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De afgelopen drie maanden hebben 11 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
Soms zijn de omstandigheden waarom de bouvier herplaatst moet worden
zo dringend dat de boef niet thuis kan blijven. Dan zijn we aangewezen op
noodopvang of plaatsing in een gastgezin. De afgelopen drie maanden
gold dit voor vier honden. Voor drie honden is een nieuwe baas gevonden.
De vierde verblijft nog in een gastgezin. Hij zal na de feestdagen gaan
verhuizen.
Deze opvang en noodzakelijke dierenartsbezoeken brengen kosten met
zich mee. Dankzij uw donaties is dit mogelijk gemaakt.
Jantina en Mascha zijn op de koffie bij twee herplaatsers geweest. Hun
verslagen vindt u op pagina 30 en 31.
Op 9 december 2018 vond de inmiddels traditionele midwinterwandeling
plaats in de bossen van Haaksbergen waarbij ook de
midwinterhoornblazers weer aanwezig waren. Ondanks de voorspelling
van zeer slecht weer viel het gelukkig allemaal mee. Het was weer
ouderwets gezellig. Verderop in dit magazine treft u het verslag aan.
Een witte kerst als in een droom,
tientallen lichtjes in een boom.
Kerstklokken klinken,
kerstballen blinken.
De gezelligste tijd van het jaar,
Met de hele familie gezellig bij elkaar.
Voor alle herplaatsers die hun warme mandje vonden,
zij werden samen met hun nieuwe baasjes voor het leven verbonden.
Wij bedanken alle mensen,
die een herplaatser een 2e kans op een mooi leven wensen.
Voor iedereen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
21 december 2018

Mats
Achtergrond: Chico

Pagina 2

Pagina 3

Wie vond een nieuw thuis in oktober, november en december 2018
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Activiteiten in 2019
Stichting Bouviersupporters organiseert zelf regelmatig evenementen zoals wandelingen. Daarnaast nemen
wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2019 staat in ieder geval op het
programma:






Voorjaar 2019 wandeling
Juni 2019 KCM van de NBC
September 2019 Jonge honden dag NBC
December 2019: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen
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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie
gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
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 22 september 2018 t/m 21 december 2018 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

Opbrengst activiteiten

-

1.855,00
196,42
------------

Totaal ontvangen

€

2.051,42

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

857,28

Vergoedingen begeleiding en controles
Telefoonkosten

-

67,82
16,50

Kosten evenementen

-

89,85

Representatiekosten

-

28,44

Promotiekosten

-

30,75

Bankkosten

-

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

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 1.138,94
----------------€
912,48
=========

Achtergrond: Blitz en Nena
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Deze hond(en) zoeken nog een nieuw thuis.

Klik op de link naar onze website voor meer informatie over de desbetreffende hond.

Simba
Simba is een ongecastreerde reu van bijna 11. Hij is van
origine blond maar begint wat grijs te worden.
Het is een lieve, goed luisterende beer, die geniet van zijn
rust maar ook van aandacht en knuffelen.
Simba is niet bang voor vuurwerk. Slaapt hij gewoon
doorheen. Hij heeft moeite met alleen thuis zijn, maar
vindt het geweldig om in de auto mee te rijden. Kan met
kinderen van alle leeftijden, katten en andere dieren. Naar
andere honden is zijn gedrag wisselend.
Simba is een aantal jaar geleden via marktplaats gekocht.
Simba is door zijn eerste eigenaar niet zo fijn behandeld
en verminkt. Zo heeft Simba 1 half oor doordat die
eigenaar Simba illegaal wilde couperen door er een
wasknijper op te zetten.
Met pijn in het hart wordt er wegens
gezondheidsproblemen een goed thuis voor hem gezocht.
Meer over Simba:
https://www.bouviersupporters.nl/simba.html

Kerstgroet van:

Stevie

Logan
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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.

Chico
Zo kort voor de Kerstdagen het verhaal van onze Chico, de meest bijzondere boef die we in ons 35-jarig bouvierleven
gehad hebben...
Zoals jullie bijna allemaal wel weten is onze Chico bijna 3
jaar geleden als herplaatser in ons leven gekomen. Hij was
toen bijna 2 jaar en stond op de lijst van de
Bouviersupporters. H. wilde na het overlijden van onze
vorige boef Senna dolgraag weer een nieuwe boef, want het
was veel te stil in huis.
Ik wilde wel, maar dan moest het een boef worden waar een
nieuw tehuis voor werd gezocht.
Ik had nog nooit van de Bouviersupporters gehoord, maar
Henk wel, via de NBC.
Na enkele gesprekken met Jantina te hebben gehad, zei zij
dat ze de perfecte boef voor ons had...en dat was Chico. We
waren meteen verliefd op zijn foto, binnen een week was de
kennismaking en de rest weten jullie allemaal.♡
Chico is onze eerste herplaatser en we hebben nog nooit
zo'n bijzondere, lieve, dankbare hond gehad. Al onze boeven
zijn als puppie bij ons gekomen, zij kenden dus alleen maar
het leven dat ze bij ons gehad hebben, maar Chico heeft wel
een ander leven gekend en nog heel af en toe merken we
dat aan reacties op bepaalde situaties.
Maar oh, wat zijn we gelukkig met ons tweedehandsie, voor geen goud willen we hem missen! ❤ Elke dag worden we
bedolven onder de kusjes en knuffels waarmee hij zijn liefde voor ons toont en dat is wederzijds!
Deze week kwam de mail van de Bouviersupporters binnen met de vraag of we weer voor een jaar supporter willen zijn.
Dames van de Bouviersupporters, met alle liefde hebben we weer een donatie gedaan. We hopen dat jullie nog heel
lang boefjes kunnen helpen die het (door omstandigheden) minder goed getroffen hebben.
Voor een ieder die net als ons de Bouviersupporters een warm hart toe draagt, misschien een tip, zo voor de
Kerstdagen...: ✉

Qtroy
Qtory een jonge reu kreeg niet de aandacht die hij verdiende. Daarom werden er mensen
gezocht die graag met de hond bezig is.
16 december was de kennismaking en die is super gegaan. Qtroy is mee.
Eerste bericht:
“Troy voelt zich al goed thuis. Loopt lekker te snuffelen. De andere honden reageren
nieuwsgierig, maar wel goed.”
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Nina & Daisy
Vanwege verhuizen naar het buitenland werd er voor Nina
(8 jaar) en Daisy (6 jaar) een nieuw thuis gezocht.
Het zijn echte buitenhonden. Ze hebben een plaats waar zij
vrij rond kunnen lopen en hebben een schuur waar zij een
veilige thuis hebben. Verder gaan zij een aantal keer per
dag lekker rennen achter op een stukje land. Of zij in huis
zindelijk zijn is dan ook onbekend. Zij hebben buiten een
vaste plaats waar zij hun behoefte doen.
Voor Nina en Daisy zochten wij mensen die veel ruimte
hebben. Die hen een vrij en liefdevol leven konden bieden
met aandacht. Die zijn gevonden en eind september 2018
zijn de dames verhuisd.
Alles is goed verlopen. De dames zijn op verkenning en racen door de tuin. Ze hebben gelijk het enige zwakke punt in
de omheining gevonden. Daar konden ze onder door. Dat hebben we gelijk gemaakt. Ze zijn zeer vriendelijk, lief en
zeer goed opgevoed.
December 2018
Even een berichtje om te laten weten hoe het gaat. De dames maken het goed. Ze zijn erg vriendelijk en blij als ze je
zien. Wij hebben altijd honden gehad die in de kennel verbleven en aan de riem uitgelaten werden. Dat is met deze
dames niet. Ze hebben alle ruimte. Ze zijn niet gewend om uitgelaten te worden aan de riem. Ze doen hun behoefte
dus gewoon in de tuin. Ook op plekken waar het niet echt heel handig is. Daar moeten we nog aan werken.
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Scooby (Smokey)

Vanwege het plotselinge overlijden van zijn bazin door een ongeval werd er voor Smokey een nieuw thuis gezocht.
Smokey heeft twee weken bij een van onze opvangadressen gezeten. Mascha is een aantal keer bij hem geweest om
met hem te wandelen en een beetje te trainen.
Smokey heeft wat moeite met onbekende mensen, maar van de belangstellenden nam hij meteen koekjes aan.
Hun eerste bericht:
In de auto heeft hij zich prima gedragen gedurende de lange reis. Hij is nu heel druk. We laten hem lekker racen zodat
de meeste spanning en energie eruit is.
Na 1 week kregen we dit verslag:

Het is nu een weekje verder dat ik vanuit de noodopvang herplaatst
ben naar A.
Eerst een autorit van 2 uur waar ik geen blaf of piep heb gegeven.
Lekker om heen kijkend en eenmaal op de snelweg maar een tukkie
gedaan op de achterbank.
Eenmaal in A. heel voorzichtig uitgestapt en het nieuwe
onderkomen bekeken. Woonkamer groot genoeg om de
opgekropte energie en spanning de vrije loop te laten. Heerlijk
geen commando’s en ik kon lekker uitrazen en meteen maar de
kwaliteit van het nieuwe speelgoed uit getest.
Balletje prima, maar dat plastic piepding was geen partij. Deze was
binnen een half uurtje dan ook rijp voor de vuilnisbak. ( ik heb
inmiddels een nieuwe hoor.)
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Nu ik toch hier binnen ben gelijk maar even wat dominant gedrag
vertonen. Happen in de kleding van de nieuwe baas en vrouw. Oeps,
dat was nu weer geen goed idee. Dan maar proberen met het
bespringen en rijen op die twee. Oeps, ook deze actie wordt niet op
prijs gesteld. Maar ik ben een Boef dus kijken wie het langst volhoudt.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik een geduchte tegenstander
getroffen heb en helaas die twee blijven je corrigeren dus hebben we
maar de handdoek in de ring geworpen. (ik probeer het elke dag nog
wel een keertje bij vrouw als baas even niet kijkt).
Zondag verder prima gegeten en was toch wel moe en ben lekker gaan
slapen.
Maandag het huis maar verder bekeken. Eerst naar boven de 1e
verdieping besnuffeld en blijkt er nog een verdieping op te zitten. Nu is
trap lopen niet mijn sterkste kant maar de nieuwsgierigheid was te
groot.
Op naar de 2e verdieping om hier een blik te werpen. Alles besnuffeld
maar dan kom je op het punt dat je ook weer naar beneden moet. Daar
sta je dan boven aan het trapgat en durf je niet meer naar beneden.
Moest het eerst zelf proberen maar gelukkig heeft die ouwe knar me
een handje geholpen. Weet nu hoe het er boven uitziet en dat is
genoeg. Daar ben ik verder niet meer geweest.
Dinsdag naar het hondenballen veld geweest. Mocht daar los en kon heerlijk ravotten met de andere honden. Moet wel
wat aan mijn conditie gaan werken.
Op de terug weg klikte ze me los zodat ik los naar huis mocht lopen. Haha, want toen ik dat doorhad ging ik er als een haas
vandoor. Het commando kom hier ken ik wel maar geef er alleen geen gehoor aan.
Woensdag heb ik de test alleen thuis met vlag en wimpel doorstaan. 2 blafjes een blik door het raam en dat was het. Lig ik
net te pitten komen ze al weer thuis. Maar als beloning zijn we weer naar het hondenveld geweest. Heb nu al een vriendje
daar. Bikkel heet hij. Heerlijk samen hollen en we testen elkaar uit met wie mag er rijen. Nu vind ik dat niet leuk maar
Bikkel ook niet. Dus als een stel bronzige hengsten knallen we tegen elkaar op. Die twee baasjes lachen als we na een uur
allebei drijfnat van het kwijl naast elkaar liggen uit te hijgen.
Donderdag was het toch dierendag? Nou daar heb ik niks van
gemerkt behalve het avondeten dan. Ben namelijk naar de
dierenarts geweest. Mijn inentingen waren verlopen dus moest ik
voor de APK nieuwe halen.
Best wel een aardig dame hoor maar ze moet niet gaan proberen
mijn anaalklieren te legen. Dan kom ik toch in actie. Alleen de
baas had mij in de houdgreep en liep het met een sisser af.
Vrijdag een relaxdag genomen.
Zaterdag is wel een drukke dag. Eerst boodschappen doen dan
naar het ballenveld. Koud je dorst gelest komt er zomaar iemand
de tuin in gelopen. Als waakhond moet je dan wel tekeer gaan.
Krijg ik te horen dat het goed is. Is zoonlief die even langs komt.
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Of ik dat maar moet weten. Heb die snuiter nog nooit eerder gezien.
Schijnt vaker langs te komen. Na een uurtje heb ik hem de tuin uit gekeken.
Denk je rust te hebben komt er 's middags weer drie man
zomaar de tuin inlopen. Ook hier bleken het welkome gasten te
zijn. Bleven nog eten ook. Nou als je dan toch blijft hangen dan
ook alle aandacht voor mij.
Maar weer hap en rij gedrag gaan vertonen hoe vervelend nou
op de visite mag dit ook al niet. Heb ze dan na eten maar met
rust gelaten.
Conclusie:
Heb het gevoel dat Scooby al na 3 dagen de rust heeft
gevonden.
Loslopen gaat nog niet behalve dan in een omheinde omgeving.
Luisteren kan en moet nog beter maar we hebben de tijd we
zijn pas 1 week verder.
Heeft een clownslook en maakt daar gebruik van. We hadden
hem ook Pipo kunnen noemen.
Verder is hij superlief en wil graag erg goed doen.
Een perfecte hond, ik kan niet anders zeggen.
Bericht van 16 december:
“ Het gaat super. Hij voelt zich helemaal op zijn gemak. Luisteren gaat met de dag beter. Alleen heeft hij bij zijn anus
een stuk weefsel dat hij naar buiten drukt. Dat heeft hij al voordat wij hem hebben genomen.
Nu hij bij de trimster is geweest is het duidelijk zichtbaar. Met de dierenarts overlegt en na de feestdagen gaan ze het
verwijderen en opsturen naar een pathaloog. Wat ze niet verwacht laten we het toch controleren of het kwaadaardig is
of niet.”
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Sam
Sam een reu geboren in 2009 zat al sinds
begin juni 2018 in een asiel in België. Hij
raakte daar erg gefrustreerd, begon rondjes
te draaien en tegen de muren en tralies te
springen. Het enige probleem dat Sam had
is dat hij niet alleen thuis kon blijven, hij
zou dan niet zindelijk zijn.
Een medewerkster van het asiel heeft ons
in september benaderd of wij wilden helpen
om een plekje voor Sam te vinden.
Natuurlijk!
Drie weken later kregen we weer bericht:
“Na 4 maanden in het asiel is Sam vandaag
vertrokken is naar A. in Nederland! Hij is
geadopteerd door een mevrouw die hem via
jullie site en het filmpje heeft leren
kennen.”

Enkele dagen later werd Paulien gebeld door de nieuwe bazen van Sam.
Ze zijn zo ontzettend blij met Sam. Het gaat héél goed met hem en hij is zo lief.
Hij zou wat foto’s sturen. Of wij die dan naar het asiel wilden sturen.
Dat hebben wij gedaan. De medewerkster van het asiel was er erg blij mee.
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Tessa
Tessa werd in oktober 2018 bij ons aangemeld. Haar baas schreef over haar:
“Tessa is een enthousiaste bouvierteef. Ze is toen ze twee jaar was bij mij gekomen.
Tessa komt niet in huis. Ze heeft altijd in een kennel geleefd.
Het laatste jaar heb ik vanwege mijn gezondheid niet veel met haar ondernomen.
Daarvoor ging ik met haar naar de hondenschool. Nu wordt ze af en toe wel meegenomen
voor een lange wandeling.”
27 oktober 2018 was de kennismaking. Tessa is op proef meegegaan. Het moest ook wel
klikken met de andere honden.
Het eerste bericht was positief.
Na een wandeling bij de andere honden achter het hek gedaan. Nog wat onwennig.
Tweede bericht:
Ze is heel druk, maar het gaat super! Ze heeft natuurlijk door de omstandigheden een
tijdje in een beperkte ruimte moeten lopen. Nu heeft ze alle ruimte en kan haar energie
lekker kwijt. De eerste en tweede dag hebben de honden een beetje lelijk tegen elkaar
gedaan, maar het lijkt wat ons betreft nu op de rit.
Derde bericht:
Het gaat gelukkig best goed met Tessa en de andere honden. Ze eet goed. Heeft haar plek in de roedel gevonden en
vindt het wandelen leuk, maar nog best spannend. We hebben besloten dat ze blijft.
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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 van uit 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 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.

5 november 2018
Vandaag weer van alles meegemaakt. Alle 4 de baasjes
waren vrij en we gingen naar E’s werk bij Zwolle om te
wandelen. Daarna een baasje bij station Zwolle afgezet
en mocht ik mee onder het station door via trappen en
roltrappen.
Vandaaruit gingen ze voor mij de drukke stad Zwolle in
en mocht ik mee een brasserie in om wat te eten. Toen
terug naar station om nog een baasje af te zetten en
daarna hebben de twee overgebleven baasjes nog bij
Zalk bij de IJssel gekeken.
Dus ook vaak de auto in en uit. Terwijl ik een jaar
geleden dit nooit zo allemaal gedurfd zou hebben. Ben
best trots op mezelf.
Groetjes Vera

Truus

Lieve Truus,
Eerst altijd in een hok geleefd en het voer lag tussen de uitwerpselen, nu een heerlijke oude dag en sinds kort ook
ontdekt dat de bank zo lekker ligt.
Wat ben ik trots op haar, ze heeft vertrouwen gekregen in de mensen, is lief en krijgt niet genoeg van knuffels en
aandacht. Zoveel moeten leren en aan zoveel moeten wennen, ze doet het geweldig!❤
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Cita
Vanwege omstandigheden werd Cita bij ons aangemeld. Er zijn belangstellenden gaan kennismaken echter dit klikte niet
met de hond van deze mensen, dus ging de herplaatsing niet door. Er moest toen a la minute opvang komen, want Cita
kon niet meer mee terug. Met hulp van Marga van BouvierVrienden is er voor Cita een kleinschalig pension gevonden.
Ze is daar op onze kosten ondergebracht. Daar is men met Cita naar de dierenarts geweest, omdat ze een ernstige
oorontsteking had.
Wij hebben gelukkig snel een ander goed adres voor Cita gevonden. De kennismaking verliep goed en Cita is mee
gegaan. Cita zit nu al een aantal maanden op haar nieuwe adres en het gaat uitstekend.
Van de nieuwe baasjes ontvingen we dit bericht:
“Cita in haar nieuwe huis
Zondag 3 oktober 2018 zijn we kennis gaan maken met Cita.
Na wat praatjes met diverse betrokkenen zijn we een wandeling gaan maken. Dat beviel zo goed, dat wat ons betrof,
we Cita gelijk wilden meenemen. Na wat besprekingen was dit akkoord en gingen we op huis aan. In de auto was ze wel
wat druk maar uiteindelijk ging ze wel liggen. Thuisgekomen kon ze direct rondlopen in huis dus er was veel te
snuffelen.

’s Avonds rond 23:00 uur gingen we naar bed.
Cita lag onderaan de trap een tijd te piepen en kwam toen naar boven geslopen. Ze heeft toen op de slaapkamer naast
het bed geslapen. Overigens was dit de eerste en laatste keer dat ze de trap op liep, daarna heeft ze dat nooit meer
gedaan.
Eten ging in het begin moeizaam, heel traag, alsof ze geen trek had. Inmiddels
ben ik iets minder voer gaan geven met een paar druppels olijfolie en ze wordt
helemaal wild als het etenstijd is. Ze eet nu zonder meer goed.
Inmiddels zijn we 2 keer bij de dierenarts geweest. Haar oren zijn nu helemaal
schoon.
Iedere ochtend rond 06:00 uur maak ik een rondje van een half uur door een
park vlakbij. Rond het middaguur lopen we dagelijks een uur 1 ½ tot 2 ½ uur
en daarna nog minimaal twee keer een kwartier.
Cita is onvermoeibaar, een echte bouvier. Heel zuinig met energie dus liggen als
het kan, maar ze blijft lopen. Als Cita eens eventjes alleen moet blijven vindt ze
dat niet zo fijn, maar als we terugkomen, ligt ze altijd ergens rustig te slapen.
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Als ik de achtertuin/kas aan het werk ben, of de kippen
verzorg, scharrelt ze er heerlijk tussendoor, of ze ligt fijn op
de veranda. Ze drinkt regenwater vers uit de regenton, net
als de kat vindt ze dat lekker.
De kat moet duidelijk nog wennen aan Cita, die vindt de kat
wel interessant maar jaagt haar absoluut niet op of zo. En op
vrijdag krijgt de kat vis en de hond verse runderpoulet en
dan zien ze elkaar totaal niet. Met de buurkinderen en Cita
gaat het super.
Zoals gezegd, als het voer wordt bereid én als de schoenen
aangaan om te wandelen, dan wordt ze helemaal dol. Springt
recht omhoog, maakt vreemde geluiden en probeert je
omver te kegelen. Super enthousiast dus en dat vinden we
zo leuk. Tijdens de wandelingen doen we regelmatig wat
oefening zoals volgen, halt, zitten, af.
Achterlangs van de ene naar de andere kant. Dit gaat steeds beter, ze is pienter genoeg.

Kortom, een prachthond waar wij heel blij mee zijn en Cita heeft het erg naar haar zin bij ons.”

Wodan
Vanwege omstandigheden werd er voor de 3-jarige Wodan een nieuw thuis gezocht. Wodan is
eigenzinnig en lief. Heeft een eigen willetje, maar verder een sociale hond.
Hij mag wel binnen, maar is het liefste buiten. Hij heeft daar een grote kennel met nachthok.
Op 23 september was er een kennismaking.
Helaas klikte het niet tussen Wodan en de reu van de geïnteresseerden. Heel jammer. Gelukkig
zijn er nog meer mensen met belangstelling voor Wodan. En werd er een afspraak gepland op 7
oktober.
Mascha was daarbij aanwezig. Het was een emotionele middag, maar Wodan is meegegaan.
De nieuwe bazen zijn leuke en rustige mensen.
Wodan was eerst wat opgefokt, want hij had zijn voormalige baasje al twee weken niet gezien. Na
een wandeling die heel goed verlopen is werd hij rustiger. Zijn voormalige baasje en ik (Mascha)
hebben er een goed gevoel bij.
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Het eerste bericht
Wodan begint al wat te wennen. Hij ligt al lekker te
rollen over het gras.
De diarree is bijna over. Miep de kat heeft hij al
besnuffeld en vindt hij wel heel interessant.
Ook begint hij wat te met ons te spelen.

Trees (Djerba)
Vanwege trieste omstandigheden werd de nog heel jonge Djerba bij ons
aangemeld. Djerba is 19 november verhuisd.
Berichtje van de nieuwe baas:
" De lange reis naar huis is heel goed gegaan. Ze was wat nerveus. Dat is niet gek
natuurlijk. Ze zullen je maar even bij je gezin weghalen.
Ze piepte, toen heb ik muziek opgezet. Daarvan werd ze rustig en is ze lekker gaan
liggen.
Bij thuiskomen werd ze hyper, maar na haar behoefte te hebben gedaan was ze
weer rustig.
Binnen moest ze overal kijken, zelfs in het magazijn, en na een half uurtje ging ze
op het kleed languit liggen slapen.
Ze lijkt heel veel op mijn overleden hond. Omdat Djerba in het Tunesies jeuk
betekend ga ik haar Trees noemen.
Valt me ontzettend mee had het erger verwacht, maar het is een scheet en zo lief.
Voel me een gelukkig mens. Nogmaals bedankt voor de bemiddeling."
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Zoro
Vanwege tijdgebrek werd er voor Zoro een nieuw thuis gezocht. Half oktober is
Zoro verhuisd. Helaas ging het niet goed met het oude kleine hondje. Zoro is toen
naar een opvanggezin gebracht.
Hun verslagen:
22 oktober
Vandaag een bewust thuis dagje gehad, zodat iedereen eventjes kan wennen,
zowel de honden en de kinderen. Ging prima !!!
Zorro is echt geweldig sociaal, naar mens & dier toe. En een knuffelbeer.
Klein minpuntje blijft dat Zoro zijn territorium blijft aangeven met kleine plasjes,
zowel binnen als buiten. Maar goed we blijven oefenen. We begrijpen heel goed
dat hij uiteraard op het erf overal zijn behoefte kon doen. En niet afhankelijk was
van uitlaten enzo. En het territorium afbakenen hoort er ook bij.
Corrigeren doen we door tegen Zoro foei te zeggen. Hij reageert daar niet echt
op, maar we blijven oefenen. We brengen hem niet meer naar buiten op het echte gras, want het is echt afbakenen
van, niet dat hij echt moet plassen. Tijdens de uitlaat rondes plast en poept hij verder keurig.
Het is ook een beetje aftasten zowel voor Zoro als ons, maar ik vermoed dat hij niet zoveel basiscommando’s heeft
geleerd. Behalve zit. Maar ook daarmee gaan we oefenen. We zijn nu drukdoende met het plas gebeuren en het aan de
riem leren lopen. Daar hebben we even onze handen vol aan!
Soms zoekt hij onze hond nog even op. Die wil dat niet altijd, maar dat lossen ze zonder problemen op, en zo nodig
corrigeren we even door Zoro uit de modus te halen.
We mogen echt niet klagen, iedereen doet het keurig!!!!
Morgenochtend probeer ik hem in de auto te krijgen voor het bezoek aan de dierenarts. Ik denk dat de weegschaal
morgen tegen de 50 kilo gaat aanwijzen !
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29 oktober
Zoro is inmiddels bij de dierenarts geweest.
Hij weegt 48,8 kg! Zoro vond het autorijden erg spannend. Was blij er weer uit te mogen.
Hij had inderdaad een achterstand met zijn inentingen, dus werd geënt. De laatste volgt over 3 weken.
Wat betreft zijn diverse bultjes, je kunt niet zien/voelen of het vetbultjes of iets anders zijn. Je zult ze dan toch een
voor een moeten puncteren wil je daar zekerheid over krijgen. Dit nu voor even gelaten.
Verder mag hij afvallen, het zou mooi zijn een kilo of 8. Dat zou ook beter voor zijn gewrichten zijn. Hij loopt nu met
momenten mank na inspanning tijdens en na de wandeling.
Zijn diverse bijtwondjes ( bij zijn vorige baas opgelopen) laten we mooi indrogen. Dierenarts was zeer tevreden, Zoro
deed het keurig!!!!

Zoro kan helaas niet bij hen blijven. Ze vinden het echt heel erg, vooral omdat het hem zo gegund is, maar in hun gezin
is hij niet op zijn plek. Hij plast alles onder, vooral als hij even alleen moet zijn. Zelfs al is het even naar boven om de
kinderen naar bed te brengen bijvoorbeeld. Ze hebben een bench geprobeerd. Hij gilt en blaft dan alles bij elkaar.
Hij is constant onrustig, wil op onderzoek uit. Ze zeggen misschien willen we hem teveel veranderen voor een hond van
9. Hij mag niet in huis plassen, moet aan een riem leren lopen, in de auto, rustig op een mat liggen etc. Alleen buiten
wil hij ook niet, samen met hun hond wel.
4 november was er een ontmoeting met belangstellenden. Die kennismaking is goed gegaan, dus Zoro is meegegaan.
Het gastgezin is wel verdrietig, maar vindt dat hij bij deze mensen beter op zijn
plek is.
Eerste berichtje van de nieuwe baasjes
Wat een geweldige reus is Zoro.
We hebben hem opgehaald en toen we thuiskwamen zijn we meteen een rondje
langs de paarden gelopen met hem, ging uitstekend, helemaal niet uithalen.
Binnen gaat het ook goed. Alleen Maus doet lelijk naar Zoro en deze vertrekt geen
spier (zo lief). Maus krijgt van mij wel een correctie.
Zoro heeft zelfs met R. aan de fiets gelopen. Dit ging ook heel netjes en goed.
We zijn super blij met onze reus Zoro.
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Saar
Voor Saar, een leuk teefje van 1,5 jaar oud werd er in 2018 een nieuw thuis gezocht.
Saar leeft nu samen met haar baasjes deels in Engeland, Zwitserland en Nederland.

Saar is een heel slim meisje!! Saar heeft 3 rozetten gewonnen! Met obedience en klasse 1 & 2 trucjes!

Levi
Vanwege omstandigheden was het voor Levi, een teefje geboren in februari 2016, beter dat zij ging verhuizen.
19 augustus 2017 is zij verhuisd.

We zijn weer met Levi op reis geweest. Ik had heimwee en zo gingen we naar St.Peter-Ording. Levi had direct door dat
ze mee mocht en zat als eerste in de auto. In de auto heeft ze eerst even gejankt maar werd snel rustig en heeft de reis
goed doorstaan. Eenmaal aangekomen gingen we op naar het strand. Naar vreemde honden toe is Levi erg onzeker en
blaft ze weg. Maar soms is het ook haar tactiek voor uitnodiging tot spel. Als ze eenmaal uitgeraasd is gaat het
makkelijker met vreemde honden. In een vreemde omgeving is ze soms ook nog erg onzeker, maar dat gaat zeker goed
komen.
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Beau

(5-9-2008 / 29-6-2018)

en Buddy

(26-4-2009 / 4-12-2018)

Beau en Buddy waren onze poemels.
We hebben genoten van ze allebei op hun eigen manier. Beau hield van
zwerven en heeft de nodige kilometers afgewandeld. O ja, voor degene
die mij niet kennen ik hield niet van bewegen. Buddy was het
tegenovergestelde 1 blok links of rechts van het adres waar hij woonde.
Volgens Buddy wist ik zeker niet de weg.
Voor Buddy was ik de dagbaas en K. de nachtbaas maar als V. (onze
zoon) er was dan golden de baasregels ineens anders. Dat was zo voor
Beau en ook voor Bud. V. is vroeger bang geweest voor honden. Als er
geen klik was geweest met Beau dan was zij er niet geweest. Wat een
verrijking werd dit van het leven. We zaten met Beau op cursus maar
werden er net zo gestoord van als de cursus heette, “de gestoorde
honden groep”. Wat was die meid sterk en eigenwijs. Ik ontgold het op
de cursus, bont en blauw zag ik. Ze speelde op zijn bouviers. Zag kans
om manlief over de bankjes te sleuren op zoek naar andere honden,
katten, en als grote liefde hardlopers en wielrenners.
Beau heeft het afgeleerd op een hele harde manier. In Spaarnewoude
is een wielerbaan en parkeerplaats voor auto's. Zij zag de fietsers en
niet het hek dat ertussen stond. Die dag zag ze waarschijnlijk alle
kleuren van de regenboog. Buddy had genoeg om de trap af te lopen
en gewoon voor de deur zijn behoefte te doen.
Beau

Beau heeft mij geleerd om te lopen van 1 km tot soms 15 km op een
dag. Natuurlijk hoorde daar een pauze bij van koffie en een spa blauw.
Buddy heeft zo ziek als dat hij was mij geleerd hem te vertrouwen en
wel zo dat hij zijn eigen manier ontwikkelde waardoor hij mij kon
waarschuwen als het met de nachtbaas niet goed ging. Hij heeft 2x gedaan
en ik vind dit wel heel bijzonder.
Het huis bevat 2 trappen Beau sliep gewoon boven maar Bud vond die trap
eng. Zijn manier was om naar de voordeur te lopen en dat was trap af.
Poemels denderen een trap op of af. Beneden stond hij mij te vertellen wat
ik moest doen.
Bud kletste de oren van je hoofd en Beau deed dit alleen als ze
schijnzwanger was van ballie, ballie, kip, enz. Complete nesten ging ze
maken tot melkgeven aan toe.
Beau overleed 29 juni 2018 thuis na een kort maar hevig ziekbed van 3
dagen. Na 4 weken kwam Bud. Niemand wist wat toekomst brengen zou.
Verliefd op zijn mooie grijze randjes aan de oren, eigenwijze blik en ik die
volgens hem niets wist.
Nou dat klopte wel. In het begin heb ik erg moeten wennen aan de
mannetjes houding van plassen en poepen. Ik kon zeker in het begin de
hond niet “lezen “.
Naamsverwisselingen Bud werd Beau en uiteindelijk werd het
BudBeaupoes misschien dat iemand luisterde. O ja er was ook een poes
aanwezig. De eerste weken zat die bovenop een kast boos te wezen want
er zou een tweede kat komen en geen hond.

Buddy

Pagina 21

Wij deden hier niets aan en uiteindelijk zat ik met de hond tegen mij aan
en de poes boven op mij.

Bud heeft 1x de poes geprobeerd te wassen en dat was dom gewoon dom. We hadden het
er nog over wie nu de roedelleidster was? De poes won op alle fronten. Beau werd
regelmatig in elkaar gemept en zonder nageltjes weliswaar maar bij Bud deed ze dit heel
soms. Bud was anders.
Bud wachtte ook beleefd als een echte man tot ze weer boven was. Er werd geknuffeld en
dat was het. Dinkepoes at hetzelfde als de honden, maar iedereen genoot. Buddy was
ziek en niemand wist dat tot de dierenarts het constateerde. Hij rook uit zijn mond, pus
liep in de bek, woog 35 kg. Antibiotica, pijnstilling en een heftige operatie moesten een
oplossing zijn. Kopspieren waren weg. Je voelde de schedel. Verwaarloosd gebit had Bud,
het stadium 5 was hij al ver gepasseerd. Bud heeft deze strijd verloren op 4 december
2018. Wat een hond, een eerste klas poemel, een hartenbreker.
Beau

Weer tranen maar wat waren ze bijzonder. Beau met haar verschijnselen van
verstandelijke beperking en Bud met alle liefde die hij had toch gewoon een eigenwijze
hond mocht zijn. Wij denken dat wij de baas waren alleen als V. er niet was. Hij was met
zijn beperking hun baas. Toffe poemels om trots op te zijn. Voor beide poemels waren er
noodvoorzieningen Beau had een huis met vriendin in Leiden en Bud had een allerliefst
reserve vrouwtje.
Trots op iedereen die met onze poemels te maken heeft gehad. Ik heb het dan ook over
de visboer, bakkers, slagers, markten, markthal, groenteman en natuurlijk de
dierenwinkelman.
Poemels weten heel goed wat ze wel willen maar ook wat ze niet willen.
Buddy

Bedankt Beau en Buddy

Chico
In november 2015 is Chico de eerste keer herplaatst vanwege ernstige
gezondheidsredenen en het overlijden van de baas.
Chico is een hele pittige hond die een echte leider nodig heeft. Ondanks de
begeleiding van verschillende hondengedragsdeskundigen was het vertrouwen in
Chico weg. En was het voor Chico beter als hij weer herplaatst zou worden.
In november 2016 is Chico dan ook verhuisd naar iemand die hem duidelijke leiding
geeft, maar tegelijk ook iemand die
hem de aandacht geeft die hij nodig heeft.

December 2018
Het is alweer even geleden, maar Chico is nu al 2 jaar bij mij. Het gaat
goed, maar het blijft opletten.
Hij heeft een goed karakter. Hij kan fel zijn, maar is ook een hele
gevoelige hond. Dat merk ik als ik hem met stemverheffing toespreek.
Overdag ligt hij veel binnen, maar na de laatste ronde uitlaten ligt hij
buiten.
Iemand moet oppassen hé?
Ik ga dagelijks 3 á 4 kilometer met hem lopen. Soms komen we tijdens het
wandelen mensen tegen de zeggen: “ Ooh wat een mooie en grote boef.
Die zie je niet veel meer.” Ik zeg dan: “ Ja, dat klopt, dit is er nog een uit
een oude werklijn. Dan zie je ze kijken en denken werklijn? Ja, vroeger
werd een bouvier gebruikt als veedrijver en erfbewaking en als politiehond.
Hij is sociaal naar mensen en andere honden. Behalve naar 1 witte
Canadese herder. Daar heeft hij de pik op en dat is wederzijds.
Ik heb er een hele fijne hond aan waar ik nog enkele jaren plezier van
hoop te hebben.
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Cora
Cora is een teefje van nog geen half jaar oud. Haar eigenaren hadden haar op marktplaats te
koop gezet, omdat ze het hebben van een bouvier nogal onderschat hadden. De fokker van
Cora was daar achter gekomen en heeft de eigenaren verzocht om contact met ons op te
nemen. Dat hebben zij gelukkig gedaan.
Op onze lijst met zoekende stonden een heel aantal mogelijk geschikte nieuwe baasjes.
Samen hebben we de meest geschikte daarvan uitgezocht en benaderd. En die zagen het ook
wel zitten met Cora.
2 december is Cora naar haar nieuwe baasjes gebracht.
Deze zijn heel blij met haar.
Cora moet nog wel even wennen aan de aanwezige hond, maar dat gaat helemaal goed
komen.
Een aantal dagen later kregen we bericht dat het super gaat.
Cora is al helemaal in de roedel opgenomen en ze kijkt heel graag tv.

Sammy en Nika
Sammy is in mei van dit jaar herplaatst en Nika in februari. Ze wonen niet bij elkaar in
huis, maar zijn buren. De baasjes ondernemen veel dingen samen met de honden.
Met Nika gaat het heel goed. Ze wordt ondeugend. Zo heeft ze laatst de
boodschappentas geplunderd .... 1 heel brood, een worst uit de verpakking gehaald en
opgegeten.
Ze gaat overal mee naar toe in de auto. M. heeft 2 auto’s. In de ene auto blijft ze mooi
achterin zitten. In de andere kruipt ze achter het stuur als M. er even uit is.
Ook met Sammy gaat het heel goed. Helaas met zijn baas minder. Het gezichtsvemogen
van E. gaat steeds verder achteruit. Sammy wordt steeds meer een geleidehond voor
hem.
Sammy mag nu ook in diverse winkels al mee naar binnen. Als ze gaan wandelen dan
heeft Sammy het riempje van het andere hondje in de bek.
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Wat ontvangen foto’s

Broes zijn eigen eet en drink bar. Hij is er blij mee.

Quin

Tuinvrouw Meyla

Slaap lekker Buddy
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Spike en zijn kerstpuppie

Banjer op vakantie in Normandië
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Mooie Babs

Het gaat geweldig met Athos

Drayco is blij dat de visite weg is.

Diesel gekleed volgens de laatste mode.

Brenna is blij dat ze weer thuis is.
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In oktober, november en december waren onder andere jarig

Nova is op 17 oktober 9 jaar geworden.

6 december was Raya jarig en is zij 3 jaar geworden.
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Op 10 november vierde Julia
haar 11de verjaardag

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.

Yarno
26 februari 2006 – 24 juli 2018
Onze lieve Boef Yarno is overleden op 24-7-2018.
Yarno kwam bij ons in juli 2015. Hij moest herplaatst worden, omdat mevrouw naar een verzorgingstehuis moest
en meneer door werkzaamheden en bezoeken aan zijn vrouw in verzorgingstehuis te veel van huis was.
Wij wilden graag een bouvier die al wat ouder en wijzer was. Voorbij onze toen 3-jarige Bouvdoodle Noeska.
Yarno heeft zeker een half jaar nodig gehad om te wennen aan ons. Mede door Noeska heeft hij nog een aantal
fijne jaren bij ons gehad. Maar helaas door nierfalen hebben we moeten besluiten voor euthanasie.

Laska
2010 – 2018
Onze bouvier Laska, destijds in het jaar 2010, door bemiddeling van Jantina via jullie gekregen, moesten wij helaas
in laten slapen. De dierenarts heeft een kwaadaardige tumor geconstateerd in haar darmen.
Ondanks dat ze nog best af en toe erg levenslustig was, had ze doorlopend bloed in de ontlasting en had ze heel
veel moeite met poepen.
We hebben heel veel plezier van Laska gehad en ze heeft hier een prachtig leven gehad op ons grote boerenerf,
samen met onze Mechelaar Anka.
Laska was bijna blond toen ze kwam, later steeds donkerder en meer grijs gestroomd. Laska was door haar vorige
eigenaar uit Alaska gehaald, vandaar haar naam Laska.
Ik wilde jullie nog bedanken en op de hoogte stellen en wens jullie nog veel succes en plezier in jullie geweldige
werk voor onze mooie bouvierhond.

Noeska
maart 2014 – september 2018
Vanwege omstandigheden moest de jonge Noeska in 2015 herplaatst worden.
Op 26 december 2015 was de kennismaking en Noeska is meegegaan. De mensen waren zó blij dat er weer een
maatje en waakhond was.
Op 2 oktober 2018 kregen we dit bericht:
Helaas hebben we vorige week Noeska moeten laten in slapen.
Ze had een tumor bij haar hart. Drie maanden geleden zijn we daar achter gekomen.
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Buddy
26 april 2009 – 04 december 2018

Eind juli 2018 werd 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. Al heel snel waren er belangstellenden en kon
Buddy verhuizen.
In ons vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Buddy een flinke ontsteking in zijn kaak had en hij daarvoor
medicatie had. Toen het weer rustig in zijn bek was is hij eind september geopereerd. Er zijn 7 elementen
verwijderd plus een paar stukken kaak. De kaak was door de ontstekingen gaan rotten.
Er waren 2 opties. Deze operatie of inslapen.
Buddy moest iedere week naar de dierenarts om te bekijken hoe de genezing verliep.
We ontvingen in oktober en november positieve berichten.
Het gedeelte aan de voorkant geneest goed maar aan de achterkant waar ze veel hebben moeten weghalen niet.
Hij is ondeugend en laat zich door iedereen aanhalen. Eet redelijk goed.
Hoera, het tandvlees is aan het groeien. 39 kg weegt Buddy nu.
Tot eind november de ontsteking weer terug was. De dierenarts wilde nog wel opereren maar dan werd er nog
meer kaak weg gehaald. Ze zouden nog naar een tandtechnisch ziekenhuis kunnen gaan, maar er was geen
garantie dat het zou werken. Als ze dat wel hadden gehad waren ze voor de operatie gegaan. Op 4 december is
Buddy ingeslapen.
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Op de koffie bij……….Bodhi
Voor Bodhi, een jonge bouvierreu moesten we op zoek naar een nieuwe
mand omdat zijn baasje kampte met ernstige gezondheidsproblemen.
Ik ( Jantina) kende Bodhi omdat ik hem, vanaf dat hij pup was, in de
groep heb gehad op de hondenschool.
Door de gezondheidsomstandigheden van het bazinnetje kwam
regelmatig iemand anders van het gezin met hem trainen.
De beslissing om op zoek te gaan naar een nieuw thuis viel de baasjes
heel zwaar echter ze zagen ook dat zij Bodhi niet konden bieden wat hij
nodig had. Dat uitte zich vooral tijdens de wandelingen in erg vervelend
gedrag naar met name fietsers.
We vonden een erg leuk gezin uit het zuiden van het land. De
kennismaking vond plaats (daarbij was ik aanwezig) en er was, vooral
met de man een enorm goede klik. De vrouw was ietwat huiverig voor
het uitvalgedrag. We zijn aan de wandel gegaan om te kijken hoe
extreem het was. Met diverse tips en handvaten van mijn kant en de
belofte daarmee aan de slag te gaan ging Bodhi mee met hun.
Verdrietig genoeg bleek na een aantal weken dat mevrouw niet met hem
uit de voeten kon.
We moesten wederom op zoek naar een nieuwe plek en wel zo snel
mogelijk. Dat is gelukt, want er had zich net een echtpaar gemeld
waarvan de boef overleden was. Dit adres kende ik en ik wist 100%
zeker dat zij Bodhi konden handelen.
Datzelfde weekend verhuisde Bodhi weer terug naar het Twentse land. Eens een Tukker altijd een Tukker zal Bodhi
gedacht hebben. Lekker op een plekje buitenaf met mega veel ruimte en tijd voor hem.
Bodhi voelde zich snel helemaal thuis, tijd om eens een bak koffie te gaan halen en weer eens lekker met hem te
knuffelen.
Knuffelen wilde de schoondochter van de eerste
baasjes ook heel graag. Zij heeft destijds vaak
de training en zorg voor Bodhi overgenomen.
Door omstandigheden heeft zij toen geen
afscheid kunnen nemen.’
Dus togen we met z’n tweeën naar Bodhi en z’n
nieuwe baasjes. Het weerzien was zo
vertederend... eerst was Bodhi blij, totdat hij zag
en hoorde wie er mee was, toen ging hij
helemaal uit z’n dak.

Bodhi zit helemaal op z’n plek en voelt zich prima thuis. Hij loopt al los op het
erf en begint ook flink waaks te worden. En daar zijn de baasjes heel blij om
vanwege alle inbraken in de buurt.
Ook met de andere dieren, ezels, paarden, pony’s en de chihuahua gaat het
prima.
Het was fijn om Bodhi zo gelukkig te zien. We hebben lekker kunnen knuffelen
en spelen met deze lobbes. Met een gerust hart gingen we weer op huis op
aan.
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Op de koffie bij……….Buddy
Aangezien ik (Mascha) redelijk in de buurt moest zijn en we
deze mensen al zo vaak gesproken, ge-appt en ge-smst
hadden werd het tijd om A en S eens in het echt te
ontmoeten. En natuurlijk Buddy die sinds deze zomer via
onze Stichting bij ze woont.
Wat hebben deze mensen een pech gehad met hun honden
de afgelopen jaren. Zo was er Max uit het asiel in Beilen.
Een schat van een boef die helaas op negenjarige leeftijd
een hartstilstand kreeg. Hij was toen nog maar anderhalf
jaar bij ze. Wat een klap. Toen kwam Darrie, een pup,
kruising bouvier met stabij. Darrie is nog geen jaar
geworden. Een ongeneeslijke agressieve ziekte zorgde
ervoor dat ze de ontzettend verdrietige beslissing moesten
nemen om Darrie te laten gaan. Weer een enorme klap.
Op een gegeven moment had A een akelige droom gehad en
was er van overtuigd dat Darrie nog leefde toen ze wakker
werd. Toen de realiteit tot haar doordrong en ze samen
verdrietig op de bank bij zaten te komen ging de telefoon.
Stichting Bouviersupporters. We denken dat we een hele
leuke hond voor jullie hebben. Toeval? Of moeten dingen
soms zo zijn?

En dat was dus Buddy.
Wat is het een leukerd! Eerst even de kat uit de boom kijken, maar daarna zat
hij heel gezellig dicht tegen mij aan. (omgekocht met koekjes, hihi) Een
prachtige, gitzwarte vent met ogen om verliefd op te worden. En wat heeft hij
het getroffen. Heerlijk op pad met het baasje naast de scootmobiel of lekker
wandelen met het vrouwtje in het bos. Overal lekkere kleden en sinds kort
heeft hij ook geleerd om te spelen met knuffels en een flostouw. We hebben
ook nog even een lekkere wandeling gemaakt.
Wat was het gezellig en wat een ontzettend lieven mensen zijn het! De op de
koffie bij liep uit tot een aan tafel bij en ik heb heerlijk mee mogen eten. De
tijd vloog om. Dus lieve A en S, bedankt voor de gastvrijheid en heel veel
geluk met deze kanjer!
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Winterwandeling 9 december 2018
Vorig jaar lag er een enorm dik pak sneeuw tijdens onze winterwandeling, dit jaar leek de wandeling in
het water te gaan vallen. De voorspelling was nou niet bepaald geweldig te noemen. Storm, onweer,
hagel en zware regenbuien. Maar hoe dichter we bij zondag 9 december kwamen, hoe gunstiger de
weersvoorspelling werd voor Haaksbergen. En wat hadden we een mazzel.
Vanaf het moment dat de eerste mensen met hun boeven binnendruppelden tot dat iedereen weer in de
auto zat voor de terugweg was het droog! En dat niet alleen, we hadden er af en toe zelfs een zonnetje
bij.
Dit jaar waren we met 41 honden en hun baasjes. Uiteraard voornamelijk bouviers, maar het aantal
Russische terriërs had zich dit jaar verdubbeld. Niet alleen Mila was er, maar ook de knappe Blue
wandelde mee. En er was dit jaar voor het eerst een Deerhound van de partij. Wat heeft die ook
ontzettend genoten, dat was prachtig om te zien. Mensen komen altijd van heinde en ver om met ons
mee te wandelen en deze keer hadden we zelfs gezelschap van 2 hele lieve mensen uit België en hun
herplaatser Rasta
.
Na wat koffie, thee of fris met een koekje voor de mensen en koekjes voor de honden gingen we op pad.
Uiteraard ook dit jaar weer vergezeld door de midwinterhoornblazers die ons uitzwaaiden (bliezen) bij
de start. Halverwege de wandeling werden we weer door ze verwelkomd bij het Buursermeertje waar we
even een pauze hebben gehouden met voor de liefhebbers een lekkere borrel om weer een beetje op te
warmen. De hondjes konden daar even heerlijk met elkaar ravotten, pootjebaden en water drinken.
Toen we weer verder waren gegaan met het tweede gedeelte van de wandeling werd op een gegeven
moment ons pad gekruist door 2 reeën. Was toch behoorlijk dapper van ze met zoveel honden, maar ze
konden redelijk rustig hun pad weer vervolgen. Gelukkig maar. En zoals elk jaar was er, aan het eind van
de wandeling, door Restaurant Captain Jack weer een plek voor ons gereserveerd waar iedereen op
eigen kosten kon genieten van een hapje en een drankje. En uiteraard waren de honden daar ook
welkom. Er stonden ongeveer 20 waterbakken klaar, wat een service! Ook brandden er lekker
haardvuren. Het baasje van een van de jongsten van het gezelschap Boaz (bijna 6 maanden), had weer
prachtige bouvierspulletjes meegenomen waar behoorlijk veel belangstelling voor was.
Het is voor ons altijd weer geweldig om te zien hoe goed het met ‘onze’ herplaatsers gaat, hoe trots
iedereen is op zijn of haar hond(en), hoe er leuke contacten onderling ontstaan en om oude bekenden of
nieuwe mensen te ontmoeten. Iedereen ontzettend bedankt voor weer een ontzettend geslaagde en
gezellige dag.

Pagina 32

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:
februari 2019
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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?

