opnieuw een Bouvier pup om op te leiden tot hulphond. Wij 
durfden het niet aan om naast Zjeng, die al heel goed kon helpen, een 

nieuwe Bouvier pup op te gaan leiden. De kans dat de opleiding tot 
hulphond mislukt is dan wel heel groot. Via de fokker van onze nieuwe 
pup, Socorro, kwamen we in contact met Marian van 
Bouviersupporters. Een geweldig fijn mens. Marian heeft echt met 
heel veel geduld mijn verhaal verschillende keren aangehoord.  
 
Ik was er ook goed ziek van dat Zjeng weg moest. Een dag na het eerste gesprek gebeurde er iets waardoor ik heel erg 

overstuur raakte. Opnieuw met Marian gesproken en zij heeft samen met haar collega's van Bouviersupporters en een 
dierenarts het een en ander uitgezocht en mij gerust kunnen stellen. Dit alles op een zaterdag. In zeer goed overleg 

met Bouviersupporters werd bekend gemaakt dat Zjeng herplaatst moest worden. Er werd me verteld dat dit misschien 
wel een tijd kon duren vanwege de niet al te beste gezondheid van Zjeng. Toch meldde al heel snel de juiste persoon. 
Deze persoon kwam samen met Jantina van Bouviersupporters op bezoek. Het was een geslaagde ontmoeting. Zjeng 
vond zijn aankomende eigenaar zeer geschikt. Ik kreeg royaal de tijd om afscheid te nemen van Zjeng. Ongeveer vijf 
weken later hebben mijn man en ik Zjeng weggebracht naar de nieuwe eigenaar. Wat was dat een afschuwelijke dag. 

Echt ontzettend zwaar. Marian heeft me die dag nog gebeld een zeer belangstellend geïnformeerd hoe het was gegaan.  
 
Vijf weken nadat wij afscheid van Zjeng hadden genomen had ik toch nog wat vragen over Zjeng en opnieuw werd ik 
zeer prettig geholpen door Marian. Ook merkte ik dat Bouviersupporters de nieuwe eigenaar van Zjeng nog steeds 
begeleidde. Er was ook duidelijk overleg in teamverband. Dat deed me echt goed dat Bouviersupporters Zjeng bleven 
controleren en met raad en daad de nieuwe eigenaar bijstonden. Gevoelsmatig bleef Zjeng toch wel mijn hond en mijn 

vriend. Met Socorro, de nieuwe pup, waren we en zijn we nog steeds heel erg druk. Met zijn opleiding gaat het ook heel 
erg goed en ook nu genieten we intens van de pup. Het is echt een heerlijke boef. Een mannetje die weet wat hij wil. 
Echt een boefje waar wij heel erg gelukkig mee zijn. Toch bleef ik met Zjeng bezig in mijn hoofd en had ik moeite met 
zijn afwezigheid. Ik bleef me maar afvragen of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Het bleef echt knagen aan mijn 
geweten. Op 30 december ging in de avond de telefoon. Precies tien weken nadat we Zjeng hadden weggebracht. Het 

was Marian van Bouviersupporters. Zjeng moest herplaatst worden. Ik hoefde geen moment na te denken. Zjeng moest 
gewoon terug komen bij ons. Het liefst was ik onmiddellijk in de auto gestapt. Opnieuw ging het team van 

Bouviersupporters aan de slag voor Zjeng en voor ons. En dat op een moment dat een mens en hun naasten wel andere 
dingen aan zijn/haar hoofd hebben. Ondertussen had ik overleg met de trainster die me begeleidt met de opleiding van 
Socorro. We kregen groen licht en de volgende ochtend om tien uur konden we Zjeng gaan ophalen. Ik heb de gehele 
nacht wakker gelegen. Ik vond het echt ontzettend spannend. Zou Zjeng me nog wel leuk vinden enz. Je weet natuurlijk 
nooit wat er gebeurt in de toekomst, maar voor mij stond wel vast dat Zjeng voorgoed bij ons moest blijven. Mijn man 
deelde die mening nog niet op de heenweg. Hij vond wel dat we Zjeng in huis moesten halen maar voorgoed daar was 
hij het nog niet mee eens. Dat veranderde onmiddellijk toen mijn man na een rit van ruim twee uur Zjeng zag. Wat was 

Zjeng blij. Hij ging echt uit zijn dak. Bleek achteraf niet zo goed te zijn voor zijn lichamelijke gesteldheid maar hij 
maakte me toch rare sprongen. Mens wat was die hond blij. Het ontroerde ons echt.  
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Bert de honden gedragsdeskundige van Bouviersupporters was ook aanwezig bij deze ontmoeting. We hebben nog een 

goed en verhelderend gesprek gehad met Bert. Eenmaal op de terug weg zei mijn man direct dat Zjeng nooit meer weg 
mocht gaan. We hebben goed met elkaar overlegd hoe we het gaan aanpakken. Het vraagt toch enige aanpassingen 
van ons. Bij thuiskomst informeerde Marian opnieuw hoe het was gegaan. 

 
Wij doen er alles aan om Zjeng bij ons te houden. Zjeng is echt een geweldige kanjer. Zo als het er nu uitziet zijn er 
geen problemen tussen Socorro en Zjeng. Zjeng lijkt het prima te vinden dat Socorro nu zijn werkzaamheden verricht. 
Zjeng houdt nog wel enkele hulphonden taken maar die mag Zjeng doen voor mijn man. Schoenen aangeven of 
opzoeken. Sokken uittrekken. Voerbak aangeven enz. Lichte werkzaamheden. Voor mij mag hij niet meer in opdracht 
werken. Mijn man gaat met Zjeng naar de hondenschool en ik blijf natuurlijk Socorro trainen. 
 

Wij zijn Bouviersupporters ontzettend dankbaar. Het is gewoon ongelofelijk hoeveel het team van Bouviersupporters 
voor mensen en Bouviers doet. Ik weet nu uit eigen ervaring dat er ontelbare uren en kosten belangeloos gemaakt 
worden. Wij hebben 2017 ongelofelijk mooi afgesloten. Wij hebben in 2017 geweldig mooie mensen met het hart op de 
juiste plek mogen ontmoeten. Nogmaals het team van Bouviersupporters ontzettend bedankt voor al jullie tijd en 
energie. In woorden is niet uit te drukken hoe gelukkig jullie ons hebben gemaakt. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Diede (Pebbles) 
Pebbles moest vanwege omstandigheden weer herplaatst worden. 
Ze heeft de eerste 9 maanden van haar leven op een erf en in de schuur 
doorgebracht. Ze heeft dus weinig socialisatie gehad. Op 12 oktober2017is zij 
verhuisd. 
 

Januari 2018 
 

Af en aan. Ze heeft nog steeds wel moeite met alleen zijn. Toen het 
janken minder werd begon het slopen.  Nu heeft ze een bot waar ze zich 
op kan uitleven en dat gaat redelijk.  Als ik dan thuiskom ga ik met haar 
fietsen  ( wat ze onwijs goed doet ) en dan merk ik dat ze haar frustraties 
er uit rent. De kat woont nog steeds op de bovenverdieping, dat wil nog 
niet boteren.   

Ook wordt ze enorm hyper van het kleinkind maar als Modi mee is merk 
ik dat ze haar frustraties kan ombuigen. Met Modi is ze dikke maatjes die 
twee zijn echt aan elkaar gewaagd. 
 
Verder is het natuurlijk een schat en we blijven er op vertrouwen dat het 
wel goed komt. 
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Op de koffie bij…..Guus 
 
Misschien kennen jullie het verhaal van Guus nog wel. Nu ruim een jaar geleden zagen 

we hem op Marktplaats staan. Toen we een mailtje stuurden om onze hulp aan te 
bieden werd ons verteld dat ze hem die middag in zouden laten slapen…. Gelukkig 
hebben we dat kunnen voorkomen en hebben we hem daar weg kunnen halen (zie ons 
magazine nr. 50). Nadat hij na een paar dagen in een pension wat los begon te komen 
bleek dat hij het vreselijk vond in een kennel.  
 
In overleg hebben we besloten hem een paar dagen bij mij (Mascha) in huis te halen 

totdat we een nieuwe baas hadden gevonden. Mijn meiden waren stapel op hem en 
hebben hem echt geleerd om weer hond te zijn. En waar ik was, was Guus. Stijf tegen 
me aan of boven op mijn schoot. Op een gegeven moment werd ik ’s nachts wakker en 
lag ik opeens lepeltje lepeltje met hem… 
 

Toen we een super adres voor hem hebben gevonden is Guus naar Friesland verhuisd. 

De nieuwe baasjes hebben hem opgehaald en het klikte gelijk. Dus met een gerust 
gevoel, en ook een paar traantjes, hebben we afscheid van Guus genomen. 
Uiteraard hebben we contact gehouden en afgelopen november zijn mijn partner en ik 
bij Guus en zijn baasjes op bezoek gegaan. Mila, die hem uit zijn schulp had gekregen 
en Jetske, zijn speelkameraadje, mochten met ons mee.   
 
Eerst keek hij ons even vreemd aan, maar toen we aan de wandel gingen en Jet en 

Mila tevoorschijn kwamen ging hij helemaal uit zijn dak! En Jet en hij hadden elkaar ook echt weer gevonden, wat een 
feest! Toen we uitgewandeld waren en we weer terug naar de auto’s gingen sprong Guus pardoes bij de meiden 
achterin onze auto. Moesten we allemaal wel om lachen.  
 
Toen we terugkwamen van de wandeling ging de hele beestenbende mee naar binnen. Tjonge jonge wat gezellig.  Guus 
wilde weer (net als vroeger) bij mij op schoot springen ging vervolgens op mijn voeten liggen. Nou, dan smelt je toch? 
Volgens mij vond hij mij ook nog wel leuk. Het is heerlijk om te zien hoe gelukkig hij is en wat gunnen we hem dat ook! 

Het blijft onvoorstelbaar hoe “makkelijk” mensen overgaan tot euthanasie omdat ze hun eigen hond compleet niet 
begrijpen en nog erger vind ik de dierenartsen die daar klakkeloos in mee gaan. 
 
Gelukkig heeft het verhaal van Guus een happy end en is hij echt op zijn plek in Friesland. Na de koffie met wat lekkers 
gingen we weer richting Groningen. R en M bedankt voor de gastvrijheid en wat fijn dat jullie ‘onze’ Guus een fijn en 
stabiel thuis hebben gegeven. Deze vent heeft een speciaal plekje in mijn hart! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Na een aantal dagen in het 
pension kwam Guus los en 
kreeg ik een poot van hem. 

Boven op mijn voeten 
liggen. 

Aan zijn blik zie je hoe  
gelukkig hij nu is. 

Guus op schoot op de eerste dag 
bij mij thuis. Aan zijn blik zie je hoe 

gelukkig hij nu is. 
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Op de koffie bij…..Blitz (en Nena) 
 

Zondag 25 februari zijn Paulien en haar man Jan bij Blitz op bezoek 
geweest. 
Jan was ook wel nieuwsgierig hoe het met Biltz ging aangezien hij ook mee 
is geweest hem ophalen. 
Gewapend met lekkers en een speeltje voor beide zijn wij vertrokken naar 
waar hij nu woont. 
 

Bij aankomst kwamen Blitz en Nena op ons afgestormd en gingen vlak voor 
mij op de rem. Ik werd uitgebreid besnuffeld en had wel het idee dat hij ons 
herkende. Eenmaal binnen werd de tas grondig onderzocht, want er kwam 
toch echt een lekker geurtje uit. 
 

Wij aan de koffie met gebak en de boeffies aan het lekkers en het balletje 

(voor een paar uurtjes) 
We hebben heerlijk geknuffeld met hem en hij kwam iedere keer terug voor 
een knuffel. 
 
Wat een geweldige hond is het en wat hebben we een goede beslissing genomen om hem bij Nena te plaatsen. 
G. en M. hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en jullie zijn topbaasjes voor Blitz en Nena. 
We zijn met een gerust hart terug naar huis gegaan. 

 
En zeiden nog tegen elkaar wat zijn we blij dat we hem opgehaald hebben en dat hem nog een prachtig leven gegund is 
samen met zijn baasjes en vriendinnetje 
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Wat ontvangen foto’s 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Truus met “haar” puppie. 

Itam en Tara schooien in de hoop dat er wat valt. 

Diesel is moe. Levi wordt steeds mooier. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nando 

 
 12 september 2005 – 21 januari 2018 

 
 

De in 2005 geboren Nando is in december 2012 in samenwerking met de Interessengemeinschaft-bouvier-des-flandres naar 
Duitsland verhuisd. In het begin waren er wat probleempjes met Nando. De mensen zijn heel hard met hem aan de slag gegaan 
en als snel ging het heel goed. Nando bleek een oogprobleem te hebben en is naar een oogspecialist geweest. Het bleek dat 
Nando dubbel ziet. Daar kwam  zijn onzekerheid ook vandaan. 
 
In 2017 is Atos bij hen komen wonen. Ook dat ging super. 
 
Nando had al een paar weken hartproblemen waarvoor hij zware medicijnen kreeg.  
In de nacht van 21 januari is hij in zijn slaap overleden. 
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Bajja 

 
 26 maart 2006 – 12 februari 2018 

 

 
 
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.  
 
 
Ik heb 3 jaar van Bajja mogen genieten. Vanaf het eerste moment waren we gek met elkaar.  
Ze was erg mager (18kg). Ze kreeg op aanraden van Jantina “smuldier” . Snel was ze toen op gewicht en daarna 
een Rupsje nooit genoeg. Eten was haar lust en haar leven. Olijven, komkommer alles was lekker.  
We hebben een geweldige tijd gehad samen.  

De laatste tijd besloot ze na de ochtendwandeling, ga ik nog even naar bed of toch maar op de bank. Als het bed 
werd ging ze lekker op mijn plekje liggen 
 
Na een mooie nacht samen was er opeens het einde. 
In de nacht van 10 op 11 februari werd Baja heel onrustig, wilde elke keer naar buiten. Wilde ook alleen nog maar 
in het souterrain blijven. M.’s gevoel zei dat het niet goed was. Baja was ook wat benauwd. M. is op zondag naar de 

dierenarts geweest en daar bleek, na allerlei onderzoeken dat het hart het opgaf. Enige optie euthanasie. M. heeft 

haar nog weer mee genomen, kon het niet over haar hart verkrijgen haar direct achter te laten, met de afspraak 
dat de dierenarts gelijk zou komen als het nodig was. Baja is thuis direct onder een tafel gekropen in het souterrain 
en M. heeft een slaapzak gepakt en is bij haar gaan liggen.  
Zo hebben ze de nacht doorgebracht, rustig in haar armen.  Om 9 uur heeft ze de dierenarts gebeld. Die was er om 
12 uur, Baja was al aan het sterven, pootjes en staart waren al heel koud. Bajja is rustig in geslapen. 
 

Op een mooie zonnige winterdag heeft ze een eigen gekozen plekje in de tuin gekregen. 
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Hebt u tips, 
wetenswaardigheden, 

evenementen die u onder de 

aandacht wilt brengen? 

 
 

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: 
 
 april 2018 
 

 

 
 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 

 
 

 

 
Nederlandse Bouvier Club 

                 Interessengemeinschaft B.d.F. 
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham) 

 Anoek Schipper (Dierenkliniek De 
Watermolen,Haaksbergen) 
Mirjam Kooy Homeopathie 

  

 

 

 

 
 

Stichting Bouviersupporters 
werkt samen met Wilt u, 

 naast meeleven, meelezen, 
misschien zelfs meeschrijven, 
ook een meer actieve invulling 

geven aan de herplaats- 

 en 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 

 

 

  

 info@bouviersupporters.nl 

Achtergrond: Chico was op Urk. 
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