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Per 1 juni 2019 verzorgt Stichting Bouviersupporters ook de
herplaatsingen voor de rasvereniging Boe4.
Enige tijd geleden werd Jantina gebeld door de voorzitter van ras vereniging Boe4 Anton van den Berg.
Zij wilden heel graag een samenwerking met ons met betrekking tot
herplaatsingen.
Na overleg met ons bestuur, de teamleden en met het bestuur van de
Nederlandse Bouvierclub hebben wij groen licht gegeven. Ook de leden
van Boe4 hebben in hun ledenvergadering volmondig JA gezegd tegen dit
plan.
Vanaf onze oprichting, nu bijna 10 jaar geleden, bestaat er al een
samenwerking en goed contact met de Nederlandse Bouvierclub.
Nu komt vereniging Boe4 daar dus bij en zijn wij voor beide
rasverenigingen het aanspreekpunt met betrekking tot herplaatsing.
Elke bouvier heeft recht op een fijn thuis en daar dragen wij al jaren zorg
voor.
Wilt u meer weten over de Vereniging Boe4 ga dan naar de website van
de Vereniging Boe4 (https://www.boe4.nl/)
Op 30 mei zijn wij aanwezig geweest op de eerste bouv-actiondag. Het
was erg gezellig en we hebben genoten van de aanwezigheid van Dunja.
Echt een lief omaatje.
23 juni was de wandeling op het landgoed van kasteel Groeneveld. Een
verslag over de wandeling staat op pagina 22.
Tot slot wensen wij u een fijne en ontspannen zomervakantie, samen met
uw bouvier(s).
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
5 juli 2019

Achtergrond: Dunja
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2019

Basco

Boyd

Don

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 nog op het programma:
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1 september dag van de Bouviervrienden in Zwolle
15 september: Jonge honden dag NBC in Heteren
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.
Het negatieve saldo dat hier onder staat gaat alleen over de maanden mei en juni 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 mei 2019 t/m 30 juni 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

835,00
------------

Totaal ontvangen

€

835,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:

Opvang en medische kosten

€

1.327,94

Kosten activiteiten
Telefoonkosten

-

111,53
35,20

Websitekosten

-

6,99
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-

-/- 1.481,66
----------------€
646, 66
=========

Achtergrond: Quin
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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.

Nox
In het magazine van april 2019 vroegen wij nog uw aandacht voor Nox een 3
jarige gecastreerde (werklijn) reu met stamboom.
Vanwege zijn extreem waakse gedrag werden er mensen gezocht bij wie zijn
waaksheid een potentieel pluspunt is en geen stressfactor.
Na een aantal weken kregen wij van zijn baasjes dit bericht:
“Met het verstrijken van de weken hebben wij ook het roer omgegooid en de
teugels weer meer in handen genomen. Zijn waken zal altijd een groot deel van
hem zijn, maar we zetten hem nu consequent in de kennel als er onbekend volk
is en zijn extra oplettend.
Momenteel werkt dit voor ons als gezin (inclusief Nox).
Verder ben ik aan het kijken om met hem individuele training te gaan volgen om
het scherpe wat verder af te vlakken. Het vertrouwen is weer aan het groeien.
Wat ik wil zeggen is dat we voor een nieuwe start willen gaan en dat jullie mogen
stoppen met zoeken.
We zijn er nog niet helemaal, maar we hebben het gevoel goed op weg te zijn.
Heel erg bedankt om ons op zo een positieve manier te willen helpen.”

Cita
Vanwege omstandigheden moest Cita in oktober 2018 verhuizen.
Eind april 2019 kregen wij het bericht dat Cita in een spoedkliniek opgenomen is
geweest. Ze was al een aantal dagen wat timide, sloom en wilde niet eten en was
veel afgevallen.
In de kliniek kwamen de dierenartsen tot de conclusie dat Cita hemolytische anemie
heeft. (is een auto-immuunziekte, waarbij de rode bloedcellen door het eigen lichaam
worden afgebroken. 1 op de 3 honden met immuungemedieerde hemolytische anemie
overleeft de acute fase niet. Van de andere honden kan de helft op termijn van de
medicatie af, de andere honden worden op effect behandeld.)
Cita heeft een bloedtransfusie gehad en daar is ze duidelijk van opgeknapt. Al snel
daalde het hematocriet(Ht) (is een maat voor de hoeveelheid rode bloedcellen in
verhouding met de rest van het bloed.) weer.
Misschien had Cita een tweede transfusie nodig. Omdat ze levendig oogde mocht ze
mee naar huis. Wel kreeg ze medicijnen mee.

In lijn van Cita haar vader komen schildklierproblemen en vitamine B12
tekort voor. Daarom is het bloed van Cita daar ook op onderzocht.
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Bericht 1 mei:
Door de medicijnen moet Cita wel vaker naar buiten. Ze drinkt erg veel dus ze plast ook veel. Vanmiddag kregen we
uitslagen van bloedonderzoek met betrekking tot schildklier en vitamine B12.
Schildklier was niet helemaal in orde maar internist wil daar pas iets aan doen als ze stabieler is. B12 tekort is er wel,
maar niet zodanig dat het de hoofdoorzaak kan zijn van de bloedarmoede.
Maar kuur van B12 injecties is gewenst; pillen geven vaak niet gewenste resultaat, vandaar voorkeur voor injecties.
Direct afspraak gemaakt met dierenarts, daar konden we 18:45 nog terecht. Na de prik in bil de situatie nog even
besproken met dierenarts, zij vindt het beter dat MCD de resultaten van totale bloedonderzoek met ons bespreekt, daar
zijn ze veel deskundiger. B12 kuur omvat 5 injecties, om de 5 dagen. Gelijk volgende afspraak gemaakt voor maandag
6 mei.
Bericht 2 mei:
Het gaat redelijk met Cita, ze drinkt nog veel en is weer energiek, heeft steeds zin om te gaan wandelen.
Bericht 3 mei:
Uitgelaten om 6:00, ging goed. Maar ze zal honger hebben/krijgen want ze mag tot onderzoek niet meer eten, alleen
drinken.
Om 15:30 bij MCD, bloed afgenomen en onderzocht. Bloedwaarde (Ht) is nu 25%, was 15%. Internist was zeer
tevreden. We kunnen stoppen met antibiotica, alleen doorgaan met Prednison. Volgende afspraak vrijdag 17-5 voor een
nieuwe test. Lopen mag zo lang als ze zelf wil.
Veel drinken is goed, is bewust (mede)
veroorzaakt door Prednison Gewicht
wel wat afgenomen, nu 23,5 kg dus
Cita gaat komende weken op
krachtvoer.
Bericht 6 mei:
Het gaat goed. Vanmiddag weer naar
dierenarts geweest voor b12 prik. Was
een wandeling van ruim een uur, geen
probleem voor Cita. Gewicht baart me
nog wel zorgen, nu 22,9 kg. Dus de
porties worden wat groter. Gaat
makkelijk want ze heeft constant
honger nu.
Bericht 17 mei:
Hallo allen, hier weer een update. We
zijn net weer terug van MCD. Internist
is tevreden, ziet er allemaal goed uit.
Bloed afgenomen, wordt nu
opgestuurd voor uitgebreid onderzoek,
maandag de uitslag. En wij zijn ook
tevreden, ze eet en drinkt goed en
veel. Ze is blij en enthousiast, alleen
maakte ze wel bijzondere jank- en
huilgeluiden in het ziekenhuis, we
kregen er de slappe lach van.
Bericht 20 mei:
De uitslagen waren goed. Mocht ze een
terugval krijgen moeten we meteen
komen. Voor nu mogen we lekker met
Cita op vakantie.
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Bas (co)
Basco is een jonge reu van 9 maanden waarvoor er vanwege
omstandigheden een nieuw thuis gezocht werd.
18 mei 2019 was de kennismaking. Basco is meegegaan.
Berichtje van de nieuwe baas:
" Na een lange reis (700 km) zijn we weer thuis. Alles is goed gegaan.
Het was een zwaar afscheid voor zijn baasjes. Wij hadden het er ook
moeilijk mee.
Hij is nu al lekker met onze andere hond aan het spelen.”
19 mei
De nacht is goed gegaan. We zijn naar een dierenwinkel geweest om
een riem te kopen en daarna naar het strand.
Bas en onze jack russell zijn al dikke vriendjes.
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Boyd
Boyd is een lieve jonge reu geboren in augustus 2018. Boyd woonde nog bij zijn beide ouders en nog drie andere
honden. Daardoor kreeg hij te weinig individuele aandacht en dat verdient hij wel.
15 juni was de kennismaking. Die ging super. Ook met de andere hond. Dus
Boyd is meegegaan.
Eerste bericht:
“Boyd is de nacht best goed doorgekomen. Het was een wat onrustige avond
omdat er veel jongeren in de buurt van examenfeestjes kwamen en
luidruchtig waren. Heeft eerst geblaft toen lag hij in de gang. We hebben onze
andere hond uit de bench gehaald en toen was het goed.
Hij is wat onrustig als hij P. bv even de kamer uitgaat.” (dat is normaal.)
Bericht van 19 juni
“’s Nachts is Boyd nog een joeler hoor. Alle deuren staan open zodat hij ons
overal kan horen. Maar hij blijft maar doorgaan. Voor de relatie met de buren
slaapt P. nog maar op de bank. We zijn met privé training begonnen zodat we
kunnen instromen bij een cursus.”
Bericht van 25 juni:
“ Boyd heeft nu twee nachten zonder problemen doorgebracht. De
gedragsdeskundige heeft goede tips geven waar we wat mee kunnen.
Donderdag gaan we beginnen met de cursus.”

Don
Don is een reu van net 1 jaar afkomstig uit werklijn.
Hij heeft nog niet veel geluk gehad in zijn leventje. Uit het nest kwam hij bij
een handelaar terecht. De mensen die hem daar gekocht hebben gingen
scheiden. Via marktplaats kwam Don bij wat oudere mensen. Vanwege ziekte
moesten zij hem weer afstaan. Bij de baas waar hij daarna kwam heeft hij een
aanvaring met een andere hond gehad en moest hij op stel en sprong weer
weg.
Don is naar een van onze opvangadressen gebracht. Hun verslag:
Don gaat niet met alle andere honden goed. Met de meeste wel. Voor mensen
is Don een tophond. Lief en aanhankelijk. Het is een grote knuffelkont. Is nog
wat nerveus.
We zijn bij de dierenarts geweest daar gedroeg hij zich prima en is gezond
verklaard. Er is een foto van zijn heupen gemaakt. Daar is niks mee aan de
hand. Ook zijn knieën voelen goed.
Don heeft wel weing bespiering en is wat mager. Met de juiste training en voer
komt dat wel goed. In de auto was hij ontspannen. Ging lekker liggen.
Het is een lieve hond, is leergierig, enthousiast en krijgt graag aandacht.
Heeft behoefte aan veel beweging. Er zit geen kwaad in!
20 juni was de kennismaking en dat ging goed. Don is meegegaan.
De reis in de auto is goed verlopen.
Don heeft nu tijdelijk een halti om met uitlaten. Daar reageert hij prima op. Trekt bijna niet.
Heeft 1 uitval naar een kat gedaan en toen was het over. Tijdens het wandelen kijkt hij haast niet naar andere honden.
Heeft de boel verkend en slaapt nu lekker. Het is een lieve hond.
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Mazarine

Het is al even geleden. In 2014 na het overlijden van onze vorige 'asiel bouvier' kwam Mazarine in ons leven.
Wij waren op zoek naar een bouvier, maar vonden weinig tot geen boefjes in België. Na veel opzoekwerk kwam ik de
bouviersupporters tegen. Aanmelding in juli 2014 gedaan bij de stichting.
Het gaat wat tijd kosten dachten wij en blijkbaar was het ook niet zo makkelijk om een herplaatser van Nederland in
België te krijgen.
Twee dagen later een mailtje van de Bouviersupporters: “ Hallo, er zitten twee bouviers in een asiel in Chastre (België),
net over de taalgrens.” Wij zijn dezelfde dag naar het asiel vertrokken en thuisgekomen met Mazarine.
De eerste 1.5 jaar van haar leven was allesbehalve leuk geweest :-) Maar ohh wat is ze opengebloeid vooral na de
komst van Nils.
We wisten niet toen we haar mee naar huis namen dat zij een stamboom heeft. Na veel opzoekwerk hebben we ontdekt
van waar ze kwam en zijn we op bezoek bij de kweekster in Duitstalig België geweest.
En zijn we met een tweede bouvier onze 'spring in 't veld' Nils naar huis gekomen.
De verandering in Mazarine haar gedrag was bijna spectaculair te noemen, er kwam ineens geluid uit, was even
schrikken. Mazarine is blijven groeien en opengebloeid tot een fiere prachtige gevoelige dame.
Bedankt bouviersupporters. Mazarine en Nils.
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Molly
Even een update van molly.
7 april werd ze door haar baasje gebracht.
Thuis ging het niet meer wegens allerlei omstandigheden
Molly was een lekkere dikke bouvier die de kantjes afkeek
en
zeer beschermend naar haar baasje was .
En dan denk je oei hoe gaat dat goed komen?
Even wat drinken met de baasjes en rondleiding naar de
andere dieren en dan komt het moment baasje gaat weg.
Een droevig moment voor allemaal.
Toen met Molly een wandeling gaan maken. Ze draait 180
graden om. Niet meer grommen naar ons, maar zeer lief.
Ze heeft hier haar eigen huiskamer nu met een nieuwe
grote mand haar eigen dekentje erin.
Er zat een nieuw kussen in, maar die heeft ze echt gesloopt
binnenvoering eruit.
De andere bouviers hier laat ze even zien en horen dat ze
er is. Ze springt er op af en dan niks. Maakt geen indruk.
Een van onze andere bouviers heeft pups gehad. Ze ging
daar de tweede dag kijken maar vond er niets aan. Die
piepers. Toen de pups groter werden liet ze door middel van
grommen weten dat ze niet gediend was van pups aan haar
lijf. Geeft niets leren de pups alleen maar van. Als ze echt
rust wilde ging ze naar haar kamertje. Intussen zijn alle
pups weg en is de rust weer gekeerd.
Al met al trots op Molly en zeer welkom in ons dierengezin.
We hopen nog heeel lang van haar en haar eigen ik te mogen genieten.

Sunny
In april 2019 werd er voor de toen 4,5 maanden jonge Sunny vanwege trieste
omstandigheden een nieuw thuis gezocht. 6 april is ze door haar nieuwe baasjes opgehaald.

Bericht van 19 juni:
“Sunny groeit als kool. Het gaat heel goed met haar. Het is een heerlijk speels
hondje.
Ze had laatst wel een grasaar in haar oortje en was benauwd. Onder narcose is de
aar verwijderd en is haar keel bekeken. Ze bleek een keel ontsteking te hebben.
Dat gaat nu al beter.
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Vera
Er was mij al een paar keer gevraagd om iets over Vera te schrijven en daar had ik ja op gezegd maar omdat ik niet
echt een schrijver ben, duurde het even voordat ik er echt de tijd voor nam om iets op te schrijven, vooral ook omdat je
over Vera wel een boek kan schrijven.
Vera is nu ruim twee jaar bij ons en ja waar zijn we ooit aan
begonnen. Wij waren op zoek naar een nieuwe bouvier, nadat we
onze vorige hond een maand daarvoor op de leeftijd van 13,5jaar
moesten laten inslapen. Dat was onze tweede herplaatser samen. Ik
heb vanaf mijn 11de jaar al bouviers gehad en toen we gingen
trouwen had ik al een bouvier die ik ook meenam. Op facebook zag
ik Vera staan maar vond dat ik op deze lelijke hond niet hoefde te
reageren. Prompt werden we door Mascha gebeld of dit niet een
hond voor ons was maar ik had zo nog wel mijn twijfels. Vooral past
deze hond wel in een rijtjes woning in een woonwijk. Het was dus
even nadenken en in die week werden we door Jantina gebeld, we
hadden heel veel vragen en ze waren er beide van overtuigd dat
deze hond bij ons paste. Een paar dagen later zijn we dus naar het
hoge noorden gereisd en werden we hartelijk ontvangen door
Mascha en zijn we naar het pension gegaan waar Vera werd
opgevangen. Vera was inderdaad niet de mooiste hond met haar
kale neus, mager en een beschadigd blind oog, maar we besloten
haar wel een kans te geven.
Thuis merkten we dat Vera een hele onzekere hond was en bang was voor alles en nog wat, maar met veel liefde en
aandacht moet dat toch wel goed komen??? Het viel op dat ze niet rustig ging liggen, maar altijd zo ging liggen dat ze
snel weg kon komen om eventueel te kunnen vluchten. Als we eerlijk zijn en als we hadden geweten dat er zoveel
achter deze bijzondere hond zit, waren we er echt niet aan begonnen. Maar…. om haar weer naar een andere baas te
doen, we zijn al de vierde “eigenaars”, willen wij haar zeker niet aandoen, ze heeft al zoveel meegemaakt…..
Wat hebben we allemaal met haar meegemaakt.
Het weglopen: Toen we Vera kregen stond ze bekend als wegloopster bij
haar laatste eigenaar en er was aangegeven dat ze een einzelgänger is. Dat
hebben we geweten!! Het is niet op twee handen te tellen hoe vaak ze weg
is gelopen. Ze kon zich uit de halsband en tuig rukken maar ook als een
olifant door je heen rennen als je de deur op een kiertje open deed want
dan was ze gewoon weg. Het hek is twee keer verhoogd, want deze dame
sprong er gewoon overheen. We hebben haar heel wat keertjes moeten
zoeken en kwamen daardoor te laat op ons werk. We hebben echt gedacht
van wat moeten we hiermee. Zelf naar huis komen deed ze niet en als ze
gesignaleerd was, moest het vrouwtje haar ophalen want als ze was
weggelopen kwam ze echt niet bij het baasje en ook bij het vrouwtje kwam
ze in het begin nog heel twijfelend maar later was ze toch wel heel blij dat
we haar gevonden hadden. Na ruim anderhalf jaar en zeker als het vrouwtje
thuis is, kunnen we gewoon de deur open zetten of het hek even open doen
om bijvoorbeeld je fiets binnen/buiten te zetten. Het weglopen is gelukkig
opgelost.
De auto: In het begin wilde ze helemaal niet mee met de auto, rende er hard voorbij, dus uitkijken dat je niet viel als je
haar aan de lijn had. Als ze eenmaal in de auto zat, had je het volgende probleem; hoe krijg je haar er uit zonder dat ze
uit de auto vliegt en wegrent als je de klep een klein stukje open doet. Hierbij zijn man en dochter beide een keer
gevallen, want als ze eruit ging trok ze je gewoon omver omdat ze dan zo snel mogelijk van de auto probeerde weg te
wezen. Staart tussen de poten en eigenlijk in paniek. Blijkbaar had ze hier zo een slechte ervaring mee! Inmiddels gaat
ze wel graag mee in de auto. Bij huis moet je goed opletten want soms is de klep nog niet open en wil ze er al in, of je
krijgt de tijd niet om de afdekking in de kofferbak open te zetten, want dan zit ze er al onder. Voordat ze de auto in
mag kan ze geen seconde even zitten (wachten)en dat zien we thuis bij heel veel dingen. Als ze uit de auto mag blijft ze
nu wel zitten tot we de riem hebben en als ze dan op commando eruit mag, dan moet ze toch altijd even een stukje
van de auto afstaan met staart tussen de poten, maar ze herstelt zich dan snel. Ze weet nu dat het altijd leuk is als we
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met de auto weggaan. Als we na de wandeling terugkomen bij de auto, moet je haar wel op tijd vastmaken want dan
gaat ze echt niet uit vrije wil de auto in en loopt de auto het liefst voorbij en blijft op veilige afstand staan. In de buurt
van de auto gaat ze ook al langzamer lopen en vlak bij de auto loopt ze er snel met een grote boog omheen. Het ziet er
vaak lachwekkend uit.
Vera uitlaten: In het begin vond ze het heel spannend en maakte zich erg
klein als je de riem om deed en ging er als een raket vandoor als je de deur
open deed om te vluchten. Het was altijd opletten dat je niet getorpedeerd
werd, maar gelukkig is dat ook veranderd. Als ze nu denkt dat ze uitgelaten
gaat worden is ze zo ontzettend enthousiast dat ze staat te springen en
rondjes te draaien, zodat alles wat in de buurt ligt of staat omver gaat. Ze is
dan echt een olifant. Je zou verwachten dat als je een keer tegen de
verwarming aan knalt je de volgende keer wel uit kijkt. Vera dus niet. Ze is
dan zo hyper dat er weinig rust in haar te krijgen is. We hebben van alles al
geprobeerd, maar ze kan zich absoluut niet concentreren en langer dan twee
seconden stil zitten. Als we nu de deur open doen dan blijft ze “keurig” even
zitten voordat ze naar buiten gaat. Eenmaal buiten moet ze dan echt even
alle energie en spanning eruit gooien en rent ze rondjes om je heen en gaat
springen en bij vrouwtje met wat happen erbij. Haar tong ligt dan al bijna op
de grond voordat we twee straten verder zijn. In het begin begon ze ook te
blaffen en wist de buurt dat we haar uitlieten, maar dat is nu niet meer zo.
Het netjes naast lopen is bij het vrouwtje dan ook nog niet gelukt, want ze
vind het heel moeilijk om zich in te houden. De buurt is wel heel interessant
en als je teveel druk op haar legt, of als ze teveel prikkels krijgt weet ze het
niet meer en gaat ze tegen de vrouwtjes opspringen en happen. Op vele
manieren is er getraind om dit af te leren, we hebben zelfs een
gedragsdeskundige aan huis gehad, maar ook die kon er ook niets mee,
mede omdat Vera geen beloningen aanneemt. Je kan de lekkerste dingen voor haar neus houden, maar meestal draait
ze haar kop gewoon weg. Bij uitzondering pakt ze het aan en loopt weg om het heeeel soms daarna toch op te eten.
Onze dochters (23 en 25jaar) die in het weekend wel eens thuiskomen, laten haar om deze reden dan ook bijna niet
meer uit. Bij de baas doet ze het happen niet, dan is haar gedrag bij het uitlaten veel gematigder. Veel mensen in de
buurt zeggen: wat een vrolijke drukke hond hebben jullie, maar die andere honden die jullie hadden liepen altijd los bij
jullie, waarom deze niet? Het echt netjes naast lopen heb ik ook maar los gelaten, ze mag iets vooruit lopen, maar ze
mag niet echt sjorren. Als ik stop dan komt ze ook wel keurig terug en begint zelfs al beloningen van mij aan te nemen.
Dus gewoon hier nog wat langer geduld in hebben en wie weet krijgt ze ooit die rust in haar kop. Lopen we terug naar
huis dan gaat ze twee straten daarvoor al heel langzaam lopen en loopt ze achter je en soms moet je haar bijna
meeslepen. Heb haar wel eens in de straat los gemaakt om te kijken wat ze gaat doen, maar ze komt dan wel gewoon
achter me aan naar huis toe.
Het wandelen en andere honden: In de eigen omgeving durf ik haar niet los te
laten als er andere honden in de buurt zijn, want ze kan heel wisselend
reageren. Na haar schijnzwangerschap, vulva en baarmoederontsteking en
daarna sterilisatie is haar gedrag naar andere honden veranderd. Met sommige
honden gaat het goed, maar met andere honden kan ze zomaar gaan uitvallen.
Ze laat eigenlijk een gedrag zien van onzekerheid/ dominantie en eigenlijk ook
wel willen spelen, maar ze begint op een hele aparte manier. De ene keer gaat
ze gewoon snuffelen en ineens gaat ze happen, waardoor de andere hond
reageert en Vera in een soort paniek gaat vechten, Gelukkig maakt ze geen
schade aan andere honden, maar heeft zelf vaak dan wel wat. Als ze op een
positieve manier een hond uitdaagt, begint ze met een soort grom blaf. Dit
klinkt eng en je schrikt ook maar dat is haar manier van uitdagen. Bij honden
en eigenaren die haar kennen is het geen probleem, maar mensen die haar
niet kennen denken gelijk dat ze uitvalt en reageren dan. Het is geen agressie,
want als je dan een paar meter verder gaat staan en je maakt een praatje dan
gaat ze gewoon liggen en dan kijkt ze eigenlijk helemaal niet naar die hond.
Loop ik na het gesprek weer weg met Vera dan moet de spanning er weer uit
en gaat ze tegen me aan springen en happen. Op dat moment vraagt ze om
een koekje om dit rustig liggend te kunnen opeten en dan is Vera weer
ontspannen. Honden die recht op haar afkomen ziet ze wel als een soort
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bedreiging en dit kan misschien te maken hebben met het blinde oog. Ze kan gewoon slecht communiceren. Lopen we
in vreemde omgeving dan heeft ze dit gedrag niet en kan ze gewoon vrij rond lopen. Eigenlijk negeert ze dan de honden
of gaat het voorzichtig aftasten en als ze het vertrouwen heeft gaat ze er ook helemaal voor. Ga je met een groep
honden wandelen, dan gaat ze gewoon haar eigen gang en bemoeit ze zich weinig met de andere honden en zoekt ze
eigenlijk ons steeds op, want stel je voor dat wij weg gaan zonder haar. Oftewel hierin heeft ze ook twee totaal
verschillende gedragingen in.
Aandacht vragen. Toen we Vera kregen had ze een hele
kale neusrug, waardoor ze er niet bepaald als moeders
mooiste uit zag. Maar wij snappen nu ook wel hoe dat
gekomen zou kunnen zijn. Vera steekt echt overal haar
neus in en dan niet zo zachtjes ook, het is net of iemand je
een stomp geeft. Als je rustig zit dan stoot ze haar neus
echt hard tegen je aan en dan zo onder je arm of knie. Je
moet bedacht zijn dat je geen drinken in je hand hebt, want
dat gaat dan echt over je heen. Als je staat dan stopt ze
haar neus in je kruis en kan dan zo ontspannen blijven
staan, net of ze op dat moment verstoppertje wil spelen, of
in ieder geval niets wil zien. Ze zoekt op die manier steun
bij je. Ook bij vreemden wil ze dit wel eens doen, maar dan
om te kijken wie het is. Je schaamt je dan dood, want het
gaat echt niet zachtjes. Gelukkig is haar neus inmiddels niet
meer kaal en dit maakt haar een stuk knapper. Vera vraagt
ook op een andere manier aandacht vooral bij spanning.
Dan springt ze tegen je aan en probeert dan echt in je te
kruipen. Ze kan dan ook wel eens happen, niet om te
bijten, maar zachtjes met haar voortanden.
Ga jezelf rustig even op de grond zitten of liggen dan moet
je goed bedacht zijn want ze ploft dan echt boven op je of tegen je aan, dit gaat niet bepaald voorzichtig. Als ze dan ligt
dan geniet ze volop van de aandacht en kruipt dan bijna in je. Toen we haar kregen ging ze zelf nooit op de rug liggen
en als je dat dan probeerde raakte ze helemaal in paniek. Nu gaat ze regelmatig op de rug liggen om gekriebeld te
worden op de buik.
Spelen en sporten: Graag had ik met haar behendigheid gedaan maar doordat ze maar met
1 oog kan zien ziet ze helemaal geen diepte. Als ze wel gaat springen moet je goed opletten
want ze kan totaal mis springen. Het is een wonder dat ze nog geen gebroken poot heeft
gehad. In het begin durfde ze ook niet over smalle bruggetjes heen, maar met wat
vertrouwen in ons gaat dat steeds beter. Met een balletje spelen of met stokken doet ze
helemaal niet. In het begin als je een stok pakte, dook ze in elkaar of stond op grote afstand
van je. Nu vind ze het af en toe leuk om er even mee te spelen. Thuis wil ze nu wel eens
uitgedaagd worden met haar flostouw. Haar uitdagen met stoeien gaat ook telkens beter. In
het begin als je haar uitdaagde sloeg ze snel door, maar nu kan ze zich beheersen en ziet
het er heel eng uit doordat ze hard grommend op je afkomt , maar dan voor je stopt en
aandacht vraagt. Oftewel dit gaat ook op een bijzondere manier. Daarbij kan je Vera goed
voor de gek houden en ze blijft er maar in trappen, maar ze vind het wel erg leuk. De
andere honden die we hadden dachten na twee keer bekijk het maar. Gewoon trainen met
Vera is lastig omdat ze absoluut niet tegen druk kan en ook als het iets moeilijker wordt
geen beloning aanneemt, zelfs de lekkerste worst niet. Als ze wel eens wat aanneemt dan
kan ze dat gewoon weer uitspugen en zie je haar alleen maar onzekerder worden. Maar
eigenlijk zijn we elke dag thuis en in de omgeving nog met haar aan het trainen.
Eten: Dat is ook een verhaal apart. Toen ze bij ons kwam, was ze behoorlijk mager en at ze
zo gulzig dat ze bijna door de bodem van de bak ging, na een maand werd dit rustiger. Niet
dat ze heel erg aangekomen was, ze blijft aan de slanke kant en dik worden gaat bij haar
ook zeker niet lukken. Ze laat nu soms het eten gewoon staan, b.v. in het weekend want
dan loopt het ritme anders. Ze gaat dan pas eten wanneer we rustig op de bank zitten en
dan eerst bij mij komt dan bij de baas dan weer bij mij en de baas net of ze toestemming
vraagt of het mag. Ze kan dan naar de bak lopen en 1 brokje eruit halen om deze bij ons op
te eten. Na dit een paar keer gedaan te hebben eet ze haar bak leeg. Je kan er wel vlees, kip of andere lekkere dingen
in doen maar ook dan kan het eten gewoon een tijd blijven staan. Oftewel je kan haar op deze manier niet echt
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verwennen. Maar…. als ze eens in het pension is eet ze gelijk de bak leeg en bij thuiskomst gaat de eerste week ook
weer zeer fanatiek haar bak leeg en daarna is het weer over. Je kan haar ook niet verwennen met lekkere harde
kluiven, want op een 1 of andere manier kan ze hier niet op kauwen. Toen ze onder narcose was hebben we nog aan de
dierenarts gevraagd of er iets bijzonders te zien was in haar bek omdat ze niet op harde dingen wil bijten maar hier was
niets bijzonders aan te zien. Je moet dus bewust lekkers voor haar kopen wat niet te hard is. Als ze alleen moet zijn
krijgt ze iets wat ze lekker vindt, maar dat stop ik dan in een hard hoefje. Het lekkers is op en het hoefje ligt al twee
jaar in de kamer en wordt alleen kleiner als de hond van mijn moeder erop gekauwd heeft. Daarbij krijgt ze vaak nog
wel lekkere snoepjes, wat ze vaak eerst laat liggen. Maar als ze dan eenmaal de bak heeft leeggegeten, wordt
vervolgens de rest van het huis doorzocht en moet alles tegelijk op.
Vakantie: Voor onze vorige honden hadden we altijd een
aantal oppas adressen voor als we op vakantie gingen. Dit
hebben we natuurlijk ook met Vera geprobeerd maar dit was
geen succes. Vera is dan ontzettend onrustig bij de mensen,
loopt weg en plast in huis. Onze overburen zijn verhuisd naar
een flatje en willen nog wel op Vera passen voor een dag en
iemand anders in de buurt ook, maar langer zien ze door
haar drukte en gedrag niet zitten. Onze oudste dochter (25
jaar) heeft ook een midweek op haar gepast in ons huis
maar Vera had zo’n “verlatingsangst” dat ze onze dochter
absoluut niet met rust liet en dat bij elke beweging die ze
maakte Vera alweer opstond. Onze dochter was blij dat we er
weer waren en doet dit dus ook nooit meer. Het nadeel was
zelfs zo dat we eigenlijk onze dochters niet meer alleen met
Vera konden laten als wij weg waren, want Vera begon dan
zelfs naar ze te happen als ze naar de keuken of toilet liepen.
Onze dochters zijn dan wel alleen in het weekend thuis, maar
dit was geen leuke periode. Gelukkig is dit zo goed als over.
Maar of dit nu verlatingsangst was, onzekerheid of de baas willen zijn, geen flauw idee. Nu gaat Vera naar een pension
en dat gaat prima. De pensionhouder zegt wel dat ze een aparte is, maar hij kan er gelukkig wel mee om gaan. Elke
keer als we Vera dan weer ophalen is ze eerst wat afstandelijk, net of ze ons dan niet herkent en dan wat later, net
alsof ze dan pas door heeft dat wij het zijn is ze helemaal door het dolle. Het is heel apart net of ze even om moet
schakelen en daarna is het weer helemaal goed. Ze is wel een keer mee geweest met een familiereünie, waar we dan
ook een nachtje bleven slapen. Hier zijn dan ruim dertig mensen aanwezig en wat honden. We hadden uit voorzorg
maar een muilkorf mee en een lange lijn waar ze eventueel aan vast gemaakt kon worden want ja de deur gaat vaak
open en dicht en wat zal Vera gaan doen. Daarbij hoe reageert ze op al die mensen en de andere honden? Dit zijn best
wel veel prikkels waar ze slecht tegen kan. In het begin was ze even snauwerig naar de andere honden maar toen ze
merkte dat het goed was keek ze er niet meer naar om. Al die mensen vond ze ook best wel spannend en probeerde
ons ook telkens in de gaten te houden maar weglopen ho maar. Ze was per ongeluk een keer met een andere hond
buiten geraakt maar na een keer roepen kwam ze als een speer en zag je dat ze blij was dat ze ons weer gevonden
had. Maar… toen ze merkte dat we weer met de auto naar huis zouden gaan moesten we haar echt aan de lijn doen,
anders ging ze het op afstand mooi bekijken en komen ho maar. Maar gelukkig als je van de auto afloopt, dan komt ze
gewoon weer. Na dit weekend was ze helemaal gevloerd en had ze thuis echt een dag nodig om bij te komen. We
nemen Vera natuurlijk zoveel mogelijk mee naar waar dat kan. Varen in Giethoorn, mee naar het skutsjesilen, vaak
naar de hockey, dagje Zwolle, zweefvliegen en ga zo maar door en ze gedraagt zich telkens zekerder en gaat dat
allemaal leuk vinden.
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Vallen: Het is Vera gelukt om ons allemaal wel een keer te laten vallen of struikelen, dit is bij nog geen van onze
eerdere honden gelukt. De allereerste keer was bij mij, Vera was bang voor een soort tak, ik liep toen even met haar
terug en tikte het zachtjes met mijn voet aan en voor dat ik het wist schoot Vera als een raket weg maar ze zat aan de
lange lijn…. Voordat ik het wist lag ik al op de grond en Vera keek me op afstand aan van wat doe jij nu. Zo zijn mijn
man en dochter ook een keer gevallen maar dat gebeurde als ze uit de auto kwam. Vera kan ook heel goed achter je
lopen en dan op je hakken staan of haar poot zo neer zetten dat ze je tackelt en daardoor lag ik ook een keer plots op
straat. De andere keren heb ik altijd me nog staande kunnen houden ook al was het met moeite. Vera kan ook als ze
voor je loopt opeens stil staan of achteruit lopen en als je er dan niet op bedacht bent val je zo over haar heen.
Hoe ze het soms doet weet ik niet maar het ziet er soms komisch uit. Ze krijgt het zowel aan de lijn voor elkaar maar
ook als ze los loopt. Daarbij kan ze ontzettend snel rondjes voor je draaien of om je heen draaien. Hierbij moet je echt
uitkijken dat ze niet tegen je benen knalt. Het interesseert haar dan ook niet of er iets staat, prullenbak, houten
stoelen, hekje o.i.d. Het maakt niet uit ze gaat gewoon door. Hoezo lomp.
Slecht zien en ook niet goed ruiken: Toen we Vera kregen was ze al aan 1 oog blind doordat ze gebeten was door een
andere hond en in het andere oog heeft ze al last van beginnende staar. Dit heeft ook wel duidelijk effect op haar
gedrag, hierdoor is ze wat onzekerder. Daarbij ziet ze soms ook dingen die er niet zijn. Als er dingen zijn die bewegen
denkt ze soms dat het een kat of hond is, maar blijkt het gewoon een zakje, molentje of iets totaal anders te zijn. Als ze
verblindt wordt door een lamp kan ze zo tegen een boom of paal aanlopen. Ze kan een sprong totaal verkeerd
inschatten, maar ook vol tegen je aan springen als je op een boomstam zit. Als je in een open veld loopt en ze is wat op
afstand en je staat stil, ziet ze je niet staan. Ook als je achter een boom staat en ze zoekt je kan ze gewoon naast je
staan en ze loopt dan gewoon de verkeerde kant weer op om je te zoeken. Haar neus gebruikt ze dan ook totaal niet.
Zo kan het ook zijn dat ze opeens met de verkeerde mensen mee loopt en als je haar dan roept komt ze als een speer
bij je. Ze had het dan echt niet door. Je kan dus goed verstoppertje met haar spelen, maar je moet haar wel in de gaten
houden, want ze kan dan of helemaal verkeerd lopen maar ook wel in paniek raken en wat is ze dan blij dat ze ons weer
ziet.
Nog een paar bijzonderheden: Vera blaft als boven de föhn gaat, zelfs na 2,5 jaar nog maar als je haar waarschuwt van
te voren dan gaat het meestal goed. Komen wij in onze pyjama naar beneden dan begroet ze ons heel anders, net of we
weer vreemden zijn. Zwemmen kan ze echt niet, ze zou verdrinken. Ze vergeet namelijk haar achterpoten te bewegen
en houdt die onder haar lichaam stil, net zoals ze ligt. Ze houdt wel van in het water liggen maar moet wel grond onder
de poten hebben.

Helaas kan ze ontzettend slecht tegen de warmte. Boven de 18 graden vindt ze het al warm worden. Als je dan aan het
wandelen bent kan ze dan zo ineens de bosjes induiken en gaat daarin liggen. Als er ruimte is maakt ze dan eerst een
kuiltje en gaat dan zo liggen van ik lig zo lekker koel. Gelukkig gaat ze dan wel weer mee als ik door loop.
Vera gedraagt zich bij de baas totaal anders dan bij het vrouwtje. Mannen blijven toch een onzekere factor bij haar
terwijl ze er wel meer vertrouwen in krijgt. Vera is echt een hond met heel veel verschillende gedragingen waarbij ze
echt hyper kan zijn of heel timide, een tussenweg is er niet. We zijn blij dat het over het algemeen een hele vrolijke
hond is geworden. Een hond die je echt dankbaar kan aankijken maar ontzettend lomp en onhandig is en met een grote
gebruiksaanwijzing. Vooral in het begin kregen we wel eens te horen van hoe houden jullie dit vol en gaf men aan dat
ze respect voor ons hadden en natuurlijk heb je mensen die denken dat je met een hele gevaarlijke hond rond loopt
terwijl dit absoluut niet is.
Wij zullen met haar doorgaan en de liefde en aandacht geven die ze nodig heeft, want zo’n bijzondere hond als deze
krijg je nooit meer.
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Wat ontvangen foto’s

Blitz en Nena

Noa tussen de bloemetjes

Mexx showt haar nieuwe anti-tekenband
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A

Portretje van Sunny

Mooie Levi
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Quin kan er weer even tegen

Heeft Mats zelf gevonden

Met Buddy gaat het weer heel goed

Oma Molly aan de wandel

Dunja and friends op vakantie aan zee
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In mei en juni waren onder andere jarig

Brando 9 jaar!!!

Chico vierde zijn 5de verjaardag

Ook Gijs was jarig en is 5 jaar geworden.
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In Memoriam……..
Wij ontvangen berichten van het overlijden van honden die door bemiddeling van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis
gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op ons hebben gemaakt.

Sjors
26 maart 2012 – 11 juni 2019

Hierbij een recente foto van Sjors een geweldige hond die ik helaas en tot mijn grote verdriet op 11 juni jl. in de
kracht van haar leven heb moeten laten inslapen.
De korte tijd dat zij bij ons was hebben wij volop van haar genoten. Zij was bijzonder slim en leergierig, de
dagelijkse wandelingen, het trainen en spelen en zeker ook knuffelen waren iedere keer weer een feest voor Sjors
en voor mij.
M. en ik waren intens gelukkig met haar en wij missen haar enorm.
Sjors is slechts zeven jaar oud geworden.
Sjorsje zij was mijn grote liefde.
Groet en bedankt dat zij bij mij mocht zijn.
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Harry
14 oktober 2009 – juni 2019

De baasjes van Harry moesten in oktober 2016 wegens hele trieste omstandigheden met spoed afstand doen van
deze mooie boef van bijna 7 jaar oud.
Harry is door vrijwilligers opgehaald en naar een van onze opvangadressen gebracht.
In november is Harry verhuisd naar zijn nieuwe baasjes die hotel runden net over de grens in Duitsland.
Harry ontwikkelde zich toch een ware gastheer voor een hotel. Vriendelijk naar mensen en andere honden.
Alhoewel sommige gasten best onder de indruk waren van zijn imposante uiterlijk.
‘s Nachts lag hij in de hal en waakte goed over z'n baasjes en hotelgasten.
De wandelingen waren een feest voor hem, zo heerlijk om midden in de natuur te wonen.
Juni 2019 kregen wij een bericht:
“ Helaas Harry heeft hele ernstige botkanker waar niets meer aan te doen is. Harry is ingeslapen.
We zijn er zo kapot van. Het was zo’n lieverd.”
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Bouviersupporters wandeling 23 juni 2019
Dit jaar mocht ik (Paulien) de zomerwandeling organiseren. Wat ik een hele uitdaging vond.
Omdat het onzeker was wat voor weer het werd had ik 2 opties Lage Vuursche of het Landgoed van kasteel Groeneveld.
Na de weersvoorspellingen bekeken te hebben (het zou boven de 30 graden worden) werd het, het Landgoed.
Aangezien er op de Lage Vuursche alleen maar zand is en op het Landgoed volop gezwommen kan worden.
We verzamelden zo rond 11 uur en we hadden koffie en thee en koeken bij ons. Ook aan de honden was gedacht. We
hadden niet zo'n heel groot groepje. ( 30 baasjes en begeleiders en 18 boeffies)
Om half 12 zijn we vertrokken en op het moment dat we het Landgoed opkwamen mochten de honden los en plonsden
ze gelijk in het water.
Overal langs de kanten zijn er stukjes gemaakt waar de honden heel makkelijk in en uit het water kunnen gaan/komen,
het werd heel erg gewaardeerd door de boeffies.
Wij baasjes liepen heerlijk in de schaduw en de boevenbende (de meeste dan) lagen in het water.
We hebben het goed naar ons zin gehad.
Na de wandeling konden we in het Grand Café een drankje en hapje nemen. De honden waren welkom zowel buiten als
binnen en werd er water en een koekjes voor ze aangedragen.
Na een geslaagde wandeling zijn we voor de grootste hitte kwam weer huiswaarts gegaan.
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen

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

Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

Voor bemiddelingszaken kunt u Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
bellen met
Nederlandse Bouvier Club
Jantina op 06 82001851
Interessengemeinschaft B.d.F
Marian op 0049 2822 977956
Vereniging Boe4.
Paulien op 06 17367039
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Mascha 06 55814099

info@bouviersupporters.nl

Watermolen,Haaksbergen)

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Facebook

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:

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

augustus/september 2019

Achtergrond: Vera
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