juni/juli 2018
Jaargang 10, nummer 60

Stichting Bouviersupporters Oostendorperweg 57 - 7481 VE - Haaksbergen KvK 51469820 IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 Fiscaal nummer 850034814

Levi

*Achter de schermen bij….
*Hallo Benji hier..
* Uit het dagboek over Stevie
*Op de koffie bij……..

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid
zonder schriftelijke toestemming van stichting Bouviersupporters

Algemeen Nut
Beogende Instelling

Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 13 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
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Half mei kregen wij de volgende hulpvraag van de eigenaar en hun dierenarts:
Baasje gezocht voor 10 weken oude pup.
Het boefje is helaas aan 1 oog blind en ziet met het andere oog waarschijnlijk niet
veel. De baasjes hebben niet de juiste leefomgeving voor een (bijna) blinde hond.
Kunnen jullie hulp bieden bij het vinden van een nieuw thuis?
Nou maar natuurlijk kunnen wij dat. Eerst maar eens contact opgenomen met Bert
( onze gedragsdeskundige) want een (bijna) blinde pup opvoeden vergt wel een
iets andere aanpak dan normaal.
We gingen op zoek naar mensen die niet uit medelijden deze pup wilden opnemen,
maar mensen die er van overtuigd zijn dat dit hondje een volwaardig
hondenbestaan kan hebben.
Lang hoefden we niet te zoeken. We hebben gebeld met een echtpaar die bij ons
stonden ingeschreven en zij hoefden niet lang na te denken. De familie krijgt
volledige ondersteuning en hulp van ons team en Bert. We hebben er alle
vertrouwen in.
De pup heet nu STEVIE .........( Wonder). Hoe het nu met hem gaat kunt u op
pagina 7 lezen.
In ons vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Quin bij een van onze
opvangadressen zat. Inmiddels is hij verhuisd en doet het op wat kleine dingen na
prima. Meer over Quin kunt u lezen op pagina 9.
Op 17 juni waren wij aanwezig op de kampioensclubmatch georganiseerd door de
Nederlandse Bouvier Club. Het was een speciale KCM want de Nederlandse
Bouvierclub bestaat dit jaar 95 jaar. Een extra feestelijk tintje met slingers en
ballonnen. Lees verder op pagina 5.

Tot slot wensen wij u een fijne en ontspannen zomervakantie, samen met uw
bouvier(s).

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
6 juli 2018

Arkos is klaar voor de zomer
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 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:





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 mei 2018 t/m 30 juni 2018 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

1205,00

Opbrengst activiteiten

-

168,50

Acties derden

-

127,19
------------

Totaal ontvangen

€

1.500,69

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

856,48

Vergoedingen begeleiding en controles
Telefoonkosten

-

18,24
33,00

Websitekosten

-

6,99

Kosten Evenementen

-

179,36
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/-1.094,07
----------------€
406,62
=========

Bram houdt alles in de gaten

Pagina 4

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.

17 juni KCM Heteren
Altijd houden wij al 2 weken van tevoren nauwlettend het
weerbericht in de gaten. We hebben al van alles gehad met de
KCM, van hagelstenen van een paar centimeter doorsnee tot fikse
regen. Vorig jaar was het bloedje, bloedje heet en hebben we
menig peentje gezweet waarbij we wensten dat we de ballenbak
in plaats van met ballen met water hadden kunnen vullen. ( en
wellicht hadden we er dan zelf ook bij in gelegen)
Dit jaar was het top, 20 graden, zonnetje, wolkje en een buitje
regen helemaal op het eind toen alles al opgeruimd was.
Het was een speciale KCM want de Nederlandse Bouvierclub
bestaat dit jaar 95 jaar. Een extra feestelijk tintje met slingers en
ballonnen. Maar ook met lekkere appelkoek, gemaakt door
Gewoon Appeltaart, een bedrijf dat werkt met mensen met een
beperking. ‘s Middags een lekkere bitterbal en natuurlijk werden
de honden niet vergeten en kon iedereen een bakje
hondenlekkers ophalen bij de stand van Dogsnacks De Liemers.
Er was een ruim aantal inschrijvingen aan de show uit binnen- en
buitenland. Maar er waren ook zeer veel bezoekers, voor ons ook
veel oude en nieuwe bekenden.. Alle boefjes vonden natuurlijk
onze ballenbak weer geweldig en het speurspel ook.
In de middag konden we genieten van een demonstratie Sport &
Spel van de BD Woerden.
Diesel, die op dit moment ter bemiddeling staat, kwam zichzelf
even persoonlijk voorstellen samen met z’n baasje. Wij vielen
allemaal als een blok voor hem, wat een lieve, goed opgevoede
knuffelbeer. Er is serieus belangstelling voor hem en hopelijk
kunnen we in het volgende magazine heel mooi nieuws vertellen.
Wij vonden het weer erg leuk om vele herplaatsers met hun
nieuwe baasjes te zien, bedankt dat jullie er waren!
Op 16 september zijn wij weer aanwezig op de jongehondendag
van de Nederlandse Bouvierclub, ook een erg leuke dag, vooral
ook omdat er dan ook zoveel puppies te zien zijn, maar daarnaast
is er veel leuk randgebeuren waarin u zelf actief kunt deelnemen
met uw hond.
Hopelijk tot dan.
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Hey hallo, hier Benji weer…
Pfff terwijl ik dit schrijf vallen volgens de 2beners de mussen dood van het dak....
Nou ik heb het nog niet gezien hoor. Weet dat het van die vliegbeesten zijn.. maar
ik heb ze nog niet zien liggen.
Het is een heerlijk temperatuurtje en ik hou me overdag ook rustig. Maar in de
avond ben ik van de partij. Jullie zullen denken dat er nu niet getraind of geoefend
wordt... mispoes.
Die 2beners gaan er "gewoon" mee door...
Nee niet op een warm trainingsveld maar tijdens de wandelingen, thuis en in de
avond in de tuin...
De feestneus heb ik alleen nog op bij wandelingen.
Heb ff geprobeerd of er iets te flikken valt.... maar geloof dat ik dat maar niet meer
moet doen...Ik wachtte tot m'n broer op een plek lag waar hij niet weg kon, en
tsjakka er bovenop gedenderd.
Maar voor ik het wist hadden de 2beners me in de kladden en werd ik op niet te
misverstane wijze in de hal ged..... Tjee ben me rot geschrokken!!!
Toen ik er uit mocht heb ik me dan ook maar gedeisd gehouden. Ook nog geprobeerd auto's weg te jagen. Maar ook
dat is mislukt!
Natuurlijk is het fietsje ook weer uit de schuur. Ondanks dat ik heb laten merken er niet van te houden. Verder mag ik
nu wekelijks balans en coördinatie doen. Dat vond ik heel erg spannend maar ze zijn al zo blij als ik het probeer. Dus
daar gaan we nog even mee door....
Hoe dat allemaal gaat vertel ik een andere x.
Ik ga ff plonzen en wens jullie allemaal een relaxte zomer.... #Benji

gemeen is dat? Omdat ik al 2 weken loop te klieren met

1 poot erop. Knap hé?

Hoe

kammen ben ik nu in m'n blootje gezet. Vindt ‘t niet kunnen.
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Uit het dagboek over Stevie
Ik was sinds een aantal weken op zoek naar een bouvier.
Vrijdag 18 mei werd ik gebeld door Paulien van de Bouviersupporters dat er een pup beschikbaar was gekomen.
De pup was teruggekomen bij de fokker vanwege een oogafwijking. Paulien gaf aan er goed over na te denken en niet
te handelen uit medelijden met de hond.
Thuis alles besproken en de meningen waren verdeeld en niet allemaal
positief. Mijn man gaf aan als jij dit wilt dan doe je het. Momenteel ben ik
een aantal maanden thuis. Ik had nog erg veel vakantiedagen en die
moeten worden opgemaakt. Ik heb toen aangegeven te gaan kijken bij
de pup.
Na een slapeloze nacht waarin de twijfel wel regelmatig toe sloeg zijn
mijn dochter en ik zaterdagochtend vertrokken. Een afstand van 196 km.
We wilden met eigen ogen zien hoe de pup reageerde en in hoeverre hij
last had van zijn slechtziendheid. We werden begroet door een lief en
aanhankelijk hondje. Toen besloten om er voor te gaan.
In overleg met de fokker zijn we overeengekomen dat indien het echt
niet zou gaan de hond zou terugkomen bij de fokker. Op de terugweg
was hij erg in de weer janken, keffen en zeer beweeglijk. Na een uur ging
hij lekker liggen en viel hij in slaap. Thuisgekomen stond de bench al
klaar en waren de benodigdheden ook gekocht zoals een tuigje om uit te
laten. Een halsband ging niet goed volgens de fokker.
Wij hebben hem Stevie genoemd naar Stevie Wonder.
Hij doet het erg goed. Hij heeft een gezonde eetlust en als ik zijn eten klaarmaak is hij niet te houden. Verder weet hij
zijn weg bij ons in huis goed te vinden. Loopt eigenlijk nergens tegen aan. Het zindelijk maken is nog wel een ding.
Nu gaat het aardig. Maar dinsdag ging het een paar keer mis. Twee keer in huis gepoept en twee keer geplast.
In de nacht ligt hij in een grote mand naast ons bed. Hij kan daar zelf niet uit. Dat gaat goed.
Als hij wakker wordt meestal is dat rond 6.00 uur soms eerder, soms in de nacht dan neem ik hem mee naar buiten
voor een plas. Dan weer terug in de mand werkt dan niet meer want meneer is dan wakker en wil lekker spelen.
Ik ben nu aan het oefenen om hem in de bench neer te leggen overdag als hij slaapt. Zijn eten staat er en hij krijgt ook
iets lekkers in de bench. Ik doe regelmatig zoekspelletje met hem. Als hij slaapt leg ik hem in de bench en doe ik even
het hekje bijna dicht. Om te leren wennen.
Verder houd ik hem goed in de gaten en zet hem regelmatig buiten of ga even een stukje lopen. Buiten gaat redelijk.
Hij heeft totaal geen angst voor andere honden. Gaat er op af en blaft ook tegen ze. Van auto's, bromfietsen en fietsers
kan hij best wel schrikken. Hij is dan ook een beetje bang.
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Donderdag 24 mei
Naar de dierenarts geweest voor zijn tweede inenting en een
vlooienbehandeling. Over drie weken weer terug voor de derde. Stevie weegt
nu 7.5 kg.
De dierenarts heeft ook in zijn ogen gekeken en zou contact opnemen met de
dierenarts van de fokker. Zij is benieuwd of de oorzaak van zijn oogproblemen
al zijn onderzocht. Zij denkt aan staar en dat zou misschien nog te behandelen
zijn in Utrecht. Ze plaatsen dan net als bij mensen nieuwe lenzen in de ogen.
Afwachten maar. We zijn erg gek op Stevie en zijn blij dat we de stap hebben
genomen. We worden goed begeleid door de medewerkers van de
bouviersupporters.
zondag 3 juni.
Stevie is al weer twee weken bij ons. Hij slaapt sinds een week beneden en niet
meer boven naast ons bed. Dat gaat goed we horen hem niet. Hij slaapt in de
keuken. Met de zindelijkheid gaat het wisselend. Het kan de hele dag goed
gaan en dan gaat het ineens toch weer mis. Maar dat gaat goed komen.
Verder houdt Stevie me aardig bezig. Hij is alles aan het proeven als hij buiten
loopt. Gras, steentjes en kippenpoep. Een aantal keren per dag ga ik lopen. Zo
ongeveer 12 min. per keer nu.
In de avond moet Stevie zich even uitleven. Dan rent hij als een gek rondjes door de tuin of in huis. Hij loopt nergens
tegenaan. Ook zet hij graag overal zijn tandjes in. Hij heeft zelfs de stekker van de schemerlamp afgebeten. Gelukkig
zat de stekker niet in het stopcontact.
Zondag 10 juni
Zaterdag en zondag is het helemaal goed
gegaan met de zindelijkheid. Helemaal geen
ongelukjes in huis.
Maandag 11 juni ga ik een proefles mee doen
met de puppytrainig. Afgesproken dat we kijken
hoe het gaat en anders kunnen we ook nog
privéles nemen.
Zondag 1 juli
Inmiddels ben ik gestart met de puppycursus en
zijn er al drie lessen geweest. Het gaat erg
goed. Hij wil graag met andere hondjes spelen.
Stevie is ook al voor de eerste keer naar de
kapper geweest. Zijn gestroomde tekening komt
nu goed uit. Ook zijn we een weekje met
vakantie geweest. Dit was al geboekt. Het was
moeilijk om hem thuis achter te laten. Gelukkig
was hij in goede handen en is alles goed
gegaan.

Het is een lieve enthousiaste en aanhankelijke pup en we zijn allemaal gek op hem. We vinden het fijn dat we Stevie
een thuis hebben kunnen geven.
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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.

Quin
Quin is een hele lieve reu van 6 jaar.
Quin moest met spoed weg bij zijn baas. Daarom
hebben wij hem opgehaald en naar een van onze
opvangadressen gebracht.
Hij doet het daar erg goed. Loopt los naast meneer
van de kennel naar het veld. Volgt meneer overal
naar toe.
Hij had wat wondjes bij zijn oren en op zijn kop. Het
verzorgen daarvan laat hij gewoon toe. Hij geniet
van het gewriemel. Ook bij de dierenarts waar hij
geweest is liet hij zich goed behandelen. Hij is
gevaccineerd en, op de wondjes bij zijn oren na,
helemaal gezond. Zijn vacht is slecht verzorgd.
Bij jonge kinderen is hij heel rustig. De honden in
het pension zijn geen probleem. Hij kan niet bij
katten. Buiten wil hij daar achteraan. In de auto
mee is ook geen probleem. Hij gaat rustig liggen.
Volgens zijn voormalige baas heeft hij een hekel aan het scheren van zijn vacht. Hij blijft dan grommen. Hij kan niet
tegen harde knallen en jaagt buiten op vogels en andere dieren.
Bert is bij Quin geweest. Zijn oordeel:
Quin is een rustige hond. Hij zoekt contact met mensen maar ligt ook afzijdig. Hij is wel aanhankelijk
Volgens voormalige baas zouden de verwondingen van het scheren zijn. Hij is niet gewend om aan de riem te lopen.
Halsband omdoen is al vreemd voor hem. Hij trekt dan ook aan de riem. Met veel geduld is het hem wel te leren netjes
aan de riem te lopen. Teef erbij lijkt geen problemen op te leveren.
30 mei is er een kennismaking geweest. Er was een goede klik met Quin. De
belangstellenden waren erg enthousiast.
Quin is levendig en sociaal. Hij laat zich makkelijk aanhalen en aaien. De datum
van ophalen werd vastgesteld. Er werden een halsband, riem, mand, voerbakken
en andere dingen gekocht om hem te verwelkomen.
Helaas kregen zij een paar dagen later in het ziekenhuis een zeer onverwacht,
naar bericht waardoor hun wereld op zijn kop staat en zij met heel veel verdriet
van Quin moeten afzien. Wij wensen hen veel sterkte.
Quin maakt het goed. De wondjes zijn genezen. Zijn conditie en vacht gaan beter,
maar hij wil erg graag een eigen baas.
10 juni was er weer een kennismaking en Quin is verhuisd.
Na de kennismaking is hij in de auto gesprongen en daar gaan liggen.
Thuis hebben ze hem de tuin laten verkennen. Hij reageerde niet op de kippen en
op de parkieten. Tegen de pony blafte hij zo van wat ben jij voor iets. Deed
verder niets.
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Hallo met ons gaat het goed hoor en met Quin ook.
Alleen zijn vindt hij wel moeilijk en gaat dan heel zielig
huilen. Maar maakt niks stuk kan wel deuren open
maken. Zijn vacht is nog wel slecht. De kale plekken
zijn wel genezen.
Hij eet goed. Ik koop vlees voor hem wat ik kook en
daar is hij dol op. Droge brokken zijn niet echt zijn
favoriet. Uitlaten langs de weg gaat beter. Hij zigzagt
nog wel. In de tuin met een lang touw gaat ook goed.
Als ik hem dan roep komt hij gelijk. Merk wel dat hij
weinig conditie heeft. 's Avonds is hij uitgeteld ligt dan
languit bij ons in de kamer op het nog steeds witte
kleed.
25 juni Alleen zijn vindt hij nog heel moeilijk, jankt,
maakt alle deuren open en gaat dan ook overal
tegenaan plassen. Doe hem nu in een hele grote bench
maar daar probeert hij uit te komen wat vorige week
ook gelukt is. Als hij alleen is gaat hij ook z'n vacht
kapot bijten. Heb omega 3 gekocht voor door z’n eten

Kyra (Tyra)
Met heel veel verdriet is er besloten dat Tyra herplaatst
moet worden. Ze krijgt bij ons niet waar ze recht op heeft.
Tyra is een jong teefje met aangeboren kortstaart.
Afkomstig uit een werklijn.
De kennismaking was al eerder geweest, maar 15 mei is ze
verhuisd. Alles goed gegaan. Thuis gekomen moest Django
aan haar snuffelen en ze is net loops af en hij kreeg een
snauw. De kat vind ze nog spannend en durft er niet voorbij
te lopen.
Het nieuwe baasje heeft de eerste nacht op de bank
doorgebracht.
Tyra heeft de hele nacht rond gelopen tot ze haar even aan
de riem heeft gedaan en haar naast haar heeft laten zitten.
Er is de nieuwe baas geadviseerd om toch maar een bench
te gebruiken om haar de rust te geven. Tyra heeft lang in
een kennel gezeten. Misschien kan ze in de bench beter haar
rust vinden.
Met Tyra en Django gaat het goed ze daagt hem uit. Het uitlaten gaat heel goed.
De nieuwe baasjes lopen nog wel tegen wat zaken aan waarbij ze hulp krijgen.
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Sammy - Boy
Sammy-Boy is een hartstikke lieve hond, maar hij raakt snel overprikkeld. Hij kan er
niet tegen als mensen gaan stoeien, schreeuwen, want dan springt hij ertussen. Als
hij gecorrigeerd wordt dan gaat hij mopperen. (grommen, maar laat niet zijn tanden
zien) Hij houdt er ontzettend van om te knuffelen.
Hij is een ongelooflijke sterke hond, dus hij trekt wel regelmatig aan de lijn. Hij vindt
het ontzettend leuk om los te lopen/rennen. Als hij een kat ziet rent hij er wel
achteraan, maar hij doet ze geen pijn. Hij weet heel goed dat hij bij het water
vandaan moet blijven, maar hij is wel nieuwsgierig. Als hij een andere hond ziet dan
wordt hij super enthousiast. Daarbij trekt hij dan heel hard aan de lijn totdat hij bij
die hond is.
Hij heeft een baasje nodig die consequent is en
die tijd en zin in heeft om met hem te werken
zodat hij zijn energie kwijt kan. Ook heeft hij
een plek nodig waar weinig prikkels zijn (niet
teveel kinderen en/of geschreeuw)
17 mei was de kennismaking. Er was een
superklik en Sammy-Boy is meegegaan.
Berichtje van de nieuwe baas:
Sammy is bij mij. Het is ontzettende lieve
hond. Gelijk bij binnenkomst trok hij naar mij toe. Hij heeft een super goed
karakter. Ik ga lekker met hem aan de slag. Nogmaals bedankt voor dit cadeau!
Update
Zijn samen naar de dierenarts geweest. Los in stampvolle wachtkamer. Alle
hondjes op tilt. De beide heren liggen rustig op de vloer. Sammy let heel goed op
Guy hoe die zich gedraagt. Fijn en nogmaals dank voor deze jongen.
Ik ben in mijn leven mijn zoon verloren en Sam geeft mij zoveel liefde als mijn
kind ook voor me had. Met sam kan ik soms de hele nacht slapen zonder wakker
worden. Dat is al erg lang geleden, kun je snappen dat dit mannetje met mij
doet.

Senna ( Ninjo)
Vanwege ziekte van zijn baas werd er voor Ninjo een nieuw thuis gezocht.
Hij heeft een heel zacht karakter. Ik heb hem misschien wel wat verwend in huis. Hij
kan wel een beetje koppig zijn.
6 mei was de kennismaking met Ninjo en de nieuwe baas. Het klikte goed en Ninjo is
direct meegegaan.
De nieuwe baas heeft met hem in het grasveld gestoeid en hij ging helemaal uit zijn
dak. Hij was zo blij.
Het nieuwe baasje heeft wel wat te stellen met hem. Hij moet nog veel dingen leren.
Er gelden hier regels en dat is hij niet gewend. Bijvoorbeeld als ze foei zegt gaat hij
de clown uithangen. Trekt aan de lijn en gaat achter andere honden, wandelaars en
fietsers aan.
Het baasje krijgt hiervoor hulp van Bert.
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Boef (Trollie)
Vanwege omstandigheden werd er voor de 6 maanden jonge Trollie een nieuw
thuis gezocht.
Ze zijn zo blij het is zo'n leukertje
J. had gezegd we zijn weer compleet.
Ze hebben van alles mee gekregen: voetballen, speeltjes, vlooienmiddel,
wormenkuur, eten noem maar op.
Ze gaan hem boef noemen.
Update:
We zijn bij de dierenarts geweest, alles prima, alleen wat mager, even wat
bijvoeren.
We zijn blij met Boefje, alleen zijn en slapen moeten we nog aan werken!!!!! Als
het te lang duurt, gaat hij slopen.
Als we thuis zijn is het een snoepje, de rest is even wennen, komt zeker goed,
maar heeft tijd nodig, hij moet het vertrouwen hebben dat we thuis komen.
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Boyd
Vanwege omstandigheden is in mei 2016 geboren Boy in juni 2017 verhuisd.

Bericht uit het drukke
zuiden. Gek zijn ze hier
geworden! Drukte van
belang met Pinkpop.
Socialiseren is mega
belangrijk voor een rijk
leven, zeggen mijn baasjes
altijd en ze gaan geen
uitdaging uit de weg. Joh,
daar heb ik het toch druk
mee gehad.
Eindelijk heb ik door dat ik
alleen op de trimtafel mag
staan en niet zoals ‘the Fonz’
‘sit on it’ moet doen op
iedere tafel en alles leek
geleerd, gebeurde het
volgende. Ineens vanuit het
niets ben ik naar boven de
trap geslopen. Joh, wat
schrok ik toen de baasjes
het zagen, maar zij waren zo
lief voor mij! Zij hebben
bijna een jaar gewacht tot ik
deze stap nam: wist ik veel.
Mijn zelfvertrouwen groeide
en daarboven is een nog
heel huis verstopt!
Wel twee verdiepingen met
zoveel nieuwe ervaringen.
Die wasmachine is me er
eentje en dat de was
daarboven droogt: het was
net of ‘mijn zusje’ niet
studeert in Tilburg en
gewoon thuis was.
Mijn baasjes zijn mega trots
en hebben mij nooit
gedwongen en mij alle tijd
gegeven en gelukkig maar.
Na een jaar weet ik nog
steeds mijn baasjes te
verrassen en dat niet alleen:
zij mij ook.
Tot overmaat van verrassing
deed ik gisteren het licht in
de keuken aan toen de
drinkbak leeg was.

De baasjes twijfelen: ongelukje of weet ik wat ik doe. Ook zij zullen dit snel ontdekken.

Pagina 13

Ed
Ed is een leuke levendige hond, van bijna 2 jaar, die de hele wereld
leuk vindt. Hij is niet geschikt voor het gestelde doel; IPO of KNPV.
Hij heeft na een paar keer het bijten wel gezien. Ed is wel een
goede speurder. Zijn neus gebruiken doet hij graag en goed.
13 juni was de kennismaking met Ed en zijn nieuwe baas. De nieuwe
baas zocht een hond die samen met hem naar het werk kan. Hij
moet indruk maken, maar niet bijten. Het klikte en Ed is direct
meegegaan.
Na twee dagen is Ed is mee naar het werk geweest. Ed deed het
super. Meneer is daar helemaal gelukkig mee.
Thuis met de kinderen gaat het ook heel goed.
Ze zijn allemaal gek op hem en hij op hen. Hij plast alleen nog in
huis terwijl de achterdeur open staat.

Kira (Kiesha)
Haar baasje kon haar niet meer geven wat ze nodig had, met veel verdriet werd zij bij ons
aangemeld. Op 5 maart is zij verhuisd.

20 mei 2018: Ik, voorheen Kiesha, nu Kira voor de makkelijkheid, ben nu al 10 weken bij
mijn nieuwe baasjes.
Ik ben al aardig gewend en mag vaak mee naar De Pankoekhoek. Om dit te vieren geef ik
alle Vrienden van de Stichting Bouviersupporters 10 % korting op alle pannenkoeken bij De
Pankoekhoek in Tiel!

Astor
Door levensverandering was Astor heel veel en lang alleen. Zijn baasjes
gunden hembeter en op 9 april is hij verhuisd.

15 juni 2018
Astor is herstellende van een maag- darmontsteking. Heeft
antibioticum gekregen. En heeft vandaag weer voor de eerste
keer zijn brokken gegeten. Hij is verwend.
Verder gaat het nog steeds met heeeele kleine stapjes vooruit.
Hij begint interesse te tonen in andere hondjes. Zolang ze niet
blaffen, gaat het goed. En snuffelt hij aan ze. Maken ze geluid
dan gaat hij achter mij staan.
Zijn papieren heb ik nog steeds niet gekregen. Maar dat maakt
niets uit. Hij heeft alle inentingen gehad.
Ik ben super blij met hem. Hij is een geweldige hond. Ik begin
volgende maand met training om hem wat meer zelfvertrouwen
te geven.
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Noor
Noor werd in juni bij ons aangemeld in overleg met
iemand die de familie met Noor helpt. Het is een
jong teefje met een lief karakter maar ze is zeer
onzeker en zoekend naar leiding. Die leiding krijgt
ze hier niet en hierdoor is ze pittig.
Ze is op momenten onberekenbaar en heeft last
van voernijd
8 juni 2018 was de kennismaking. Die is goed
verlopen. Noor is verhuisd.
Eerste berichtje
Het is een lieve, maar drukke hond met veel
energie. Die raakt ze bij ons in de tuin wel kwijt.
Tweede bericht:
Noor voelt zich al helemaal thuis hier in V. Voor
haar eerst wel even allemaal vreemd natuurlijk.
Andere geuren, geluiden en mijn andere dieren (3
pony’s.)
Maar ik ben nu 3 dagen met haar bezig en het
prima tot nog toe. Ze is zeer waaks en heeft wat
moeite met geluiden van trekkers en vrachtauto’s.
Maar dat komt te zijner tijd wel goed als ze wat
ouder wordt. Mijn vorige hond had daar in het begin
ook last van.

Basco

Vanwege gezondheidsproblemen van zijn baas werd er voor Basco een nieuw
thuis gezocht. Op 9 juni is hij verhuisd.
Hoi weekje verder.
Binnenshuis is het echt een engel. Buiten aan de riem alleen al een andere hond
zien is drama om hem uit zijn bui te krijgen.
Ben geen voorstander van muilkorf, maar voel me er wel toe verplicht. Hoe kan ik
anders het beste testen of het gebrek aan sociaal contact is of dat hond echt voor
de aanval gaat.
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Vera
Vera is opgegroeid bij haar fokker en heeft daar 14 maanden hoofdzakelijk doorgebracht in een kennel. Vera is door haar fokker via
Marktplaats verkocht. Degene die haar gekocht heeft was er vanuit gegaan dat, gezien de leeftijd van Vera, dit goed zou gaan met hun
bouvier van 5 jaar. Vanaf dag 1 ging het echter niet tussen beide bouviers. Er is een flink gevecht geweest waarbij Vera haar oog
beschadigd heeft. Er moest voor Vera een ander adres gezocht worden. Vera is toen naar een paardenstoeterij gegaan. Daar kreeg zij
echter te veel vrijheid en werd er niet genoeg met haar ondernomen. Vera ging haar eigen vertier zoeken. Dat resulteerde in
weglopen. Vera werd bij ons aangemeld, toch weer niet en weer wel en weer niet. 3 januari 2017 kregen wij een bericht of jullie halen
haar nu op of we zetten haar gratis af te halen op marktplaats. Vera heeft drie weken op onze kosten in een pension gezeten. Op 21
januari 2017 is Vera verhuisd.

Bericht van 16 juni
Het gaat zo goed met Vera. Wat een verschil met ruim een jaar geleden. Toen
kon je de deur niet op een kiertje zetten of Vera rende dwars door je heen en
ging er vandoor. Het was me al opgevallen dat als ik de fiets pakte ik rustig het
hekje al open kon doen zonder dat ze weg liep. Nu vanavond dacht ik dat ik de
tussendeur dicht had toen ik de voordeur uit ging maar opeens schiet Vera langs
me heen. En ze rende niet weg bleef op het pad staan en kwam ook nog naar
binnen toe toen ik haar riep. Super trots op haar.
Vera bleef problemen houden met een van haar ogen. De baasjes zijn naar de
dierenkliniek in Drachten geweest. Daarover kregen we dit bericht:
Terug uit Drachten en mogen 29 juni naar Wageningen voor operatie. Het is een
ontsteking aan haar oog wat beschadigd is en toen gehecht was. Maar de
hechtingen blijken er nooit uitgehaald te zijn en dit gaat nu reageren. Het lichaam
heeft het dus telkens geprobeerd en vandaar dat het ook telkens wat ontstoken
was en dan maar weer oogdruppels. Wat het weer wat onderdrukte maar nu
komt het er dus uit. De dierenarts was ook best boos dat de hechtingen er nog
inzaten.
Maar ja door het verleden is er ergens dus iets fout gegaan en ze was blij dat wij
nu bij haar waren gekomen. Verder heeft Vera aan het andere oog ook staar.
Vanmiddag terug denkend, wat wij over het verleden van Vera weten, weten we
dat ze dan al zeker 3 jaar de hechtingen in haar oog heeft zitten.
29 juni vandaag is zij aan haar oog geopereerd. Alles is goed gegaan. Vera moet
een paar dagen rustig aan doen, maar dat woord kent ze niet. Oftewel toen ze
thuis kwam deed ze net of er niets gebeurd was en ging weer gewoon verder met
waar ze gebleven was. Zucht.

Logan
Met heel verdriet, maar in het belang van Logan is Logan 25 mei 2017 verhuisd.

25 mei 2018: Vandaag is onze lieve Logan, ook wel "Loki Look Look" precies een jaar
bij ons.
We zouden alleen gaan kennismaken maar we waren zo verliefd dat ze meteen mee
naar huis ging. En nu helemaal verknocht aan deze onstuimige, lieve, actieve, knappe,
leergierige, maar vooral super knuffelige boevendame! We genieten elke dag van haar
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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 2018 was de
kennismaking en is hij met zijn nieuwe bazen mee gegaan.

23 mei: Wij zijn nu erg relaxed hihi. Mats is nu bijna 12 weken bij ons en
eindelijk mag ik ook "mee" doen.
Sinds 1 week gaat hij nu ook alleen de tuin in en niemand mag op zijn stoep.
Het geeft af en toe wel wat kabaal aangezien wij op een hoek wonen dus 3
kanten om te bewaken.
Mats heeft een aantal keer proef gelogeerd bij onze dochter. De eerste keer
heeft hij niet geslapen. Nu gaat het goed en kunnen wij met een gerust hart
op reis. Deze reis is heel belangrijk voor mij en stond al heel lang gepland.
Vind het wel moeilijk om zonder hem weg te gaan.

Saar
Logan

Voor Saar, een leuk teefje van 1,5 jaar oud werd een nieuw thuis gezocht
omdat zij over beschermend werd naar de autistische zoon. Ook op
sommige mannen had zij het niet zo. Dat leidde vaak tot erg vervelende
situaties thuis. De baasjes hebben alles geprobeerd om dit gedrag te
veranderen, echter dit lukte niet.
Nou hadden wij een heel leuk adres bij een Engels echtpaar die al eerder
Luna via ons hadden. Luna is tot hun grote verdriet erg ziek geworden en
moest ingeslapen worden. De mensen leven deels in Engeland, Zwitserland
en Nederland. Dat er snel weer een hond moest komen werd al snel
duidelijk.
Ze zijn enige tijd geleden ook bij een andere leuke boef wezen kennismaken
die nog bij de fokker woonde. Alles was in kannen in kruiken en de afspraak
voor ophalen was gemaakt maar toen werd de hond plotseling toch weer
teruggetrokken uit herplaatsing. Zo werd de blijdschap een nieuwe hond te
verwelkomen één groot verdriet.
Ze waren dolgelukkig toen we enige tijd later Saar aan hun voorstelden. Er
werd een afspraak voor kennismaking gemaakt. Paulien was daarbij
aanwezig. Er was een enorm goede klik. Saar kon echter niet direct mee
omdat ze benodigde vaccinaties niet had gehad. Er werd een afspraak
gemaakt om Saar 4 weken later op te halen. In die tussentijd is er veel
contact geweest tussen ons, het Engelse echtpaar en de oude baasjes.
Een erg prettig contact mag wel gezegd worden.
Hoe moeilijk is het voor het oude baasje om te weten dat je geliefde hond weggaat over een x aantal weekjes.
Maar wat hebben zij dit goed voorbereid. Saar kreeg alle benodigde entingen en op de dag van ophalen stond er een tas
voor onderweg klaar en kreeg Saar een reiskoffertje mee met van alles voor de eerste dagen in haar nieuwe thuis.
Saar ging mee voor haar eerste lange autoreis, op naar Zwitserland. Ze was tot dan toe nooit verder geweest dan een
ritje naar het bos of de dierenarts.
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Ze heeft het geweldig gedaan, was heel nieuwsgierig onderweg en vond het allemaal prima.
Ook eenmaal thuis in de bergen ging het prima. Ze is al helemaal gek op S en P.
Toen deze week een vriend op bezoek kwam ging het wat minder, de man heeft het moeten bekopen met een flinke
hap in z’n hand en bil. We hebben al vast wat tips gegeven om Saar te laten wennen aan vreemde mensen, vooral
mannen. Als ze terug zijn in Engeland gaat Saar naar de hondenschool. De afspraak daarvoor is al gemaakt.
Saar wordt een echte Traveldog en zal altijd met haar baasjes vertoeven in Zwitserland, Engeland en Nederland.

Blitz
Blitz een jonge reu heeft van 14 oktober tot 22 december in het opvangpension
gezeten.Op https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html kunt daar alles over lezen.

In maart 2018 is gebleken dat er bij Blitz 5 rugwervels, in het midden,
vastzaten. Ook was er verschil in de ribben tussen de ene en de andere kant op
de röntgenfoto’s te zien en te voelen. Vermoedelijk is Blitz ooit door een auto
aangereden. Hij is door een osteopaat behandeld en gaat het nu weer goed met
hem.
Blitz is bij de kapper geweest . Hij is weer fris en fruitig en klit vrij. Ook is hij
gecastreerd.
Samen met vriendin Nena geniet hij weer van het rennen door de bossen en
over de weide. Alleen in de buurt van auto’s en andere voertuigen zorgt hij voor
problemen door enorm aan de riem te trekken omdat hij er achter aan wil.
Daar wordt nu aan gewerkt.
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Wat ontvangen foto’s

Broes kent zijn plaats. Lui en lui.
Whiskey is moe. Net gewandeld om baggel
huizen plas.

Itam en Tara
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Nero en zijn knuffel

Mooie Babs

Saar en Diesel weten waar zij het beste kunnen zijn.....in de schaduw.

Dexx op zijn best! Attentie!!!! Luie buurtpreventie!! #glurenbijdeburen
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In mei en juni waren onder andere jarig

Chico is 3 juni 4 jaar geworden.

10 juni was Brando jarig en is hij 8 jaar geworden.

Khane vierde 15 juni zijn zevende verjaardag
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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.

Kim
7 juli 2006 – 27 juni 2018

Figo en Kim werden bij ons in de zomer van 2011 aangemeld. Ze verbleven nog bij de fokker, maar men wilde geen bouviers
meer fokken en er werd voor de toen 9-jarige Figo en 4-jarige Kim een ander thuis gezocht. Lieve bouviers, die altijd gewend
waren in een kennel te leven. Er meldden zich mensen die op zoek waren naar een bouvierteefje dat in een kennel kon verblijven.
We stelden Kim aan hen voor en vertelden daar ook bij dat Figo nog beschikbaar was. Omdat zij al een pittige, puberende reu
hadden, wisten ze niet zeker hoe dat samen zou uitpakken. Maar ze wilden toch graag overwegen dan Figo ook een kans te
geven. Want: ruimte zat en ach, een hondje meer of minder maakte in hun situatie ook niks uit. De kennismaking volgde en de
beslissing viel. Beide bouviers mochten verhuizen naar de nieuwe baasjes.

Figo is helaas in september 2013 overleden. Over Kim kregen we 29 juni dit bericht:
Wij hebben onze Bouvier Kim afgelopen woensdag moeten laten inslapen.
Wij zijn op moment ontzettend verdrietig, want Kim was echt een fijne lieve hond.
Wij hebben in de zomer van 2011 Kim samen met haar vader Figo door jullie bemiddeling gekregen.
Vanaf de eerste dag was Kim mijn allerbeste maatje, maar ze was nu echt op. Door een tumor in haar voorpoot
kreeg ze steeds meer pijn, daarom hebben we besloten om haar in te laten slapen.
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Jay(den)
31 januari 2008 – 03 juli 2018

Eigenwijs, sterk maar o zo lief was je.
In april 2015 hebben we je als herplaatser gekregen.
Het begin was o zo moeilijk voor je en zat je vol van de stress.
Maar met een herplaatsing en binnen 4 maanden weer een herplaatsing is dat ook heel begrijpelijk. Dat je een
bouvier in hart en nieren was liet je dan ook duidelijk merken. Maar het vertrouwen kwam en daarmee ook de
liefde die zo diep in je zat.
Al hebben we maar 3 prachtige jaren van je mogen genieten was je een kanjer die we nooit meer zullen vergeten.
Helaas begon het lijf je in de steek te laten en ondanks je enorme sterke wil hadden we geen keus meer.
Bij het laatste bezoek aan de dierenarts hoorden we al met het lopen naar de behandelkamer jongens dit ziet er
niet best meer uit. In april konden we je nog helpen maar het effect van de medicatie was nu over.
In goed overleg met de dierenarts hebben we besloten om je een verdere lijdensweg, die je trouwens niet liet
blijken, te besparen.
Kanjer, nogmaals we zullen je nooit vergeten en onze dank voor 3 prachtige jaren zijn enorm groot.
RUST ZACHT.
Je baasjes L&W
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Op de koffie bij……….Sam en Douschka

Toen Sam in bemiddeling kwam kregen we direct al de vraag van een bij ons bekend echtpaar of hij wellicht bij hun zou
passen. Zij hebben een bejaard bouvierteefje Douschka, maar zij is nog best fit en goed gezond. Zou daar een 4 jarige
reu bij passen?
Het beste is om dan te gaan kennismaken en kijken hoe de honden het met elkaar doen.
De kennismakingsafspraak werd gemaakt en die is prima verlopen, Sam gedroeg zich als een gentleman, dus ging hij
mee, op weg naar een nieuwe toekomst.
Na een aantal weken ben ik de koffie gegaan en zag met eigen ogen dat het heel erg goed gaat.
Douschka heeft wel aan de komst van Sam moeten wennen. De grand old Lady was een tikje jaloers dat de aandacht
ineens verdeeld moest worden maar dat gaat steeds beter.
Sam heeft een paar privé lessen gehad bij een trainer, hij vondt het namelijk nodig om nogal te trekken aan de riem en
te blaffen naar andere honden. Ook dit pakt hij heel goed op, het is een snelle leerling. De bedoeling is dat Sam met z’n
vrouwtje naar een leuke cursus gaat, waarschijnlijk vindt hij behendigheid heel erg leuk.
Bij het rennen ( lomp en onbenullig racen) achter een bal aan heeft hij een flinke snee opgelopen die gehecht moest
worden. Tevens is hij chemisch gecastreerd omdat Douschka een intacte teef is.
Sam is een hele lieve en sportieve hond die z’n plekje helemaal gevonden heeft.

Pagina 24

Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen

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

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

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

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
Augustus/september 2018
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Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

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

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

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

