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De afgelopen twee maanden werden er 6 honden aangemeld voor wie er
met spoed, vanwege ziekte / overlijden van hun baasje, een nieuw thuis
werd gezocht. Onder hen een aantal senioren. Gelukkig hebben zij
allemaal een nieuw thuis gevonden.
Eén van hen is Simba. Hem hebben we in de afgelopen twee magazines al
onder uw aandacht gebracht. De gezondheid van zijn eigenaar was zo
verslechterd dat wij op 7 maart het bericht kregen dat Simba na dat
weekend naar het asiel gebracht zou worden. Omdat te voorkomen
hebben wij besloten om Simba bij 1 van onze vaste opvangadressen
onder te brengen. Een vrijwilliger wilde Simba wel ophalen en daar
naartoe brengen. Hoe dat is afgelopen kunt u op pagina 7 lezen.
En ook Noa en Elvis, die op onze kosten, bij één van onze opvangadressen
verbleven hebben een nieuw thuis gevonden.
Berichtjes over ‘oververhitte’ honden stonden alweer in de krant. Mensen
die een kind of hond in een auto achterlaten en even “snel” een
boodschap doen. Het gebeurt nog steeds: Mensen weten dat het niet kan,
maar het gebeurt toch. Met alle gevolgen van dien.
Oververhitting kan ook nog eenvoudiger gebeuren bijvoorbeeld door een
lange wandeling of fietstocht op een hete zomerdag..
Niet doen dus! Gevaarlijk!
En heel belangrijk!
Ziet u een oververhitte hond in een auto, bel dan de politie.
Is het echt een noodgeval dan mag u een ruitje intikken en de hond uit de
auto halen (aldus de Dierenbescherming).
Door (privé) omstandigheden van enkele teamleden is de wandeling wat
later dan gebruikelijk. De wandeling zal dit jaar op 23 juni 2019 in de
omgeving van Soest zijn. Verderop in dit magazine staat de uitnodiging.
Deze uitnodiging valt vanzelf bij u in de mailbox, maar noteer het vast in
uw agenda. U kunt zich natuurlijk ook vast opgeven door te mailen naar
info@bouviersupporters.nl
Graag onder vermelding van uw naam, het aantal deelnemers, naam van
de hond(en) en uw telefoonnummer!
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
3 mei 2019
Achtergrond: Mats
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2019
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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.
Het negatieve saldo dat hier onder staat gaat alleen over de maanden maart en april van dit jaar.
De stichting heeft door alle donaties en giften van mensen die ons een warm hart toedragen een gezond
positief saldo. Uiteraard zijn wij altijd blij met de donaties die wij ontvangen en kunnen wij op deze manier
hulp bieden aan bouviers die dat nodig hebben.

Van 1 maart 2019 t/m 30 april 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

2.060,00
------------

Totaal ontvangen

€

2.060,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:

Opvang en medische kosten

€

2.112,10

Vergoedingen begeleiding en controles
Bankkosten

-

56,43
49,05

Telefoonkosten

-

35,20

Websitekosten

-

43,41

Kantoorkosten

-

60,40

Promotiekosten

-

30,75
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-

-/- 2.387,34
----------------€
327, 34
=========

Achtergrond: Blije Cita op het strand
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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.

Nox is een 3 jarige gecastreerde (werklijn) reu met
stamboom.
Omschrijving door de eigenaar:
Misschien wel 1 van de moeilijkste beslissingen ooit, maar
ik heb vanwege omstandigheden moeten besluiten om
Nox te herplaatsen.
Nox is een jonge enthousiaste kerel met een groot hart
voor baas en familie, maar duldt geen onbekenden op zijn
terrein. Hij is een knuffelbeer die houdt van buiten
activiteiten, om 's avonds te kunnen genieten van
welverdiende rust op een warm plekje. Hij is waaks.
Hij verkeert in perfecte gezondheid. Zijn interacties met
andere honden zijn wisselend, maar hij is niet overmatig
dominant. Hij rijdt graag mee in de auto, maakt in huis
niets kapot. Hij is gewend om enkele uren alleen te blijven
(zowel binnen in huis als in zijn buitenkennel).
Voor Nox zoeken wij: Mensen met voldoende buitenruimte
en activiteiten waar hij mee kan, een plaats waar hij
binnen mag slapen en deel mag uitmaken van het leven.
Een omgeving waar zijn waaksheid een potentieel
pluspunt is en geen stressfactor.
Meer over Nox:
https://www.bouviersupporters.nl/nox.html

Activiteiten in 2019
Stichting Bouviersupporters organiseert zelf regelmatig evenementen zoals wandelingen. Daarnaast nemen wij
onder andere deel aan de evenementen die georganiseerd worden door Nederlandse Bouvier Club.
In 2019 staat in ieder geval op het programma:
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23 juni 2019 wandeling omgeving Soest
30 mei NBC eerste Bouv-action dag in Arnhem
1 september dag van de Bouviervrienden in Zwolle
15 september: Jonge honden dag NBC in Heteren
December : winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

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.

Een hond ter herplaatsing aanmelden is in de meeste gevallen een hele verdrietige beslissing die niet zomaar genomen
wordt. De honden die wij aangemeld krijgen worden aangemeld uit liefde. De baasjes willen hun maatje een beter leven
geven dan dat zij hem / haar door de omstandigheden zelf kunnen geven.
Wij hebben te maken met de mensen die de hond aanmelden en horen de vaak verdrietige verhalen van de mensen
aan. Je zou kunnen zeggen dat wij alles in één zijn (van luisterend oor tot psycholoog) en geloof me dat gaat zelfs ons
niet in de koude kleren zitten.
In de meeste gevallen zijn de omstandigheden ook zeer verdrietig en hebben de baasjes echt geen andere keus. Denk
hierbij aan overlijden van de baas, ziekte van de baas of verhuizing van de baas naar een zorginstelling. Soms moet er
heel snel actie ondernomen worden, omdat de situatie onhoudbaar is geworden.
Op 3 en 4 april kregen we twee van die spoedaanmeldingen. Een 11- jarig teefje Molly en een pup van 4,5 maanden
oud. Beide honden werden aangemeld wegens hele verdrietige omstandigheden.
Het baasje van Molly is met grote spoed opgenomen en zou niet meer thuis komen en het bazinnetje is ook al op leeftijd
en kon Molly ook niet meer verzorgen. De familie en vrienden zijn niet bekend met honden en al helemaal niet met een
waakse bouvier. Er was al contact opgenomen met verschillende asiels in de buurt.
De pup werd aangemeld omdat haar bazinnetje met spoed in het ziekenhuis is opgenomen en zij had nog een lange
weg te gaan voordat ze weer thuis zou kunnen komen wonen. De gezondheid van de baas is ook niet zo heel goed. Ook
hij zou binnenkort opgenomen worden. Daarom werd er besloten de pup aan te melden. Terug naar de fokker was geen
optie.
Voor de pup hebben we iemand benaderd die zich bij ons aangemeld had als zoekende. We wisten dat ze daar meer als
welkom was. Pup is dan ook de volgende dag al opgehaald.
Voor Molly hadden we geen geschikt adres beschikbaar. Daarom hebben we haar meteen op onze website en
Facebookpagina gezet. Het bericht op Facebook werd massaal gedeeld en de reacties stroomden binnen.
Ik (Paulien) heb letterlijk twee dagen alleen maar aan de telefoon gezeten.
Meerdere mensen hadden belangstelling voor haar. Sommige hadden, met de
beste bedoelingen, in een opwelling gereageerd, maar omdat het onbekend was
hoe Molly met kinderen en katten zou zijn bedachten zij zich.
Dat ze met andere honden kan stond vast.
Er belde ook iemand die oude dieren opvangt en ze nog een fijn leven geeft. Echter
zijn daar nog meerdere verschillende soorten dieren aanwezig en is het onbekend
van hoe Molly daarop reageert en daarom zijn we verder gaan kijken. Uiteindelijk
is er samen met de familie gekozen voor hele lieve mensen met een heel groot
dierenhart. Molly zou daar zelf mogen bepalen wat ze wilde. Ze zou een eigen
kamer krijgen met haar eigen mandje. De familie heeft contact opgenomen met
deze mensen en hebben besloten Molly zelf te brengen zodat ze konden zien waar
hun meisje terecht zou komen. Nou in een paradijs ( Dat zijn hun eigen woorden.)
We maken aan de ene kant mensen heel gelukkig door dat er weer een bouvier bij
hen woont en dat is de andere kant, hebben we te maken met de baasjes die heel
verdrietig zijn dat hun allerbeste maatje moet verhuizen.
Gelukkig gaat het verdriet over in geruststelling als hun maatje een geweldig nieuw
thuis en warme mand heeft gekregen.
Achter de schermen zijn we vaak hele dagen druk met heel veel dingen overleggen
via de Whatsapp en we bellen veel. We zijn met een heel team van 7 dames en ik ben er 1 van en zo trots op ons hele
team dat we het altijd weer voor elkaar krijgen.
Paulien
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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.

Simba
Simba is een ongecastreerde reu van 11 jaar en stond al enige tijd op onze website,
omdat hij vanwege ziekte van zijn baas naar een nieuw thuis moest.
Van zijn baas kregen we 7 maart het bericht dat Simba echt niet langer blijven kon.
Tja, dan hebben we maar 1 snelle oplossing, op naar een van onze vaste
opvangadressen. Op 9 maart heeft 1 van onze vrijwilligers Simba opgehaald en
weggebracht.
Simba liet de gedachten van de vrijwilliger die hem opgehaald had niet los.
Hij was op slag verliefd op dit opaatje. Maar ja, er moest wel het 1 en ander thuis
overlegd worden met vrouw en niet te vergeten, er loopt al een hele roedel honden
daar, zou dat klikken?
Vrouwlief was zo omgekocht.... nog even nachtje over slapen want ze wilden niet uit
emotie handelen. Er werd besloten dat ze hem 10 maart eens op zouden halen om te
kijken hoe de roedel op hem reageerde.
Dat ging super en Simba is bij hen gebleven.
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Van de vrijwilliger:
“Vrijdag 8 Maart 5 voor 10 een appje van de Bouviersupporters met de vraag of we een mogelijkheid zien om met
spoed een hond op te halen in L.. Het betreft een reu van 11 jaar en om die bij Adrienne te brengen. Dus gelijk maar
gebeld dat ik de volgende dag wel tijd kon maken om hem op te halen.
Zaterdagochtend zoals gewoonlijk als ik een hond ga halen heb ik een
lichte gespannenheid. Je weet immers nooit waar je terecht komt en wat
voor situatie je aantreft. Tegen de middag richting L. gereden en
aangebeld bij de baas van Simba. De deur ging open ………. Daar stond hij
Simba een blonde vergrijsde bouvier met een half oor en een scheef gebit.
Ja hoor als een blok viel ik voor die hond. Na alle verhalen en instructies
van de oude baas zijn we samen naar de bus gelopen. Simba liep vrolijk
mee. Tijdens de rit keek hij me vragend aan en dat ben ik wel gewend als
ik honden haal. Nou voelde dit toch anders. Aangekomen in Hank bij
pension de Pannenhoef heb ik Simba uit de auto gehaald en in de
speelweide gezet. Samen met Adrienne even koffiegedronken en afscheid
genomen van Simba.
Thuis gekomen uiteraard het hele verhaal tegen mijn vrouw verteld, hoe
hij er uitzag en wat een lief uiterlijk. Heel de avond zat ik vol van Simba.
Na goed overleg met mijn vrouw hadden we besloten als Simba in de
roedel bij ons zou passen dat we hem dan zouden halen en zelf opvangen.
Dit ook overlegd met de Bouviersupporters. Die vonden dit ook wel een
super idee. Nou gaan wij meestal een dag later nog even kijken bij een
hond die we gehaald of geholpen hebben. Zo ook bij Simba.
En jawel F. keek Simba in de ogen en smolt ook gelijk. Simba mee naar huis en weer een verhuizing voor hem. Maar
wel de laatste verhuizing voor hem. ‘s Maandags met hem naar de dierenarts geweest voor enten en even nakijken.
Volgens de dierenarts een leuke magere oude man met wat ouderdomskwalen.
We hebben al jaren bouviers maar zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Als hij wat wil gaat hij voor me zitten en
geeft een poot en kijkt je vragend aan. Reageer je dan nog niet gaat hij toch gewoon piepen. Een schat is het. Na een
week draaide hij volledig mee in de roedel wat een geweldige hond. Nou vindt hij de pup die we hebben lopen wel een
beetje druk. Maar goed hij is dan ook al 11 jaar. We weten beide dat hij niet lang bij ons zal zijn. Maar zolang het gaat
mag hij bij ons nog lekker gelukkig zijn. Hopelijk nog heel lang. Want onze voeten zijn nu altijd warm.
Groetjes L. en F.”
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Dunya
Dunya is een lieve, al wat oudere bouvier (bijna 10 jaar) die er erg aan gehecht is
om dicht bij haar baasje te zijn. Haar baasje is dementerend en inmiddels is de
situatie zover dat ze niet meer goed voor Dunya kan zorgen. Uitlaten snapt het
baasje niet helemaal meer en ze krijgt ook te veel eten. Dunya gaat een aantal keer
met een uitlaatservice mee. Baasje wordt binnenkort in een verzorgingstehuis
opgenomen.
Dunya luistert goed, maar ze is niet meer echt gewend aan veel wandelen. Dit kan
ze echter zeker weer leren. Bij de uitlaatservice is ze een sociale speelse hond die
geniet van het buiten zijn. Dunya kan prima alleen zijn en is er ook aan gewend dat
er andere mensen in huis komen en zijn.
11 maart 2019 was de kennismaking. De belangstellenden, hun honden en Dunya
zijn een heel stuk gaan wandelen. Dat ging geweldig. Het was net alsof de honden
elkaar al jaren kenden.
Achter in de auto hebben ze lekker liggen slapen. Bij ons thuis aangekomen was
Dunya wat onzeker, maar ze loopt nu gewoon met onze honden mee. Het ziet er
allemaal goed uit.
Bericht van 23 maart:
Het gaat geweldig goed. Dunya voelt zich al helemaal thuis.
Aan de lijn loopt ze geweldig mee. Alleen als we een vreemde hond tegenkomen dan gromt ze. Daar wordt nog aan
gewerkt. Met Tom gaat het geweldig, Aragorn is soms te wild te wild voor haar. Dat corrigeert ze op een hele goede
manier.
Voor ons is ze gewoon leuk en knuffelig . Het voelt goed en was de juiste beslissing om Dunya bij ons te nemen. Ze
hoort bij ons.

Dunya met haar maatjes Tom en Aragorn
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Bill (Banjer)
Banjer is een jonge grote pup geboren in juni 2018. Het is een
lieve hond, is leergierig, enthousiast en krijgt graag aandacht.
Heeft behoefte aan veel beweging. Er zit geen kwaad in!
Banjer heeft duidelijkheid nodig. Dat kreeg hij dit niet.
Zijn eigenaren konden qua leeftijd en lichamelijk Banjer niet aan.
Hij nam een loopje met hen. Daarom moest Banjer verhuizen.
3 maart 2019 was de kennismaking van en met Banjer. Mascha
was daarbij aanwezig.
Banjer is een lieve onopgevoede wildebras.
De potentiële nieuwe baas was nog niet binnen of de slipketting
werd afgedaan en de nieuwe halsband ging om. Banjer moest
gelijk zitten op commando. Meneer was heel duidelijk naar Banjer.
Banjer was erg aanwezig en blafferig maar trok echt naar meneer
toe en je kon bij beide zien dat ze niet konden wachten om lekker
samen te stoeien.
Baasje nam het zichzelf kwalijk dat ze hem niet hebben kunnen
gegeven wat hij nodig heeft en had het heel moeilijk. Ik (Mascha) heb aangegeven dat het alleen maar
bewonderenswaardig is dat ze deze beslissing hebben genomen en dat Banjer gewoon een lieve hond is.
4 maart
De reis is prima verlopen, Banjer was mooi rustig. De nacht is ook
prima verlopen.
Vanochtend even op een omheind losloopveld laten lopen. Banjer
ging helemaal uit z’n dakkie. Als K. hem roept komt hij al. Heeft
vanochtend ook al in een paar minuten de af oefening geleerd.
Hij is gewogen in de dierenspeciaalzaak en weegt net 20 kilo en is
erg mager. Hij vreet ook als een bouwvakker, is heel hongerig. Ook
zit zijn vacht vol klit. 20 maart gaat hij naar de trimster. Vanochtend
paar andere honden tegengekomen aan de andere kant van de weg,
dan staat hij rechtop aan de lijn en blaft als een gek. Gaan dus nu
oefenen op rustig volgen en wandelen zonder trekken.
6 maart
Met Banjer die nu Bill heet gaat het fantastisch. Hij mag elke dag
even racen op het losloopveld. Trekt vervolgens niet meer aan de
lijn. Bill is een blij ei wat de wereld aan het ontdekken is. Andere
honden gaat nu al prima. Vandaag een kleuterklas ontmoet, hij heeft
echt met een verbaasde blik staan kijken van wat is dat nu weer.
De auto springt hij nu ook zelf in. Dit weekend gaan ze eens kijken
op de boerderij bij de koeien. Zondag gaat hij alvast kennismaken op
de hondenschool. Training start pas in april.
7 april
Vanochtend voor het eerst met Bill naar de hondenschool geweest.
Dit was absoluut geen succes.
Bill viel alles wat 4 poten had aan. Ze hebben het nog met muilkorf
geprobeerd echter het ventje is zo bang en onzeker. Er is voorgesteld
om privé begeleiding te gaan geven. De trainster is
gedragsdeskundige.
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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.

Buddy had pijn bij het lopen. Niet constant, maar soms was hij totaal kreupel
aan beide poten. De trimster kon er niet aankomen.
Op 18 maart is Buddy naar een orthopeed geweest. Er zijn foto's van de
poten gemaakt. De orthopeed kon voelen en zien dat er tussen de kussentjes
nog meer harde knobbels zaten. Dat zou Buddy bij het lopen voelen als elke
keer een stekende pijn. Zijn andere poot compenseert dat, vandaar dat het
lijkt of hij aan beide poten iets heeft.
Over twee dagen wordt hij aan zijn voorpoot geholpen.
20 maart.
De botjes in zijn voet zaten over elkaar heen waardoor er zenuwen klem
zaten. Door tractie hebben ze die recht gezet en de kussentjes zaten
vergroeid met elkaar. Die hebben ze ook losgemaakt.
De pijn moet nu minder erg of weg zijn
27 maart
Buddy loopt weer goed. Het gaat steeds beter.....dank voor alle steun
8 april
Het herstel van Buddy gaat wat langzamer. Af en toe springt en rent hij door
de tuin, maar even later kreupelt hij weer. Tot zover...maar gaat echt veel
beter...Hij moet leren zijn poot goed neer te zetten en dat heeft tijd nodig.
24 april
Buddy is vandaag naar dierenarts geweest. Zijn poot zag er prima uit. Ook zijn gewicht (45 kilo) is goed en moet zo
blijven. Over 4 weken weer een controle. Hij mag weer hardlopen!
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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.

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat
Scooby een adenocarcinoom heeft. ( een zeer
agressieve kwaadaardige tumor die ontstaat in de
kliercellen die stoffen uitscheiden zoals slijm,
hormonen en smeermiddelen.) Zij zouden 15 maart
voor een echo naar het MDC in Amsterdam gaan om
te kijken of de lymfeklieren schoon zijn. Zo niet
heeft het niet veel zin meer.
Dit is inmiddels gebeurd en Scooby is 100% clean
en de wond is mooi genezen zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant. Hij mag weer
volop spelen en rennen. Dit was niet tegen
dovemans hondenoren gezegd. Zijn dus meteen
doorgereden naar het bos en los gegaan.
Van zijn baas kregen we onderstaand verslag:
OEPS!!! MIJN HOND HEEFT AAMBEIEN.
Toen wij eind 30 september 2018 gevallen zijn voor Smokey (wij hebben dat omgedoopt tot Scooby) had hij een
uitsteekseltje bij de uitgang van zijn anus. Dit leek inderdaad op een aambei. Dus op dierendag moest hij toch voor zijn
inentingen naar de dierenarts en we hebben haar daar op gewezen. Scooby rook nogal naar overvolle anaalklieren.
De dierenarts heeft daar dan ook naar gekeken. De anaalklieren zaten niet vol en de vraag was dan ook heeft hij moeite
met zijn ontlasting of heb je het idee dat dit hem zeer doet. Een ieder de een bouvier een beetje kent weet dat de boef
niet zal laten merken dat hij pijn heeft of het moet wel heel erg pijnlijk zijn.
Nu hadden we Scooby net 4 dagen in huis en hadden nog geen scherp beeld of hij nu daar erg veel last van had. Met de
dierenarts afgesproken dat we een maandje gingen opletten als hij ontlasting deed of dit pijnlijk dan wel moeilijk ging.
Verder kijken of het uitsteekseltje verder ging groeien. Zo ja dan moest het toch verwijderd worden.
Wij dus bij het uitlaten Scooby nauwlettend gevolgd bij het doen van zijn behoeftes. Op het 1e oog had hij er totaal
geen hinder van. En om nu een cosmetische operatie er tegen aan te gooien zagen we nu ook niet zitten. Maar een
boefje moet ook op zijn tijd wel eens naar de kapper en om er met de feestdagen in december er een beetje knap bij te
lopen is hij half december naar de trimmer geweest.
De trimster er wel op gewezen dat er een uitsteekseltje zat. Bij het ophalen zei ze meteen dat bij het trimmen het
uitsteekseltje open was gegaan en er een hoop viezigheid uit kwam. Wij meteen de dierenarts gebeld en deze heeft de
wond bekeken. Nu het open was kon ze er weinig aan doen. De wond laten genezen en antibiotica gekregen om verdere
ontstekingen tegen te gaan. In het nieuwe jaar terugkomen om nogmaals te controleren.
Nu is Scooby (gelukkig) een witte Bouvier en zagen we de achterkant steeds zwarter en viezer worden. Schoonmaken
liet hij niet toe. Nu de wond was genezen en er inmiddels weer een behoorlijke knobbel zichtbaar was is er een afspraak
gemaakt om dit operatief te laten verwijderen en voor de zekerheid te laten onderzoeken door een patholoog. De
operatie is prima verlopen en Scooby heeft daar geen hinder van ondervonden.
2 weekjes later werden we ’s avonds laat gebeld door de dierenarts, ze had de uitslag van de patholoog binnen
gekregen. Daar kwam een nare boodschap uit. De o zo onschuldig lijkende aambei bleek een agressieve kwaadaardige
tumor te zijn. Het advies was om nogmaals te opereren en minimaal 2 centimeter rondom de plek van de tumor te
verwijderen indien mogelijk.
Mijn dierenarts zei meteen dat kan ik niet aan want dan kom je uit bij de sluitspieren en het darmkanaal. Zij wilde dit
wel voorleggen aan de specialist of deze wel mogelijkheden zag. De specialist zag wel mogelijkheden maar wilde eerst
zelf de hond zien. Dus wij naar het MDC Amsterdam.
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’s Morgens vroeg daarnaartoe want indien mogelijk kon de hond
meteen in de middag worden geopereerd. De specialist zag wel
mogelijkheden en zodanig dat de hond er niet incontinent van zou
worden en de sluitspieren intact bleven. Dus wij hebben Scooby
achtergelaten en ’s avonds weer opgehaald.
Inmiddels dit hele verhaal met de bouviersupporters gedeeld. Zij
hebben dan ook contact gezocht met de vorige eigenaren en die
kwamen met het verhaal van het is een AAMBEI.
GA MAAR EENS OP GOOGLE ZOEKEN NAAR AAMBEIEN BIJ DE
HOND. Daar zult u zien dat honden nooit en te nimmer AAMBEIEN
kunnen krijgen.
En om positief te eindigen ook de specialist heeft het verwijderde
weefsel laten onderzoeken. Daar is uitgekomen dat er geen
kwaadaardige cellen meer gevonden zijn.
Verder willen wij de Bouviersupporters hartelijk danken voor de
bijdrage in de kosten en de warme belangstelling. Dit heeft ons erg
goed gedaan en we genieten nu met heel veel plezier dagelijks van onze deugniet.

Bobbie
Bobbie een teefje geboren in 2013 werd eind februari bij ons
aangemeld. Vanwege omstandigheden kreeg Bobbie niet meer de
beweging die ze nodig heeft en was het voor haar beter om te
verhuizen.
2 maart was de kennismaking met Bobbie. Er was een klik tussen de
belangstellenden en Bobbie. Ze is dus meegegaan.
Ze was voorbeeldig in de auto tijdens de lange reis naar haar nieuwe
thuis. Het nieuwe huis was natuurlijk best wat spannend. Gelukkig had
ze haar eigen kleed mee en daar ging ze lekker op liggen. Vannacht is
het goed gegaan. We hebben haar niet gehoord. Vandaag in de regen
gewandeld.
Bobbie is een uitstekend opgevoede hond. De kennismaking met onze
kat ging ook goed.
Ze lijkt zich prima op haar gemak te voelen. Soms doen we per ongeluk
iets net even anders dan dat ze bij haar vorige baasje gewend was en
dan is ze heel verbaasd.
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Sunny (Jessica)
De 4,5 maanden jonge Jessica werd bij ons aangemeld vanwege
trieste omstandigheden. Haar beide baasjes zijn ernstig ziek geworden
en hebben een lange weg van revalidatie te gaan. Jessica heeft nog
zoveel begeleiding nodig dat er maar 1 optie was en dat was
herplaatsen.
Zes april is ze door haar nieuwe baasjes opgehaald.
Wat een schat. Het is wel een pittig dametje.
We zullen onze handen er vol aan krijgen. Haar nieuwe naam is
Sunny.
Benieuwd hoe het vannacht zal gaan.
7 april
Sunny heeft ongeveer 1,5 uur geblaft en gepiept en is daarna gaan
slapen.
8 april
Het gaat het super. Ze snapt al dat ze buiten moet poepen en plassen.
Ook al haalt ze het niet altijd het begin is er en in de nacht is het ook
nog moeilijk.
Gisteren heeft ze kennis gemaakt met een hond van vrienden van mij.
Eerst heel terughoudend, maar daarna kwam ze los. En een pittige
dame. Wil meteen de baas spelen. Kortom een lekker ding! Ik ben zo
blij met haar.
9 april
Het muisje begint helemaal los te komen. Lekker rennen in de tuin. In
de bench gaat ook beter. Ze eet goed en is al redelijk zindelijk. Kleine
wandelingetjes gaan ook goed. Sommige dingen vindt ze nog
spannend. De speelgoedkist is 1 van haar favorieten.
15 april
We kunnen al lekkere wandelingen maken en crossen in de tuin is ook heerlijk. Woensdag starten we met de
puppycursus. Dus dat wordt leuk. Het is een heerlijk hondje en ze helpt mij om het verdriet om het overlijden van
Storm een plekje te geven.
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Molly
3 april kregen wij een dringende mail over Molly.
Molly moest met spoed weg! Haar baasje is opgenomen en
komt niet meer thuis en het andere baasje kan niet voor haar
zorgen. De familie en vrienden zijn niet bekend met honden en
al helemaal niet met een waakse bouvier.
Toen het bericht over Molly op onze website en Facebook pagina verscheen ontvingen we een heel aantal meldingen van
mensen die Molly wel een nieuw thuis wilde bieden. Echter van
Molly is het niet bekend of zij met katten en jonge kinderen
kan. Er vielen al snel weer een heel aantal belangstellenden af.
1 bleef er over die het helemaal met Molly zag zitten.
Ook voor het baasje en familie leek dat adres heel geschikt.
Op zeven april hebben zij Molly naar dat adres gebracht.
Zij stuurden ons dit bericht:
We zijn nu op de terugweg.
Volgens mijn moeder zijn de mensen en de plek "een droom"
voor Molly!
Zoals verwacht reageerde Molly daar grommend en waaks
maar ze negeerden haar en het ging gelijk goed. Ze konden
haar daarna ook uit wandelen meenemen zonder problemen.
Het contact met andere dieren gaan ze rustig opbouwen, tot
die tijd heeft Molly een eigen rustig plekje.
Het is fantastisch daar en het geeft een geweldig gevoel voor mijn opa ook dat we toch zo’n mooi plekje hebben kunnen
vinden.
Namens de familie wil ik de stichting en met name Paulien persoonlijk ontzettend bedanken voor haar inzet, haar
luisterend oor, de moeite haar tijd en alles!!!! Je bent een geweldig mens en wat doen jullie mooi werk!
Dankjewel!!!!
Van haar nieuwe baasjes krijgen we regelmatig een berichtje:
Molly heeft een goede nacht gehad. We hebben haar niet gehoord.
Vanmorgen lekker gewandeld.
Het gaat langzaam op Molly haar tempo. Ze ziet zoveel nieuwe dingen, water
met eenden erin, roofvogels en dan nog paarden bij de overburen die ruzie
maken.
Nu ligt ze bij ons en 3 van onze bouviers in de huiskamer. Ze accepteert onze
honden en die accepteren haar ook.
Molly kan gaan en staan waar ze wil. Als ze rust wil gaat ze naar haar eigen
huiskamertje.
27 april
Molly is haar winterjas kwijt.
Ik ben er de hele middag mee bezig geweest. Lekker op ons gemakkie gedaan.
Geen problemen. Ze liet alles toe.
Ben zo trots op Molly. Het was toch de eerste keer dat ik haar trimde.
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Tessa
Aan het gedrag van Tessa was te merken dat ze toch niet op haar
plaats was bij ons. In het belang van Tessa hebben we besloten dat
het voor haar beter is dat ze weer gaat verhuizen.
11 april was de kennismaking. De mensen hadden hun hondentrainer
meegenomen wat erg prettig was. Na de wandeling hebben zij
besloten om Tessa mee te nemen.
We zijn erg verdrietig, maar voor Tessa is dit het beste.
De nieuwe baasjes meldden ons:
“Tessa is een absolute droomhond.
Onderweg naar huis lag ze stil achter in de auto.
Tessa is goed opgeleid en vertoont geen tekenen van angst of
agressiviteit. Een hond die heel leuk is. Tessa heeft helemaal geen
stress.
We zijn dolblij !!! “

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.

6 april
Hoera, 6 jaar vandaag. Ik heb gehoord dat wij straks op pad gaan maar weet niet waarheen...........er zijn wel soesjes
gekocht voor vanavond. Nou we zien het allemaal wel. Liefs, Mats
Ze hebben mij flink laten lopen vandaag en dat op mijn verjaardag pffffff. Eerst anderhalf uur in de auto en kwamen
toen bij Het Leesten waar wij heerlijk gewandeld hebben. Toen heb ik toch ook lekker patatjes gekregen. Denk je dat je
klaar ben met wandelen, nee, dan gaan we weer naar de Juniperlaan in Apeldoorn......ook wel een leuk bos om te
lopen. Thuis gekomen en toen waren er soesjes.......tja ik had zo'n haast dat de foto niet scherp is haha. Al met al een
leuke dag!
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Vilja
Vanwege omstandigheden is er de laatste tijd niets met Vilja ondernomen. Ze kwam niet
verder dan de tuin. Vroeger kwam ze overal en dat ging prima. Vilja is een zeer lieve, mooie
slanke bouvier van bijna 8 jaar. Ze is goed gesocialiseerd en aanhankelijk aan het baasje. Ze
luistert goed.
12 april 2019 was de kennismaking. Er was van af het moment dat de belangstellenden
binnen kwamen een hele goede klik. Dus Vilja is meegegaan. Thuis was ze meteen relaxed.
Ook de wandeling ging super.
15 april
We zijn heel blij met Vilja en het gaat super goed, zit al regelmatig bij L. op schoot.
Dit is een hele goede match, dat hebben jullie goed ingeschat.

Sjors
De beslissing om afscheid te moeten gaan nemen van Sjors is een van de
zwaarste die ik ooit gemaakt heb schreef de bazin van Sjors ons. Maar
gedwongen door de omstandigheden moest ze afscheid van Sjors nemen.
Sjors is een teefje van 7 jaar. Sjors is een echte bouvier! Heel erg lief,
aanhankelijk, ontwapenend, vrolijk, sterk, erg waaks en beschermend. Het is een
blije hond!
Ze gaat voor de mensen waar ze van houdt door het vuur en heeft dus af en toe
niet in de gaten dat ze dat kan overdrijven en dat kan zich dus uiten in het willen
happen naar mensen die te dicht bij me in de buurt of op haar terrein komen.
Als snel meldden zich mensen die het wel zagen zitten met Sjors. 7 april was de
kennismaking en 13 april is Sjors verhuisd.
15 april
Het gaat het goed met Sjors. Ze is F. zijn schaduw. Van de week gaat ze naar de
trimster.

Mats(Mat)
Mats, een reu geboren in april 2010, zat al een tijdje in een pension omdat zijn baasjes
vanwege gezondheidsredenen niet goed meer voor hem konden zorgen. Op deze manier
konden ze hem nog wel elke week bezoeken, echter ze zagen in dat het voor Mats niet de
ideale oplossing was. Zij namen contact op met de fokker en samen met de fokker zijn wij
op zoek gegaan naar een perfect nieuw adres. Dat vonden wij in Duitsland en is Mats in
augustus 2015 verhuisd.
Mats en z’n nieuwe bazinnetje werden de dikste maatjes. Binnen no time was zijn conditie
op en top. In maart 2018 sloeg het noodlot toe. Het bazinnetje ontdekte een paar rare
bulten. Bij de dierenarts werd een biopt genomen en het bleek heel erg foute boel. Mats had
mastceltumoren. Hij heeft 6 maanden een behandeling met Masivet gehad. Dat is
aangeslagen en Mats is weer helemaal hersteld!
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Broes
Broes is een lieve en aanhankelijke hond van bijna 6 jaar die behoefte heeft aan lange wandelingen om zijn energie kwijt te kunnen.
Hij houdt van zwemmen en spelen met de bal. Zijn bazen konden helaas niet meer voor hem zorgen. Zij zochten een fijn thuis voor
hem. 17 maart 2018 is hij verhuisd.

Broes is al een tijdje aan het klungelen met
huidallergie. Ze hebben van alles geprobeerd aan
brokken, ook van de dierenarts.
Op advies van ons zijn ze nu vers vlees gaan geven,
verder geen andere dingen aan koekjes enzo. Het
gaat nu al een stukje beter.
Het is een ontzettende lieverd.

Noa
Noa werd bij ons aangemeld om dat zij niet meer met de andere teefjes in
huis overweg kon. Ze is heel gauw jaloers als een andere hond aandacht
krijgt. Daarom wordt Noa niet bij een andere hond geplaatst. Buitenshuis zijn
andere honden geen probleem. Noa is ook naar hetzelfde opvangadres
gebracht als waar Elvis en Simba zaten.
Noa is een aanhankelijke, lieve, slimme hond met wel een
gebruiksaanwijzing.
Er zijn verschillende mensen kennis met haar gaan maken, maar om diverse
redenen ging de verhuizing van Noa toch steeds op het laatste moment niet
door.
Na 63 dagen is Noa dan toch verhuisd.
Eerste bericht:
“In de auto naar huis heeft ze flink overgegeven. Eenmaal thuis was het
over. Ze liep lekker door het huis en kwam bij iedereen even aandacht
vragen. We zijn blij met haar.”
Bericht van de volgende dag:
“Noa heeft vannacht heerlijk geslapen in haar mand en geen kik gegeven.
Ze is nu mee naar de zaak en heeft het naar haar zin.
We gaan straks naar de dierenzaak met haar om een mooie halsband te
kopen voor haar.
Hadden nu een halsband te leen, maar die is iets te breed voor haar nekje.
Het is een heerlijk speels hondje.”
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Elvis
Elvis hele leuke lieve enthousiaste, sociale blije boef die alleen een
hekel heeft aan onzekere hele kleine hondjes. Dit is ook de reden
dat hij weg moest bij zijn baasje.
Daar was nogal spoed bij vandaar dat Elvis naar 1 van onze vast
opvangadressen is gebracht. Elvis gedroeg zich daar heel goed.
Na een aantal weken is hij verhuisd.
Eerste bericht:
“Het gaat goed met Elvis.
Hij loopt heel nieuwsgierig rond en is overal aan het snuffelen.
Gisteravond was hij mee naar boven gelopen maar durfde
vanmorgen de trap niet meer af. We hem met z'n 2e naar beneden
begeleid.
We zijn heel blij met hem. ”

Skip
Skip is een bouvierkruising van nog geen twee jaar.
Skip is goed gesocialiseerd en ontspannen in huis,
maar heeft vanuit zijn karakter als bouvier en de
eerste 12 weken op de boerderij bij zijn ouders het
waakgedrag meegekregen en ingeprent.
Hij is met goede training hier nog wel verder in te
ontwikkelen maar het waakse zal er wel in blijven
zitten.
Wij hebben nooit een waakse hond gehad en waren
ons niet bewust van het feit dat Skip zo waaks was.
We hebben zelf de poort open laten staan waardoor
Skip kon ontsnappen en de postbode bijten.
De kennismaking is 7 april geweest, maar vanwege
verplichtingen is Skip pas 20 april opgehaald.
Eerste bericht:
“Toen wij daar binnen kwamen zat Skip buiten en blafte door het kattenluik toen de deur open ging sprong hij F. nog
net niet in de armen.
De terugreis is goed gegaan, onderweg een keer gestopt.
Thuisgekomen ging ook alles goed. Ook met de andere honden gaat het prima.
Tweede bericht:
“Skip is zo verschrikkelijk leergierig. Gisteravond kon hij de trap niet op. We hebben hem daarbij geholpen. Vannacht
heeft hij netje op zijn eigen bedje naast ons bed geslapen. Vanmorgen moest hij weer geholpen worden met het naar
beneden gaan. En wat denk je nu roetsjt hij de trap op en af.
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We zijn bij ons naar het (omheinde) bos gereden en hebben Skip los gelaten met de andere 2.
Tennisbal leuk als je stuitert of als hij hem draagt. Skip luistert goed en laat zich makkelijk aanlijnen. De fietsster deed
hij ook niets vanmorgen. Hij is alleen wat terughoudend naar mannen. Het is een super lief dier.”

Skip, op de foto’s in het midden, is al helemaal ingeburgerd.

Nova
In januari 2017 hebben wij Nova, samen met haar moeder en haar dochter uit een zeer schijnende situatie gehaald. Het heel verhaal
over hen kunt u hier https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2017/nal.html lezen.

Bericht van 17 april:
“ Ik ben vandaag met Nova naar de dierenarts geweest. Ze had al
langer een beweegbaar bultje op haar hak zitten. Er is altijd vanuit
gegaan dat dit een vetbultje was.
Vanmorgen toen ik beneden kwam lag ze nog op de bank. Normaal
begroet ze me gelijk onder aan de trap. Ze was zich aan het likken
op de hak. Ik dacht dat ze er een teek had zitten. Maar nee. De bult
is in 1 dag tijd flink gegroeid. En ze had eraan gebeten tot bloedens
toe.
Volgende week woensdag wordt deze waarschijnlijke kwaadaardige
tumor weggehaald. Eerder gaat niet in verband met de paasdagen. “
Bericht van 24 april:
“Bult hebben ze mooi kunnen verwijderen.
Zag er goed uit. Nova ziet nog wat roze olifantjes voorbijvliegen.”
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Tara (Kelly)
Vanwege omstandigheden werd er voor Tara een nieuw thuis gezocht waar ze de aandacht krijgt die ze verdient. Ze heeft haar hele
leven buiten geleefd. Op 26 januari 2019 is ze verhuisd.

Ik zie al verbetering als ze mij niet ziet gaat ze zoeken. Voordien, als ze mij zag,
durfde ze niet haar hoekje uit te komen of naar haar voerbak te gaan.
Tara is voor de tweede keer in Frankrijk.
Ze heeft tot heden nog niet geblaft.
Ze is graag binnen. Als we buiten in de tuin zitten gaat ze weer voor de deur zitten
en wil naar binnen.
Ze is gepromoveerd tot mascotte van de wandelgroep.
Tara is nog wel heel timide en ligt de hele dag in haar hoekje. Als ik met haar naar
buiten wil om te wandelen moet ik de halsband om doen ze gaat dan probleemloos
mee.
Buiten aangekomen gaat ze liggen en kan ik de band afdoen. Ze loopt dan keurig
naast mij mee. Verkeer is ze niet gewend dus daar is ze aangelijnd.
Vandaag (17 april) kwam ze voor het naar mij toe zonder halsband om. Zo zie je
maar met geduld en liefde komt het wel goed.
Buiten wandelen, vindt ze leuk en loopt dan huppelend mee. Is dan een heel
anderen hond. Wij zijn heel blij met haar en ze is zo lief.
Voor vrouwen is ze niet bang en iedereen is gelijk weg van haar. Voor mannen
houdt ze afstand.
Voor het overige gaat het steeds beter nog even geduld. Ik heb zelf 1/2 tot 1 jaar
in gecalculeerd om haar vertrouwen te winnen en een blijde hond te zien. We houden contact.
Bericht van 26 april
“ Tara is een blije hond. Ze gaat met sprongen vooruit.
In Frankrijk lag ze nog de hele dag in haar hoekje. 4x per dag ging
ik met haar wandelen zonder riem.
Om haar uit haar hoekje te krijgen maakte ik haar riem vast en
legde die op haar rug. Zij liep dan naar de deur.
Daar deed ik de riem af, zij liep zonder problemen naar de lift en
naar buiten. Deed een plas en liep mee naar een plek waar ze haar
behoefte kon doen. Op een gegeven moment als er niemand was
kwam ze naar de deur.
Thuisgekomen was het weer een stap terug. Mijn kleinzoon kwam
logeren en hij is zot op dieren. Hij kon haar lokken naar de serre.
En nu loopt Tara door het huis en is heel blij en trots op zichzelf.
Zij gaat nu niet meer bij mij weg. Waar ik heen ga volgt zij zonder
dat ik haar roep. Zij heeft iets overwonnen en loopt nu blij en
huppelend door het huis.
Zit ik in de serre of achter het bureau waar ik ben: Tara ligt bij
mij.
Gelukkig krijgt ze steeds meer vertrouwen, op naar het volgende
project. Geduld, geduld is de formule.
Ik ben blij dat zij blij is en zich gelukkig voelt. We zijn er nog niet,
maar het komt helemaal goed.
Hou je op de hoogte.
Gr. R. en een poot van Tara”
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Bram (Kim)
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn
fokker. Op 6 januari 2017 is hij verhuisd.

Bericht van 22 april 2019:
“Het gaat heel erg goed. Begin mei gaan we weer
voor een paar weekjes naar Frankrijk.
Hij gaat af en toe mee met de uitlaatservice. Dan kan
hij lekker even rauzen met andere honden.
Verder gaat hij overal mee naar toe.
Hij blijft wel af en toe de macho uithangen. Hij had
een bultje waar ze even voor bij de dierenarts zijn
geweest. Die dacht dat het een ontstoken talgklier
was, maar adviseerde om het weg te laten halen.
Na advies van jullie ( bouviers hebben wel vaker last
van bultjes) hebben we het eerst even aangekeken.
Het bleek een ontsteking. Die ontsteking en het bultje
waren na een poosje weg en zijn niet meer
teruggekomen.
Kortom, het gaat supergoed!

Chico
Hallo allemaal!
Hier weer eens een berichtje van mij, Chico
Meestal plaatst mijn vrouwtje wat, maar nu wil ik zelf
ook even wat vertellen.
Mijn vrouwtje zei vanmorgen dat het dubbel feest is dit
weekend... Het is Pasen en... dit weekend is het al
weer drie jaar geleden dat ik met baasje en vrouwtje
mee naar huis mocht... drie jaar al weer! Ik kan het
bijna niet geloven!
Vrouwtje zegt dan altijd: "Time flies when you're
having fun", nou fun heb ik hoor, elke dag is een
feestje bij ons thuis!!
Baasje en vrouwtje zeggen dat dat door mij komt. Ik
ben het zonnetje in huis zeggen ze, is dat niet
geweldig?!
Groetjes en een dikke knuffel van 'blij ei' (ja, zo
noemen ze me ook) Chico
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Beer (Berend)
Vanwege het overlijden van zijn baas verbleef Berend in een pension in de buurt van
Jantina. Jantina heeft kennis gemaakt met Berend en is bij de kennismaking op 25
februari aanwezig geweest.
Ging super goed, hele leuke mensen en hele goede klik met Berend. De nabestaanden
waren er ook bij dus was best emotioneel allemaal. Omdat de nieuwe baasjes volgende
week nog wat verplichtingen hebben is er afgesproken dat ze Berend 4 maart gaan
ophalen.
Ze gaan wel deze week nog een keer naar Berend toe. Ze boeken dan overnachting
zodat ze 2 dagen met hem door kunnen brengen.
En dat is gelukt! De camping was echt super gezellig. Lekker afgelegen aan een
zandweg met een prachtige wandelomgeving. Het is uitermate goed gegaan. Heeft
lekker bij hun op de slaapkamer geslapen. Het wandelen ging perfect, niet extreem
trekken. Fietsers, wandelaars, andere honden geen enkel probleem. Het springen naar
mensen toe als begroeting moet aan gewerkt worden maar dat komt goed. Het is een
grote clown.
4 maart is Berend opgehaald. De reis is goed gegaan.
Verslag over Beer ontvangen van zijn nieuwe bazen.
“ Het zijn drukke dagen met deze lieve onbesuisde stuiterbal Beer
( en deze naam is zeer toepasselijk)
Na onze korte kennismaking, met in die week ook nog een nachtje
“letterlijk” samen logeren, zagen we een zeer enthousiaste vrolijke hond.
Natuurlijk was het enorm opwindend voor hem, zo plots met dat vreemde
stel mee. Dat hebben we ook gemerkt, met stressreacties welke horen bij
dit zo spannende avontuur voor hem. Toch zag je hem volop genieten
tijdens die lange wandelingen, het s’ avonds gewoon in de kamer zijn en
zeker dankzij die “open” slaapkamer ook nog met die “vreemden” slapen!
Want we waren nog niet boven of meneer was er al, jawel, met een
directe “boem” ik lig…!
De dag van ophalen;
Beer was dol enthousiast iedereen te zien.
Niet zonder reden zijn we eerst een lange wandeling gaan maken, de reis
van bijna 2,5 uur is vlekkeloos verlopen.
Weer alles nieuw, en met waarschijnlijk nog geuren van onze Saar, wordt
alles spannend besnuffeld!
We laten hem lekker zijn gang gaan, ook in de tuin, en met lekkers plus zo’n
heerlijk kauwstaaf ploft hij rustig bij ons neer. Die avond direct al de eerste
hondentraining met de clickermethode, een geweldige manier om je hond op
een positieve manier te laten leren. Enfin, Beer was daarna echt moe, en
heeft hij zonder een kick heerlijk geslapen.
De volgende dag uiteraard één (grote) brok vrolijkheid toen wij weer naar
beneden kwamen. De volgende avond heeft Meneer een poging gedaan naar
boven te gaan, dat lukte niet. Vriendelijk doch beslist hem in zijn mand
gestuurd. Heel braaf gedaan, en met een kluifje beloond en niets meer
gehoord.
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Deze hele week is opbouwen van vertrouwen, samen
wandelen in de duinen of elders, rustmomenten, spelen,
leermomenten, etc. Wij zien hem met de dag meer
ontspannen worden.
En ja, soms moet je iets anders verzinnen, een voorbeeld;
Hier komen? Dat is een leuk spelletje!
Maar als ik gewoon even op mijn hurken ga zitten? Hem
dan roep? Nou, als een speer is hij er!
We doen zoekspelletjes, nu nog heel simpel, wat voer zo
her en der in tuin en gang. En wat vindt hij het leuk!
Elke dag een stap dichterbij naar een fijne band tussen
hond en mens.
Een band van wederzijds vertrouwen en respect. Dat kost
tijd, tijd om elkaar te leren kennen, te wennen en te weten.
Maar hoe fijn is het, steeds meer rust te creëren in deze zo
enthousiaste hond. Een hond die nog steeds lekker gek
mag doen, maar niet altijd.
Momenten van spelen, rust, leren, je eigen regels invoeren
maar ook die zogenoemde “qualitytime”, gewoon even
samen zitten, tegen je aan of zelfs op schoot, jawel ook
deze reus geniet daar zichtbaar van.
O ja, bezoek? Wauw alle feestbellen rinkelen bij Beer, maar
hoe ermee omgaan? Negeren, nogmaals negeren en
negeren. Totdat hij beseft, hé, ik krijg géén aandacht, en
ja, dat gaat nog wel even duren met dit zo blije mormel.
De kennismaking met A., ons kleinkindje van nog géén
twee jaar en wat was hij nieuwsgierig, naar dit kleine
meisje zonder maar een spoortje van angst voor dieren. Natuurlijk A. eerst op de arm, later op schoot plus
overenthousiaste en nieuwsgierige Beer aan de riem. Dus op ooghoogte van Beer, zodat springgedrag absoluut niet
nodig was. Maar meneer kan kruipen hoor! Liggend op de grond, kruipt hij kwispelend naar A., likt hij haar handje,
besnuffelt haar op een hele vriendelijke manier en er volgt nog een vrolijke zachte begroetingen met zijn neus. Hij
wordt uiteraard beloond met iets lekkers.
Hij weet inmiddels dat hij eerst even op moet drogen na een natte
wandeling voordat hij de kamer in mag.
Die middag een fikse duinwandeling en op een terras, nu heel rustig,
midden in die duinen kennis gemaakt met wel zeer brutale kippen.
Alleen, tja, mag je niet eens even daar vrolijk mee spelen, moet je
weer gaan liggen, enfin, het levert wel een stukje kaas op.
Ook al wil hij nog weleens wat gappen zoals een pantoffel, laatst het
zakje met beloningen, maar met een heel kalm en rustig “Nee Beer”,
laat hij dat alles eigenlijk direct vallen. Met speelgoed leren we hem
nu het loslaten terwijl wij het ook vasthouden, dat gaat steeds beter!
Nog maar een week hier, en wij verbazen ons over Beer!
Blij ons weer te zien in de ochtend, het gespring is inmiddels
afgenomen, even bij beide op schoot hangen aan tafel, en dan lekker
languit op het kleed in de kamer liggen. Maar soms heeft hij de
kolder in de kop. Pardoes op de bank en op schoot springend, alsof je
maanden bent weggeweest.
Met weer vier poten op de grond? Inderdaad, aandacht en een kleine
beloning.
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Ook bij de hondenschool verbazing, dat hij nu al zo goed luistert in een week.
Alhoewel, als één van ons bij het hek staat? Weg aandacht en een begroeting volgt! Hij is er nog niet overheen
gesprongen, maar dat scheelt niet veel…
Ook is er deze dag afgesproken met onze trimster.
Zoals altijd de eerste trimbeurt, blijven we, helpen
mee de hond te kalmeren en gerust te stellen.
Nou moet ik eerlijk bekennen, er valt met R. niet te
spotten! Stapelgek op honden, meerdere lastige of
moeilijke honden opgevangen, groot en klein, en zeer
doortastend.
Wat ik eigenlijk al verwachtte, gebeurt bij R.;
Beer, natuurlijk dol en te enthousiast kennismaken,
snuffelt de omgeving af en wordt na een tijdje door
ons op de tafel gezet. Niets géén druk gedrag, niets
géén pogingen direct van de tafel te springen.
Ongelooflijk, pas na ruim twee uur, bij de laatste
klitten, laat hij merken dat het voor hem klaar is en
we besluiten iets later te stoppen.
Wij? Supertrots uiteraard, gaan als beloning met hem
richting C.,een afgesloten park, geschikt voor
(weglopende) honden, dus voor het weer eerst los!
In storm en regen, maken we de riem los, hij heeft het eerst niet door, maar dan? Geweldig, rennen, rennen en nog
eens rennen. Het resultaat? Een blije hond die meer interesse heeft voor ons spel dan de omgeving.
Weer later, prachtig weer, en ja, nu veel, veel honden! WAUW, spelen, spelen en spelen, met zijn gebruikelijke giga
enthousiasme! Wat echt niet wordt gewaardeerd door alle aanwezige honden, en dat waren er best veel in verschillende
maten! Wij zijn niet meer in beeld! Ja, af en toe, even terloops een “neusje”. Beer rent, vliegt en “Liked” elke hond op
soms verre afstand van ons, nou omgekeerd niet hoor!
Maar toch na weer een grauw? Hij gaat
niet door, probeert het wel, maar
gedraagt zich eigenlijk als een
onuitstaanbare puber voor die andere
honden! Er ontstaat daardoor gelukkig
geen kritieke situatie, alleen een
loslopende giga blije hond die op dat
moment puur aan het genieten is. En
denkt dat iedere hond minstens net zo
blij is…
Beer leert elke dag, is een echte boef,
maar ook nog een grote puber en zelfs
een pup op verschillende momenten. En
ja, zeker slim! Begrijpt vrij snel wat de
bedoeling is, en jawel voert het uit.
Natuurlijk zijn we er nog lang niet, Beer
leert, wij leren van Beer, elke dag, elk
moment een stapje richting dat
vertrouwen in elkaar.
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Wat ontvangen foto’s
Stoere boeven en hun knuffel

Mats

Nero

Buddy

Diesel & Billy bear
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Saar heeft weer een rozet behaald

Met Trix (11 jaar) gaat het super.

Diesel was op de Crufts. (de grootste hondenshow in Engeland)
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Jack is op vakantie aan zee.

Arkos in pyjama
Nikan en Brenna

Cita op het strand

Basco en zijn nieuwe vriendin

Zo komt Stevie de zondag wel door

Mats in de bloemen
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Jill in haar zomertenue

NIET achter de kipjes aan Stevie
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Itam en Taar kop op kont

Ook Sasja was op vakantie

Speciaal paasontbijt voor Noor en Iris

Na alle paasdrukte heeft Whiskey even tijd voor zichzelf

Vera ligt hier wel goed. Geniet van het zonnetje en de afkoeling
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In maart en april waren onder andere jarig

Arkos was voor de negende keer een birthday boy
Stevie vierde zijn 1ste verjaardag

Ook Mats was jarig en is 6 jaar geworden.
De 10
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de

verjaardag van Chap

Mats is negen jaar geworden.

Jetske aka Jettekind, Jet raket, Jetje,
Jetteketet is 4 jaar geworden.

Elvis vierde zijn 5de verjaardag

Hiep hiep hoera Broes is 7 jaar!

Het was feest bij Guus. Hij werd 4 jaar.
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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.

Bella
16 maart 2008 – 5 maart 2019

Begin 2011 ben ik vanuit Eindhoven afgereisd naar Rhoon. Jullie hadden een bouvier gevonden die mogelijk zou
matchen bij mijn Cavalier en mijzelf. In Rhoon maakte ik kennis met R., de bazin van Boef (geboren maart 2008)
Ook de twee honden werden aan elkaar voorgesteld. Met de Cavalier was er niet direct een klik, de bouvier was
nogal groot en Nelson was daarvan onder in de indruk.
Na een gezellig gesprek en een korte wandeling met beide honden besloot ik in goed overleg met R. dat de hond
met mij mee ging naar Eindhoven. R. zou mij na een paar maanden komen bezoeken. Helaas is dat nooit gebeurd.
Nelson en Bella (voorheen Boef) werden goede maatjes, onafscheidelijk. Bella werd dagelijks uitgebreid door
Nelson gewassen en zij liet dat allemaal toe. Ze genoot van de aandacht. Na een aantal jaren verhuisden wij allen
naar de gemeente Maasdriel waar we gaan samenwonen met nog drie andere honden. Een vrolijke boel, nooit een
gevecht, iedereen wordt geaccepteerd door elkaar. Tijdens de wandelingen langs het water zijn alle honden blij en
vrolijk. Bella geniet van het water en loopt dartel door de branding.
Nu ruim 1,5 jaar geleden moeten we afscheid nemen van Nelson de Cavalier, het maatje van Bella. Gelukkig leven
de honden in het hier en nu en heeft Bella er geen nare ervaring aan over gehouden. Ze heeft nog een
hondenmaatje over. Al haar hele leven is Bella gevoelig op haar darmflora. Hiervoor krijgt al een aantal jaren
speciaal voer en daar gedijt ze goed op. Een aantal weken geleden gaat het opnieuw fout: diaree en braken. Ik zit
bijna dagelijks bij de dierenarts. Ze krijgt diverse medicatie en ze knapt op. De dierenarts stelt voor om een echo
te laten maken van haar buik. Ze heeft een verdikking gevoeld bij de milt en wil een tumor uitsluiten. Het
bloedonderzoek geeft helaas geen uitsluitsel.
Natuurlijk gaan we met Bella naar de specialist in Utrecht voor die echo. Daar zien zij een afwijking bij de milt en
bij de alvleesklier. Ter plekke wordt van beide een punctie genomen voor verder onderzoek. Deze week volgt de
uitslag. Maar de situatie van Bella verslechtert. In het weekend opnieuw naar de dokter. De medicatie die zij krijgt
toegediend zouden haar moeten ondersteunen en comfort moeten geven. Het mocht helaas niet meer baten.
Vanmorgen (4 maart 2019) wilde Bella niet eten. Ze kwam moeizaam overeind. De medicatie sloeg niet meer aan.
Na overleg met de dierenarts heb ik daarom besloten de uitslag niet af te wachten en haar verdere pijn en ellende
te besparen. Vanmiddag is Bella rustig ingeslapen en 5 maart is haar crematie geweest.
Bella is net geen 11 jaar geworden.
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Atos
21 september 2009 – 22 maart 2019

Atos stond in december 2015 op marktplaats. Wij hebben de toenmalige baas gebeld. Pittige hond, geschikt als
erfhond. Verder is ons toen niets verteld. Nadat Atos bij ons was aangemeld hebben we een belangstellende
benaderd. Na telefonisch contact heeft hij Atos bezocht en meegenomen.
Wegens een bijtincident bij die eigenaar hebben wij Atos ondergebracht in een opvang in Duitsland.
Dit om te voorkomen dat hij zou worden geëuthanaseerd.
Hij heeft van april 2016 tot september 2017 in de opvang in Duitsland gezeten.
Toen werd hij geplaatst bij mensen in Duitsland. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot sociale huishond.
Op 23 maart 2019 kregen wij bericht dat Atos de dag ervoor is ingeslapen.
Hij had een milttumor waar niets meer aan te doen was.
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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:
Juni/Juli 2019

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,
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: Babs
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