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De afgelopen twee maanden hebben 5 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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We hebben een hete zomer achter de rug. Wat een gepuf en wat een
gezweet. Wij hopen dat u en uw honden het allemaal goed doorstaan
hebben.
In de bemiddeling was het tijdens de vakantieweken gelukkig niet zo
druk. September was nog maar net begonnen of er werden 6 honden,
vanwege verschillende redenen, ter bemiddeling aangeboden. Voor 4 van
hen zoeken we nog een nieuw thuis. Deze honden stellen wij graag aan u
voor op pagina 5.
Wel zijn we achter de schermen altijd erg druk. We krijgen vaak vragen
over gedrag en proberen mensen met tips weer op weg te helpen. Ook
krijgen we vragen over voer, allergieën etc... ook daarin hebben wij
inmiddels de nodige ervaring opgedaan.
Kunnen wij baasjes niet verder helpen dan brengen we ze in contact met
specialisten die dat wel kunnen.
Onze welbekende midwinterwandeling staat gepland op 8 december 2019
in de omgeving van Haaksbergen. Hopelijk bent u weer in groten getale
aanwezig.
Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen van ons jubileum
volgend jaar. Onze Stichting bestaat dan alweer 10 jaar.
Wat we gaan doen en wanneer kunt u in de komende magazines/
nieuwsbrieven lezen. Het gaat weer een leuk feestje worden waarbij baas
en boef in het middelpunt staan.
Zondag 15 september hebben wij weer met onze stand bij de jonge
honden dag van de Nederlandse Bouvierclub gestaan.
We hadden amper de boel een beetje ingericht of de eerste gasten
kwamen al voor ons.
Het was een komen en gaan van vele bekenden.
Oude vrienden, nieuwe vrienden, met herplaatser of mensen die ons een
warm hart toedragen.
Uiteraard hadden we onze ballenbak mee en daar is gretig in gesnuffeld.
Altijd weer een succes.
Het was weer een supergezellige dag en we willen dan ook iedereen
bedanken die bij ons langs is geweest.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
17 september 2019
Achtergrond: Elvis
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 2019

Cora

Wotan

Miro

Boef

Boris

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:



8 december: winterwandeling in de omgeving van Haaksbergen

Koekjes bakken
Van veel hondenbrokken (vooral van de geperste brokken)blijft er onder in de
zak vaak gruis over. Weggooien is zonde, want daarvan kunnen heel goed
hondenkoekjes gebakken worden. Dat is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt.
Het recept:
o 3 volle eetlepels zelfrijzend bakmeel
o 3 volle eetlepels gruis van de brokken
o 50 gram roomboter of margarine
o 2 eieren
o Oven op 180 graden voorverwarmen
Doe alles in een kom en goed kneden tot het een soepel deeg is. Als het iets te
droog is ietsjes boter erbij of een ei. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven
werkbank en steek er koekjes uit met steekvormpjes. U kunt er ook allemaal
kleine balletjes van maken (zoals pepernoten)
Verdeel de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak de koekjes
tussen de 10 -15 minuten in de oven gaar en u heeft heerlijke hondenkoekjes
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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.
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 juli 2019 t/m 31 augustus 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

880,00
------------

Totaal ontvangen

€

880,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Bankkosten

€

50,69

Telefoonkosten

-

35,20

----------Totaal uitgegeven
Resultaat

-/85,89
----------------€
794,11
=========

Achtergrond: Levi in Denemarken
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Deze honden zoeken nog een nieuw thuis.

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

Mirza
Mirza is een gecastreerd teefje. Ze is in september 2011
geboren. Vanwege het overlijden van haar baas wordt
er met spoed een nieuw thuis gezocht. Ze verblijft op dit
moment bij familie van haar baas, daar kan ze helaas
niet blijven.
Mirza Mirza is lief en rustig. Soms teruggetrokken en als
het nodig is waaks. Mirza is nu iets te dik, maar staat op
dieet.
Ze loopt netjes mee aan de lijn. Ze kan met kinderen en
andere honden omgaan. Of ze met katten kan is
onbekend.
Voor haar zoeken we mensen met liefde voor honden.
Niet in de stad. Met een grote omheinde tuin die tijd om
te wandelen hebben. Waar ze binnen mag leven.
Meer over Mirza:
https://www.bouviersupporters.nl/mirza.html

Django
Django is een gecastreerde reu van maart 2013.
Django is een op zich lieve hond die van aandacht houdt
en bij je op schoot komt liggen.
Hij kan helaas niet tegen de drukte in de omgeving
waardoor hij boos kan reageren, omdat hij zich niet
veilig voelt. De frustratie is nu zo hoog opgelopen dat hij
geen rust meer vindt. Hierdoor bouwt hij steeds meer
"agressie" op. Wij verwachten dat wanneer hij aan
minder prikkels wordt blootgesteld, dit ook weer zal
afnemen.
Voor Django zoeken wij mensen die rustig wonen, het
liefst buitenaf. Iemand die de tijd en energie heeft om
Django te helpen met zijn angst en overprikkeling.
Zonder andere honden

Meer over Django:
https://www.bouviersupporters.nl/djang.html
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Nero
Nero is een betrouwbare, enthousiaste, lieve,
kindvriendelijke bouvier. Is beschermend naar het gezin
en verder een goedzak. Hij kan prima alleen thuis kan
zijn. Is graag bij de kinderen. Hij is studenten gewend
die aan hem zitten met trimmen of andere
paraveterinaire handelingen doen.
Loopt prima aan de riem. Hij wordt erg enthousiast als
er andere honden langslopen en dan moet je hem daar
in intomen. Hij kan met andere honden, katten en
kinderen.
We gunnen onze bouvier de ruimte wat hij nu ook
gewend is, dan is hij goed te pas en kan hij zijn energie
kwijt. Wel moet de baas rustig en duidelijk naar onze
hond zijn. Hij heeft duidelijke grenzen nodig. Verder
uiteraard heel veel liefde!!!
Meer over Nero:
https://www.bouviersupporters.nl/nero.html

Billy
Billy is een gecastreerde reu van 10 jaar. Billy is een
zeer waakzame hond. Is goed voor terrein te bewaken.
Maar is ook een echte huishond die zijn baasje wil
beschermen. Is voor zijn baasje een knuffelbeer.
Billy is 2 september ter controle bij de dierenarts
geweest. Hij is helemaal gezond.
Hij is niet vriendelijk voor anderen honden. Is onbekend
met kinderen en katten. Is niet gewend los te lopen.
Voor Billy wordt er iemand gezocht die goed voor hem
zorgt. Dat is voor zijn baas het belangrijkste. En hem
ook zeker binnen in huis laten slapen. Niet in een
buitenkennel steken dat is hij zeker niet gewend.
Billy woont in België.
Meer over Billy:
https://www.bouviersupporters.nl/billy.html
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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.

Cora
Vanwege ziekte kon haar baas de zorg voor Cora niet meer aan. Hij wordt vaak
opgenomen in het ziekenhuis en dan is Cora alleen. Familie zorgt dan met veel liefde
voor haar, maar kunnen niet in huis hebben vanwege de kat, kleinkinderen en
ruimtegebrek. Cora verdient de rest van leven een liefdevol thuis met ruimte. Uit
liefde voor haar werd er voor haar nieuw baasjes gezocht.
Nu stonden er mensen ingeschreven als zoekende waar Cora wel heel goed zou
kunnen passen. Nadat er contact is geweest tussen beide partijen en die beide ook
dat gevoel hadden werd er besloten dat Cora 4 augustus gebracht zou worden.
Later die dag kregen we dit bericht:
“Cora is gebleven. De mensen waren lief voor haar en Cora had wel een klik met de
mensen en dat is voor mij belangrijk .
Ze liep mevrouw steeds achterna en bij de koffie ging ze voor haar zitten voor een
koekje en niet bij mij en dat zegt voor mij genoeg.
Ze krijgt de aandacht die ze verdiend en dat is belangrijk. Vond het heel moeilijk om
haar achter te laten, maar het is beter zo. Ze zou me op de hoogte houden hoe het
met Cora gaat. Bedankt voor de inzet om voor Cora snel een goed thuis te vinden.”
Van de nieuwe bazen de volgende dag dit bericht:
“Ik heb boven geslapen en K. beneden. Daar lag ze naast het bed. Vanmorgen om half 7 liep ik al buiten met haar. Ze
heeft vanmorgen geplast buiten. Gisteren wel gepoept, maar niet geplast. Wel, waarschijnlijk van de spanning, op de
bank. Verder is ze lief en een schooier eerste klas.”
6 augustus
Vandaag met Cora naar de
kinderboerderij geweest.
Dat was natuurlijk best
vreemd voor haar. Ze heeft
‘geneusd’ met een ezel. Ze
snuffelt wel overal, maar
gaat er niet overheen
plassen.
Traplopen gaat steeds
beter.
17 augustus
Morgen is Cora hier een 14
dagen. Spoedcursus in alles
gehad.
Trap op en af, vaste tijden
naar buiten en wandelen in
het park en buiten door de
wijk.
Alle geluiden hebben haar attentie. Stuiterbal eerste klas en een echte vrouw zich overal mee bemoeit
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Donderdag was een gewenning openbaar vervoer dag. Nou ja, ze stond eerder buiten de tram dan ik en toen de bus.
Dat is raar, er zitten nog meer mensen in mijn auto. Bij een andere hond op visite maar baas wat doe je nu. Het ruikt
anders. Wat zijn geurvlagen, ik ben het vergeten van de spanning. Gisteren is Cora voor het eerst in een winkelcentrum
geweest en in een winkel. Even gekeken voor rode laarsjes voor de regen. Nee, dat is niet het favoriete weer.
26 augustus
Cora is bij de trimster geweest. Helaas zaten er allemaal knopen in haar vacht die je er niet uit kreeg. Ze moest dus
helemaal kaal. Jammer, maar haar vacht groeit wel weer aan.

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

19 augustus 2019
Ongelofelijk hoe snel de tijd gaat.
Vandaag 2 jaar geleden kwam Levi naar ons
toe. Ze is een grote schat.
Ze heeft de harten van de familie stormachtig
veroverd.
Ze is nu goed opgeleid.
Honden ontmoetingen zijn soms nog moeilijk,
maar je hoeft natuurlijk niet iedereen leuk te
vinden.

Levi augustus 2017

Levi augustus 2019
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Miro
21 augustus 2019 werd Miro een prachtige reu van net 5 jaar bij ons
aangemeld. Vanwege omstandigheden was er nogal haast geboden bij zijn
verhuizing.
Gelukkig stond er op de lijst met zoekende mensen iemand die heel geschikt
voor Miro leek.
Baasjes en de belangstellende hebben een fijn gesprek gehad en er was een
klik.
Zij hebben afgesproken dat baasjes en Miro 24 augustus naar de
belangstellende gaan.
De kennismaking is goed gegaan en Miro is gebleven.
In het begin liep hij nog wat onwennig en zoekend rond. Maar ging later ook
rustig liggen.
Het is een schat en het lijkt of hij hier altijd al is geweest.
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Boef
Vanwege omstandigheden moest de 16 weken jonge Boef
herplaatst worden. Terug naar de fokker was geen optie.
Ook voor hem was er de volgende dag al een nieuw thuis
gevonden.
De mensen waren op slag verliefd op hem.
De oude baasjes zijn erg verdrietig, maar heel blij dat Boef een
goed plek heeft gekregen waar hij oud kan worden.
Eerste berichtje van de nieuwe baasjes:
“ Vannacht heeft Boef geen kik gegeven en heeft heerlijk
geslapen. We hebben al hem meegenomen naar een terrasje.
Daar gedroeg hij zich super.
Ook zijn we hem aan de fietskar laten wennen. Kan hij lekker
mee.”
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Banjer (Don)
Don was net 1 jaar toen op onze kosten bij een van onze opvangadressen kwam.
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. 20 juni 2019 was de kennismaking en dat ging goed. Don is meegegaan.

Juli 2019
Even gebeld met de nieuwe baasjes.
Don heet nu Banjer.
Het gaat eigenlijk supergoed met Banjer. Het is nog wel oppassen met kleine
hondjes, maar we nemen voldoende afstand zodat Banjer niet te veel in de stress
schiet. Het zijn overigens wel altijd de kleine hondjes die beginnen met keffen.
Hij is chemisch gecastreerd. J. is ook begonnen met vacht uitkammen, heel veel
klitten, elke dag een uurtje. Hij had ook keihard geworden knikkers tussen zijn
teentjes, die heeft hij er ook allemaal uit gekregen en Banjer loopt nu veel beter.
J. moest pas even naar het ziekenhuis voor oogcontrole.
Het was vroeg en niet warm dus Banjer mocht mee. Om dan na die tijd lekker te
wandelen. J. had wel de ramen voor open gezet. Banjer zat achter de achterbank.
Banjer heeft zich naar voren gewurmd en is door het raam gesprongen, door de
schuifdeuren zo het ziekenhuis in. Langs de receptie in 1 streep J. zijn geurspoor
gevolgd de lange gang door. In de wachtkamer zaten J. en zijn vrouw totaal verbaasd
dat Banjer aan kwam wandelen. Ze gaan dus even een autoriem halen zodat ze hem
vast kunnen zetten.

Zorro
Vanwege tijdgebrek werd er voor Zorro een nieuw thuis gezocht. In
november2018 is hij verhuisd.

Hier even een foto van onze lieve beer Zorro. Het gaat goed met de
kanjer. We zijn heel gek op hem.
Hij is 5 juli geopereerd. De dierenarts vond het beter dat we de bulten
weg lieten halen. Wij dachten dat het vetbulten waren, maar er bleek
allemaal pus in te zitten wat zou kunnen gaan ontsteken. Het is ook
op kweek gezet en niet kwaadaardig gelukkig.

Zorro is naar de trimster geweest. De wond is mooi genezen. Zorro
lijkt blij dat hij van die bult verlost is.
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Aika
Voor deze knappe vent van 12 jaar werd door een asiel een pleeggezin gezocht.
Paulien heeft contact opgenomen met het asiel.
Aika is 10 jaar geleden geplaatst door het dierenasiel en is nu terug omdat zijn
baas plotseling is overleden. In het asiel gaat niet goed met hem.
Hij kwijnt weg in zijn hok, eten doet hij slecht behalve als er iemand naast hem
komt zitten. Hij wil heel graag aandacht en geknuffeld worden. Hij is vrij
makkelijk en vraagt niet veel behalve liefde en aandacht.
Al heel snel hebben mensen contact opgenomen en op 9 juli kon Aika al
verhuizen. Hij mag zijn oude dag slijten met het vier jaar oude bouvier teefje
Cindy.
Ouwe Aika heeft het al helemaal voor elkaar.
Het gaat hartstikke goed met hem en wordt (denk ik) het laatste stukkie van
zijn leven gruwelijk verwend.
Helaas kregen we 12 augustus dit bericht:
“Aika is verleden week overleden. We gingen met het tweetal naar een plas in
de buurt. J. wilde hem uit de auto en hield hem dood in zijn armen. Hij heeft
nog een paar mooie en vooral verwende weken gehad.”
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Boyke (Socorro)
Gelukkig kan ik melden dat het hier heel gaat met ons maar
ook met Boyke. Hij is nu een jaar bij ons en we hebben elkaar
inderdaad leren lezen ha ha.
We kunnen met eerlijkheid zeggen dat we nog nooit zo’n lieve
aanhankelijke hond hebben gehad naar ons toe dan. Waar wij
zijn is hij ook en hij is een ontzettende kroelaap. Hij luistert
heel goed en gaande weg gaat hij steeds lekkerder in zijn vel
zitten. Hij is geliefd bij de honden in de buurt en geniet er
zichtbaar van met hen te spelen.
De trimster is verliefd op hem al meteen na de eerste keer en
hij mag nu bij haar komen als we met vakantie gaan. We zijn
daar heel blij mee want nu hoeft hij niet naar een pension !!!
We begrijpen nog steeds niet dat hij zo’n klik heeft met ons
onbegrijpelijk !! Met de visite is het nog wel het zelfde we zijn
er nu wel achter dat hij een hekel aan mannen heeft. Daar
hebben we onze draai gelukkig ook in gevonden als we een
feestje hebben gaat hij naar de opvang en bij gewone visite
gaat hij naar buiten met een lekker bot of inde garage en dat
vindt hij gelukkig allemaal prima net of hij blij is dat hij dan
minder prikkels krijgt.
We zijn laatst een lang weekend met onze dochter en
schoonzoon en hun toller naar de Ardennen geweest en dat
ging heel goed met de honden alleen Cody de toller mag niet
bij ons in de tuin komen beetje jammer maar hoop doet leven
we blijven het wel proberen.
Als we met Boy naar onze dochter gaan gaat dat wel goed bij
hun in de tuin met de honden. Dus al met al mogen we echt
niet klagen wie had dat kunnen denken.

Pagina 13

Broes
Zijn bazen konden helaas niet meer voor Broes van 6 jaar zorgen. Zij zochten een fijn thuis voor hem. Op 17 maart 2018 is hij
verhuisd.

Hoi lieve meiden, weer even een bericht uit Z.
Het gaat weer goed met de huid van Broes. Hij krijgt nu vers vlees en brokken van InBalance(dieetbrokken)
We zijn nu ruim een jaar verder dat onze Broesevriend hier is.
En we zijn nog steeds super blij met hem ondanks zijn gedrag buiten. Maar Broes is Broes.
Wij hebben sinds een aantal weken een kitten erbij en dat vond hij best lastig, opjagen enzo, maar nu gaat het beter ze
dagen elkaar uit en de kitten is niet onder de indruk van zo’n groot wit monster.
Hier nog wat foto's van onze grote blonde vriend.

Elvis
Wij zijn zo blij met Elvis.
Hij is ‘a real gentleman’. Ontvangt de gasten en begeleidt hen naar de
kamer. Wordt door iedereen graag gezien.
Een probleempje, hij kan geen seconde alleen zijn. Hij zingt dan echt als
Elvis. Straten ver kun je hem horen alsof hij mishandeld wordt. Dat krijgen
wij niet afgeleerd dus blijft er altijd iemand bij hem als we boodschappen
doen, maar voor geen geld van de wereld zouden we Elvis willen missen.
Iedere dag gaat hij naar het strand met zijn vriendinnetje Nala (kruising
labrador) en de buurvrouw zodat ik het ontbijt voor de gasten kan
serveren. Bij terugkomst worden ze beloond met hondenijsjes die ik zelf
maak. Later gaat hij ook nog een wandeling met mijn man in het bos
maken.
Zeker geen vervelend moment met een boufke in huis en als dit nog niet
genoeg is kan hij ‘s avonds nog de vosjes afwachten. Wij hebben er 4 lopen
die het oude brood van de b&b komen eten. Zo is hij de hele dag actief.
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Boris
Ook voor Boris een teefje van 3 jaar werd er met spoed een nieuw thuis
gezocht.
Dat werd al snel gevonden. Op 31 augustus was de kennismaking.
Het was even de vraag of het zou klikken met de hond van de
belangstellenden.
Op een enkele grauw na ging dat prima en gingen ze samen de camper in.
De volgende dag kregen we deze foto.
“B & B hebben heerlijk geslapen vannacht”

Wat ontvangen foto’s

Logan: Moest ik ineens dit gekke petje op van het vrouwtje... heeft de vriend
ooit voor mijn voorgangster gekocht.... nostalgie zei het vrouwtje....pfff.... nou,
het moet maar even...
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Noor is blij van haar bontjas af te zijn.

Cees van 9 jaar en Truus van bijna 12 jaar

Stoere Blue.

Babs: Ik mocht niet in het grote bad voor die
peuter.. Gelukkig heb ik zelf ook een badje waar ik
maar net in pas.
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Hoe herkenbaar! Jill ‘helpt’ de baas

Na de grote wandeling rust Julia ( 12 jaar ) graag uit op bed.
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Ilja is voor ons een lot uit de loterij.

Vera heeft haar eigen plekje gevonden op het terras.

In juli en augustus waren onder andere jarig

Ook Nana was jarig en is 7 jaar geworden.
Dunya 10 jaar!!!

Jack vierde zijn 4de verjaardag

Hoera Blitz is 3 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.

Bora
1 mei 2008 – 9 juli 2019

Bora kwam in 2011 bij ons wonen. Ze was een keurig opgevoede, vrolijke en sociale bouvier van 3 jaar die
stapelgek op spelen met de bal was.
Ze was een geweldig lieve hond met een dubbel leven. Zo was ze doordeweeks de huishond bij mijn ouders en in
het weekend was ze bij mijn broer. Bora mocht dan mee naar de kroeg, het eetcafé of ze ging mee in de auto om
onderdelen op te halen. Ze was een graag geziene boef in het dorp.
De laatste jaren ging het steeds ietsje minder met Bora doordat ze artrose had. De uitstapjes werden minder en
het spelen met de bal kon ook niet meer.
Toen mijn vader in het verzorgingstehuis terechtkwam, kwam ze steevast zondags bij haar zieke baasje op bezoek.
Dit niet alleen tot vreugde van mijn vader, maar ook de andere bewoners en het personeel genoten van haar.
Dit jaar kreeg Bora steeds meer pijnklachten. Het lopen ging steeds moeizamer.
Afgelopen maandag 8 juli was het mis. Zo vrolijk als ze opstond, zo kon ze een uur later ineens niet meer in de
poten komen en ze verging van de pijn.
Een injectie tegen de pijn en een injectie om de zwelling in haar nek af te laten nemen mochten niet baten.
We hebben haar in het bijzijn van haar vrouwtje en mij in huis in laten slapen.
Ze heeft de respectabele leeftijd van 11 jaar mogen halen.
Lieve Bora, we zullen je geweldige karakter missen. Je altijd zo vrolijke begroeting.
Vooral mama en A. (je was zijn meisje, zijn trots) en je vriendinnetjes Zsa Zsa en Jazzy.
Kanjer je hebt nu geen pijn meer, het is goed zo. Je bent bij je baasje en bij je vriendinnetje Zoë en Nika.
Dank je wel dat je ervoor mijn vader, moeder en broer was.
Dikke kus Yvonne
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Op de koffie bij ……..Nina en Daisy
Op het aanmeldingsformulier waarop een
belangstellende aangeeft naar wat voor
bouvier er gezocht wordt staat ook een
vraag “Heeft u er bezwaar tegen wanneer
iemand die verbonden is aan onze Stichting
persoonlijk bij u langs komt? ” Bijna
iedereen vult in daar geen bezwaar tegen te
hebben.
Daarom wordt er af en toe met een van de
nieuwe bazen een afspraak gemaakt om
eens een keer op de koffie te komen.
Deze keer heb ik, Paulien, een afspraak
gemaakt met de baasjes van de dames
Nina en Daisy. Ze zijn een jaar geleden bij
deze mensen gekomen.
Gewapend met wat leuks voor de baasjes
en wat lekkers voor de dames gingen mijn
man en ik naar R.
We werden hartelijk ontvangen door de
baasjes en Nina en Daisy.
Wat een leuke dames die 2 en heel
ondernemend.
Het lekkers werd heerlijk verorberd door de
dames, we kregen een rondleiding in hun
verblijf.
Nina en Daisy hebben bij hun vorige
baasjes altijd buiten geleefd. Ook hier
mogen ze buiten leven. Ze hebben een ruim
terrein om rond te lopen en om te slapen
kunnen ze kiezen uit een hok of een grote
schuur.
Ze zijn nu 7 en 9 jaar
en zoals eerder gezegd
zeer ondernemend.
Zo zijn ze super goed
in het graven. Ze maken hele loopgraven. Ik heb de dames toe gefluisterd dat ze toch echt van
oorsprong van de Belgen afstammen.
Helaas hebben ze al 2 keer een egel gepakt die het waagde hun terrein te betreden en helaas
hebben die het niet overleefd.
De dames hebben het super goed getroffen bij deze baasjes, regelmatig wordt er ook een
wandeling gemaakt met de zoon des huizes. Ze zien er top uit de meisjes. We hebben dan ook
heerlijk gekroeld met ze.
Bedankt voor de koffie met lekkers en de gastvrijheid.
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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
Stichting Bouviersupporters
Jantina op 06 82001851
werkt samen met
Marian op 0049 2822 977956
Nederlandse Bouvier Club
Paulien op 06 17367039
Interessengemeinschaft B.d.F
Vereniging Boe4.
Mascha 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
oktober 2019

info@bouviersupporters.nl

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: Jill op vakantie
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