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Van de bestuurstafel.
De afgelopen drie maanden hebben 9 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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Over het algemeen kunnen we snel herplaatsen, omdat we een lange
lijst hebben van mensen die een boef een tweede kans willen geven. In
dit magazine willen wij u weer laten mee genieten van alle verhalen en
foto’s die wij toegestuurd krijgen.
Na wat omzwervingen heeft Diesel nu zijn forever home gevonden aan de
andere kant van de Noordzee. Zijn nieuwe baas is erg blij met hem.
Verderop in het magazine kunt u lezen wat hij over Diesel heeft
geschreven.
In voorgaande magazines heeft u kunnen lezen dat er in september/
oktober 2018 een boevenklas gehouden zou worden. Helaas hebben wij,
vanwege omstandigheden moeten besluiten deze dag niet door te laten
gaan. Echter van uitstel komt geen afstel. Deze dag zal nu in2019
georganiseerd worden.
Op 16 september zijn we weer aanwezig geweest bij de Jonge hondendag
van de NBC. Het was een zeer geslaagde dag waarin we weer hebben
kunnen genieten van alle mooie boefjes en dan met name onze
herplaatsers die door hun nieuwe baasjes vol trots aan ons getoond
werden.
Mascha is in haar vakantie op bezoek bij Nova geweest. Een verslag
daarvan staat op pagina 28.
Helaas staat er in dit magazine de laatste column van Benji.
Soms moet je gewoon de minst slechte keuze maken.
Als zijn baasjes meer hadden kunnen doen zonder onverantwoordelijke
risico's te nemen hadden zij dat gedaan. Ze hebben alles en meer gedaan
voor hem. Zo vol liefde geknokt, maar uiteindelijk viel er nog maar één
beslissing te nemen. Opnieuw uit liefde genomen, maar zo ontzettend
moeilijk... Wat een hard gelag. Nogmaals heel veel sterkte.
Op 9 december 2018 houdt de Stichting Bouviersupporters haar inmiddels
traditionele Midwinterwandeling in de schitterende natuur rond
Haaksbergen. Daarvoor ontvangt u later dit jaar een uitnodiging in uw
mailbox.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
21 september 2018

Ay Ay kapitein Spike
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Wie vond een nieuw thuis in juli, augustus en september 2018

Diesel

Hombre

Bodhi

Buddy

Whiskey

Trix

Kisha

Noa

Buddy

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:



Pagina 3

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 juli 2018 t/m 21 september 2018 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

1.012,50

Opbrengst activiteiten

-

25,50

Acties derden

-

25,00
------------

Totaal ontvangen

€

1.063,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

75,00

Vergoedingen begeleiding en controles
Telefoonkosten

-

17,96
38,65

Algemene kosten

-

165,00

Representatiekosten

-

28,16

Promotiekosten

-

9,92

Portokosten

-

13,95

Bankkosten

-

48,30
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 396,94
----------------€
666,06
=========

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.

Jongehondendag
Op uitnodiging van de Nederlandse Bouvierclub stonden wij weer met een stand van Bouviersupporters op
de Jonge hondendag op 16 september.
We hadden een superplekje, het weer was ons ook nog eens goed gezind.
We hebben weer veel oude en nieuwe bekenden mogen ontmoeten met hun boef. Ook waren er mensen die
bij ons op de zoeklijst staan en nog geen hond hebben. Zij kwamen even kennismaken.
Wij waarderen het enorm dat mensen ons komen opzoeken en zeggen dan ook met hoofdletters DANK
JULLIE WEL !!

Janis en Buck op vakantie in de bergen
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Dag Benji …
8-11-2016

9-8-2018

Er is de afgelopen periode weer een heleboel gebeurd. Ik ging steeds minder in mijn
vel zitten en vroeg veel meer van m’n 2beners die er echt altijd voor me zijn
geweest.
Laat ik beginnen bij het begin.
Twee maanden geleden kwam de vrouwelijke 2bener wel heel vroeg naar beneden.
Ik heb haar geen blik waardig gekeurd, wat ik anders echt wel ff deed.. Even
kroelen en kriebelen.
Toen ze de deur open deed om naar de woonkamer te gaan, ben ik haar
ondersteboven gevlogen. Ze zat plat op d’r gat. Als het niet zo ernstig was, zou het
best nog grappig kunnen zijn, achteraf. Ik heb de kat gegrepen, die op dat moment
lag te slapen en ben flink met hem in de weer geweest. De 2 bener sprong bovenop
me! Ik kon me er onderuit krijgen en heb weer de kat gegrepen. Ben er echt niet
trots op… Toen kwam de snor 2 bener. Die was boos joh!! Heeft me eraf gehaald en
in de hal gezet. Pfff toen ik daar bij mijn positieven kwam, wist ik eigenlijk echt niet wat er allemaal gebeurd was…. Nog
wel een keer geprobeerd om binnen te komen, maar daar hebben de 2beners me geen kans toe gegeven. Ik zelf ben
hier een aantal dagen door van slag geweest, maar nog erger mijn 2 beners ook. Tuurlijk er werden dingen met me
gedaan zoals anders, maar het was niet zoals anders….
Ik voelde me ook helemaal niet goed. De vrouwelijke 2 bener heeft in die tijd heel veel contact gehad met een andere
vrouwelijke 2 bener. Een homeopaat. Als ze contact hadden gehad, mocht ik daarna aan iets snuffelen. Zo fijn! Vaak
voelde ik me daarna snel beter.
Maar overal ging het steeds een beetje minder. Ik vond weer heel veel dingen moeilijk, die ik eerst helemaal niet meer
moeilijk vond. Ik snapte er niks van. Jullie ook niet denk ik. Tijdens sirenes moest ik `gewoon` weer mee loeien, terwijl
ik best wist dat ik bij de 2 bener terecht kon. Deze kwamen dan ook gelukkig naar me toe om me te kalmeren. Achter
m’n staart aanrennen was ook zo´n ding. Gelukkig wisten de 2 beners wel hoe ze dit konden stoppen en dan de pijn en
spanning in mn lijf… pffff Deze werd gelukkig weggehaald door mij te masseren. Ook met Boaz, m’n broer kreeg ik meer
moeite. Waarom?
Alle dingen buiten de poort vond ik maar helemaal niks, de 2bener pakten dit gelukkig rustig op, en zijn ook gelukkig
niet boos geworden. Op een keer lag ik rustig in de tuin, en toen gebeurde er iets, m’n hoofd? Mn lijf? Ik weet het niet.
Sprong op en kon alleen maar heel stijf en strak door de tuin lopen. Eng man. Aangegeven door zacht te piepen dat dit
niet oké was… Gelukkig hebben ze me toen even apart gedaan….
Maar wat was er met mij aan de hand. Gelukkig zijn ze dat uit gaan zoeken. En ik moet toegeven ik heb het ze daarbij
niet makkelijk gemaakt. Bij de dierenarts heb ik het echt flink bont gemaakt. Maar daar raakten ze niet echt van onder
de indruk. Gelukkig maar. Moest een poos pillen slikken, dat veranderde niks. Toen onderzoeken, gelukkig met muilkorf
op. Ik heb echt lelijk gedaan en anders had ik mensen echt pijn gedaan, wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Daar kwam
niks uit. Toen hebben alle 2beners daar heel lang met elkaar gepraat. Mijn 2 beners moesten huilen ik snapte er niks
van. In de week die nog kwam hebben we nog allerlei fijne leuke dingen gedaan. Lekker veel gekroeld, gespeeld, maar
soms moest ik echt even alleen ergens rusten omdat ik niet wist wat ik dan aan het doen was… Op een donderdag
kreeg ik pilletjes. Werd daar een beetje groggy van… Maar man wat voelde dat goed, ik ben heerlijk bij de vrouwelijke 2
bener gaan liggen. Lekker warm er tegenaan. Zou ik dan eindelijk begrepen en geholpen worden???? Ik hoopte het zo.
Eind van de middag gingen we in de auto, alles voelde anders….. zou het?
We eindigden weer bij de dierenarts. Eerst wilde ik niet mee naar binnen. Maar uiteindelijk ben ik blij mee naar binnen
gegaan. Deze keer zou het fijn zijn bedacht ik me. Ik heb geknuffeld met de assistente. Ben gaan liggen met mijn
vrouwelijke 2 bener op een deken. Lekker dicht tegen haar aan. De snor 2 bener een lik gegeven. De dierenarts
aangekeken en ook haar een lik gegeven. Eindelijk snapten ze me en mocht ik eindelijk rust krijgen….
Dank je wel!!! 9-8-2018 #Benji
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Uit het dagboek over Stevie
Stevie is alweer 6 maanden geweest. Vanaf 19 mei is hij bij ons. Het is
inmiddels alweer vertrouwd.
De 6 maanden controle heeft hij inmiddels ook gehad. Hij woog toen
20,6 kg.
Ik heb een telefoonnummer gehad van een oogarts. Ik heb nog geen
contact opgenomen, maar ga dit nog wel doen. Er kan dan gekeken
worden wat het probleem is met Stevie zijn oogjes.
Het lijkt op een vorm van staar. In dat geval is het wellicht mogelijk om
een nieuwe lens te laten plaatsen. Dat wordt dan onderzocht.
Stevie doet het goed. Hij lijkt niet zo veel last te hebben van zijn
handicap. Een buitenstaander heeft niet in de gaten dat hij niet goed
ziet. Voor ons is dit wel overduidelijk. Af en toe loopt hij tegen een deur
of deurpost of andere obstakels.
Buiten ben ik dan ook Stevie zijn ogen en waarschuw hem af en toe met Stevie kijk uit!
Als hij ergens tegen aan dreigt te lopen. Dat lijkt hij te begrijpen. Verder is hij natuurlijk erg op zijn geur gericht.
Spelen met andere honden gaat goed hoewel hij wel een beetje lomp over
kan komen. Walst over kleine hondjes heen. Dat zal wel met zijn zicht te
maken hebben. Mocht zijn zicht niet verder achteruit gaan dan valt er voor
hem goed mee te leven. Maar hoe leuk zou het zijn als hij weer goed zou
kunnen zien? Dus dat is een afweging die we moeten maken.
Ik ben met Stevie aan de basiscursus begonnen. Dat gaat goed. Hij speelt
graag met de andere hondjes. Hij is wel snel afgeleid en sommige
oefeningen zijn ook moeilijk te doen omdat hij het niet goed ziet. Maar we
hebben er lol in. Na deze cursus weet ik nog niet of ik door ga. Er komt een
drukke tijd aan op het werk. De zaterdagochtend komt dan niet meer goed
uit. Misschien pak ik het volgend voorjaar weer op.
In het park mag Stevie loslopen. Hij luistert dan erg goed. Houdt mij ook in
de gaten kijkt steeds om. Maar als hij een andere hond in de smiezen heeft
is hij weg. Ik heb pas hard achter hem aangelopen. Was buiten adem, hij
bleef maar rennen. Tot dat hij de hond had ingehaald. Die ik overigens niet
gezien had maar Stevie klaarblijkelijk had geroken.

Toen was het vertrouwen wel even weg en heb ik hem een paar dagen
aan de lijn gehouden. Ook wil hij nog steeds achter scooters en auto's
aan. Daar werken we nog aan. Joggers en fietsers gaan nu goed.
Het alleen thuis blijven gaat ook goed. Hij blijft in de bijkeuken en
keuken en heeft nog niets gesloopt. Ik moest mijn werk weer gaan
oppakken na een lange periode thuis. Ik heb er zelf wel een beetje
moeite mee om hem achter te laten maar het is niet anders.
Conclusie we zijn erg blij met Stevie!
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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.

Trix
Begin augustus werd Trix met de volgende tekst bij ons aangemeld:
“Trix een teefje van 11 jaar. Zij heeft altijd op een boerderij met caravanstalling gewoond.
Ze blaft wel tegen vreemden als ze alleen is, maar kwispelt daarbij en als die persoon iets
zegt, is het goed. Hele lange wandelingen dat is ze niet gewend vanwege het leven op de
boerderij.
Trix is een lieve, aanhankelijke bouvier, die altijd in de buurt van de baas te vinden is.
Deze oudere dame slaapt veel, maar als de baas weg is, ligt ze te waken voor de deur tot
hij weer terug is. Ze wordt graag aangehaald en is een allemansvriend.
Door ziekte van de baas moeten we helaas een andere plek voor haar mand zoeken. Waar
ze nog een mooie oude dag kan doorbrengen. We zouden het liefst een vrij huis voor haar
vinden, waar ze gewoon een beetje kan rondscharrelen, maar het allerbelangrijkste is een
baas waar ze welkom is
Al heel snel hadden we belangstellenden gevonden en die zijn gaan kennismaken.
De kennismaking tussen Trix en haar potentiële nieuwe baasjes is goed verlopen. Trix kon
het goed vinden met haar nieuwe baasjes. Toen zij weggingen ging Trix naar hen toe om
nog even aangehaald te worden.
Op 15 augustus is Trix verhuisd.
Trix gaat 1 dag in de week mee naar de boerderij. Daar gaat het ook heel
goed met de 11 jarige reu en het oude kleine hondje. Dat keutelt gezellig
achter elkaar aan alsof ze elkaar al jaren kennen.
Bericht van de nieuwe bazen:
Trix is een cadeautje, een match Made in heaven.
We zijn heel erg blij met elkaar. Trix heeft al wat meer spiertjes gekweekt,
het lopen gaat al wat makkelijker. Trix krijgt ook vitamine D3 en Omega 3
en dat zal ook mee helpen.
Het is heerlijk om een senior op te vangen. Ze is zo makkelijk en zo wijs...
echt zo’n omaatje die denkt... mij maak je niet meer gek, been there, done
that.
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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.

Ik was op vakantie. Deze keer bezochten we de broer van mijn baasje en zijn vrouw. Ze wonen heel idyllisch in een
klein dorp in Schleswig-Holstein. Veel bos, veel meren om te baden en de Oostzee is bijna om de hoek.
We gingen elke dag zwemmen, maar ik mocht niet te ver het water in...
Ik denk dat als ik op zoek ben naar een tweede carrière ik maar zeehond moet worden.

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

18 augustus 2018
Zo trots op Raya. Ze heeft haar 2de certificaat binnen. Van het ongeleid projectiel
aan de lijn is ze veranderd in een kanjer die los kan en gewoon volgt, blijft en
komt. Met geduld al heel wat bereikt..........Nu nog ff haar nieuwe trucje afleren.
Namelijk het zelf openen van álle deuren. Slim is ze onze grote knuffel.
Wij zijn dankbaar dat ze bij ons terecht mocht komen
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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.

15 juli
Even een update van mij (Mats). Zoals jullie waarschijnlijk weten
zijn mijn baasjes 3 weken weggeweest en ben ik al die tijd bij hun
dochter geweest.
Ben wel ff wezen slapen om te wennen en dat ging best aardig. Nu
de eerste 2 nachten een beetje rusteloos geweest maar daarna ging
het goed.
Toen ik pas bij mijn baasjes was ging ik van alles pikken wat
eetbaar was maar ja ik had honger. Dat doe ik dus niet meer thuis.
Nu, bij de dochter van mijn baasjes ben ik wel stout geweest. Heb
van alles van tafel en het aanrecht gepikt maar dat vergeven ze mij
wel hoor. Alleen een puntje met chocolade pasta kon ze nog net uit
mijn bekkie halen hihi.
Was wel door het dolle heen toen mijn baasjes mij kwamen ophalen
en ondanks dat ik veel geknuffeld ben in die 3 weken was ik super
blij! Geweldig om weer thuis te zijn.
Mijn baasjes ook heel blij want ze vonden het maar niks om mij
achter te laten maar ja de vakantie was al geboekt en ik stond nog
niet op het program LOL. Weet wel dat ondanks een geboekte
vakantie zij toch mij in huis hebben genomen en daar absoluut geen
spijt van hebben. In het vervolg gaan wij lekker met z'n 3en op
stap.
Mats

Basco
Vanwege gezondheidsproblemen van zijn baas werd er voor Basco een nieuw thuis gezocht.
Op 9 juni 2018 is hij verhuisd.

Toch even iets laten horen.
Kan nu echt zeggen dat Basco begint te begrijpen dat wij zijn baasjes zijn.
Hij maakt nu eindelijk goed oogcontact.
Spelen met andere honden gaat goed en hij rent de auto in.
Wandelen met de riem vindt hij geen straf meer..alleen voordat hij moe is ben je
even bezig.
Nu begint hij lol te krijgen in luisteren. De bal is geen obsessie meer en hij laat
stok en bal op commando los.
Begint een hele goede boef te worden!
Basco
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Diesel
Voor zover ik weet was er maar 1 bouvier in Bolton
Engeland en dat is Zak van Jean.
Gelukkig was mijn goede vriendin Deb de
hondenuitlater van Zak.
Nadat ik hem heb leren kennen wilde ik graag meer
weten over het ras. Dat is gelukt door de nationale
bouvierclub te volgen. Met Zak hondenshows te
bezoeken om zo meer bouviers te ontmoeten.
Na het overlijden van mijn Akita ben ik op zoek
gegaan naar en andere hond en dat moest absoluut
een bouvier worden. Margo van Bouvier Welfare &
Rescue UK (BW&RUK) nam op een gegeven moment
contact met me op om te vertellen dat er een teef
was die een nieuw thuis zocht.
Jammer genoeg is dit niet doorgegaan, maar ik ben
toen wel in contact gekomen met Andy Collins van
BW&RUK.
Toen Mascha Timmer van stichting
Bouviersupporters een aantal maanden daarna een
oproep op Facebook deed bij BW&RUK om een goed
thuis te vinden voor een reu hebben zowel Andy als Margo mijn naam genoemd als potentiële baas voor deze hond.
Mascha heeft mij in contact gebracht met V, zij had een aantal maanden daarvoor Diesel in huis genomen, maar het
ging niet goed tussen haar eigen honden en hem. Ze ging ermee akkoord dat Diesel bij mij mocht komen wonen.
Maar er was nog wel een probleem. Ik woon in noord/west
Engeland en Diesel was in België. Op 7 juli zijn Debs man Mike en
ik om 3 uur ’s nachts vertrokken om de ruim 800 kilometer lange
reis aan te gaan. Door de kanaaltunnel op weg naar V’s prachtige
huis vlak boven A.. Na een uur was het tijd om weer richting de
kanaaltunnel en vervolgens naar huis te gaan. Diesel heeft zich
voorbeeldig gedragen en zat heel rustig achterin de auto. 26 uur
na ons vertrek en ruim 1600 kilometer later kwamen een
uitgeputte Mike en ik weer thuis.
Op de eerste zondag hebben Diesel en ik niet zo heel veel gedaan,
maar de maandag daarop hebben we Deb en haar groep van 11
honden ontmoet. Diesel was eerst behoorlijk onder de indruk,
maar voelde zich al snel op zijn gemak. We hebben zijn riem
losgedaan en hij rende al snel rond met zijn nieuwe vriendjes. Hij
houdt mij altijd in de gaten en komt zodra ik hem roep.
Tegenwoordig gaan we op dinsdagavond naar de hondenschool.
Margo is daar instructeur. Diesel zit al in de gevorderden klas en
na de lessen gaat hij graag bij alle dames langs om een koekje te
scoren. Diesel houdt niet van drama en drukte en blaft naar andere
honden wanneer die volgens hem te druk of wild zijn, maar meer
ook niet.
Het is geweldig om hem als mijn huisdier te hebben.
Ik kan hem overal mee naar toe nemen, zijn gedrag is onberispelijk en wanneer we thuis zijn is het enige wat hij wil om
lekker dicht bij me te zijn. Ik had me geen betere hond voor kunnen stellen, ik hou ontzettend van mijn Diesel en hoop
dat we nog vele jaren samen kunnen genieten.
Mijn grote dank gaat uit naar Jean voor het lenen van Zak. Zonder hen had ik nooit dit fantastische ras kunnen leren
kennen. Margo, Andy en Mascha voor hun hulp om Diesel te krijgen, V omdat ze me Diesel, van wie ze erg veel hield,
toevertrouwde en Deb en Mike, zonder wie ik dit alles nooit had kunnen doen.
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Vera
Vera is opgegroeid bij haar fokker en heeft daar 14 maanden hoofdzakelijk doorgebracht in een kennel. Vera is door haar fokker via
Marktplaats verkocht. Degene die haar gekocht heeft was er vanuit gegaan dat, gezien de leeftijd van Vera, dit goed zou gaan met hun
bouvier van 5 jaar. Vanaf dag 1 ging het echter niet tussen beide bouviers. Vera is toen naar een paardenstoeterij gegaan. Daar kreeg
zij echter te veel vrijheid en werd er niet genoeg met haar ondernomen. Vera ging haar eigen vertier zoeken. Dat resulteerde in
weglopen. Vera werd bij ons aangemeld, toch weer niet en weer wel en weer niet. 3 januari kregen wij een bericht of jullie halen haar
nu op of we zetten haar gratis af te halen op marktplaats. Vera heeft drie weken op onze kosten in een pension gezeten. Op 21 januari
is Vera verhuisd.

Vera kijkt op afstand en denkt bekijk het ik ga niet met de baasjes
zwemmen. Vorig jaar hadden jullie het ook al geprobeerd en ik weet dat ik
echt niet kan zwemmen. Ik wil rustig in het water liggen of mijn poten aan
de grond houden. Want als ik geen grond onder mijn poten voel vergeet ik
dat ik mijn achterpoten moet gebruiken en niet zo kan houden als ik er rustig
in lig. Ze noemen mij een domme hond.

15 augustus 2015
Ik mocht vandaag weer mee
naar skûtsjesilen in Lemmer.
En afgelopen vrijdag was ik
ook al mee naar Elahuizen.
Dit jaar was ik zeer relaxed
en vond ik het gezellig dat ik
mee mocht.
Vorig jaar vond ik het
allemaal nog heel spannend
met al die mensen en
fietsers over de dijk en was
het geen ontspannen uitje.

Logan
Hoe verwend!
Logan springt eerst op de stoel voor mij (lees: mijn voetenbank) om
vervolgens met haar rug naar me toe te gaan zitten zodat ze weer eens
gemasseerd kan worden (doe ik dagelijks sinds een massage workshop).
Daarna ploft ze met een diepe tevreden zucht neer.
Een hondenleven is zo slecht nog niet.
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Quin
Quin (6 jaar) moest met spoed weg bij zijn baas. Daarom hebben wij hem opgehaald en naar een van onze opvangadressen gebracht.
10 juni 2018 was er een kennismaking en Quin is verhuisd.

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven in het magazine van de
Stichting Bouviersupporters.
Nou dat wil ik heel graag doen.
Wat een bevlogen dames zitten hier achter.
Bij deze een pluim van mij voor jullie goede werk, Echt Super.
Na wat gezoek op internet kwam ik bij deze stichting terecht en heb ik
het aanmeldformulier ingevuld.
Dat ik graag een bouvier wilde stond voor mij vast, ik heb al 2
herplaatsers gehad. De "lompheid" , trouw, intelligentie van dit ras oh ik
ben er verliefd op. Echt mijn soort hond.
Na het invullen van het formulier werd ik tot mijn verbazing gebeld door
Marian voor een kennismakingsgesprek om het formulier door te nemen.
Na een paar dagen werd ik gebeld door Paulien en ze had een hond voor
ons, hij zat in de opvang en we mochten gaan kijken en als er een klik
was mocht hij gelijk met ons mee.
De kennismaking verliep goed en eigenlijk had hij mijn hart al gestolen.
Moeders mooiste was hij niet, overal wondjes, kaalgeschoren maar ja ik
heb nu eenmaal een zwak voor "zielige" dieren.

We namen Quin gelijk mee naar huis en dat ging allemaal prima.
Thuis gekomen de tuin (5000m2) verkennen, hier staat een pony
en loopt er een kip. De kip is leuk speelgoed waar je achteraan
kunt rennen, voor de pony heeft hij toch meer ontzag. Vreemde
dieren ook nog groter ook. Binnengekomen ging Quin gelijk onder
de keukentafel liggen. De nacht verliep ook rustig.
We zijn nu 2 maanden verder en Quin is een blije hond geworden,
wat een verschil. Achteraf was hij toch wel erg onder de indruk van
alle gebeurtenissen.
Een verwaarloosde hond die niet of nauwelijks uitgelaten werd. Als
we nu de riem pakken springt hij in de hal van blijdschap. Uitlaten
gaat prima hij wandelt rustig mee aan een lange lijn, trekt
nauwelijks. Hij heeft zoveel geleerd de afgelopen tijd.
Wat een liefde en trouw krijgen we van deze hond. We zijn allebei
gek op hem en gelukkig hij ook op ons, heel belangrijk. Zijn vacht
is mooi geworden, kale plekken zijn verdwenen en binnenkort een
trimbeurt.
Wij hopen nog lang plezier van elkaar te hebben.
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Buddy (1)
Door ziekte van zijn baas werd voor 3 jarige Buddy een nieuw
thuis gezocht. Na het lezen van zijn CV konden we hem al snel
voorstellen aan nieuwe baasjes. Zij hadden door ziekte in korte
tijd van 2 honden afscheid moeten nemen.
Er werd contact gelegd tussen de partijen en de
kennismakingsafspraak was snel gemaakt.
De nieuwe baasjes zijn al een dagje eerder vertrokken en hebben
in de buurt overnacht. Het was namelijk best een hele reis en ze
vonden het prettig om de terugreis op alle gemak te kunnen
doen.
De kennismaking verliep zeer goed en Buddy ging mee. Buddy
moet wel een beetje aan de lijn doen en 1 van z’n kiezen moet
waarschijnlijk getrokken worden.
Hij is inmiddels bij de trimmer geweest en heerlijk gewassen.
Hij vindt de rolstoel/ scootmobiel van S totaal niet eng. Trippelt
lekker mee !
Een bericht van de nieuwe baasjes:
Hoi,
BUDDY is de liefste hond van de wereld en we zijn gek met hem. Curcus niet nodig. Hij is zo lief en luistert goed!
Buddy begint eindelijk iets te spelen met een beer....ander speelgoed kijkt hij (nog) niet aan.
Hij staat nu via de kliniek in R. op een slimfit plan om wat af te vallen.
Bij de trimmer ging het prima. Ook geen angst voor water. Hij zou er bang voor zijn.
Maar gaat prima. Het is een schat van een hond!
Zijn heel blij en dankbaar hem te hebben gekregen.
Liefs A en S
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Bodhi
Voor Bodhi moesten we op zoek naar een nieuw mandje vanwege
ziekte van zijn baasje.
Nou kende ik ( Jantina) Bodhi omdat hij bij mij op de hondenschool
de puppytraining heeft gevolgd. Ik wist dat hij een geweldig leuke
boef was die alleen even weer bijgestuurd moest worden in zijn
(puber) gedrag. Zo viel hij bijvoorbeeld uit naar fietsers, was daar
echter wel in te corrigeren.
Wij dachten dat we een perfect adresje voor hem gevonden
hadden, bij ervaren mensen. Ik ben bij de kennismaking aanwezig
geweest en die verliep goed. Heb de mensen tips en adviezen
meegegeven en ze zouden daarmee aan de slag gaan. Echter na
een aantal weken bleek dat ze het probleemgedrag niet konden
tackelen en Bodhi moest direct weg. Toevallig hadden zich net die
week mensen gemeld die al eerder een herplaatser hadden gehad,
deze hond is onlangs overleden. Het waren mensen die ik kende en
waarvan ik wist dat dit zeker zou passen voor Bodhi.
Om een lang verhaal kort te maken..... Bodhi verhuisde weer terug
naar het Twentse Land, woont nu heerlijk buitenaf. Hij is al goed
ingeburgerd en geniet volop van z’n leventje. Binnenkort ga ik
(Jantina) een keertje op de koffie om weer lekker even met hem te
knuffelen.
Berichtje 1:
“Gaat super zijn er erg blij mee en hij loopt als ik buiten bezig ben
los rond op het erf. Is wel een beetje verwende sik, want Rando en
Hummer kregen elke avond voor het naar bed gaan een meelkoekje
maar dat spuugt hij uit. Hij wil iets hartigs zijn zoals een
kauwstaafje. Appel, wortel en paardenbrok gaan er ook wel in. Hij
ligt nu alweer afwachtend naast me en heeft voor mijn voeten zijn
bekende rode balletje gedeponeerd.”
Berichtje 2:
“Bodhi hij is gek op water. Moest met schoonmaken oppassen dat ik hem niet raakte met de hogedruk spuit. Bij
bloemen water geven loopt hij in de sproeistraal en doet niks anders dan happen naar het water. Gevolg hij wordt
steeds enthousiaster en is uiteindelijk kletsnat.”

Noa
Op 3 september werd Noa door haar vorige baasjes bij ons aangemeld. Noa is een lieve jonge
boef die gewend is om buiten te leven. Er was niet zo heel veel tijd voor haar dus begon zich
wat te vervelen en dat uitte zich in het happen naar mensen die op het terrein kwamen. Wel
heel oppervlakkig en ze heeft niemand verwond, maar voor de huidige baasjes was het
duidelijk dat zij Noa niet konden geven wat ze nodig had. De baasjes zochten een adres voor
haar waar ze echt een grote tuin tot haar beschikking kreeg, waar er veel aandacht voor haar
is en met misschien wel een vriendje of vriendinnetje.
Toevallig was er net een aantal dagen daarvoor een aanmelding van mensen gekomen die op
zoek waren naar een buitenhond en die maar liefst 5 hectare grond tot hun beschikking
hebben. En niet 1, maar zelfs 3 vriendinnetjes waar ze dan bij zou komen te wonen. Een
bouvier, een herder en een Jack Russel. Deze mensen zijn zelf ook altijd buiten bezig dus er
zou genoeg aandacht voor Noa zijn. Volgens ons zou dit wel eens een super match kunnen
zijn. We hebben de beide partijen met elkaar in contact gebracht en voor beide voelde het erg
goed.
Op 9 september was de ontmoeting op neutraal terrein en er was zo’n klik dat Noa gelijk mee
is gegaan met haar nieuwe baasjes. Een verdrietig moment voor de oude bazen, maar ze
hebben haar met een gerust hart meegegeven omdat het voor haar beter is.
Dit zijn berichten die we de eerste dagen hebben ontvangen:
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9 september: Alles is goed gegaan, alleen accepteerde de oude boef nog niet dat Noa
gaat spelen met de herder of JR. Ze drijft ze op een onvriendelijke manier uit elkaar. Ik
kan en durf ze daarom nog niet met z’n vieren alleen te laten. Maar ik verwacht dat het
goed komt. Nu eerst 2 in de kennel en 2 los. En morgen heeeeel veeeeel lopen en
oefenen. Het komt wel goed, maar ik neem geen risico.
11 september: Noa is een schat van een hond. Lief, vrolijk, levendig. De 2 boeven
samen gaat ook probleemloos, maar mijn oude boef accepteert niet dat Noa wil spelen
met de andere honden, maar ze accepteert ook niet dat de herder en de JR samen
spelen. Ik ga nu met de honden wandelen en de oude boef gaat aan de lange lijn mee.
Eens kijken hoe dat gaat.
11 september: Allemaal los gelopen. Ik moest de oude boef een paar keer tot de orde
roepen maar dat stelde weinig voor. Ik durf ze nog niet alleen te laten, zeker niet met
de JR erbij want die snauwt de andere honden fel van zich af en dan is de oude boef er
als de kippen bij. Ik ben jullie heel dankbaar voor de bemiddeling, Noa past prima bij
ons.
18 september: Noa is soms wat onzeker bij mannen. Ze is erg gericht op vrouwen. Met
de andere honden geen probleem. Ze daagt ze wel uit en misschien zal er een keer
gevochten worden om de plek binnen de roedel te bepalen, maar ik verwacht geen
echte problemen. Ze is lomp en wild en is niet onder de indruk als ze door de andere
honden op haar plaats wordt gezet. Ze luistert goed, is slim dus leert snel. We zijn echt
blij met haar. Het is echt een leuke lieve boef!

Buddy (2)
Eind juli werd ik (Paulien) gebeld met de vraag of we konden helpen met het herplaatsen
van Buddy. Buddy is een lieve reu van 9 jaar. Buddy zat in een pleeggezin die hem
tijdelijk in huis had genomen, omdat zijn baas was overleden en het bazinnetje
opgenomen was in een verpleeghuis. Vervolgens alles in werking gesteld en Buddy op de
site gezet. Er meldden zich mensen die kort daarvoor hun bouvier waren verloren.
De kennismaking ging heel goed en Buddy ging mee en maakte gelijk een heel avontuur
mee. Hij mocht mee met de trein en moest een paar keer overstappen wat hij de 1e keer
nogal spannend vond, de 2e overstap ging al beter en bij de 3e ging hij zijn nieuwe
baasje al vooruit.
Bericht van 4 augustus
Buddy is nu een week bij ons. Hij heeft een spoedcursus van regels gehad en ook
opengeslagen. Rustig wachten tot hij mag eten. Linkerkant van je lopen. Trap lopen. Niet
van de grond eten en niet stelen. Slapen doet hij op de bank en hij heeft 2 bazen. Een
dagbaas en dat ben ik en de nachtbaas dat is K. Bij het loslopen is er geen groter feest
dat K. wegrijdt met scootmobiel en Buddy er achteraan rent. Zo dat is een weekje Buddy

Prins ehm Buddy op de erwt
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Bij de visboer

Bericht van 18 augustus:
Buddy heeft een dikke bult bij zijn bek. We zijn naar de dierenarts geweest. Buddy heeft een flinke ontsteking in de
kaak. Gelukkig reageert hij goed op de medicatie. Hij ruikt minder uit de bek en kwijlt veel minder. Hij is ook weer wat
levendiger. Allemaal meegenomen pluspunten. Uit alle macht proberen we de kilo's bij hem eraan te krijgen. Hij woog
nog maar 35,4 kg. Eerst rust in de mond en dan opereren.
Van het pleeggezin ontvingen we dit bericht:
‘Onze’ Buddy
Toen het baasje van Buddy was overleden en de
bazin naar een verzorgingstehuis moest, kon
Buddy niet mee omdat ze niet meer voor hem kon
zorgen. Van de overige familieleden kon niemand
Buddy in huis nemen en ze plaatsten hem in een
(hokken-)kennel. Hij was aangemeld bij een
herplaatsingswebsite maar daar kwam weinig
reactie op. Toen wij een foto van Buddy zagen
toen hij al 6 weken in de kennel zat, besloten we
meteen dat hij een liefdevolle tijdelijke opvang bij
ons moest krijgen. Dit hadden we nog nooit
eerder gedaan, maar het hele gezin had daar een
goed gevoel bij. Onze eigen hond accepteerde de
nieuwe huisgenoot en Buddy kwam hier al snel tot
rust. Binnen een week was er via de familie al een
nieuwe eigenaar gevonden en zagen wij (met een
klein traantje) ons huisgenootje alweer
vertrekken. Eind goed al goed, dachten we...
Na 3 maanden kregen we echter een telefoontje dat ze niet meer voor Buddy
konden zorgen. Hij had erg last van verlatingsangst en blafte steeds als ze even
weg waren, tot ergernis van hun buren. Zij zagen hiervoor geen oplossing. Wij zijn
toen meteen in de auto gesprongen en hebben Buddy opgehaald en weer mee naar
huis genomen. Als snel bleek dat het echt niet goed ging met hem; een onrustige
huid, onverzorgde vacht en tot overmaat van ramp zat hij onder de vlooien. Tijd
voor actie dus! Een bezoek aan onze eigen dierenarts, een uitgebreide wasbeurt,
extreme vlooienbehandeling en natuurlijk heel veel aandacht en liefde van ons
allemaal.
Op advies van de dierenarts kregen wij binnen 5 dagen een bezoek van een
gedragstherapeute om de verlatingsangst aan te kunnen pakken. Zij gaf ons tips en
schreef een uitgebreid rapport over het karakter en gedrag van Buddy.
Samenvattend: een hele lieve hond die met wat aandacht en liefde een maatje voor
het leven zou zijn. Zij gaf ons ook de ‘gouden’ tip dat er voor herplaatsing van
bouviers een speciale stichting bestond.
Diezelfde middag hebben wij contact gezocht met Paulien van de Bouviersupporters
en vulden wij de vragenlijst op de site in. ‘s Avonds kon je Buddy al vinden tussen
de honden die een nieuw baasje zochten! Super snel geregeld en begaan met het
lot van Buddy, zo ervaarden wij dat. Drie dagen later belde Paulien al dat ze een
zeer geïnteresseerd gezin gesproken had, waarvan zij dacht dat Buddy daar de
aandacht zou krijgen die hij nodig had. Weer drie dagen later maakten Buddy en de
nieuwe bazin kennis met elkaar en hadden meteen een hele goede klik. Wij voelden
meteen dat deze combi klopte en zagen dat Buddy vol aandacht en interesse was.
Na overleg besloten we dat ze Buddy meteen mee kon nemen. Direct een nieuw avontuur, hij ging met de trein mee.
De overdracht ging snel omdat wij door Bouviersupporters hierin begeleid en ondersteund werden. Zij hadden met beide
partijen gesproken, de match gemaakt en zouden Buddy blijven volgen bij zijn nieuwe baasje.
Het was voor ons als pleeggezin een hele nieuwe ervaring, maar we zouden het zo weer een keer doen, vooral met de
betrokkenheid van Paulien en de Bouviersupporters!
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Het laatste woord. (Jay 31 januari 2008 – 03 juli 2018)
Elke keer lees ik met veel plezier het Bouviersupporters magazine.
Altijd gevuld met leuke en enthousiaste verhalen over de
herplaatsers. Uit het oogpunt van de hond of baas, het maakt niet
uit er straalt plezier en blijdschap vanaf. Ook ik (wij)hebben via de
bouviersupporters een herplaatser in huis gehad.
Helaas stond in de vorige editie bij in Memoriam onze hond Jay.
Nu was hij niet onze eerste bouvier maar nr. 3 in lijn. Onze 1e was
er een gekocht als pup en is vanaf zijn 8e week tot aan het eind bij
ons geweest. Een dikke 11 jaar. Zijn opvolger was er een uit het
asiel van 1,5 jaar die daar al 3 keer terug gebracht was. Maar ook
deze heeft de rest van zijn leven bij ons mogen genieten. Ook hij is
ruim 11 jaar geworden. Want mijn motto is en blijft: Als je er aan
begint dan maak je het ook af met alle up en downs.
Maar ja, na zijn overlijden is het huis leeg,kaal,hol en incompleet.
Dus maar weer vrouwlief eens lekker verwennen en daarna over een
nieuwe huisgenoot beginnen. Want Luc (ik dus) en geen hond kan
niet.
Door na wat surfen op het internet op bouvier kom je de site
bouviersupporters tegen. Dom. Dom. Dom. Als je daar eenmaal geweest bent keer je elke keer terug in de hoop dat er een
herplaatser naar je smaak tussen zit. En ja hoor er stond er een. Gelijk bellen met Jantina. Mijn verhaaltje gedaan en wat
schetst mijn verbazing: het antwoord was nee. Die krijg je niet. Maar kijk jij eens naar Jayden. Ik nog tegenstribbelen want in
zijn CV stond bij bijtincidenten een dikke JA. Heb net een bouvier met een heel groot probleem in het begin als een ouwe
lobbes laten inslapen. Wilde dus nu een bouvier zonder extra belasting. Oké, oké ik ga wel kijken bij Jay maar alleen kijken. De
volgende dag al ernaartoe. De toenmalige eigenaresse aangehoord en het besluit was gauw genomen. Jay moest daar heel
snel weg dus hup in de auto en meenemen.
En dan komen we nu bij de titel van dit stuk. Jay moest en zou het laatste woord
hebben.
Waarschijnlijk heel herkenbaar voor velen van u. Was het niet verbaal dan wel non
verbaal. Zeker zijn 1e half jaar was lastig. Totaal geen vertrouwen en beet dan ook
letterlijk van zich af. Dat gaf wel spanning bij het vrouwtje.
Gelukkig had hij mij te pakken. Commando’s kende hij wel maar Who is the Boss
was de uitdaging. Maar uiteindelijk waren de verhoudingen bepaald. Met dien
verstande dat er wel wat compromissen gesloten waren.
Zoals mijn bedje (mand) moet voor het slapen gaan wel opgemaakt zijn. Zo niet
dan ga ik ernaast zitten en wacht tot dat vrouwtje het kussen heeft opgeschud.
Dan erin en knuffelen. Kop op haar schouder en dan lekker zachtjes grommen bij
de kriebels. Als ze stopt dan met grote ogen kijken met een blik van had ik al
gezegd dat je mocht stoppen.
Zaterdagochtend plasje doen, boodschappen halen en dan met de vers gehaalde
ingrediënten smullen. Niet even bol liggen ben je gek maar direct naar het bos of
zwembad al gelang het weer.
Door de weeks naar het ballenveld naast de tennisbaan was eveneens een must.
Moet toch elke dag minimaal een nieuwe tennisbal hebben. Dat ik er inmiddels
meer dan 100 verzameld had telde niet. Koekjes kon hij niet vinden maar de een
tennisbal in de dichtbegroeide struiken waren niet veilig. Die moesten mee naar
huis.
Aan de lijn lopen doe ik niet aan mee. Nee, lekker los en genieten dan laat ik alle
andere 4 viervoeters met rust.
Maar ook bij Jay kwam de ouderdom hem parten spelen. De rondjes werden met de dag korter en qua tijd langer.
Waar ik vroeger een kwartier over deed was ik nu meer dan een uur kwijt. Ook ging hij steeds vierkanter lopen.
Op het einde kwam er ook een einde aan de zindelijkheid. Maar de wil om bij ons te zijn was o zo sterk.
Bij het laatste bezoek aan de dierenarts werd bij de euthanasie pas duidelijk dat je er slechter aan toe was dan dat we
dachten. Details wil ik u besparen. Maar het geeft wel aan dat ondanks het moeizame begin je trouwheid en liefde dik in je zat.
Maar door dit schrijven wilde ik nu eens het laatste woord hebben.
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Guus
Korte terugblik
2 Jaar geleden haalden wij Guus op bij Mascha (en Johan), die hem samen
met Bert bij een gezin op heeft gehaald, waar Guus niet langer kon
blijven. Het gezin had het vertrouwen in hem verloren en zelfs al een
afspraak met een dierenarts gemaakt om hem in te laten slapen. Gelukkig
waren daar de bouviersupporters. Guus heeft even in een opvang gezeten,
waar hij het niet naar zijn zin had. Toen Mascha haar Mila meenam, kwam
Guus uit zijn schulp en liet zich lekker knuffelen door haar. Hij had zijn
vertrouwen in haar gesteld. (Wat nog maar eens bevestigd werd, toen
Mascha en Johan, samen met Mila en Jetske bij ons op bezoek kwamen).
Het leek allemaal wel goed te komen met Guus. Mascha heeft hem toen
meegenomen naar haar huis, waar naast Mila nog 3 viervoeters waren. Dit
ging heel goed. Met Jetske kon hij heerlijk rennen op het veldje voor het
huis.
Op een zaterdag zijn wij kennis gaan maken en we hebben Guus ook
direct meegenomen.

Hoe gaat het nu
Guus bleek heel erg argwanend te zijn. Hij vertrouwde niemand meer die iets van hem wilde wat hem verraste. Geen
dierenarts die hem zomaar van achter aanraakte en geen trimster die zomaar van alles wilde doen. Voor ons was hij
heel lief en wij konden dan ook alles met hem doen. Gelukkig maar, want daardoor konden wij hem op zijn gemak
stellen en ging het langzaamaan steeds beter bij de trimster en de dierenarts. Guus had rust nodig en nog steeds zien
wij dat hij op rust gesteld is.
Rennende en schreeuwende kinderen vindt hij niet leuk. Maar als ze rustig zijn, vindt hij alles prima. Aaien, lekker naast
hem zitten en ook over hem heen stappen is dan geen probleem. Ook gasten begroet hij nu vriendelijk. Wij hebben hier
ook aan gewerkt, door de gasten zelf binnen te laten en vervolgens Guus erbij te halen, zodat hij kon zien wie er binnen
kwam. Niets onverwachts, want dat vond Guus niet grappig.
Wij zijn ook met Guus naar verschillende hondenscholen geweest. Bij de eerste was hij al na 2 cursussen uitgeleerd. Hij
pakte alles zó goed op. Deed het perfect. Hierna een cursus braintraining gedaan. Daar was onze Guus toch iets te slim,
maar ook te ruig. Er was niet veel uitdaging.
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Nu gaan wij naar een vereniging die eigenlijk herdershonden
opleidt voor de politie. Zij geven hiernaast ook puppy training
en trainingen voor volwassen honden. Het zijn mensen die
precies zien wat er in de hond zit. Zij zeggen ook dat er niets
van agressie te bespeuren is. Guus vindt het geweldig en
jankt het uit, zodra wij het terrein oprijden.
Hij kan nu heerlijk los lopen in het bos en ook op het erf is het
nu geen probleem meer.
Guus (en wij natuurlijk ook) kan enorm genieten van de
wandelingen die de bouviersupporters organiseren. Lekker los
rennen tussen alle soortgenoten en ondertussen ons scherp in
de gaten houden en zorgen dat hij ons niet kwijtraakt.
Heerlijk als je elkaar het vertrouwen kunt geven. Al met al,
gaat het dus heel goed met onze Guus.
Alleen nu nog het trekken aan de riem afleren. Dit blijft nog
een dingetje, maar moet goed komen

Wat ontvangen foto’s

Pebbles heeft een zwaar weekend gehad
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Chico kijkt of er nog poessies of leuke hondjes voorbij komen..

Stevie in een boot

Mats en de sproeier

Nero mocht ook mee op de boot

Levi relaxt in het zwembad
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Meyla en Utah in hun privé zwembad

Boaz traint waterwerk
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Broes

Itam bij de oesterdam te water

Storm en Donder poseren

Bommel aan de snuffel

Een lekker stel Doeschka en Sam

Gijs aan de wandel met zijn “grote kleine”
vriendin
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In juli, augustus en september waren onder andere jarig

Jack is 7 juli 3 jaar geworden.

Op 10 augustus vierde Whiskey zijn 2de verjaardag

29 augustus was Blitz jarig en is hij 2 jaar geworden.
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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.

Diesel
7 oktober 2006 – 10 juli 2018

Op 21 juni 2017 werd Diesel een reu van toen 10 jaar bij ons aangemeld.
Vanwege ziekte en diverse operaties van zijn bazin woonde Diesel al anderhalf jaar bij iemand anders. Daar kon hij ineens niet
langer blijven. Omdat het kennelijk voor die persoon te lang duurde heeft ze hem als gevonden op laten halen door de
dierenambulance. Via zijn chip zijn de medewerkers van het asiel bij zijn bazin terecht gekomen.
Zijn bazin, volledig van slag, heeft bij ons aan de bel getrokken. Diesel is naar een van onze opvangadressen gegaan. Hij bleek
ernstig verwaarloosd. Op 1 juli 2017 is naar Saar en haar baasjes verhuisd.

Samen met Saar heeft hij weer een prettig leven gekregen. Tot we 7 juli 2018 een bericht kregen
“Diesel begint het op te geven, hij trekt zich terug, wil niet meer van z’n plek af. Eet nauwelijks en is aan het
interen. Laat af en toe ontlasting lopen, maar doet ook nog wel buiten... hij is levenloos, staartje gaat nog amper. “
Op 10 juli ging het echt niet meer met hem. Zakte zelfs al door de voorpoten en is hij rustig thuis ingeslapen.
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Woody
27 januari 2005 – 18 juli 2018

Amber en Woody zouden in augustus 2016 tijdelijk naar een echtpaar, die hen beiden al uitliet in de laatste periode, gaan.
Als de baas weer zover zou herstellen dat hij weer voor hen zou kunnen zorgen zouden ze weer naar hem gaan.
Echter kort na de opname in het ziekenhuis is de baas overleden. Op verzoek van hun bazin blijven Woody en Amber bij het
echtpaar.

Op 21 juli 2018 kregen we dit bericht:
“Goedemorgen,
Afgelopen woensdag hebben we Woody laten inslapen.
Zijn kop was nog goed, maar zijn lichaam wilde niet meer.
Hij had in de loop van de tijd teveel mankementen opgedaan om nog goed te kunnen opstaan, liggen, zitten,
wandelen … hij werd doof en met zijn ene oog zag hij niets meer.
Hij is bijna 13,5 jaar oud geworden.
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Bilay
03 juli 2007 – 19 juli 2018

Bilay, een mooie blonde boevenman werd in 2010 door zijn vorige baasjes ter herplaatsing aangeboden bij de Stichting
Bouviersupporters en op Marktplaats. Het toeval wilde dat de Stichting hem voor deze familie bestemd had en dat zij hem zelf ook
net ontdekt hadden op Marktplaats. Dubbelop dus, als dat geen teken was?
Op de foto’s een prachtige, stoere mooi in zijn vacht zittende hond. In het echt een sneu hoopje bange hond.
Ze wilden hem daar geen dag langer laten zitten en na een wandeling hebben ze Bilay mee naar huis genomen.
Ondertussen al de derde baasjes en dat hebben ze geweten…. Wat een ontzettend bange hond, hij gilde om alles en was overal
bang voor. Als je naar hem wees, kroop hij al in elkaar. Met heel veel engelengeduld en heel hard werken hebben ze van hem
een mooie, rustige en lieve hond gemaakt.

Op 5 augustus 2018 kregen we dit bericht:
Wat hebben we genoten van z'n liefde voor onze Engelse Bulldog Megan en later voor z'n grote vriend Jelle.
Ondanks zijn problemen hebben we veel van hem gehouden. We koesteren de 8 jaren dat hij bij ons mocht zijn.
Maart 2016 moesten we afscheid nemen van Megan (hersentumor). Bilay miste haar heel erg. Op 14 mei 2016
hebben we bouvier Iris opgehaald. Dit is via bouviersupporters gegaan. Ze vonden het wel gezellig met z'n tweeën,
alleen Iris wilde niet veel spelen. Door bepaalde omstandigheden is Jelle er bij gekomen. (Ook bekend bij
bouviersupporters) Onze dankbaarheid gaat vooral uit naar Mascha. Zij heeft zoveel moeite voor hem gedaan.
De eerste date tussen Bilay en Jelle ging zeer goed. Na díe ontmoeting was het een feestje met hun beiden. De
nieuwe Geer en Goor waren daar. Iris vond het best, moest soms wel eens scheidsrechtertje spelen.
19 juli 2018 hebben we Bilay ( na overleg met de dierenarts) laten inslapen om langer lijden te voorkomen. Een
laatste dikke knuffel en dikke kus van ons ouwe vriend.
Jelle is na die dag echt in z'n schulp gekropen (hij miste zijn maatje). Iris heeft Jelle daar al weer aardig weer uit
getrokken, er wordt weer gespeeld en gek gedaan.
Hier wilde ik het maar bij laten.
Dankjewel voor jullie hartverwarmende reacties allemaal na het overlijden van Bilay.
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Benji
8-11-2016

9-8-2018

Dank je wel mooie zwarte, gekke vrolijke boevenman dat je in ons leven, ons huis, maar zeker in ons hart mocht komen. Wij zijn
ondanks alles toch dankbaar. Met heel veel plezier en een lach, soms frustratie en ook verdriet heb ik de afgelopen anderhalf jaar
de belevenissen van #Benji mogen en kunnen schrijven voor dit blad. Het is raar om nu achter de pc te zitten en het vanuit
“mezelf “ te mogen doen.
Benji is sinds hij hier kwam wonen een bijzonder hondje geweest, met heel bijzonder gedrag. Voor ons was hij zoals je van een
bouvier gewend bent een megagrote knuffelkont . Het was echt een hond met meerdere gezichten.
Als jullie de verhalen hebben gelezen, zul je je nog kunnen herinneren wat we er allemaal aan hebben gedaan, ervoor aangepast,
wat we hebben gelaten….
Er zijn in de afgelopen maanden meerdere incidenten geweest, heftige minder heftig etc.
Iedere keer gekeken , van wat kunnen we nog anders doen. Echter dit werd allemaal zo heftig en haast niet te managen. Dus de
medische molen in. Benji werd 12 dagen op de pijnstilling gezet, dit omdat er een aantal rassen zijn, waaronder de bouvier, die
slecht tot geen pijn laten zien. Vol goede moed begonnen, je bent immers op een bepaald moment radeloos.
Na een week geen veranderingen, veel overleg met de dierenarts, toch besluiten om het aantal dagen “vol” te maken. In die tijd
word ik steeds nieuwsgieriger van hoe zou het met de andere honden uit dit nest gaan? Hebben wij iets gemist? Of…. Heeft onze
dierenarts iets over het hoofd gezien?
Ik plaats een oproep op facebook, krijg reacties maar niet de gewenste. Via de chipregistratie echter toch alle anderen kunnen
traceren en een mail gestuurd. Gelukkig waren de eigenaren allemaal bereid mij te woord te staan. Eerst contact met de teef
eigenaren, deze herkenden zich niet in het verhaal van Benji. Er was soms wel wat aan de hand, maar minder extreem en zeker
niet agressief. De moed zonk me haast in de schoenen!! Echter toen ook 2 reu eigenaren contact opnamen begreep ik dat het
“echt in de hond” zat. Ik kreeg over de puppentijd bij de fokker schokkende verhalen te horen. Mijn hart brak!!!
Diverse mensen hebben mij geholpen om zoveel als mogelijk te weten te komen. Contact met fokkers, reu eigenaren etc. Het
heeft voor mij heel veel duidelijk gemaakt. Maar ook zeker zaken makkelijker om met je verstand een keus te moeten maken als
deze zich voor zou doen. We gingen eerst verder de medische molen in. Fysieke onderzoeken, bloedonderzoeken etc.
Helaas hebben we toen toch in overleg met de dierenarts, de aanwezige gedragstherapeut in de praktijk en de specialist moeten
besluiten dat dit geen hondwaardig bestaan is. Wij hebben Benji dan ook in laten slapen.
Bij deze wil ik iedereen die besluit een pup te “nemen” eigenlijk toch waarschuwen!!!
Een pup met stamboekpapieren geeft geen garantie!!! Gaat er in de puppentijd veel mis, wat door de diverse eigenaren
onafhankelijk van elkaar aan mij verteld is. Hoe“zielig” ze er ook bij zitten, koop deze pup niet!!! Doe je dat wel?? Dan heb je heel
veel werk, tijd aandacht en doorzettingsvermogen nodig om van zo’n getraumatiseerd hondje een blije vrolijke stabiele hond te
kunnen maken. En dat kun je niet alleen!!! Ga naar een goede hondenschool!!
Ga bij jezelf ten rade!! Zorg dat je het liefst een aantal keren kunt gaan kijken. Kijk hoe de moeder is. Hoe wordt hier mee
omgegaan etc. Eigenlijk zaken die we allemaal wel weten, maar VERGETEN , als er besloten is om een pup te gaan kiezen…..
Valt het allemaal toch tegen, en neem je het besluit dat de nog jonge hond herplaatst moet worden, heel dapper!! Maar wees dan
wel open en eerlijk en vertel er zoveel als mogelijk bij wat de hond in die paar maanden heeft geleerd, heeft laten zien, hoe de
eerste situatie bij de fokker is geweest etc. Het kan en zal op deze manier heel veel leed kunnen besparen. Leed bij de hond, hij
kan er immers helemaal niets aan doen. Maar ook leed bij de andere eigenaren…….. J
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Op de koffie bij……….Nova
Normaal gesproken doen we het onderwerp “op de koffie bij”
redelijk dicht bij huis, maar Johan en ik (Mascha) gingen dit
jaar op vakantie naar Limburg, dus het ideale moment om
eens wat verder van huis een herplaatser van ons te
bezoeken. En niet zo maar eentje, maar Nova.
Poeh, wat heeft dit meisje ons allemaal diep in het hart
geraakt. Haar verhaal en die van haar moeder Afke (nu Truus)
en dochter Liv heeft is terug te vinden in onze magazine nr.
52, februari 2017. In het kort komt het er op neer dat zij en
haar enige overgebleven pup Liv abrupt van elkaar zijn
gescheiden, dat ze door een dierenarts was opgegeven en dat
ze in erbarmelijke omstandigheden heeft geleefd.
Nova heeft een aantal dagen bij ons gewoond omdat ze in haar
toestand niet in een pension kon blijven. Omdat haar vacht zo
verwaarloosd was hebben we deze moeten afscheren tot 1
mm. Een kennel in ons vaste opvangadres was dus veel te
koud voor haar en we waren ook nog in de veronderstelling
dat ze ernstig ziek was.
Nova vond dat ik van haar was, ik had haar natuurlijk “gered”
en mijn eigen honden waren niet welkom in de woonkamer,
hihi. Een vrouwtje met pit. We hebben een oproep geplaatst
dat we op zoek waren naar iemand die haar nog een paar
mooie dagen, weken, en heel misschien maanden zou kunnen
geven. En daar was C. Ze heeft zich geen moment bedacht en
heeft Nova, samen met een vriendin, opgehaald, een reis van
meer dan 3 uur heen en ook weer 3 uur terug.
En makkelijk is het niet geweest. Nova had extreme verlatingsangst. En ook best nog behoorlijk wat andere issues. C is
echt keihard met haar aan de slag gegaan en dat heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. Gelukkig bleek ze niet
doodziek en vol mamatumoren, maar een zogende teef te zijn. Ook kwamen we erachter dat ze jonger was dan we
doorgekregen hadden. En de dagen, weken of maanden zijn ondertussen anderhalf jaar geworden. Maar dat gaat nog
steeds met vallen en opstaan. Nova is wat je noemt een hond met een behoorlijke rugzak. Wat zij allemaal mee heeft
gemaakt…..
Dat uit zich toch nog bijna dagelijks in haar gedrag, maar C houdt vol
en heeft een enorme band met Nova en Nova gaat voor haar door het
vuur. Dat hebben we ook echt kunnen zien toen we er waren. Het was
in eerste instantie geen feest van herkenning en C was bang dat we dat
erg zouden vinden. Nou, helemaal niet, het is toch echt een goed teken
dat ze zich daar super op haar plek voelt.
En op den duur kwam ze lekker tussen Johan en mij inliggen en bleef
zelfs liggen als C naar binnen ging om drinken uit de keuken te halen.
Dat vonden wij al een hele eer hoor, dat ze ons daar genoeg voor
vertrouwde. We begrepen dat ze dat normaal niet gauw doet.
Het was voor ons echt genieten hoe mooi ze er uitzag en dat de
intrieste blik uit haar ogen is verdwenen. Het was al met al een
geslaagde en gezellige avond, en het was ook leuk om een andere C te
ontmoeten die er die avond ook was en die onze stichting ook een warm
hart toedraagt. Dus, C en C bedankt voor de leuke avond! En C wat fijn
dat je door al Nova haar gekkigheden heen kunt kijken en ziet dat er een schat van een hond onder zit die ondanks 7 jaar
ellende je volledig vertrouwt en die alleen maar wil dat er van haar gehouden wordt. En dat doen we allemaal lieve Nova.
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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
Mascha 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
december 2018
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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 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?

