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In 2018 hebben er 57 Bouviers op de website gestaan die op zoek naar
een nieuw thuis moesten.
Daarvan zijn er 42 direct door de stichting bemiddeld en drie honden zijn
er thuis gebleven.
Voor drie honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en
voor 9 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar
gezorgd.
Sinds de oprichting van de Stichting in 2010 waren de statuten niet meer
aangepast. Dat werd hoog tijd. De statuten zijn gemoderniseerd en
kunnen er nu weer een paar jaar mee. De vernieuwde statuten kunt op
onze website vinden onder de knop de Stichting.
Op dit moment verblijven Elvis en Noa, op onze kosten, bij één van onze
opvangadressen en zoeken een nieuw thuis. Ook Simba van 11 jaar is
nog zoekende. Een kort verhaaltje over hen vindt u op pagina 5.
Kijk voor meer informatie over hen op onze website.
https://www.bouviersupporters.nl/herplaatsers.html
In januari hadden Mascha en Jantina een workshop in Friesland. Dit was
voor hen een mooie gelegenheid om aansluitend op de koffie te gaan bij
Noa. Zij was nog niet zo lang geleden verhuisd van de boerderij naar het
huis in het dorp. Het verhaal wil ook dat er op de boerderij nog 2 kruising
bouviers waren die altijd buiten en op de deel geleefd hadden.
Noodgedwongen zijn deze honden altijd buiten. Ze zijn niet zindelijk en
slopen. Maar hier is geen deel waar ze kunnen schuilen. Hier hebben ze
ieder een hondenhokje waar ze kunnen schuilen en slapen
Baas vindt het verschrikkelijk, maar zag zo snel even niet hoe dit op te
lossen.
Wij hebben met zijn allen druk overleg gehad. En kwamen tot de
conclusie dat er twee mogelijkheden waren.
Of we gingen proberen de honden te herplaatsen of we gingen er voor
zorgen dat de honden konden blijven met een goede huisvestiging. Lees
verder op pagina 7.
Paulien is op de koffie bij Spike en baasjes geweest. Een verslag daarvan
staat op pagina 21.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
1 maart 2019

Logan
Achtergrond: Buddy
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Wie vond een nieuw thuis in januari en februari 2019
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Activiteiten in 2019
Stichting Bouviersupporters organiseert zelf regelmatig evenementen zoals wandelingen. Daarnaast nemen
onder andere deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2019 staat in ieder geval op het
programma:
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Voorjaar 2019 wandeling
30 mei NBC Family Event
1 september dag van de Bouviervrienden.
15 september: Jonge honden dag NBC
December : winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

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 1 januari 2019 t/m 28 februari 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

1.120,00

Rente

-

1,57
------------

Totaal ontvangen

€

1.121,57

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

237,70

Vergoedingen begeleiding en controles
Aan derden betaald

-

200,33
572,20

Telefoonkosten

-

35,20

Websitekosten

-

6,99

Notariskosten

-

391,10
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-

-/- 1.443,57
----------------€
322,00
=========

Achtergrond: Saar
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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 11 jaar. 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

Elvis en Noa
Soms zijn de omstandigheden waarom de bouvier herplaatst moet
worden zo dringend dat de boef niet thuis kan blijven tot er een nieuwe
baas gevonden is. Dan zijn we aangewezen op noodopvang of plaatsing
in een gastgezin. Vaak moeten zij ook een dierenarts bezoeken. De
kosten voor opvang en dierenarts kunnen wij gelukkig vanuit de
ontvangen donaties betalen.
Elvis zat al een aantal weekjes bij één van onze vaste opvangadres
Een hele leuke lieve enthousiaste blije boef die alleen een hekel heeft aan
onzekere hele kleine hondjes. Dit is ook de reden dat hij weg moest bij
zijn baasje en hij op zoek is naar een nieuw mandje. Elvis is een
gecastreerde reu die in april 2014 geboren is.
Enkele weken later werd Noa bij ons aangemeld om dat zij niet meer met
de andere teefjes in huis overweg kon. Noa is ook naar hetzelfde
opvangadres gebracht. Noa is geboren in februari 2016.
Vanaf dag 1 heeft A. ze met elkaar laten kennismaken en is de vonk
overgesprongen. Ze hebben dikke verkering zeg maar.
Bevindingen van A.
Elvis en Noa zijn echt een leuk stel. Ze zijn heel lief en sociaal.
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Elvis laat elke dag een paar brokjes liggen voor Noa ….Zo lief.
Net weer zo'n tafereeltje, was zo mooi. Noa was aan het blaffen tegen de buren. Elvis vond het welletjes en hij hapte
een keer in haar kont en stuurt haar met dwang de andere kant op.
Op de foto’s heeft Noa nog een sleef om haar voorpoot. Ze had daar een wond die inmiddels genezen is.
We zijn voor beide dus op zoek naar een heel mooi plekje. Ondanks dat ze zo leuk met elkaar in de opvang zijn worden
ze niet samen geplaatst. Noa wordt ook niet bij een andere hond geplaatst.
Wie heeft er de ruimte, tijd ?
Meld u dan snel bij 1 van de dames van ons team.
Meer over Noa: https://www.bouviersupporters.nl/noaa.html meer over Elvis
https://www.bouviersupporters.nl/elvis.html

Elvis

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

Afscheid.
Het verlies van een dierbare, of een geliefd huisdier. Niet iets waar je over na wilt
denken, maar misschien wel goed om eens bij stil te staan. Dieren kennen ook
gevoelens van rouw en het is belangrijk om daar bij het afscheid rekening mee te
houden.
Zo is er het verhaal van een bouvier die nog niet zo lang geleden in moest slapen
omdat het echt niet langer ging. Natuurlijk overkomt je dat in een weekend terwijl je
eigen dierenarts geen dienst heeft. De vervangende dierenarts wilde niet komen dus
de baasjes zijn met de boef in de auto gestapt en hebben hem daar laten inslapen.
De andere hond bleef thuis en heeft dus geen afscheid kunnen nemen waardoor ze
dagen, zo niet weken heeft gezocht waar haar maatje was. Als de baasjes
thuiskwamen altijd eerst even kijken of hij misschien deze keer toch uit de auto
kwam stappen. De eerste paar dagen heeft ze echt gehuild. Hartverscheurend om te
horen.
Of de bouvier waarvan het baasje verongelukt was. Geen idee waar de baas toch
was gebleven en ook elke keer hoopvol als de deur openging. En dan het verdriet
van alle andere huisgenoten. Deze boef was zo ontzettend in diepe rouw en had
zoveel onbegrip dat het tijden heeft geduurd voordat hij weer een beetje gelukkig
kon zijn.
Je kan het ze niet uitleggen, dat is wat het vooral zo moeilijk maakt. Mocht de tijd komen dat je afscheid moet nemen
van een dierbare of een huisdier, probeer je hond daar in te betrekken. De meeste dierenartsen komen tegenwoordig bij
je thuis om je huisdier in te laten slapen. Op deze manier weten de andere dieren wat er aan de hand is, kunnen ze het
op hun eigen manier verwerken en een plekje geven. En het gebeurt in de eigen omgeving, geen extra stress van
ergens naartoe moeten rijden met je doodzieke dier.
De meeste rouwcentra hebben tegenwoordig ook de mogelijkheid om je hond(en) mee te nemen naar de aula, dienst of
condoleance. Niet alleen is dat een troost voor de nabestaanden, hun maatje(s) aan hun zij, maar de hond(en) ruiken
heel goed wat er aan de hand is en kunnen dan met verwerken beginnen. Zo was er de boef die na een tijdje snuffelen
opeens doorkreeg wat er aan de hand was, tijdens de dienst hartverscheurend jankte, maar eenmaal thuis wel een stuk
kalmer was dan de dagen ervoor. Toen ze niet wist waar de baas toch was gebleven.
Het is absoluut niet gezegd dat de hond dan niet meer in rouw is, maar hij of zij begrijpt beter wat er aan de hand is en
herstelt over het algemeen stukken sneller.
Van pechvogels naar geluksvogels
Op 25 januari hadden Mascha en ik een workshop in Leek Friesland. Dit was voor ons een
mooie gelegenheid om aansluitend op de koffie te gaan bij Noa. We waren al zo vaak
uitgenodigd door het bazinnetje maar het was er nog steeds niet van gekomen. Noa is het
2e boefje dat door Stichting Bouviersupporters is herplaatst bij haar. Haar eerste
herplaatsboef is ziek geworden en overleden.
Mevrouw had altijd samen met haar man op een boerderij geleefd en ook toen hij plotseling
overleed kon ze daar prima verblijven. ‘s Avonds ging ze naar hun 2de huis in het dorp.
Vorig jaar kwam er aan dit leven op de boerderij een eind. Wegens omstandigheden moest
de boerderij verkocht worden.
Het verhaal wil ook dat er op de boerderij nog 2 kruising bouviers waren die altijd buiten en
op de deel geleefd hadden. Deze honden zijn niet via ons bij haar gekomen,
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Noa

maar ondertussen kennen we wel het hele verhaal. Zo’n 10 jaar geleden zijn deze broertjes uit Spanje naar een gezin in
België verhuisd. Helaas overleed dat bazinnetje en moesten de broers weer verhuizen. Ook op dat adres sloeg het
noodlot toe en moest er acuut een nieuw plekje komen.
De broers werden tijdelijk bij deze mevrouw gebracht met de belofte, dat het echt maar tijdelijk zou zijn. Na enige
maanden niets gehoord te hebben probeerde mevrouw of ze diegene die de honden bij haar had geplaatst te pakken
kon krijgen. Deze gaf niet thuis.
Uiteindelijk heeft ze haar verhaal bij ons gedaan en heeft ze besloten dat de honden konden blijven omdat ze inmiddels
ook zo gewend waren aan het leven op de boerderij.
Nou, u snapt het al, ook deze 2 oudjes zijn mee gegaan naar het huisje in het dorp.
Noodgedwongen zijn deze honden altijd buiten. Ze zijn niet zindelijk en slopen. Maar
hier is geen deel waar ze kunnen schuilen. Hier hebben ze ieder een hondenhokje waar
ze kunnen schuilen en slapen. Omdat 1 van de honden nogal eens onder de omheining
door groef en ze dan met z’n beiden foetsie waren, lagen ze aan de ketting.
Dit vonden Mascha en ik absoluut geen goede huisvesting. Deze oudjes (van ongeveer
12 jaar) moesten een geïsoleerde kennel hebben en er moest een fatsoenlijk stuk tuin
afgezet worden met hekken en ontsnappingsvrij worden gemaakt. We hebben onze
hulp aangeboden en deze werd met beide handen geaccepteerd.
Wij gingen op marktplaats op zoek naar een geïsoleerde kennel, geschikt voor 2
honden.
Dat hok vonden we al snel, met recht een paleisje te noemen. Het moest alleen wel
even opgehaald worden. Janny van ons team is met haar man René in de auto gestapt
en heeft het hok gehaald. Een week later zijn onze beide René’s ( die van mij Jantina
heet ook zo) in de auto gestapt om het hok naar plaats van bestemming te brengen.
Daarbij kregen ze hulp van Bert (onze gedragsdeskundige) en Klaas (1 van onze
vrijwilligers) want de hekken moesten ook geplaatst worden.
Er is met mevrouw de afspraak gemaakt dat het hok in bruikleen is geplaatst. Zodra beide honden overleden zijn gaan
we het hok weer verkopen. De broers zijn dolgelukkig met hun nieuwe verblijf, het werd gelijk in beslag genomen.
Met Noa gaat het heel goed. Zij is 2 handen op 1 buik met haar bazinnetje. Waar zij gaat is Noa. Noa leeft overigens
wel binnen. Het is een heerlijke knuffeltante. Noa was graatmager toen ze bij dit bazinnetje kwam. Ze kwam uit
erbarmelijke omstandigheden. Ze moest dus meerdere malen per dag gedoseerd gevoerd worden. Noa is nu een
prachtig boefje dat lekker verwend wordt.
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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.

Blitz
22 december was Blitz 1 jaar bij ons. Een bewogen jaar, met veel bloed
zweet en tranen zowel letterlijk als figuurlijk. Vanaf dag 1 gaat het prima
met Nena samen, ja ze moesten wennen. Nena moest ook wennen want
alle aandacht moet nu gedeeld worden. Blitz mocht in het begin eigenlijk
niet in de mand liggen, Nena joeg hem iedere keer weg. Maar lang heeft
dat niet geduurd. Blitz mocht van ons best op de bank, maar heeft dat
toch zeker wel 3 maanden volgehouden om het niet te doen. We hebben
hem ook niet aangespoord maar nu ligt hij meer op de bank als wij.
Toen wij hem gingen ophalen bij de opvang wilde Blitz niet graag in de
auto springen. Eenmaal in de auto was het geen probleem meer. Maar
naar verschillende keren naar Bussloo, zijn heiligdom inmiddels, en flink
wat voertjes springt hij nu met plezier in de auto.
Blitz viel ook uit naar auto's en fietsers, dit werd steeds erger. Zo erg
dat hij regelmatig naar ons hapte, omdat hij een waas voor zijn ogen
had en flipte als hij auto’s zag. Hier hebben we regelmatig blauwe
plekken en wondjes aan over gehouden. We gingen dus hulp zoeken
want het kon echt niet meer. We moesten Blitz muilkorven om nog een
beetje mee te kunnen lopen. Deze periode was echt heel moeilijk voor
ons en hebben regelmatig de tranen laten vloeien. Want hij is zo lief een
echte knuffel kont. We vroegen ons met regelmaat af, doen we het wel
goed, is Blitz wel de juiste keuze voor ons.
Maar als hij dan weer zo lief bij je kwam om een knuffel te halen waren de tranen van verdriet meteen weer weg. Hulp
kregen we van verschillende kanten en van iedereen hebben we goede hulp gehad waar we mee konden werken. We
gaan gezellig naar de hondenschool voor het vertrouwen in ons, en wat vindt hij het leuk, Wij trouwens ook. Hij is een
snelle leerling. En dan eindelijk naar 10 maand is het gelukt, Blitz valt niet meer uit naar auto's en fietsers. We kunnen
weer fijn naar Bussloo waar hij gewoon los kan lopen, vlak langs de fietsers. Het maakt niets meer uit. Nu waren er
tranen van blijdschap. Wat kun je er gelukkig van worden.
Toen Blitz een kleine 3 maand bij ons was jankte hij ineens
toen we in het bos liepen en liep hij ineens mank. Wat is er
gebeurd? Hij wilde ook niet meer rennen en weerde Nena
en de andere honden. Dit was in het weekeinde natuurlijk.
We wilden afwachten hoe het ging en anders maandag
maar naar de dierenarts. Maar zondags had hij echt pijn
en bleef mank lopen. De schouder of elleboog dachten wij
zelf. Zondags dus naar de dierenarts, pijnstilling mee
gekregen, misschien wat ontstoken? Moest naar een paar
dagen beter gaan dat was dus niet zo.
Er werden foto’s gemaakt van de schouder, er was niets te
zien dacht de dierenarts, maar voor de zekerheid een
orthopeed naar laten kijken. Die zag ook niets bijzonders
maar bij verder onderzoek zou het misschien vanuit de
nek komen. Dus naar een osteopaat die deed verder
onderzoek en wat bleek 5 rugwervels vast en de ribben
aan de rechterkant stonden niet zoals het wezen moest.
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Aangereden? Vroeg de osteopaat, ja zeg het maar geen idee. We hadden wel zoiets van oh vandaar die angst en
uitvallen naar auto's. Een paar keer bij de osteopaat geweest en hij loopt weer als een kievit. Dank nogmaals bouvier
supporters Voor jullie steun daarin.
Maar met al die narigheid die we gehad hebben bleef Blitz zo lief. En nu geen narigheid meer. Hij leert nog altijd. En
speelt ook steeds meer echt met andere honden als alleen met Nena. Dit heeft hij wel echt moeten leren. Maar gaat zo
goed nu.
We zijn trots op Blitz, hij heeft zoveel mee gemaakt in zijn leven (en is nog maar 2) maar dankzij de goede hulp van de
bouvier supporters en de opvang in Groningen en de trainers is Blitz een blije hond en wij zijn gelukkige blije baasjes.
Speciale dank voor Paulien die Blitz heeft opgehaald uit België en dat je goed hebt gezien dat Blitz niet agressief was,
maar wel hulp nodig had. Blitz was er anders niet eens meer geweest. Dank, dank, dank.
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Shadow
Shadow werd in september 2018 bij ons aangemeld voor herplaatsing. Shadow en
zijn bazin konden niet met elkaar overweg. Shadow luisterde niet naar haar en dat
werd steeds erger. In het belang van Shadow was het beter dat hij ging verhuizen.
Eind december is dat gebeurd. Het klikt meteen met de belangstellenden en ook
met hun hond. Beide vonden het wel spannend. Ze lopen nu de hele tijd achter
elkaar aan. Het is een geweldige hond. Zo mooi en lief!
Shadow gaat heel goed met de kinderen en de kinderen zijn gek met Shadow.
Zijn nieuwe baasje vertelde:
“Onze T. is gek op Shadow, dat hij zo rustig is vindt hij wel fijn. Hij loopt soms heel
de weg met z’n handje op de rug van Shadow en dan te bedenken dat T. niet van
knuffelen houdt. Weer of geen weer hij gaat mee uitlaten
Shadow is gecastreerd. Had een goedaardige tumor in een bal zitten. Hij kwam
moeizaam uit de narcose en blijkt hartproblemen te hebben. Hij heeft
vochtafdrijvers gehad en hopelijk blijft het hierbij maar misschien ook
hartmedicatie.
Bericht van 28 januari:
Vandaag weer met Shadow naar de dierenarts geweest en hij heeft hartritmestoornissen en krijgt daar nu medicijnen
voor. We hebben de vorige dierenarts gebeld, omdat hij in zijn boekje altijd oké ingevuld heeft. Die zei ik kon zijn hart
nooit horen omdat hij bromde als hij op de tafel stond. Bij onze dierenarts doet hij het niet.
Hij houdt ook vocht vast, nu is het hopen dat door de medicijnen het vocht vermindert zo niet gaat de dierenarts het
wegzuigen.
Ook is hij wat afgevallen maar hij eet goed. Wij hebben een bijdrage in de dierenartskosten gedaan.
Helaas kregen wij 19 februari het volgende bericht: “Shadow is weer veel vermagerd en vocht vast aan het houden en
is heel snel buiten adem ondanks de medicijnen. In overleg met de dierenarts hebben wij besloten Shadow te laten
gaan.”

Beau en Shadow
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Tara (Kelly)
Vanwege omstandigheden werd er voor Kelly een
nieuw thuis gezocht waar Kelly de aandacht krijgt
die ze verdient. Kelly heeft haar hele leven buiten
geleefd.
De kennismaking was al geweest, maar vanwege
verplichtingen van de nieuwe baas is Kelly 26
januari pas verhuisd.
Eerste bericht;
“We hebben besloten om Kelly naar Tara om te
dopen. Tara vindt het allemaal nog wat spannend.
Ze is natuurlijk niet gewend in huis te leven. Ze ligt
nog wat in een hoekje, maar heeft wel gegeten. We
geven haar de tijd om te wennen.”
Paulien uit ons team herkent zoveel. Hun Juul is
een ex-fokteef die alleen maar in een hok gezeten
had. Dat is met veel geduld ook helemaal goed
gekomen.
Bericht van 12 februari:
“Na 5 nachten waarvan 3 gepoept in de garage 2 niet meer mocht ze weer boven slapen. Vanaf die tijd gaat het goed
en doet ze haar behoefte buiten.
Volgend project wordt knippen en wassen. Gaat goed vooruit met kleine stapjes. Ze beweegt zich nog niet vrij in huis,
gaat ook komen.”
Bericht van 27 februari:
Langzaam gaat ze vooruit. Ze wordt al iets vrijer, maar we zijn er nog lang niet. Ze heeft tot op heden nog niet geblaft.
Maar ze komt wel al bij ons zitten. Geduld is nog steeds een schone zaak.
Tara is vandaag wel getrimd. Wat is ze mooi geworden hé?
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Buddy
Door ziekte van zijn baas werd voor de 3-jarige Buddy een nieuw thuis gezocht. In juli 2018
is hij verhuisd.

Bericht van 21 januari 2019:
“Buddy was gisteravond in het verpleeghuis. De deuren stonden open, want er
gingen mensen naar bed. Buddy werd geroepen en verpleging zei toe maar. Toen
hééft hij heel veel mensen in pyjama blij gemaakt.
De verpleging bleef in deur staan en hij liep zo naar iedereen persoonlijk op de
kamer..net of hij hen welterusten wilde zeggen.
Hij kreeg een aai. De verwondering van de mensen was zo groot …er was geen
angst. Wel liefde, aandacht en heel véél oudjes een gelukkig gevoel gegeven.
Dit ging zo mooi en spontaan...en onverwachts......Ik ben apetrots!!!
Buddy is onder toezicht van de dierenarts inmiddels 10 kilo afgevallen.
Dat gaat volgens het slim fit van dierenkliniek. Hij krijgt voor 4 weken voer mee.
Na die 4 weken wegen en dan weer opnieuw voer voor 4 weken mee. En
wandelen in tempo wat hij zelf aangeeft. Niet overbelasten in zijn geval. Helaas
heeft hij waarschijnlijk artrose in voorpoten. Het knarst tussen voetbeentjes en
hij kreupelt vaak. Als hij goed op gewicht is gaat hij onder narcose om daar van
foto’s te maken en voor zijn gebit.

Layka
Vanwege omstandigheden en met veel verdriet werd Layka bij ons aangemeld voor
herplaatsing.
De kennismaking verliep goed. De honden gingen samen spelen. Enkele dagen later
is Layka naar haar nieuwe adres gebracht.

Layka met vriendje Nap, gaat supergoed
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Noor
Vanwege omstandigheden werd Noor van 6 jaar bij ons aangemeld.
Noor is 16 februari verhuisd.
Het gaat prima. Ze was wat voorzichtig toen we haar ophaalden in het pension,
maar na een korte wandeling ging het stukken beter.
Ze eet goed en slaapt goed. Heb haar heel even alleen thuis gelaten. De buren
hebben haar niet gehoord..
Ze wil al een beetje spelen, maar laat onze dochter met rust.
Gisteren in het park en speeltuintje geweest. Veel mensen, kinderen en andere
honden. Dat deed ze prima. Kon niet beter.
Noor

Boris
In december 2018 werd Boris aangemeld. Als snel was de kennismaking. Beide partijen
hadden er een goed gevoel over en er werd afgesproken dat Boris na de feestdagen zou
verhuizen.
En dat is ook gebeurd. Op 5 januari 2019 is Boris verhuisd.
Het gaat supergoed. In het begin heeft hij nog wel even naar zijn oude baasje gezocht, dat
was snel over.

Boy

Vanwege omstandigheden is in mei 2016 geboren Boy in juni 2017 verhuisd.

Dit is waarom wij zo van hem houden.
En het respect, want met de vraag: wat ben jij aan het doen, glipte hij schuldbewust
direct het bed uit.
We hebben hem wel even laten (uit)slapen, want hij lag echt diep te slapen.
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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.

Mats is nu bijna 1 jaar bij ons en het gaat steeds beter. Hij is inmiddels van
de 28 naar de 42 kilo (wat wij zo moeten houden).
Eerst werd er gedacht dat hij allergisch zou zijn voor eiwit maar uiteindelijk
was dat niet het geval, alleen maar stress. Hij heeft nooit meer
oorontstekingen en zijn huid ziet er goed uit evenals zijn vacht dat super
dik is pfffff.
In het begin had hij behoorlijk problemen met kammen en borstelen vooral
aan zijn rechter zijde maar gisteren voor het eerst geen uitval alleen
eenmaal een grommetje dus dat gaat ook steeds beter. Mocht ook nooit
aan zijn poten komen maar kan nu ook gewoon de haren wegknippen
tussen zijn tenen.
Volgens het verhaal van de vorige baas waren kinderen geen probleem. Met
onze kleinzoon (5 jaar) ging het dus niet zo maar ook daar is hij inmiddels
wel aan gewend. Hij kan prima een paar uurtjes alleen thuisblijven. Buiten
loopt hij los en luistert perfect. Met andere honden (op 1 na) gaat het ook
prima en hij speelt ook graag met anderen. Pikt ook geen eten meer, kan
alles laten staan. Eet nog wel uit een schrokbak en dat zal wel zo blijven.
Hij is gek op spelen en vooral met zijn Kong en pluche beesten.
Mats in maart 2018

Mats in januari 2019
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Hij is een echte knuffelkont en van ons mag hij blijven LOL

Koos
Vanwege zijn onberekenbaarheid en gedrag naar mensen waar zijn bazen niet goed
meer mee om konden gaan moest Koos herplaatst worden.
5 februari is Koos met zijn bazen naar de belangstellenden gegaan. Ze hebben een
wandeling gemaakt en beide partijen hadden er een goed gevoel bij zodat Koos bij zijn
nieuwe bazen is gebleven.
Berichtje van zijn nieuwe baas:
“Koos haalt dus uit naar andere honden, geen probleem, want dat deden mijn vorige
ook. Los laten lopen doe ik nooit, we hebben een mooie grote tuin.
Koos is goed opgevoed en gezond maar wel een enorme krachtpatser, daar kwam ik
achter toen hij een kat zag.
Hij is lief, luistert goed en heel zachtaardig, ook naar de dochter, hij begon meteen
met haar te spelen door speeltjes op haar schoot te leggen.
We zijn heel blij met Koos. Het bos vindt hij prachtig!

Sam
Sam die vanwege het overlijden van zijn baas weer terug bij zijn fokker is in april 2018 verhuisd.

Heerlijk zitten en rennen met de bal. Onze Sam, helemaal op z’n plek. Alweer 10 maanden bij ons.
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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. In september 2018 is hij verhuisd. Smokey
heet nu Scooby.

Half december 2018 kregen wij het bericht dat Scooby bij zijn anus
een stuk weefsel dat hij naar buiten drukt heeft. Dat is nu hij bij de
trimster is geweest is het duidelijk zichtbaar.
Begin februari is het stuk weefsel bij zijn anus verwijderd en is het
onderzocht.
Uitslag is zeer negatief. Hij heeft een adenocarcinoom. Dat is een
zeer agressieve kwaadaardige tumor die ontstaat in de kliercellen die
stoffen uitscheiden zoals slijm, hormonen en smeermiddelen. Is zeer
moeilijk te behandelen. Voor nu is alles weggehaald, maar de
verwachting is dat het binnen 3 maanden in alle heftigheid terug
komt.
Bericht van 22 februari:
“We zijn weer bij de dierenarts geweest om het vervolg traject te bespreken. Het is nog even afwachten of de specialist
een operatie aan durft. Rondom het darmkanaal moet dan minimaal 2 cm weefsel weggehaald worden. Als dat mogelijk
is. En wat heeft dit voor gevolgen voor de hond. Wanneer een operatie mogelijk is gaan we eerst een echo laten maken
van de lymfeklieren om te kijken hoever zijn er al uitzaaiingen. Ook gaan we dan kijken naar de levensverwachting na
operatie en de kosten. Nu nog genieten van de deugniet.”
Paulien heeft met de nabestaanden van het baasje gesproken. Die schrokken van het bericht en zeiden dat hij dat al
had maar de dierenarts heeft altijd gezegd dat het niets bijzonders was en dat het een aambei was en dat het vanzelf
wel weg zou gaan.
Bericht van 23 februari:
“Voor de echo gaan we 15 maart naar het MDC in Amsterdam. Naar een chirurg die er wel vertrouwen in heeft. Hij moet
vijf dagen van te voren vla eten om zijn darmen schoon te maken.
De echo wordt gemaakt om te kijken of de lymfeklieren schoon zijn. Zo niet heeft het niet veel zin meer.
Scooby is nog zo vrolijk. Het is een eigenwijsje. Meneer is bang in het donker. Loslopen is dan geen optie. Rent hij naar
huis. Los in het bos of op de speelweide is ook nog geen succes. Hij heeft bloemkolen in zijn oren.”
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Wat ontvangen foto’s

Sam

Quin

Zoro

Mooie mannen met ieder hun eigen verhaal. Vanuit het asiel of de opvang naar hun nieuwe leven.

Echte liefde die 2. Zie ze eens liggen samen op de
bank. Delko ging liggen En Tinkel kroop lekker bij
hem.

Stevie voor het eerst in de sneeuw!
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Vera heeft weer goede trimbeurt gehad. Het
was plukken en knippen en ze gedroeg zich
voorbeeldig.
Logan heeft een mooi kussen gekregen voor bij opa en oma,

Jelle die heerlijk aan het spelen is met zijn buurmeisje.

Chico de Valentijn van zijn baasjes.
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In januari en februari waren onder andere jarig

Op 30 januari vierde Dexx zijn 2de verjaardag

Buddy is op 2 februari 4 jaar geworden.

Levi vierde haar 3de verjaardag op 16 februari

12 februari was Quin jarig en is hij 7 jaar geworden.
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Op de koffie bij …….Spike en zijn baasjes.
Ik (Paulien) kreeg de uitnodiging om een bakje koffie
te komen drinken bij J en S en Spike bij hun boot die
ze deze mooie warme dagen gebruiken.
Met wat lekkers voor ons en Spike ging ik op weg. Bij
de plaats van bestemming aan gekomen moest ik
nog een heel eind lopen (heb de stappen voor een
hele week gemaakt) en kwam ik uiteindelijk bij de
boot en de koffie aan.
Halverwege kwam J en Spike mij tegemoet gelopen.
Spike los langs koeien waar hij totaal niet naar
omkeek.
Langs het water heerlijk in het zonnetje hebben we
gezeten. Spike heerlijk gesnoept van zijn lekkers en
wij ook natuurlijk. Hij was lekker aan het spelen met
zijn speeltje en kwam af en aan rennen.
Wat een heerlijke hond is hij geworden.
Bij zijn vorige baasjes kon hij niet meer samen met de andere bouvier. Ze leefden apart van elkaar en met veel verdriet
werd besloten hem te herplaatsen.
Toen Spike net bij J en S was heb ik ook al eens kennisgemaakt met baas en hond bij een hondenschool.
Wat was hij gespannen toen en als ik hem nu zie is daar niet veel meer van te zien.
Spike vindt het heerlijk om mee op de boot te varen en zwemmen op z'n tijd.
Wat hebben deze baasjes al heel veel bereikt met hem.
Mijn complimenten aan de baasjes. En dank je wel voor de koffie.
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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.

Balou
– 19 januari 2019

Balou is in oktober 2010 herplaatst.
Onze bouvier Balou is afgelopen september heel erg ziek geworden.
Zo erg dat J. haar vakantie heeft afgebroken en gelijk naar huis gekomen.
Maar door de enorme zorg en inzet van dierenkliniek in Roden kwam hij er aardig bovenop, maar moest wel aan de
medicijnen voor zijn hartklachten.
Helaas ging het vandaag plotseling niet meer en hebben het verschrikkelijke besluit moeten nemen om hem heen
te laten gaan.
Tot de laatste dag had hij plezier in het leven en genoot er erg van en wij van hem.
Hij is altijd een hele lieve en voorbeeldige boef geweest.
Echt een enorme lieverd knuffelbeer steun en weet ik wat nog meer.
Met geen pen te beschrijven.
We zijn er helemaal kapot van.
Ik schrijf dit bericht met pijn in mijn hart en heel erg veel verdriet.
Hij was een geweldige herplaatser.
Bedankt voor de jaren die we van hem hebben mogen genieten.
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Shadow
28 juli 2011 – 19 februari 2019

Shadow is in december 2018 herplaatst. Eind januari 2019 is Shadow naar de dierenarts geweest. Hij bleek
hartritmestoornissen te hebben en daardoor vocht vast te houden.
Helaas kregen wij 19 februari het volgende bericht: “Shadow is weer veel vermagerd en vocht vast aan het houden
en is heel snel buiten adem ondanks de medicijnen. Ik wil hem nog zo graag bij ons houden, maar hem zien lijden
kunnen wij ook niet. Daarom hebben wij in overleg met de dierenarts besloten Shadow te laten gaan.
Hij heeft nog lekker gegeten en genoten van ons en de plek hier.
Hij is heel rustig ingeslapen, verroerde zich niet en wij hebben ook nog veel geknuffeld”
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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:
Apri 2019

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

info@bouviersupporters.nl

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

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

Achtergrond: Sasja op vakantie
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