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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 17 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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Het merendeel van deze honden moest noodgedwongen herplaatst
worden vanwege ziekte of overlijden van hun baas. Dat grijpt ons altijd
weer aan.
Een van die honden is Nora. Door de ernstige ziekte van mevrouw waren
de oude baasjes genoodzaakt te verhuizen van een boerderij naar een
aangepaste bejaardenwoning. In het belang van Nora die van pup af aan
vrijheid op een boerderij gewend is en lekker wil rennen werd er besloten
tot herplaatsing. In korte tijd was een super passend thuis gevonden met
alle ruimte voor Nora om te kunnen rennen en spelen. Ruby is bij haar en
haar nieuwe baasjes op de koffie geweest. Een verslag daarvan staat op
pagina 28.
Begin maart ontvingen wij een bericht dat Tinkel, een hond die in februari
2016 herplaatst is, ernstig ziek was. Na verschillende onderzoeken bij hun
eigen dierenarts werd het niet duidelijk wat zij nu had. De baasjes zijn
met haar naar de dierenkliniek in Utrecht gegaan. Daar kwamen ze er
achter wat Tinkel had. Dat kunt u lezen op pagina 8.
Op dit moment verblijft Quin een reu van 6 jaar bij een van onze
opvangadressen. Hij verblijft daar om rustig bij te komen. Het is een lieve
hond. In de auto was hij rustig en lag met zijn kop op de schouder van de
bestuurder. Met de kleinkinderen van de pensionhouder heeft hij kennis
gemaakt en liet zich graag aanhalen.
Wij zullen u op de website en Facebook op de hoogte houden van zijn
ontwikkeling.
6 mei 2018 was de voorjaarswandeling, zeg maar gerust zomerwandeling.
De zon stond al flink te stralen toen we ‘s morgens in de auto stapten. Het
beloofde een prachtige dag te worden.
Om 11.30 uur gingen we van start, het prachtige natuurgebied van
Dwingeloo in. De route die we liepen was volledig losloopgebied. Dat was
natuurlijk groot feest voor alle 40 boefjes.
De temperatuur liep gestaag op maar daar hadden we totaal geen last
van, want we liepen heerlijk in de schaduw van de bomen. Lees verder op
pagina 34.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.

Itam en Tara pas geschoren
en liggen even uit te rusten

11 mei 2018
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2018
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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
16 september Jonge Hondendag van de NBC
Eind september/ begin oktober Boevenklas
9 december 2018: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

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:
Donaties en van Vrienden

€

800,00

Donatie Specifiek (Mats)

-

1250,00
------------

Totaal ontvangen

€

2.050,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

996,88

Donatie aan Derden (Mats)
Vergoedingen begeleiding en controles

-

1.250,00
30,02

Representatiekosten

-

9,99

Promotiekosten

-

8,83

Kantoor- en portokosten

-

8,30

Telefoonkosten

-

33,00

Vergaderkosten

-

221,41

Websitekosten

-

43,41

Bankkosten

-

Totaal uitgegeven
Negatief Resultaat

48,28
-----------/-2.650,12
----------------€
600,12
=========

Achtergrond: Levi in de dierentuin
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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.

Vergadering
Begin maart hebben wij onze voorjaarsvergadering weer
gehad.
Daarin zijn onder andere plannen gemaakt voor een
boevenklas. Deze boevenklas zal eind september / begin
november gehouden worden.
Hoe deze dag er precies uitgaat zien is nog niet helemaal
duidelijk.
Wij hebben met onze honden al een voorproefje gehad.
Wij houden u op de hoogte via onze website, mail en
Facebook.
Een herplaatsing onder de radar.
Op een zondag kregen we een mail van een asiel dat er bij hun een bouvier zat die herplaatst moest worden. Bij deze
herplaatsing moest er met discretie gehandeld worden. De hond was ernstig verwaarloosd geweest. Door de goede
verzorging in het asiel was de hond nu zo ver dat er een nieuw thuis gezocht kon worden. Of wij konden helpen om
samen met hen een geschikt huisje te vinden.
Natuurlijk! Meteen een reactie op de mail gestuurd met een telefoonnummer. Nog geen 15 minuten later werden we
gebeld door een hele lieve mevrouw van het asiel. Zij vertelde wat de hond was overkomen en aan wat voor nieuw thuis
zij dachten. Wij hadden al iemand in gedachten, maar toen de mevrouw van het asiel zei dat ze de hond het liefste bij
een vrouw alleen wilden plaatsen wisten we het helemaal zeker.
Ondanks dat het zondag was toch maar met deze dame gebeld. Wat was ze blij. Ze zag het helemaal zitten.
Vervolgens de mevrouw van asiel weer gebeld om te vertellen dat de dame die wij op het oog hadden heel graag wilde
kennismaken. We hebben het telefoonnummer van mevrouw doorgegeven. Ze zou de mevrouw de volgende dag bellen.
De dame van het asiel kon niet meer wachten en heeft gelijk gebeld. Ze waren beide heel enthousiast.
Er werd meteen een afspraak gemaakt voor die komende woensdag.
In de loop van die woensdag kregen we bericht dat deze mooie
boef een gouden mandje gevonden heeft. De ontmoeting was
perfect verlopen. Na anderhalf uur van voorstellen, wandelen en
verdere training waren ze samen vertrokken.
Wij en het asiel zijn er van overtuigd dat deze prachtige hond
samen met haar baasje een geweldige toekomst gaat krijgen.
Het nieuwe baasje is zo gelukkig. Hond loopt gezellig de hele
dag mee en slaapt lekker bij mevrouw op bed.
U zult begrijpen dat we dit verhaal in verband met het verleden
van de hond verder niet openbaar gemaakt hebben. Voorlopig
blijft de hond nog even in de anonimiteit. In de toekomst zal er
best wel een verhaal voorbij komen.
We zijn het asiel dankbaar dat ze ons gebeld hebben om deze
hond een gouden mandje te bezorgen.
We wensen beide heel veel geluk.
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Baloe
In maart werd Baloe van net 3 jaar bij ons aangemeld voor
herplaatsing. Hij had nog al wat gedragsprobleempjes.
Nu wil het toeval dat Marian 2 jaar geleden bij iemand geweest is
die een ouder zusje van deze hond heeft. Marian heeft deze
mevrouw toen heel goed kunnen helpen en heeft altijd contact
met haar gehouden.
Wij hebben de dames met elkaar in contact gebracht.
Dat vonden ze beide erg fijn.
De honden hebben zoveel overeenkomsten, dus konden ze hun
ervaringen delen.
Als snel kregen we dan ook het bericht
Of het mogelijk was om even een pauze in te lassen.
Baloe lijkt wat rustiger en het is wat meer te handelen.
Natuurlijk! We zijn juist blij als er een hond thuis kan blijven.
Ook heeft ze een proefles speuren met hem gedaan.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy.
De zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam:
General Data Protection Regulation (GDPR)
De komst van de AVG betekent dat er strenge eisen zijn voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt.
En omdat (bijna) iedereen met persoonsgegevens werkt, heeft deze nieuwe wet een grote impact.
Maar wat wordt dan precies bedoeld met persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle data die te herleiden zijn naar
een persoon. Bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, telefoonnummers, mailadres, foto’s of een klantprofiel. Meer
informatie vindt u hier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.
Ook Stichting Bouviersupporters moet daaraan voldoen, want wij werken met persoonsgegevens. Denk alleen maar
aan het aanmeldformulier voor zoeken naar een bouvier waarvoor naam, adres en woonplaats nodig zijn. Of de maillijst
om dit magazine te versturen.
Om aan deze wetgeving te voldoen is er een privacy verklaring aan onze website toegevoegd.
In onze privacy verklaring staat onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en hoe wij met deze gegevens omgaan.
De link naar de privacy verklaring op onze website is: https://bouviersupporters.nl/privacyverklaring.htm
Mocht u niet langer mail van Stichting Bouviersupporters willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden door op
de link in de mail te klikken. Wij zullen dan al uw gegevens verwijderen.
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Hey hallo, hier Benji weer…
Ik weet dat het voor sommigen een beetje stil is, rondom mij. Geen Facebook
berichtjes of heel weinig. Maar dat betekent niet dat we stilzitten hoor!! Nou verre
van. Die 2 beners gaan maar door, soms snap ik echt niet dat ze het bijltje er niet
bij neer gooien en me gewoon lekker mijn gang laten gaan. Joh wat zou dat super
tof zijn!! Even niet luisteren, trainen lekker achter alles aan sjezen!!! Lijkt me
heerlijk!!
De vrouwelijke 2bener zou zeggen, dat ik last heb van puberitisch... nou jah.
Op dit moment gaat het eigenlijk allemaal zo gek nog niet. Ik mag regelmatig los
op plaatsen waarvan de 2beners denken dat het voor mij "veilig"is. Zoals in de
polder. Heerlijk vind ik dat, vaak de wind op m’n kop en lekker rennen. Af en toe
kijk ik wat de 2beners aan het doen zijn, en ga ik ff terug. Ja ik moet ze wel in de
gaten houden. Weet je, want soms snappen ze blijkbaar niet welke kant we op gaan
lopen en lopen ze opeens de andere kant op. Hoe dom kun je zijn??
Omdat ik natuurlijk een "echte"boef ben, en de boel goed in de gaten en bij elkaar
wil houden ga ik er in een rap tempo op af om ze even duidelijk te maken dat we
dat niet doen op deze manier. Vaak krijg ik dan wat lekkers als ik bij hun ben, ja
daar snap ik dan weer niets van. Wat dan weer wel lukt, is met z’n allen dezelfde
kant op lopen.
Ook zie ik nu vaak van die vliegende kwaakdingen. Je weet wel, je bent dan heerlijk in de slootkant aan het snuffelen
om te checken wie hier allemaal is geweest, vliegen er opeens 2 van die lawaaipapegaaien de lucht in. Eerst schrok ik
me een hoedje. Maar nu ga ik er ff achteraan, ik denk namelijk dat ze dat willen. Ze vliegen niet hoog, maar best laag
en als ik er achteraan ga, kwaken ze nog meer hihi. De snor laat dat eventjes toe, maar roept dan, ik vind het leuk bij
hem en ga dan maar terug. Ik geloof dat hij zich een beetje alleen voelt als ik er zo vandoor ga. De snor 2bener is altijd
heel blij dat ik er weer ben. Ja, snap ik hoor. Als je in zo'n grote polder in je eentje loopt brrr
Vorige keer heb ik ook al wat verteld, over het afdoen van mijn
feestneus. Ik vind dat best af en toe spannend. Gelukkig mag ik m buiten
nog steeds op, en ook overdag binnen. Maar in de avond gaat hij af. Er
wordt wel heel goed gekeken, hoe ik me voel en me gedraag. Als ik een
beetje hyper doe, gaat hij alleen af om een kluifje te eten in m’n eigen
villa, de "bench" en daarna weer op. Gaat het goed en voel ik me goed
dan blijft hij af.... Wel een beetje gek en spannend. Maar ook wel fijn.
Kan dan eens even lekker aan die 2beners sabbelen, je weet wel van die
kleine hapjes zonder te bijten. Gelukkig mag dat als ik het maar niet te
lang doe of te ruw. Samen met broer Boaz gaat het ook stukken beter.
Hij komt nu zelfs aan mij vragen om te spelen. En weet je soms gaan we
ook lekker keten als die 2beners even niet in de woonkamer zijn. Ik heb
me wel een beetje vergist in hem, dacht dat het "het braafste jongetje
van de klas was", maar dat is echt niet zo hihi. Nadeel is dan weer dat ik
niet te ver moet gaan, want dan laat hij dat ook even duidelijk weten. pff
Verder vind de vrouwelijke 2bener dat ik nog meer in m’n hoofd en lijf
moet "landen" wat dat ook mag betekenen.
Dus gaan we nog meer samen allemaal van die gekke dingen doen. Op
kussens staan, op krukjes ergens overheen lopen etc. Boaz heeft al wel
laten zien hoe dat moet en dat hij dat kan, de uitslover!! Maar ik vind dat
echt dood-eng!! Gelukkig zijn ze nu al blij als ik er 1 poot op zet en word
ik beloond. Kijk ergens wil ik het wel, die 2beners zullen me echt niets
laten doen wat niet kan... Maar TSSSS het valt niet mee hoor, ik wil wel,
maar het lukt nog niet helemaal. Hier ga ik dus verder mee aan de gang
en zal jullie er later meer over vertellen.
O ja, het heet Balans en Coördinatie voor honden.
Nou op naar de zomer#waterpret#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.

Tinkel
18 maart 2018, zondagochtend. Tinkel ligt op een rare plek. Als ik
haar roep komt er een slome reactie.
Ik ga naar haar toe. Ze voelt heel warm aan. We gaan naar beneden
en ineens geeft ze me een oergeluid en geeft ze pure gal over. Ze
stond te bibberen. Het was voor haar de 1e x overgeven. Die dag
werd ze steeds zieker en wilde niet eten en drinken.
De volgende dag naar de dierenarts. Daar bleek ze 40.8 koorts te
hebben. Verder kon ze niets vinden. Met een antibioticakuur en spuit
om koorts te verlagen konden we naar huis. De volgende morgen
even bellen hoe het gaat. Het zou kunnen dat het iets met
baarmoeder te maken heeft. Ze is net voor de 3e x loops geweest.
Het ging niet veel beter dus een afspraak gemaakt voor volgende
dag. We hadden een andere dierenarts die maakte gelijk echo van
haar baarmoeder. Hij vond haar benauwd dus ook röntgenfoto’s van
de longen gemaakt. Er waren veel witte plekken en vlekken te zien.
Conclusie: longontsteking.
Ze kreeg een spuit metacam voor de pijn en de koorts en nieuwe
antibioticakuur en metacam mee.
Maandag nog geen verbetering en nog steeds koorts. Weer terug.
Weer een spuit waar ze wel van zou gaan eten en de koorts zou
zakken. Woensdag zijn we weer terug geweest. Er zijn nieuwe foto’s
gemaakt en is er een bloedonderzoek gedaan. De longen waren op
de foto nog hetzelfde en uit het bloedonderzoek kwam niets.
Ik plaats mijn verhaal weer op mijn Facebook en ook in de fijne groepen waar ik lid van ben. Dan krijg ik ineens een
telefoontje van Mascha van Stichting Bouviersupporters. Mascha wilde weten wat er toch met ons Tinkel aan de hand
is. Ik doe mijn verhaal. Zegt Mascha: ” Tinkel is onze herplaatsertje en wij vinden het onze nazorg om haar beter te
krijgen en gaan jullie daarbij helpen. Zodat ze naar een specialist kan gaan. Omdat dit duur is gaan we jullie hierin
tegemoet komen.” Nu ik zat te huilen van blijdschap.
Dus onze eigen dierenarts gebeld om die zover te krijgen dat hij mee zou werken. Ik heb moeten l.... vul zelf maar in..
Het was inmiddels al de woensdag voor Pasen. Gelukkig toch een praktijk gevonden waar we op Goede Vrijdag heen
konden. Vrijdags naar SDU in Utrecht bij specialist R.v.Noort. Hij heeft de röntgenfoto’s die onze eigen dierenarts
gemaakt had bekeken en dacht dat hij Franse hartwormen in haar longen zag.
Ze kreeg een andere kuur mee omdat ze nog steeds koorts had en zantac om haar maag rustig te krijgen zodat ze wat
zou gaan eten.
Toen de uitslag kwam bleek het geen Franse hartworm te zijn. Op zijn verwijzing een andere antibioticakuur bij onze
eigen dierenarts gehaald. Op 9 april moesten we terug voor een scopie. Wat doodeng was. Ze moest daarvoor onder
narcose en ze was best zwak.
Inmiddels was er door Paulien voor mij een groepsapp met de naam Tinkel gemaakt. Jantina had als achtergrond STAY
STRONG! NEVER GIVE UP gemaakt. Dit heeft mij ontzettend gesteund en de dames hebben mij er doorheen getrokken.
Waar ik ze heel dankbaar voor ben.
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De uitslag van de scopie liet lang op zich wachten, maar de kuur begon
wel te werken bij Tinkel. Ze ging weer wat eten en begon Delko weer uit
te dagen om te spelen.
18 april was de uitslag er alles was negatief.. het konden nu nog maar 2
dingen zijn. Een bacterie in haar longen die geen zuurstof nodig heeft of
een tumor. Om hier zekerheid over te krijgen zou een punctie nodig zijn
met alle gevaren van dien.
Omdat Tinkel wat beter werd heb ik mijn gevoel gevolgd en gekozen om
voor de zekerheid nog 10 dagen door te gaan met de zware kuur en dan
terug gaan voor eerst röntgenfoto en bij geen verbetering pas de
punctie.
Het is mijn meisje en ik wil alles gedaan hebben wat kan voor haar en
niet dat ze tijdens de punctie zou doodgaan en dan later horen dat het
toch de bacterie was...
30 april terug naar Utrecht geweest voor de foto.
Komt de dierenarts terug met stalen gezicht en zegt:”Kom eens mee
kijken” pfffff.
Hij gaat zitten en geeft hij mij de hand en met een big smile zegt hij: “
Dubbel gefeliciteerd met je verjaardag en haar longen zijn schoon! Nu
nog 5 dagen doorgaan met de antibiotica als nazorg en bel dan een
week later even hoe ze het zonder medicijn doet. Dit lieve meisje is een
heel sterk hondje!”

Nawoord:
Jos, ik (Rianne), Tinkel en Delko (die ook zo ontzettend lief
voor haar was en vaak troostte) wij zijn Stichting
Bouviersupporters zo ontzettend dankbaar.. om ons
financieel te ondersteunen, want zonder jullie had ons
meisje het niet gered.
Mascha, Jantina, Marian, Paulien, Dorine: Bedankt voor het
lezen en beantwoorden van alle apps. Ik heb hier zoveel
steun van gehad.
Dit laat zien hoe belangrijk Stichting Bouviersupporters is
voor de boeven en baasjes.
En hoe jullie met Hart en Ziel dit werk doen. En hoe
belangrijk de donaties zijn. BEDANKT.
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Django (Droppy)
Begin maart 2018 werd Droppy bij ons aangemeld.
Hij woonde in Belgische Ardennen. Zijn baas moest vanwege
gezondheidsredenen afscheid nemen van Droppy.
Al heel snel waren er belangstellenden voor hem.
Droppy en Fien hadden beide net hun maatje verloren. Het
zou dus mooi zijn als er een klik tussen beide honden zou
zijn.
3 maart was de kennismaking.
Na wat naar elkaar geblaft te hebben zijn de
belangstellenden met Droppy en Fien gaan wandelen.
Dat ging goed en Droppy is meegegaan.
De reis is goed verlopen.
Thuis gekomen heeft hij rustig alles mogen verkennen. Fien
volgde hem met arendsogen. Zoals het een echte teef
betaamd heeft ze meteen zijn kleedje ingepikt.
Droppy heeft een andere naam gekregen. Hij wordt nu
Django genoemd.
Django is een hele lieve, onzekere, aanhankelijke hond. Dat
wil echter niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is.
Hij is namelijk niet of nauwelijks opgevoed.
Allereerst zijn alle speeltjes die hij mee kreeg van z’n vorige baas verhuist naar de kliko, hij bewaakte ze namelijk met
zijn leven. En het is met recht een Vlaamse koehond want hij kan loeien als de beste. Vooral in de auto is dit geen
pretje. Het rare is dat hij de eerste lange autorit naar z’n nieuwe thuis volledig stil was, nu dus niet meer, het is
oorverdovend.
Buiten op straat is ook zon dingetje, hij vindt het allemaal zo spannend en kent het niet, aanval is dan de beste
verdediging. Hij trekt als een gek aan de riem dus heeft hij nu een antitrektuig. Tussen Fien en Django gaat het steeds
beter.
We hebben de baasjes in contact gebracht met Bert om de problemen buiten te tackelen en stapje voor stapje maken
ze vorderingen. In het volgende magazine meer over zijn vorderingen.

Romy
Naar aanleiding van ons vorige magazine hebben we dit berichtje ontvangen. Na het overlijden van herplaatser Blondy
heeft meneer al weer enige tijd een herplaatser Romy.
Lieve mensen,
Zo even uw fraai uitgevoerd blad gelezen. Veel info. Net als bij kleine kinderen moet
je een vertaalslag maken.
Veel tijd besteden in de dagelijkse omgang met je hond. ”Het hondenmerk Bouvier”is
voor mij”de hond” [al jaren]
Alle dagen is het voor mij een feest om met mijn Romy op stap te gaan. Op bezoek
bij derden gaat probleemloos.
Ook het reizen met het openbaar vervoer(vrijwel wekelijks) is het met mijn viervoeter
een waar genoegen. Ook houd ik kippen en heb ik een aanloopkat, mijn Romy past
helemaal in dit geheel.
Als je dit jaar 89 jaar mag worden en zo met je dieren mag leven is dit een groot
voorrecht en om dankbaar te mogen zijn.
Bedankt voor de aandacht.
Veel genoegen en geslaagde herplaatsingen van ons zo mooie honden.
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Mats (Macho)
Door veranderde omstandigheden kreeg Mats niet meer de aandacht die hij nodig heeft.
Daarom was het voor hem beter om te verhuizen. Op 4 maart was de kennismaking en
is hij met zijn nieuwe bazen mee gegaan.
Goedemiddag, ff een update van Mats (Macho). Hij luistert trouwens prima naar Mats.
Hij heeft een geweldig karakter. Wij zijn gisteren bij de dierenarts geweest, want het zat
mij niet allemaal lekker.
Hij had aan beide oren een fikse ontsteking. Oren zijn uitgespoeld en verder behandeld.
Zijn huid is ook wat ontstoken dus wassen met Allercalm.
Hij heeft ook weinig tot geen bespiering en weegt 28 kilo dus er is wel werk aan de
winkel. Absoluut niet erg hoor!.
14 maart
Even een update van onze lieve Mats (Macho).
Hij is de afgelopen week 1 kilo aangekomen en weeg nu 29
kilo.
Moet nog wel meer bij zei de dierenarts.
Zijn oorontstekingen zijn nog niet beter dus er ging weer "prut"
in. Mats heeft nu ook voor 10 dagen een antibioticakuur voor
zijn huid, want hij heeft "jeugd puistjes".
Hij kan nu ook 1 uur alleen thuis blijven. Daar waren wij heel
blij mee dat, dat goed ging.
We zijn heel blij met hem! We hebben van de week een paar keer gepuzzeld. Hij heeft nu
aardig door hoe dat werkt en vindt het erg leuk om te doen. Tot de volgende keer, groetjes.
23 maart
Mats loopt nu ook los, waar het mag, en komt meteen als we hem roepen.
Hij moet alleen nog leren om niet zo te trekken aan de lijn. Van de week is hij een avondje bij
onze dochter geweest en ook dat ging goed. Zij zei dat hij niet op de bank mocht maar dat
was van korte duur LOL.

Kiesha
Kiesha is samen met haar eerste baasje drie keer in korte tijd
verhuisd. Dat was te veel voor haar. Ze werd nog veel alerter dan ze
voorheen al was en ze begon om niets ineens te vechten met andere
honden.
Bovendien kon het baasje haar niet meer geven wat ze nodig heeft,
met veel verdriet werd zij bij ons aangemeld.
5 maart was de kennismaking. Er was een klik dus Kiesha is mee
gegaan. Vandaag is ze lekker haar nieuwe thuis aan het ontdekken
geweest en is volop plezier aan het maken met de speeltjes die ze
heeft meegekregen van haar vrouwtje.
9 maart
Het gaat heel goed met Kiesha. Ze luistert heel goed en heeft op een
afgesloten gebied losgelopen en heerlijk gezwommen.
24 april heeft Paulien contact met de nieuwe baasjes gehad.
Het gaat goed. Alleen buiten zijn katten nog een dingetje, terwijl de oude eigenaresse ook katten had. Kleine hondjes
vindt ze ook niks grote gaat wel. Ze is al door de 2 tuigen, die ze mee had gekregen, heen gebroken
Hij was bij een hondenschool in de buurt gaan kijken maar die vond hij niks. Ik heb hem een andere hondenschool
aanbevolen.
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Spike
Spike is een reu van 2 jaar. Spike woonde samen met nog een reu van
5jaar. Het eerste jaar waren er weinig problemen tussen de honden, wel
wat spanningen. Inmiddels is er een dik jaar een strijd aan de gang, wat
inmiddels heeft geresulteerd in diverse gevechten. Het gaat om de
rangorde, frustratie en competitie.
Nu kunnen dus de honden niet meer in één ruimte zijn. Dat betekent dat
ze elk aan een kant van de deur zitten, De één in de huiskamer de ander
in de gang. Dus spanning bij de deur! Ze wisselen het regelmatig om
zodat ze beide ook in de huiskamer konden zijn. Maar deze spanning is
ook bij de gezinsleden aanwezig omdat de deur altijd gesloten moet zijn.
Dit voelden de honden ook aan.
Dit is niet het leven dat we onze honden gunnen. Ze horen vrij bij ons
rond te kunnen lopen. En de hele dag opgesloten te zitten is geen
gewenst hondenleven.
We hebben van alles geprobeerd, Spike heeft een implantaat gehad om de
hormonen stil te leggen om te kijken of het beter is dat hij gecastreerd wordt.
Maar dit geeft geen resultaat. Er is een gedragstherapeut bij geweest. Met haar
en de dierenarts hebben we ons besluit besproken, ook al gaat het ons aan het
hart, maar dit kan niet langer zo.
Op 15 maart is Spike verhuisd.
april
Spike is nu anderhalve maand bij ons herplaatst vanuit een liefdevolle Friese
familie met twee Boeven die elkaar niet meer accepteerden. Het moeilijke
besluit is uiteindelijk genomen en Spike is aan ons gegund.
Spike leert erg graag en snel. Door lange griep van ons beiden ging Spike op
de loopband, wandelen zonder riem, al een beetje socialiseren met een andere
hond, na 2,5 jaar binnen twee dagen leren zwemmen maar ook uren rennen en
zich compleet uitleven langs de Maasoevers.
Spike gaat ook mee op de boot.
Eerst een beetje spannend toen de motor gestart werd, maar het gaat steeds
beter.
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Blitz
Blitz een jonge reu heeft van 14 oktober tot 22 december in het opvangpension
gezeten. Hier https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html kunt daarover
lezen.

4 maart 2018
Vandaag toch met Blitz bij de dierenarts geweest. Sinds gisteren heeft
hij een zeer pijnlijke poot. We dachten eerst we wachten het even af
en gaan dan maandag wel naar de dierenarts. Maar vandaag heeft hij
erg veel pijn. Dat konden wij niet aanzien en dus naar de dierenarts.
Hij heeft een zeer pijnlijke schouder die of overbelast is of er is een
stukje van zijn schouderkop af. Nu pijnstillers mee en 3 weken aan de
lijn en niet spelen. Bekijken hoe dit gaat. Anders foto’s maken en
moet hij misschien geopereerd worden. Nu maar hopen dat het
overbelast is.
7 maart
Het gaat nog niet beter, dus weer naar de dierenarts. Er zijn nog
geen foto’s van de schouder gemaakt. Ze hadden ons niet verteld dat
Blitz nuchter moest komen, omdat dit onder narcose ging. Ja hij is
toch wel erg druk hadden ze gezegd. De pijnstilling werkt wel, maar
bij onverwachte of een beetje wilde beweging jankt hij wel van de
pijn. Onze arme Blitz. Hij wil ook niet spelen met Nena. Dat mag ook
niet ook al wil Nena wel.
13 maart
Er is inderdaad wat mis met de schouder van Blitz. Maar omdat de foto's ook nog bekeken gaan worden door de
orthopeed wacht ik nog even met het uitleggen wat Blitz precies heeft.(aan gissen heeft niemand wat aan toch?) Er is
wel duidelijk te zien dat er wat mis is. Dat konden zelfs wij wel zien. We zijn natuurlijk wel verdrietig vooral, omdat Blitz
pijn heeft. Wat wel beter gaat nu door de medicatie gelukkig. Voorlopig moet Blitz het nog even rustig aan doen.
27 maart
We zijn vanmiddag naar de osteopaat geweest.
Het blijkt dat hij 5 rugwervels, in het midden, vast heeft
zitten. Ook was er verschil in de ribben. Vermoedelijk heeft hij
een ongeluk met een auto gehad. Ze heeft hem nu behandeld.
En merkte al dat er al wat los kwam. Over een week weer
bellen en kijken hoe het gaat. Waarschijnlijk nog 2 keer.
Dit komt zeker niet door spelen dan heb je hooguit 1 a 2
wervels vast zitten. Benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Blitz is
jong en komt zeker goed zegt ze.
13 april
Het gaat steeds beter a.s. woensdag nog een keer naar de
osteopaat en dan hopen dat hij dan pijnvrij is. Daarna zal de
rust in huize R. wel weer voorbij zijn. Hebben we er wel voor
over.
18 april
Vandaag weer naar de osteopaat geweest met Blitz. Ze was
super tevreden. Vandaag nog 1 keer behandeld.
Over 2 maanden contact hebben hoe het gaat. Hij speelt al
weer volop met Nena, dus geen pijn meer gelukkig.
Nu werken aan zijn uitvallen / angst voor auto's en fietsers
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Broes
Broes is een lieve en aanhankelijke hond van bijna 6 jaar die behoefte heeft aan
lange wandelingen om zijn energie kwijt te kunnen. Hij houdt van zwemmen en
spelen met de bal.
Zijn bazen konden helaas niet meer voor hem zorgen. Zij zochten een fijn thuis
voor hem
17 maart 2018 was de kennismaking en Broes is meegegaan.
Berichtje van het voormalige baasje:
" Broes is mee naar Z.
Heel aardige mensen. Hadden hun hond bij zich.
Die twee gingen heel rustig om met elkaar. Gelukkig.
Wij denken dat de overdracht voor de volle 100 procent
geslaagd is; allemaal door jullie bemoeienis.
Broes vindt een prima opvang.
Wij blij, zij blij.
Hartelijk bedankt voor de medewerking."

De eerste nacht gehad. Broes heeft veel geblaft en een aantal keren onze hond aangevallen die nu een bijt wond heeft.
Met de kat gaat het redelijk daar is Broes wel een beetje van onder de indruk. Met eten schrokt hij best wel. Onze
Caresse is momenteel erg down door het hele gebeuren. Uitlaten gaat wel goed.
Dit geantwoord
Deels kan het natuurlijk van de stress komen van de verhuizing,
andere mensen, andere omgeving, andere geluiden.
Honden moeten aan elkaar wennen, dat kan een paar weken in
beslag nemen. Veel samen wandelen geeft vertrouwen.
Ik stuur je nog even een mailtje met “basisomgangsregels” simpele
dingen die oh zo belangrijk kunnen zijn.
Belangrijk is dat Broes laagste in rang is bij jullie, eigenlijk moet je
hem ff in z’n sop gaar laten koken
18 maart
Broes komt regelmatig aandacht bij mij vragen. Gisteren probeerde
hij half op mijn schoot te klimmen en maakte ook rij gedrag..heb
hem gelijk van mijn schoot gestuurd. Volgens mij is dit dominant
gedrag. Hij raakt ook in paniek als ik weg ga zei mijn oudste dochter.
Onze Caresse die durft bijna niet van de bank af. Eet en drinkt ook
weinig. Durft niet langs Broes.
20 maart
...het gaat langzamerhand steeds beter met Broes. Als Caresse ‘s
nachts op de bank slaapt ligt Broes naast haar op de grond. Caresse
gaat af en toe even op Broes zijn plaats om even inspectie
uitvoeren...loopt soms als Broes net klaar is met eten naar zijn bak in
de hoop dat daar nog een brokje inzit.. onze poezenbeest is nog een
dingetje voor Broes net zoals in elke sloot springen...het hier
komen..is Broes nog oost-indische doof voor...maar ook daar werken
we aan...met uitlaten begint Caresse wat vaker met Broes te
spelen...we hebben steeds meer goede hoop..Nou we zullen de
bankrekening dan maar flink vullen met hondenwost/brokjes..want
hij is inderdaad gek op eten...
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Nu nog Broes en poezenbeest dan komt het allemaal wel
goed...Het is een heerlijke lieve hond..een hond die graag
wil werken...we hebben nog wat werk te doen..maar dat
komt goed...ik kan alvast zeggen dat Broes hier pas
weggaat als hij zijn laatste adem uit blaast (maar voorlopig
mag hij daar mee wachten)..we zien zelfs onze Caresse
weer wat opleven nadat ze 1 1/2 jaar geleden afscheid
heeft moeten nemen van onze andere bouvier Shendor die
uit eindelijk 14 1/2 jaar geworden is, dus daar gaan we
voor.
3 april
Het gaat steeds beter ..wel met hele kleine stapjes...de kat
is nog een hele grote stap...eten gaat steeds beter...tussen
Caresse en Broes gaat het steeds beter...Broes drinkt nog
wel heel veel en plast overal en nergens...vanmiddag na
het ijsje lag hij in de tuin en liet zijn urine lopen en had zelf
niks door dus dat houden we ff in de gaten. Anders gaan
we naar de da met hem. Het is een heerlijke vrolijke boef.
Heeft al veel vriendjes gemaakt.
27 april.
Onze koning is 6 jaar geworden. Lekker met een bot in de
tuin.

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. 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.

Januari dit jaar kwam er een slecht bericht. Het vrouwtje had een
aantal bulten ontdekt en na onderzoek bleek dat in ieder geval 1
van de bulten een mastceltumor is. ( dit is een vorm van
huidkanker)
De bulten zijn verwijderd, helaas geen goede uitslag. Het was
noodzakelijk dat Mats een nabehandeling moest krijgen anders
zou hij niet overleven.
Er kwam 1 conclusie uit, het medicijn Masivet zou voor Mats het
meest geschikt zijn. Mats is begin februari met de medicatie
begonnen en de behandeling zal minimaal een half jaar duren.
Regelmatig worden zijn bloed en urine waarden gecontroleerd en
om een lang verhaal kort te maken, hij reageert er heel goed op.
Het slaat aan!!!
Het is een peperdure behandeling echter ( zoals zijn vrouwtje
zegt) Mats is het dubbel en dwars waard. Zijn oude baasjes
hebben, via de stichting, een bijdrage in de onkosten gedaan
Mats zijn behandeling is nog niet klaar maar we hebben er alle
vertrouwen in dat hij hier door komt.
16 april heeft Mats zijn 8ste verjaardag gevierd.
We kregen deze foto met de tekst:
Mijn verjaarsdagsvent, mijn lieverd, mijn persoonlijk comedy programma, mijn voetverwarmer, wandelmaatje, hond
met aangeboren special effects, mijn beschermer, maar ook soms relschopper, trooster, clown, mijn vechter, mijn
liefde, mijn zielsverwant. Van harte gefeliciteerd met je 8e verjaardag en dat we nog vele jaren samen mogen zijn.
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Buddy
Buddy is een kleine reu van 2,5 jaar. Hij is lief, aanhankelijk, trouw,
enthousiast en lomp. Zijn bazen moesten verhuizen en hij kon niet mee.
18 maart 2018 was de kennismaking. Buddy is gelijk meegegaan.
Eerste bericht:
“Het is een heerlijke hond. De nacht is prima verlopen. Lekker geslapen.
Het eerste rondje is ook weer gelopen.”
23 maart
Het gaat heel goed. Hij heeft nog wat moeite met de kat. Met bezoek en
kinderen gaat het super. Het is een echte knuffelbeer.

Amy
Amy is een lieve, enthousiaste vrolijke hond van 5 jaar die bruist van de
energie. Ze is ook een echte knuffelbeer en hangt erg aan de persoon die veel
met haar doet ze heeft diverse cursussen gevolgd dus luistert goed.
30 maart 2018 was de kennismaking en Amy is meegegaan.
Amy heeft vanuit de auto meteen een sprintje door de tuin getrokken en is
daarna in huis op verkenning gegaan. Met de katten heeft ze kennis gemaakt.
Die moest wel even blazen dat maakte Amy niets uit. Ze deed niets. Ook al
lekker geknuffeld met haar nieuwe vrouwtje.
8 april even gebeld
“Het gaat heel goed met Amy.
Echte knuffeltante en heel gezellig. M. merkt wel dat ze nu een jongere hond
heeft waar wat meer pit in zit. Op zich loopt ze goed aan de riem, maar af en
toe wil ze ineens een ruk geven. M. houdt haar dan niet dus ze draagt nu een
halti en dat gaat een stuk beter.
Af en toe jaagt Amy nog op een kat in de tuin maar de katten laten zich steeds
minder opjagen. Ze laat alle bezoek in huis toe als M. ok zegt.”
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Storm en Donder (Trevor)
Waar zal ik beginnen.
Heb al 35 jaar bouviers en ben verknocht aan het ras.
De laatste paar honden zijn herplaatsers, met dank aan Stichting
Bouviersupporters. Nu hebben wij Storm en Donder.
Storm was twee en een half jaar oud toen wij hem kregen. We mochten pas
kennis met hem maken nadat we uitgebreid ‘gekeurd’ waren. Diversen
telefoongesprekken gehad om te kijken of wij wel geschikt voor hem zouden
zijn. Storm had namelijk een enorme rugzak. Hij had echt niks geleerd en had
alleen maar vluchtgedrag.
Maar in intentie was het geen slechte boef.
Op dat moment hadden we nog een oude boef waar we te vroeg afscheid van
moesten nemen.
Na overleg met Bouviersupporters kwam Kenji bij ons.
Een bouvier van 6 jaar die door omstandigheden herplaatst moest worden.
Helaas mochten wij maar anderhalf jaar plezier van Kenji hebben.
Hij werd gediagnosticeerd met botkanker in de laatste twee wervels. Helaas ook
te vroeg afscheid moeten nemen.
Storm

Storm viel in een diep gat.
De tweede vriend, in korte tijd, die hem stabiliteit gaf was weggevallen.
Maar weer contact met Bouviersupporters opgenomen.
Na korte tijd kregen wij reactie van Jantina dat er een bouvier van 5
maanden oud naar zijn fokker was teruggebracht, omdat hij maar één
bal heeft.
De broek zakte me af. Niet te geloven dat zoiets gebeurt.
Wij waren de eerste keuze en zijn meteen met Storm in de auto gestapt
en naar R. gereden.
Hier maakten wij kennis met Janny de fokster.
Een bouvier fokker met hart voor haar dieren.
Na het verhaal gehoord te hebben waarom zoiets gebeurt stonden we
bijna met de tranen in de ogen.
Hoe kun je zó n jong en lief hondje terug brengen. Het was zo’n vrolijk
en lief hondje.
Wij waren op slag verliefd. Storm, inmiddels 4 jaar oud, wist niet zo
goed wat hij met zo’ n kleine druktemaker aan moest.
Na goed overleg met Janny is die kleine rakker met ons mee gegaan.
Kenji

Nu nog een nieuwe naam. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op Donder. En een donder dat het is. Echt nog een kind wat
allerlei kattenkwaad uithaalt.
Later kregen we een bericht van een goede kennis dat er een liedje over is gemaakt.
Storm en Thunder van Earth and Fire.
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Inmiddels is Donder al weer een maand bij ons en gaat nooit meer weg. Wat een scheetje is het.
Zo’ n mooi karakter. Ik kan het nog niet geloven dat hij na 5 maanden terug
gebracht is.
Hij doet het zo goed.
Hij gaat mee naar cursus. Daar loopt hij tussen de volwassen honden en
staat gewoon zijn mannetje.
Inmiddels zijn Storm en Donder dikke vrienden.
Soms is Donder nog een te opdringerige donder (is zijn jeugd) maar het gaat
erg goed. Je hebt gewoon weer een kind in huis.
Wij zijn er zo blij mee.
En trots als een hond ook in de maneschijn.
Het zijn gewoon super honden.
Zoals ik zei 35 jaar bouviers en nog nooit een rot hond gehad. Wat een
geweldig ras.
Hierbij wil ik ook mijn dank uitspreken aan:
Stichting Bouviersupporters
Donder
Super mensen met het boevenhart op de goede
plaats.
R. dat hij Storm aan ons heeft gegund.
En aan Janny van de Staden van bouvierkennel De Kuststrook voor Donder.
Allemaal mensen met een bouvierhart.
Was getekend,
Ruud, Agnes.
Storm en Donder.

Ik ben Janny van Staden de fokster van Donder, op verzoek van Jantina schrijf ik de
belevenissen van de eerst maanden van het leven van Donder.
Donder werd op maandag 2 oktober 2017 samen met 4 broertjes en één zusje geboren. Hij
groeide op samen met zijn mama, tante en grote zus als een lief speels puppy.
Al snel meldden zich baasjes voor de jongens (zijn zusje is bij ons blijven wonen) waaronder
dus ook baasjes voor Donder.
Zij vertelden dat ze een manege hadden waar mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking kwamen paardrijden. Ook hadden zij nog een volwassen boef als vriendje voor m’n
puppy dus dat klonk allemaal even mooi.
Toen ze 6 weken oud waren kwam de dierenarts om ze allemaal na te kijken en in te enten.
Toen bleek dat bij Donder beide teelballetjes nog niet waren ingedaald. Geen probleem toch?
dachten wij. Hij is nog jong die komen heus wel.
Het werd keurig in zijn paspoort vermeld en aan zijn baasjes doorgegeven, en ook zij
maakten er op dat moment geen probleem van.
Totdat Donder een maand of vier was en zijn eigenares belde met de mededeling dat er
slechts één balletje was ingedaald. Zij hadden achteraf plannen om met hem een nestje te
fokken met de bouvier van hun dochter dat kon nu dus niet. Wat ik dus voor hen kon
betekenen? Ja in zo’n geval eigenlijk niet zo heel veel.
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Ze wisten dat hij zijn balletjes nog niet had en voor een lieve huishond mocht dat eigenlijk geen probleem opleveren.
Daar nam zij geen genoegen mee. Waarop ik dus aanbood breng hem maar met retournering van het aankoopbedrag.
De week daarna werd Donder teruggebracht. Beter gezegd afgeleverd.
Ik ben nog nooit zo geschrokken bij het terug zie van één van m’n puppekinders. Brood en brood mager, superdruk en
niks gewend. Als ik hem zijn eten gaf schrokte hij dit naar binnen.
Mijn vermoeden is dat daar de voerbakken neergezet werden
en dat ze het maar uit moesten zoeken en ja een puppy wint
het dan nooit van een volwassen hond.
De baas ging weg zonder hem zelfs nog maar een blik te
gunnen of een aai over zijn bolletje te geven.
Ik heb hem een week bij ons gehouden om te kijken hoe hij
was geworden, maar gelukkig had hij nog steeds dat lieve
karakter wat al onze honden hebben.
Ik heb daarop Jantina van de Bouviersupporters gebeld en zij
wist direct hele lieve baasjes voor m’n jochie.
Ik heb nog nooit zo snel iemand aan de telefoon gehad. Daar
melde zich Ruud B. met de vraag of hij samen met zijn vrouw
Agnes en hun boef Storm de volgende dag kennis mochten
komen maken met m’n jochie.
De volgende dag kwamen ze samen met Storm kennis maken.
De klik was er al direct en ik wist gelijk aan deze mensen en aan deze grote maar o zo lieve boef durf ik mijn jochie toe
te vertrouwen.
Wat is hij goed terecht gekomen, fijne berichtjes, foto’s, af en toe een telefoontje maken dat ik nu weer een gerust hart
heb. Mede dankzij de dames van de Bouviersupporters die voor ieder hondenkind dat een nieuw warm mandje nodig
heeft klaar staan.

Bjorn
Zit ik Björn op 17maart in de tuin om te drukken
maar alhoewel ik mijn ogen haast uit mijn kop
perstte kwam er niets. Toen ik met de baas naar
binnen ging zag mijn baas dat er een flinke drol
uit mijn anus stak zo hard als een steen. Toen
de baas probeerde deze weg te halen heb ik
gegromd en toen maar gebeten.
De baas heeft toen de dierenarts gebeld en we
mochten om 09.30 komen. Ik op de achterbank
van de auto blijven staan want zitten met een
steen uit mijn kont dat gaat natuurlijk niet. Bij
de dierenarts heb ik deze man eerst maar
gebeten en ook muilkorven liet ik niet toe.
De dierenarts heeft toen een sterk slaapmiddel
ingespoten dat na 10 minuten mij in diepe slaap
zou brengen. Na 15 minuten stond ik in
karatehouding klaar want slapen ging ik niet. De
dierenarts had dit nog nooit gezien en besloot
mij onder narcose te brengen wat eindelijk lukte.
Ik bleek ingegroeide haren in mijn anus te hebben en de dierenarts heeft keiharde ontlasting weggehaald en de darm
onderzocht. De anus is helemaal schoongemaakt en ik werd weer bij kennis gebracht. Na nog een keer gebeten te
hebben ben ik naar de auto gestrompeld en heeft mijn baas mij er in getild en met een mooie roze schone anus naar
huis. Daar lig nu al de hele dag te slapen na alle prikken en verdovingen
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Nora
Vanwege ernstige ziekte waren de baasjes van Nora
genoodzaakt te verhuizen naar een aangepaste
bejaardenwoning.
Met veel verdriet maar in het belang van Nora
hebben zij besloten Nora herplaatsen.
Nora leeft nu op een boerderij waar ze alle vrijheid
heeft. Nora is niet gewend om aan de riem te lopen
en dat zal op het nieuwe adres wel moeten. Daar
wordt zij niet gelukkig van.
2 april was de kennismaking.
Er was een heel goede klik tussen Nora en de nieuwe
baasjes. Ze sprong zelf in de auto en zat op de
achterbank bij de dochter van de nieuwe baasjes. Met
haar spullen, voer en riem is ze meegegaan. De oude
baas is er zeker van dat Nora het super zal hebben.
Het is onderweg heel goed gegaan. Ze is nu alles aan
het afsnuffelen. De nieuwe baasjes hebben op 1 pup
na diverse herplaatsers gehad.
Met Nora gaat het heel goed.
Zoals de nieuwe baas zei: ‘We hebben het goed met elkaar getroffen”.
In begin at ze wat slecht, maar nu gaat dat ook goed. Het is een lieve
hond.
Ruby is bij Nora en haar nieuwe bazen op de koffie geweest. Een
verslag daarvan kunt u lezen op pagina 28.
Bericht van de voormalige baasjes van Nora:
Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken over de professionaliteit maar ook
de menselijkheid en medeleven van de stichting Bouviersupporters
Jantina, Mascha en Marian die in ons geval zoveel professionele
aandacht hebben besteed aan een snelle herplaatsing van onze lieve
bouvier Nora.
Door de ernstige ziekte van mijn echtgenote zijn wij genoodzaakt te
verhuizen van een boerderij naar een aangepaste bejaardenwoning in
Brabant waar wij veel dichter bij onze kinderen wonen. Die een grote
steun kunnen zijn voor mijn echtgenote.
In het belang van onze Nora die van pup af aan vrijheid op een
boerderij gewend is en lekker wil rennen hadden we besloten tot
herplaatsing van onze lieve Nora. In korte tijd was er door de
Bouviersupporters een super passende boerderij gevonden met alle
ruimte voor Nora om te kunnen rennen en spelen.
Met tranen in onze ogen hebben we afscheid genomen van onze lieve
boef. Het vergaat haar uitstekend en zij heeft het prima naar haar zin
bij een heel fijne familie. Niet alleen hebben de Bouviersupporters
steeds geïnformeerd bij de nieuwe eigenaars of alles goed ging met
Nora maar ook ik en mijn vrouw ontvingen ondersteunende e-mails die
bevestigden dat wij voor onze Nora de beste oplossing hadden gezocht
en dat zij het zo naar haar zin had en werden wij beiden sterkte gewenst.
Bouviersupporters niet alleen professioneel maar ook menselijk en betrokken met alle partijen.
Bouviersupporters bedankt en jullie zijn voor altijd in ons hart.
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Sam
Sam, een reu van bijna 4 jaar, is een sociale hond die vanwege
het overlijden van zijn baas weer terug bij zijn fokker was.
Helaas kon hij daar niet blijven en hebben wij een nieuw thuis
voor hem gezocht en gevonden.
3 april 2018 was de kennismaking. Deze is prima verlopen. Toen
Sam even wat druk werd heeft de hond van de belangstellenden
even tegen hem gegromd. Daarmee was het klaar. In de auto
naar huis ging het goed.
De eerste nacht is prima verlopen. Iedereen heeft goed geslapen.
10 april
Gaat goed hier.
Alleen met wandelen trek hij nog heel erg. Best wel wennen voor
mij. Doeschka loopt altijd los met mij.
Sam is erg sterk. Daar moet ik nog wel aan wennen, vooral als
hij andere honden ziet, dan is hij zo enthousiast dan hou ik hem
niet. Zal wel allemaal nieuwigheid voor hem zijn.

Verder is Sam een knuffelbeer. Wil de hele dag wel knuffelen.
Vooral ‘s avonds. Als iedereen er is.
27 april
Het gaat goed hoor. Sam is zo ontzettend lief. Doeschka moet
nog steeds wat wennen is nog steeds wat jaloers.
Afgelopen zaterdag (21 april) heeft hij met spelen een diepe
snee opgelopen. Waarschijnlijk door een scherpe tak.
Hij is zo fanatiek met de bal. En we hebben hem gelijk chemisch
laten castreren.

Astor
Door levensverandering van zijn baas zat de vijfjarige Astor heel veel en lang alleen en daar
kreeg hij verlatingsangst van.
9 april was de kennismaking en Astor is mee.
De oude baas belde en vertelde dat Astor normaal gesproken weg vliegt naar de slaapkamer
als er mensen binnenkomen, maar nu zocht hij de mensen gelijk op. Hij kwam steeds
aandacht vragen en ging makkelijk de auto in.
Ook bericht van de nieuwe bazen:
We zijn goed thuis gekomen. In de auto was Astor rustig. Meteen met de korte riem gaan
wandelen.
We zijn heel positief tot nu toe.
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12 april:
Net M. gesproken.
Ze heeft een bench gekocht voor Astor en hij gaat er nu al zelf in.
Buiten doet hij nog steeds niks. Binnen wel.
Ze ging nu met hem wandelen met de korte riem en neemt de lange
lijn mee voor in het park. Misschien dat hij dan wel wat doet.
Hij is thuis een blij hondje met de staart omhoog en buiten staart naar
beneden. Reageert nergens op qua honden en kinderen.
Heb haar geadviseerd om vanaf vandaag als hij binnen komt van de
wandeling en binnen weer plast om dan haar stem te verheffen en
hem te zeggen dat dat niet mag. Tot nu toe deed ze dat niet.
15 april
Even een update. Het gaat goed met Astor (en mij). Hij heeft besloten
te gaan eten en zijn behoefte buiten te doen.
Hij is lief.... wel erg aanhankelijk naar mij toe. Maar dat komt ook wel
goed. Wij zijn blij met hem.
Hij is naar de trimmer geweest. Ook in bad geweest. Ook daar was hij
heel lief.

Athos
Vanwege ziekte van zijn baas verbleef Athos al enige tijd in een pension.
Helaas is zijn baas nu overleden en werd er voor Athos een nieuwe baas gezocht.
In het pension doet Athos het erg goed. Hij loopt daar tussen teven en andere
gecastreerde reuen.
7 april was de kennismaking
Er was een enorme klik. Athos was heel teder met zijn nieuwe hondenvriend. Hij zocht
direct contact met de nieuwe baas. Zowel de familie als de pensionbaas zijn blij met deze
match. Athos is direct meegegaan met zijn nieuwe baas.
Bericht van zijn nieuwe bazen:
“Er is weer een musketier in huize J. Na Porthos nu Athos.
Eerste nacht met Athos was zeer ontspannend.... 1 dingetje, hij kan niet traplopen dus A.
heeft bij hem in de woonkamer geslapen.”

17 april
Het is een gentleman met Neronnio, ze
spelen heel voorzichtig. Als Neronnio te
wild is waarschuwt Athos keurig met een
grom. Hij is gisteren voor het eerst met
K. mee geweest naar het werk, daarvoor
elke keer met A.. Bij A. op het werk is hij
wat drukker, loopt hele tijd achter A.
aan, bij K. veel relaxter.
Hij durft nu 3 traptreden op, ze laten
hem maar rustig zelf uitproberen.
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Levi
Vanwege omstandigheden was het voor Levi, een teefje geboren in februari
2016, beter dat zij ging verhuizen.
19 augustus 2017 is zij verhuisd.

Het gaat heel erg goed met haar.
De dochter des huizes vindt het heel leuk om Levi dogtricks te leren.
High five geven, een buiging maken, voor Levi is het een eitje.
Daarnaast is Levi in een vorig leven waarschijnlijk hovenier geweest.
Helpen in de tuin vindt ze geweldig.
Ze doet de naam “prutschuiver” eer aan.
Het bos moet ook opgeruimd worden, vindt zij. Ze sjouwt graag met
grote takken en neemt die het liefst mee naar huis.
Naar de dierentuin was heel erg spannend, allemaal lekkere geurtjes
en andere dieren.
Voor het eerst op de hondenspeelplaats, een reu was nogal
opdringerig en die heeft ze even duidelijk laten merken dat ze daar
niet van gediend was.
Ze laat zich niet door iedereen aaien, heeft zo haar voorkeuren, haar
baasjes geven dat ook aan bij de mensen.
Verder ontwikkelt ze zich heel goed, ze is niet meer zo bang voor
vreemde geluiden, tractoren en vrachtwagens.
De familie en Levi zijn heel gelukkig met elkaar.

Senna
Senna is een lieve, gehoorzame, gecastreerde bouvierreu
van ruim 2 jaar oud voor wie er vanwege omstandigheden
een nieuw thuis gezocht werd.
Op 28 april 2018 was de kennismaking tussen Senna en zijn
nieuwe baasjes. Senna legde zijn kop op schoot van zijn
nieuwe baasje. Er was direct een klik.
Het was een moeilijk afscheid voor de oude bazen. Senna is
meteen meegegaan. Op weg naar zijn nieuwe huis legde
Senna zijn kop op de schouder van zijn nieuwe baas. De
nieuwe baasjes zijn heel blij. Beide bazen houden contact.
De eerste nacht is prima gegaan. We hebben hem niet
gehoord. Hij is erg lief en loopt de hele tijd achter je aan. Je
moet alleen uitkijken als je van de stoel opstaat hij gaat
vlak achter je liggen.
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Bram
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn fokker. Op 6 januari 2017 is hij verhuisd.

Bram april 2018

H. is met Bram naar de cursus gegaan. De groep was op een aangrenzend veld.
Één van de andere honden begon te blaffen en toen bleef Bram focussen. H. kreeg de opdracht met hem in het bos een
stukje te lopen. Daar heeft hij zich moe gemaakt. Daarna mocht hij langs het hek meerennen met een hondje aan de
andere kant van het hek. Dat was dus gewoon spelen met iets ertussen.
Daarna heeft hij zich in een modderplas laten vallen om af te koelen. Het leek later bij ons in de woonkamer op de
Sahara!
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Shiva
3e hands, rots in de branding, mijn heerlijke knuffel
Shiva. Voor altijd bij mij.......je bent zo'n ongelooflijke
ondeugende lieverd.

Liv: kleine meisjes worden groot!

Pagina 25

Bo
Tsja, daar sta je dan als echte boef....en nu?

Sasja in balans

Dexx slaapt heel graag uit

Met Atos gaat het goed. Hij
begint steeds meer te
vertrouwen, loopt zonder riem en
knuffelt veel.

Nikan en Brenna waken hier

Jetje maakt reclame voor Stichting Bouviersupporters
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In maart en april waren onder andere jarig

Chap is 9 jaar geworden

Jetske mocht drie kaarsjes uitblazen

Arcos is ook weer een jaartje ouder (8 jaar )
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Logan is twee jaar geworden

Op de koffie bij……. Nora en haar nieuwe baasjes
Op woensdagavond 2 mei ben ik (Ruby) op de “koffie” geweest bij Nora en haar nieuwe baasjes.
In mijn geval werd het een heerlijk bakkie groene thee. Enigszins buitenaf midden in de nu
prachtig bloeiende bollenstreek woont Nora sinds ruim 3 weken bij haar nieuwe baasjes.
Bij aankomst werd ik vriendelijk begroet door een lieve grote zwarte dame met oogjes waar je
direct voor smelt. De baas was er bij, dus dat was goed.
In de gezellige keuken aan tafel met meneer en mevrouw en Nora zaten we te praten hoe het nu
gaat met Nora. Ondertussen kwam Nora gezellig knuffelen en genoot ze van het aaien. Een poot
kwam bij mij op schoot. Een grote knuffelkont.
Meneer vertelde dat zij in haar 5 jarige leven al de 3e baas was. Steeds door omstandigheden
waar Nora niets aan kon doen, konden de baasjes haar niet meer houden. Meneer en mevrouw
hebben ervaring met bouvier herplaatsers en zouden eigenlijk niets anders meer willen. Ze
kwamen nu voor het eerst via de Stichting Bouviersupporters aan een boef, Nora. Een perfecte
match. Ze hadden het aanmeldformulier ingevuld dat ze op zoek waren naar een bouvier. Kort
erna, op de zaterdag voor Pasen werden ze gebeld door Marian van de Stichting.
Nora werd aangeboden omdat haar baasjes
moesten verhuizen, vanwege
gezondheidsproblemen van haar baasjes, van een boerderij naar een
aangepaste bejaardenwoning. Tweede paasdag zat de familie in de auto
op weg naar Nora. De klik was er direct. Nora sprong op de achterbank
bij de dochter van de familie. De spulletjes van Nora gingen mee, op naar
haar nieuwe huis in de bollenstreek.
Nu ben ik op visite, 3 weken woont ze in haar nieuwe huis. Het is net of
ze er altijd al was. Ze heeft haar plekje gevonden naast de bank. Ze mag
eigenlijk niet op de bank. Maar ’s nachts wil Nora toch nog iets
comfortabeler liggen. Ze ligt dan dus op de bank.
Als meneer opstaat weet Nora, dan kan ik nog even uitslapen. Mevrouw
is namelijk degene met wie ik lekker ga lopen over het land. Mevrouw
met een kopje koffie en Nora lekker los mee. Mevrouw zorgt ook voor het
eten, dus het is al helemaal duidelijk hoe het verloopt. In het begin at ze
wat slechter, maar dat gaat nu een stuk beter. Het was aan Nora niet af
te zien.
Nora heeft ook al goed door dat ze het erf niet af
mag en waarom zou je dat ook doen als het in huis en op het erf alles is wat je nodig hebt.
Ze was al heel snel gewend aan de stemmen van mensen die af en toe op bezoek komen. Dan
weet ze dat het goed volk is. Zowel Nora als meneer en mevrouw hebben elkaar en hun draai
wel gevonden.
Toen de thee op was wilden we nog even naar buiten een foto maken, maar het regende. Dus
even binnen in de bijkeuken een paar foto’s gemaakt. Ze had haar knalrode speeltje
meegekregen van de oude baasjes. Daar is ze helemaal weg van. Mooi poserend voor het
speeltje zat ze daar. Ik pakte het speeltje op en ze kwam het heel voorzichtig weer uit mijn
hand overnemen.
Nog even die lieve oogjes bekeken, meneer en mevrouw gedag gezegd. Met een goed gevoel
ben ik weer huiswaarts gegaan. Wat een leuke mensen en wat een lieve hond is Nora. Ze
hebben het met elkaar getroffen.
Het team van Bouviersupporters hoopt dat ze nog lang van elkaars gezelschap mogen genieten.
We wensen de oude baasjes heel veel sterkte.
Ruby
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Wandelen met…
Op 11 januari had ik (Mascha) een afspraak om met een aantal
boefjes, hun baasjes en mijn eigen meiden Cilke, Mila en Jetske een
wandeling te maken in Grijpskerk.
Vrijwilligers van onze stichting K en M waren er met hun 3
herplaatsers Bilay, Iris en Jelle. En S met haar boef Killian.
Jelle en Bilay vinden elkaar zo leuk dat ze ook wel gekscherend Geer
en Goor worden genoemd en Iris is koningin Maxima, wat een
prachtig stel!
Jelle heeft ook een aantal dagen bij S gewoond dus voor haar was
het ook leuk om hem even weer te zien, en wat is het een knappe
grote kerel geworden. Zeker vergeleken met het bange, iele hondje
die het vorig jaar was.
De honden hebben heerlijk met elkaar gespeeld en wij hebben even
lekker bijgekletst. En we hadden er nog mooi weer bij ook, wat wil je
nog meer. ’s Avonds had ik geen kind meer aan die van mij, het was
lekker rustig in huis, hahaha.
Wat is het toch fijn dat er mensen zijn die een herplaatser een
tweede kans willen geven, ook wanneer ze een behoorlijke rugzak
hebben. En wat is het voor ons heerlijk om te zien hoe goed het met
ze gaat. Daar doen we het allemaal voor.
Ook wil ik nog even benadrukken hoe blij we zijn met onze
vrijwilligers. Wat houdt vrijwilliger zijn bij Stichting
Bouviersupporters eigenlijk in? Nou, dat is heel erg uiteenlopend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan noodopvang, voorcontroles,
nacontroles, vervoer etc.
Mocht het u leuk lijken om ook vrijwilliger te worden? Stuur dan
even een mailtje naar info@stichtingbouviersupporters.nl en wij
nemen vervolgens contact met u op.
Aan het einde van de wandeling hebben de heren en dames nog
even voor ons geposeerd.
Van links naar rechts: Killian, Iris, Jelle, Jetske, Cilke, Mila en Bilay
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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.

Kenji
28 april 2010 – 9 maart 2018

We hebben anderhalf jaar plezier van hem gehad.
Het was een herplaatsers die door gezondheidsklachten van zijn vorige baas herplaatst moest worden.
Hij heeft ons hart gestolen. Met zijn energie, enthousiasme en wil om te werken heeft hij ons veel leuke momenten
bezorgt.
Helaas.
Vandaag onze Kenji moeten laten inslapen
Hij is in een 4 a 5 weken van een leuke actieve hond naar een zorgen vogeltje gegaan.
Tot onze schrik bleek hij botkanker in de laatste rugwervels te hebben.
Om hem een hoop pijn te besparen hebben we hem laten inslapen.
Hij zal altijd in ons hart blijven.
Een hond doet je een keer in je leven pijn. Dat is als hij sterft.
Kenji.
Je was zo’n schatje voor ons
Je wordt niet vergeten.
We houden van je.
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Lars
27 september 2007 – 17 maart 2018

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 en Lars is in oktober 2015 verhuisd.

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Lars ernstige hartproblemen had.
18 maart kregen we dit bericht:
“Onze grote vriend LARS is niet meer.
Gisteravond bij mij in de auto plotseling overleden.
Vrijwel gelijk bij thuiskomst bij mijn huis is het gebeurd alsof hij wou zeggen, het is goed zo,
Sinds kort was bekend dat hij een veel te groot hart had, dat hart is hem nu noodlottig geworden.
Was lief voor groot en klein, jong of oud. Zat echt voor 0 % agressie of kwaadheid in.
Rust zacht lieve vriend.”
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Shester
– 9 april 2018

Shester zat in januari 2010 in een Belgisch asiel. Wij vonden een heel fijn nieuw plekje voor hem. Een aantal jaar geleden zijn
baasjes definitief naar Hongarije verhuisd en Shester voelde zich daar zeer op z’n gemak.

Op 10 april 2018 ontvingen wij dit bericht:
“We hebben triest nieuws. Gisteravond is Shester overleden.
Thuis bij ons in zijn eigen tuin, bij de vijver op zijn eigen kleedje.
Hij was 's middags erg benauwd en wilde niet meer opstaan. We hebben hem nog geprobeerd water te laten
drinken maar hij wilde niets meer.
Hij werd heel rustig, je hoorde hem nog wat kreunen. We hebben bij hem gezeten en hem vastgehouden.
Eigenlijk is hij toen gewoon weggegleden. Gewoon gestopt met ademhalen.
We zijn heel verdrietig, maar ook tevreden met hoe het is gegaan. Zo rustig, dicht bij ons en op de plek waar hij
zijn rust had gevonden.
We hebben onze druktemaker op een mooi plekje in zijn tuin begraven.
We hebben veel mooie herinneringen. Na de valse start hebben we hier een hele fijne tijd met hem gehad.
We zijn heel blij met alle leuke en mooie herinneringen en dat we het met hem indertijd niet hebben opgegeven.
Hier in Hongarije is het met Shessie helemaal goed gekomen.
We gaan hem heel erg missen.”
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LunaBear
24 mei 2009 – 12 april 2018

Luna is in maart 2014 herplaatst. Ze heeft samen met haar baasjes hoofdzakelijk in Zwitserland, maar ook in
Engeland en Nederland gewoond.
Op 12 april 2018 kregen we een triest bericht:
“We hebben verwoestend nieuws, onze geliefde Luna Beer heeft ons vandaag verlaten.
Ze werd een paar dagen geleden ziek .We werden doorverwezen naar een gespecialiseerde dierenarts.
Na diverse onderzoeken bleek dat haar lever zo slecht was dat er niets aan te doen was.
Ze was haar gelukkige zelf en had geen pijn. Ze is nooit ziek geweest, maar blijkbaar kan dit met de lever
gebeuren. De lever is een verschrikkelijk orgaan en verbergt alles tot het einde. Geen enkele aanwijzing tot
geelzucht een paar dagen geleden kwam.
We zijn in shock, onze beer is verdwenen.
Ze was zo speciaal..
Mijn kleine schaduw is verdwenen, kan het gewoon niet geloven.
We zijn er stuk van, maar ze heeft nooit geleden en was blij tot het einde.”
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6 mei 2018, voorjaarswandeling Dwingeloo
Nou... voorjaarswandeling, zeg maar gerust zomerwandeling. De zon stond al
flink te stralen toen we ‘s morgens in de auto stapten. Het beloofde een
prachtige dag te worden.
Tijdstip van verzamelen 11.00 uur. De koffie en thee stonden klaar. 1 van de
deelneemsters had zich dagen daarvoor al heel druk gemaakt door
overheerlijke cake te bakken. Het ging erin als koek ... euh als cake.
Heel hartelijk bedankt K & M namens ons allemaal.
Om 11.30 uur gingen we van start, het prachtige natuurgebied van Dwingeloo
in. De route die we liepen was volledig losloopgebied. Dat was natuurlijk groot
feest voor alle 40 boefjes.
De temperatuur liep gestaag op, maar daar hadden we totaal geen last van
want we liepen heerlijk in de schaduw van de bomen.
Direct aan het begin was er een boefje die z’n baasje kwijt was en besloot
terug te lopen naar de parkeerplaats. Als organisatie spreken wij altijd af dat er
1 of 2 mensen achteraan lopen dus gelukkig konden boef en baasje snel
herenigd worden. Ook een labrador voelde zich niet helemaal thuis in het
boevengeweld maar werd gelukkig voorin de groep even aangelijnd.
Aan het eind van de route wachtte ons het terras van de Bospub. Daar werd
het een gezellige boel. Vele mooie boevenverhalen werden gedeeld. We hebben
weer veel herplaatsers mogen begroeten en hebben met eigen ogen gezien hoe
deze hondjes het getroffen hebben met hun nieuwe baasjes.
Bert (onze gedragsdeskundige) heeft flink wat tips uit kunnen delen en mensen
op weg kunnen helpen met probleempjes.
In het bijzonder willen we toch Blitz even vermelden.
Nadat Blitz door Paulien en haar man uit België is weggehaald bij zijn vorige
baas en door hen naar het noodopvangadres in het noorden van het land is
gebracht, heeft Bert wekenlang met hem getraind. Het weerzien van Paulien en
Bert en Blitz was met recht bijzonder te noemen. Blitz was zo blij hun weer te
zien, zijn redders in nood. Blitz heeft nog wel wat aandachtspuntjes, maar
tjonge wat heeft die vent een sprongen voorwaarts gemaakt.
Dank aan allen die mee gelopen zijn en dank aan diegenen die een donatie in
onze spaarboef Don hebben gedaan. Wij hebben weer een boefje in de
noodopvang zitten dus wij beloven jullie dat het geld weer goed terecht komt.
Wij vonden het weer een topdag en volgens ons alle deelnemers ook, als we alle leuke reacties zien op onze
Facebookpagina.
Hopelijk tot ziens op een volgend evenement!
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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

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

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
juni/juli 2018

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

info@bouviersupporters.nl

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

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

Achtergrond: Banjer zoekt verkoeling
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