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Cora heeft een
fascinatie voor de
bus, tram en trein

Algemeen Nut
Beogende Instelling

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid
zonder schriftelijke toestemming van stichting Bouviersupporters

Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 4 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
In dit nummer:

Daarnaast zijn er 3 bouviers thuisgebleven. Hun baasjes konden hen toch
niet missen en hebben de omstandigheden zo aangepast dat het toch
mogelijk was. Op pagina 5 kunt u over twee van hen lezen wat hun
baasjes daarvoor gedaan hebben.
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Een paar weken geleden zagen wij schrijnende foto’s en video’s op het
Facebook van Philou and Friends uit België van Bruno en Buloo. Bruno is
een Bouvier des Flandres, Buloo is een Bouvier des Ardennes, beiden
leefden in vreselijke omstandigheden achter een hek. Niemand uit de
buurt durfde de honden te benaderen, omdat ze als gevaarlijk werden
bestempeld. De eigenaar van het pand was overleden en er waren geen
rechtstreekse erfgenamen. Heel de buurt was ervan overtuigd dat deze
“gevaarlijke” honden afgemaakt moesten worden! Hoe dit is afgelopen
kunt u vanaf pagina 12 lezen.
Op dit moment verblijft Xenna bij 1 van onze opvangadressen. Xenna is
een teefje van bijna 7 jaar. Het baasje van Xenna is ernstig ziek en er is
geen familie die haar zou kunnen opvangen daarom moet ze worden
herplaatst.
Vandaag (1november ) is de kennismaking. In het volgende magazine
hopen wij u te kunnen vertellen hoe dat is afgelopen.
Ook voor Donna en Kenzo staat er een kennismaking gepland.
In dit magazine kunt u lezen over een aantal herplaatsers die overleden
zijn. Ook wij worden daar heel erg verdrietig van. De meeste hebben nog
prachtige jaren gehad, maar enkele hebben helaas maar kort mogen
genieten van hun nieuwe leven.
3 november 2020 bestaat de stichting 10 jaar en wij willen daarom een
“feestdag” organiseren. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen
daarvoor. Deze dag zal op 25 oktober 2020 zijn. Dit jubileum willen wij
graag samen met u vieren dus er volgt ruim van tevoren bericht in uw
mailbox. Maar reserveer deze dag vast in uw agenda.
Verder zijn de voorbereidingen voor de winterwandeling op 8 december
2019 in de omgeving van Haaksbergen in volle gang. De uitnodiging
hiervoor ontvangt u binnenkort in uw mailbox. Aanmelden kan natuurlijk
al wel. Stuur dan een mail 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.
1 november 2019

Achtergrond: Quin vraag t aandacht
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Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2019

Madou

Mirza

Yuma

Boef

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

Zet vast in uw agenda 25 oktober 2020 activiteitendag 10 jarig bestaan Stichting Bouviersupporters.
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Achtergrond: het uitzicht van Saar

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 september 2019 t/m 31 oktober 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

Ontvangen op een evenement

-

903,75
10,00
------------

Totaal ontvangen

€

913,75

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Bankkosten

€

47,39

Telefoonkosten
Kosten evenement

-

35,20
105,45

Opvang en medische kosten

-

270,00

Vergoedingen begeleiding en controles

-

35,34
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 493,38
----------------€
420,37
=========

Achtergrond: Buddy in het bos
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Beau

Deze honden blijven thuis.
De jonge Beau werd tot groot verdriet van het baasje bij ons aangemeld
voor herplaatsing. De reden daarvoor was dat hij panisch werd in de auto,
maar dan ook echt panisch. Hij moest elke dag mee in de auto naar het werk
van z’n bazinnetje dus was dit wel degelijk een groot probleem. Zij had al
van alles geprobeerd maar niets werkte. Door het gedrag van Beau hadden
ze al een paar keer bijna een ongeluk gehad. Ook was de auto van binnen al
best beschadigd.
Beau moest zo spoedig mogelijk weg want het ging niet langer. Hij is naar
ons noodopvangadres gegaan. Wij hebben Bert, onze gedragsdeskundige dit
probleem eens voorgelegd. We kregen een duidelijk advies, stevige stalen
autobench en dan toch proberen de auto positief te maken.
Een paar dagen later kreeg Jantina het bazinnetje aan de lijn, ze ging kapot
van verdriet. Beau was haar steun en toeverlaat en moest bij haar
terugkomen. Ze heeft haar winkel te koop gezet, zodat Beau niet meer in de
auto hoeft. Het idee van de bench vond ze goed en ze is gelijk bij iemand
geweest die dat voor haar op maat kon maken. 3 weken later was het zover
en kon ze Beau weer ophalen. Beiden konden hun geluk niet op.
Beau zit nu tijdens de autorit in de autokennel en dat gaat steeds beter. Hij
blaft nog wel af en toe maar draait niet meer zo door als daarvoor. Ook gaan
ze naar de hondenschool samen en genieten van de training.

Max
Max werd eind september bij ons aangemeld. Zijn bazen schreven over hem:
“Max is in huis een lieve pup van 5 maanden. Max is een erg onzekere hond. Kent
niets. Komt uit een nest waar niets meegedaan is. Socialisatie heeft hij niet gehad.
Daar werken wij aan. Als er bezoek komt dan kan het goed gaan, maar kan ook zo
op ze afgaan en dan happen naar ze. En we hebben zelf kinderen en die willen ook
vriendjes meenemen. We willen niet het risico nemen dat er iets gebeurt.
We zijn op cursus en daar loopt hij goed mee. We volgen gedragstherapie met Max
omdat hij uitvalt naar andere honden en mensen. Gaat wel steeds beter. Waar wij
cursus volgen is het een trainbare hond die wil leren. Zij zeggen dat het wel goed
komt met het uitvallen aan de riem en het happen, maar ons vertrouwen is wel
weg. Wij hebben altijd bouviers gehad, maar dit uitvalgedrag hebben wij nog nooit
meegemaakt. Hij is echt een maat te groot voor ons.”
Jantina woont niet zo ver bij hen vandaan en is op bezoek gegaan om te kijken wat
er nu precies aan de hand was. Ze trof een superleuk, heel braaf en gehoorzaam
hondje aan. Met inderdaad een paar issues. Hij wil nog wel eens even in billen
knijpen of ineens in je hand hangen. Max blijkt een hondje uit de werklijn te zijn.
Hij heeft veel behoefte aan uitdagingen. De baasjes hebben in het verleden altijd
showlijn gehad dus vandaar dat ze het gedrag van Max niet konden verklaren en
ook nog nooit eerder meegemaakt hadden. Ze heeft wat tips gegeven voor thuis
en wandeling. Jantina heeft ook aangegeven dat ze hun verwachtingen moeten
bijstellen, want Max is nog maar een baby.
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Jantina was nog niet thuis of we kregen deze foto met regels om
Max te helpen te leren om te gaan met bezoek.
Een aantal weken later kregen we bericht:
“We hebben besloten om Max nog een kans te geven. Aan de riem
is het maar net hoe hij zich voelt. De ene keer luistert hij goed en
loopt hij mooi mee en de andere keer dan valt hij uit, maar is wel
te corrigeren. Met bezoek gaat het steeds beter.
Als er mensen komen dan gaat Max de bench in en gaat dan rustig
liggen of kauwen op een bot of een kong.”

Deze hond(en) zoeken nog een nieuw thuis.
Klik op de link naar onze website voor meer informatie over de desbetreffende hond.

Knut
Knut is leergierig lief aanhankelijk, maar ook pittig.
Hij is afkomstig uit een werklijn. Knut heeft een
stamboom. Hij is geboren in november 2018. Knut heeft
meer nodig dan wij hem kunnen bieden.
Knut moet kunnen werken moet bezig zijn. Hij is blij en
nieuwsgierig naar alles. Hij heeft geen agressie.
Zal aan bijvoorbeeld aan dierenarts, trimmen en op
vakantie erg moeten wennen. Hij is dan onrustig.
Als hij te veel prikkels krijgt is hij voor ons moeilijk in
toom te houden. Hij wil dan overal op af zodat wij hem
niet kunnen houden.
Voor Knut zoeken wij mensen die tijd en geduld voor
hem hebben. Die met hem aan het werk gaan, want
beweging is ook belangrijk.
Meer over Knut:
https://www.bouviersupporters.nl/knut.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.

Bas (co)
Voor Basco is een jonge reu van toen 9 maanden werd er vanwege omstandigheden in mei 2019 een
nieuw thuis gezocht. 18 mei 2019 is hij verhuisd.

Met Bas gaat het ontzettend goed. Hij is al veel waakser. Hij reageert wel op fietsers.
Ons erf is nu omheind dus kan hij niet op de weg komen. Helaas is onze jack russell
overleden, maar met de jack van onze zoon heeft hij veel plezier en vriendschap. Deze
jack is nu continu bij ons.
We hebben zijn vacht wel kort moeten scheren, want hij was erg geklit.
Bas stroopt de weides en watergangen af en putten graven is zijn grote hobby.

Madou
Madou is een teefje van 7 jaar. Ze werd eind augustus ter bemiddeling bij ons
aangemeld.
Door haar baas werd ze zo omschreven.
Lieve, knuffelhond. Voor zover luistert ze goed. Een heerlijke hond waar ik
geen negatief iets over kan zeggen. Ze heeft een goed karakter. Ze kan soms
wat pittig zijn. Waarschijnlijk door gebrek aan duidelijkheid.
Helaas is zij nu met een andere teef waar de verstandhouding niet goed mee
is. Dit zorgt voor deze moeilijke beslissing. Het is ook de enige teef/hond waar
zij problemen mee heeft gehad in alle jaren dat ze bij ons is. Door verandering
van onze aankomende woonsituatie heb ik deze pijnlijke beslissing moeten
nemen.
Voor Madou zoek ik een baas die hart voor zijn dieren heeft en er sociaal mee
is. Veel liefde kan geven en iets onderneemt met zijn hond(en). Een duidelijke
consequente baas die haar nog van alles gaat leren.
Op 8 september zijn Madou, haar bazen en een vrijwilliger van Stichting
Bouviersupporters naar de belangstellenden gegaan.
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De kennismaking is goed verlopen en Madou is gebleven.

Bericht van 17 september:
“ Madou doet het hartstikke goed. Rossi en Madou trekken langzaam naar elkaar toe. Ze is heel relaxt en erg sociaal.
Al met al, gaat het erg goed. Eten wordt in de gaten gehouden. Madou gaat nooit meer weg.”

Amber
Amber en Woody zouden in augustus 2016 tijdelijk naar een echtpaar,
die hen beiden al uitliet in de laatste periode, gaan. Als de baas weer
zover zou herstellen dat hij weer voor hen zou kunnen zorgen zouden ze
weer naar hem gaan. Echter kort na de opname in het ziekenhuis is de
baas overleden. Op verzoek van hun bazin blijven Woody en Amber bij
het echtpaar. Woody is 18 juli 2018 overleden.

September 2019
Eindelijk weer eens berichtje over Amber. Ze is begin deze
maand 10 jaar geworden en alweer drie jaar bij ons. Hoewel ik
nog vaak denk aan onze bouvier Woody -die we vorig jaar
hebben moeten laten inslapen- zijn we erg blij met deze dame.
We krijgen ook vaak complimenten dat het zo'n leuke en lieve
hond is.
Vorige week is ze voor de tweede keer mee op vakantie geweest.
Ze vond het heerlijk en heeft volop gezwommen. Bij gebrek aan
een bal had ze een stuk hout gevonden om te apporteren.
Het gaat goed met Amber en we hopen dat ze nog lang bij ons
blijft.
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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 haar 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. Op 4
augustus 2019 is Cora naar haar nieuwe thuis gebracht.

Cora gaat met haar nieuwe bazen lekker overal mee naar toe. Ze is dan ook al een aantal kilo’s van haar overgewicht
kwijt. Helaas zat haar vacht zo erg in de klit dat zij heel kort geschoren moest worden.
Cora in de zandbak van Scheveningse strand. Denk maar niet dat ze nat wordt. Ze is een waterhater.

.
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Cora is meegeweest om de zoon naar zijn huis brengen en dit gebeurde met een lange looplijn.
Heerlijk in de trein en wat doet ze het goed. De zoon heeft een fascinatie voor de bus, tram, trein en nu hebben ze ook
een hond met deze fascinatie. In knopen leggen is ze ook heel goed.

Cora is naar de Megastore geweest. Door de regen. Ze was daar waren nog nooit geweest, daar zit een lekkere koffie
met gebak winkel. Van alle twee kreeg ze de aardbeien en stukjes korst. De terugreis mocht ze zelf de route bepalen en
denk maar niet dat ze door de plassen loopt. Ze haat regenplassen.
Thuis met de poes gaat het ook geweldig goed.
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Yuma
Yuma is een zeer energieke, zeer actieve, zeer lieve puber van
8,5 maand. Vanwege het overlijden van haar baasje werd ze,
samen met Mirza, ter bemiddeling bij ons aangemeld. Yuma
verbleef samen met Mirza tijdelijk bij familie. Daar was ook een
oudere hond aanwezig die net geopereerd was. Yuma wilde
graag spelen en dat ging dus niet.
Daarom is Yuma naar een van onze opvangadressen gebracht.
Na gewenning had ze het prima naar haar zin.
Al heel snel zijn er mensen gaan kennismaking die bekend zijn
met hoog energie honden. (De vader van Yuma komt uit een
werklijn en haar moeder uit een pittige showlijn.) Die waren
meteen verliefd op haar.
Omdat Yuma voor het eerst loops werd en de mensen nog een
vakantie gepland hadden is ze nog een aantal weken in de
opvang gebleven.
Op 21 oktober is ze opgehaald. Het gaat heel goed met haar.
Voor Mirza heeft de familie zelf een nieuw thuis gevonden.

Bruno en Buloo
Bericht van Marleen en Phillipe.

“Een paar weken geleden zagen wij schrijnende foto’s en video’s
passeren op het internet van Bruno en Buloo. Bruno is een Bouvier
des Flandres, Buloo is een Bouvier des Ardennes, beiden leefden in
vreselijke omstandigheden achter een hek. Niemand uit de buurt
durfde de honden te benaderen omdat ze, zoals het waakhonden
betaamt, als gevaarlijk werden bestempeld. De eigenaar van het
pand was overleden en er waren geen rechtstreekse erfgenamen.
De honden bleven verweesd achter en de buurvrouw die begaan
was met hun lot gaf ze eten onder het hek door. Heel de buurt was
ervan overtuigd dat deze “gevaarlijke” honden moesten worden
afgemaakt! Maar dat was buiten de buurvrouw gerekend, zij was
dan ook diegene die stap voor stap de honden benaderde en
éénmaal achter het hek constateerde dat Bruno één en al brok
liefde is die gedurende zijn driejarig leventje alleen maar met en
voor zijn baas geleefd had.
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Buloo, een teefje van nog geen 10 maanden oud, is een heel ander
verhaal, daar moet echt mee aan de slag worden gegaan, want ze is erg
schuw. Voor zover we kunnen afleiden uit de informatie die we hebben is
ze mogelijk vrij jong weggenomen bij de moeder en is er weinig gebeurd
om haar goed te socialiseren.
Toen we het hele verhaal te horen kregen, hebben wij direct contact
opgenomen met Stichting Bouviersupporters, want hoe meer mensen we
hierin betrekken, hoe groter de kans dat deze twee kanjers een liefdevol
gezin zouden vinden.
We zijn stap voor stap aan het werk gegaan. De buurvrouw, die enorm
veel ervaring heeft met het herplaatsen van buitenlandse hondjes, heeft
zich 24/24 op deze twee knapperds toegespitst en het resultaat mag er
zijn! Bruno werd dagelijks van het erf gehaald, hij loopt netjes mee aan de
leiband en gaat alle buren vriendelijk gedag zeggen (achter zijn hek blijft
hij wel nog steeds waaks). De hele buurt kan niet geloven dat Bruno
initieel als gevaarlijk werd bestempeld! Als ze met Bruno op wandeling is
komen de mensen spontaan naar haar en Bruno en jawel Bruno geniet van
die aandacht en is de vrolijkheid zelve.
Buloo is wel wat moeilijker… doordat ze niet zo goed gesocialiseerd werd is
ze bang van mensen, waardoor zelfs aanlijnen erg moeilijk is. Buloo is nog
erg jong dus we hopen van harte dat we haar nog kunnen socialiseren.
Daarom zullen we haar rustig laten landen en haar in een zeer stabiele
roedel plaatsen. We hopen dat ze daar de volgende weken wat tot rust
komt en zo kan openbloeien alvorens we voor haar op zoek gaan naar een
geschikt gezin.
Enkele maanden geleden hadden
wij andere bouviers in de
bemiddeling gehad, wij hadden
toen mensen op onze wachtlijst
staan. We hebben deze familie nu
opnieuw gecontacteerd en zij
verwelkomen Bruno met open
armen om hem verder te
observeren. Wat we heel stiekem
hoopten is dan toch realiteit
geworden! Onze grote, sterke beer
Bruno, een Bouvier des Flandres
van drie jaar oud is op 12 oktober
door zijn opvanggezin
geadopteerd.".
Marleen en Phillipe
Op 26 oktober kreeg Paulien het bericht van Phillipe:
“We waren dan ook overtuigd dat het met onze Bouvier de Flandres
helemaal goed ging komen, maar dat met zijn metgezel Buloo een lange
weg af te leggen was alvorens zij zou klaar zijn voor adoptie.
Buloo was niet gesocialiseerd en we hadden nog nooit of te nimmer zo’n
bang beestje gezien. Haar benaderen was bijna onmogelijk. Ze vluchtte
weg… het was voor ons erop of eronder. We moesten haar op één of andere manier toch te pakken kunnen krijgen. We
probeerden haar vertrouwen te winnen maar helaas, Buloo had er geen vertrouwen in.
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We zijn dan maar met haar aan het werk gegaan als
ze in haar hoekje zat, haar heel rustig te benaderen,
tegen haar te praten, en met veel geduld
centimetertje voor centimetertje dichter te gaan.
We wisten dat Buloo het met soortgenoten wel goed
deed en omdat onze opvangmama een zeer stabiele
roedel heeft, wilden we Buloo daar onderbrengen,
haar laten landen en vooral haar rust gunnen.
Onze opvangmama heeft haar de eerste dagen
gewoon laten meelopen in de roedel, zonder druk en
zonder verwachtingen. Stilletjes aan kwam Buloo heel
af en toe contact zoeken. Ze bloeide open naar haar
opvanggezin toe!
De ene dag één stapje vooruit en de volgende dag tien
achteruit!
Kwamen er vreemde mensen op bezoek, dook Buloo
weer in haar hoekje en durfde ze hen niet begroeten…
maar haar opvangmama gaf het niet op!
Als het een tijdje goed ging dan werd de volgende
stap ondernomen, altijd met heel kleine beetjes
progressie.
Het kleine dorp, waar onze opvangmama woont had
zulke bewondering voor haar dat Buloo al gauw
bekend werd door de dorpsgenoten. Iedereen wist dat
Buloo aan het socialiseren was en iedereen zag dat
het beetje bij beetje goed ging komen!
Buloo zal nooit de hond zijn die je plezier doet met
ellenlange wandelingen of autoritjes, die je mee kan
nemen met de camper op vakantie of waar je een
lekker terrasje mee kan doen.
Buloo heeft een gezin nodig met een ruime tuin, waar
er rust is en waar er structuur is.
Ze houdt van cocooning, lekker naast je op de bank
en een aai en geborgenheid.
Intussen is Buloo ook gesteriliseerd en volledig
onderworpen aan een DA check.
Een paar dagen geleden, is onze gastmama op bezoek gegaan bij één van de
dorpsgenoten. Zij waren op slag verliefd op Buloo, hun Bouvier is door ouderdom vorig
jaar overleden. Hun hart en deur stond open voor haar.
Met een heel klein hartje wisten we eigenlijk niet goed of dit al ging lukken of niet, we
zijn als volgt aan de slag gegaan:
De opvangmama ging dagelijks op bezoek bij de kandidaat/adoptanten met Buloo. Eerst
een uurtje vervolgens twee uurtjes. Enkele dagen later ging ze terug en liet ze Buloo een
uurtje alleen bij haar nieuwe familie. En zo werd de tijd constant opgebouwd… dan een
dag en zo geleidelijk aan een overnachting.
Het was een tijdrovend werk! Maar telkens onze gastmama terug ging naar het gezin zag
ze dat het goed was!
Uiteindelijk werd Buloo vandaag ( 26 oktober) officieel overgedragen aan haar nieuwe
baasjes.
De komende weken zal de gastmama hun verder begeleiden en Buloo opvolgen.
Phillipe en Marleen enorm bedankt voor wat jullie voor Bruno en Buloo gedaan hebben.
Als tegemoetkoming in de kosten die er voor Bruloo gemaakt zijn heeft de stichting een
donatie overgemaakt.
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Boef
Eind augustus 2019 werd ik gebeld door
bouviersupporters met het bericht dat Boef, een 4
maanden oude bouvier pup voor adoptie kwam en
dat hij zo spoedig mogelijk weg moest.
Wat een leuke pup. Op slag verliefd. Helaas kwam
hij te vroeg in verband met vakantie etc. en
hebben we hem moeten laten gaan. Met een
dubbel gevoel heb ik hem toendertijd afgewezen.
Op Facebook zag ik hem voorbij komen en wat
baalde ik dat hij net een paar weken te vroeg
kwam, wij hadden hem graag verwelkomd.
Weken gingen voorbij... maar toen afgelopen
woensdagochtend (23 oktober) zag ik een appje
van Bouviersupporters met de vraag of ik kon
bellen. "Ja" antwoordde ik. Gelijk werd ik gebeld
door Paulien.
Hoe is het mogelijk, de pup die wij eind augustus
hebben moeten laten gaan kwam opnieuw ter
adoptie omdat hij moeite heeft met alleen zijn. Ik
wist gelijk over wie ze het had, Boef!
Ik begon te lachen. Ik vertelde dat ik moest
overleggen. Na overleg hebben we opnieuw de
knoop doorgehakt en besloten wij Boef alsnog op
te nemen.
Door het snelle handelen van Paulien hebben wij
Boef aan het eind van de middag nog kunnen
ontmoeten en opgehaald samen met zijn nieuwe
maatje Rohan (bouvier reu). Wat zijn ze gek op
elkaar. De twee heren zijn nu al maatjes voor het
leven.
Dankjewel Paulien! Wat zijn wij blij. Welkom in de
familie Boef!

Mats
Al weer anderhalf jaar geleden dat hij is verhuisd.
Gelukkig voor Mats is de zomer over.
Hij heeft een seizoensgebonden allergie (vorig jaar ook al).
Hij moet daarvoor steeds worden gewassen en krijgt hij
medicijnen. Dat wel want dan hoeft hij niet meer zo te krabbelen
en bijten. Hij had namelijk zijn staart een stuk kapot gebeten en
zijn hele huid zal vol met rode vlekjes die nu weg zijn.
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Wat ontvangen foto’s

Xena en haar bazin tijdens een survival run

Cita is al weer 1 jaar in haar nieuwe thuis
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Sunny voor het eerst aan zee.

Buddy probeerde een boom om te piesen

Madou en Rossi gezellig samen onder tafel

Boris en Bambus hebben het ook al zo gezellig.
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Logan: Er zijn toch altijd weer honden die erin trappen……..kroos

Lekker met de bal in de tuin....Quin
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Chico: Liefde is……Samen de vakantie overdenken.

Saar heeft een lang goed gesprek met Bonzo

Truus met Herman. Herman komt altijd bij haar liggen. Als hij nat van de regen is dan moet Truus hem helemaal droog likken

Miro denkt ik blijf in de buurt van dat lekkere eten, kan ze me niet vergeten

Itam en de koeien
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In september en oktober waren onder andere jarig

Mexx vierde haar negende verjaardag

Donder was jarig en is 2 jaar geworden.

Hoera Nova is 10 jaar!
Cora en Brutus vierden hun 6de verjaardag
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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.

Boris
27 mei 2015 – 10 september 2019

Vanwege omstandigheden is Boris 9 januari 2019 verhuisd.
11 september kregen we dit bericht:
“Boris is gisteravond ingeslapen.
Hij had een open wond aan de voorpoot en die wilde niet helen ondanks antibiotica.
De dierenarts constateerde ook een dikke oorontsteking wat volgens haar heel raar was vanwege de antibiotica.
We hebben de laatste weken heel veel overleg gehad met de dierenarts.
Uiteindelijk nu op advies van de dierenarts hebben we Boris in laten slapen.
Boris was bij de eerste spuit al weg, dus dat duidde ook op ernstige ziekte volgens de dierenarts.”
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Simba
25 december 2007 – 23 september 2019

Simba, een reu van 11 jaar, 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 2019 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.
Helaas kregen we 23 september slecht nieuws van het Simba front.
“ We hebben net Simba in laten slapen hij was op. Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing genomen.
Hij at niet meer en wilde niet meer lopen.
Simba was heel erg lief voor iedereen, maar gisteren ging hij anders reageren. Hij was boos op Joep en Moos en
beet naar hen. Dat was niks voor Simba.
Lichtje ging uit bloeddruk was er al bijna niet meer. Zo zielig, zo intens verdrietig. Hij stierf in onze armen. Het
verdriet is groot. De dierenarts zei het ook tegen ons dat het beste voor hem was. Niet meer kunnen lopen, niet
meer eten. Wat ging het hard. Het is zo stil hier. Snik.
We zijn trots en blij dat we Simba nog een paar goede maanden hebben kunnen geven. Vol van wederzijdse liefde.
Jullie bedankt voor de steun en mede levendheid met Simba.”
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Chevy
13 januari 2010 – 2 oktober 2019

Chevy is als pup in juni 2010 herplaatst. Chevy is 2 oktober 2019 ingeslapen.
Chevy was al een tijdje aan het klungelen met de spondylose. (Spondylose is een chronische aandoening van de
wervelkolom waarbij de wervels en de tussenwervelschijven aangetast raken. Deze slijtage leidt uiteindelijk tot de vorming van
botwoekeringen tussen de ruggenwervels en kan stijfheid en pijn veroorzaken.)

Daar kwamen ook nog allemaal tumoren bij. Ze is de laatste maand hard achteruit gegaan en gisteren is 1 van de
tumoren geknapt. Ze is slechts 9 jaar geworden.

De nog maar 5 maanden oude Caily werd bij ons in 2010 aangemeld voor herplaatsing, omdat de andere Boef in
huis haar niet duldde. De oude boef was blind en Caily was veel te druk. De belangstellende kwam bij mij ( Jantina)
uit het dorp. We zijn samen wezen kennismaken en natuurlijk ging Caily gelijk mee. Ze werd omgedoopt naar
Chevy. Ik heb haar van dichtbij zien opgroeien. We hebben samen hondentraining gevolgd. We hebben samen vele
leuke honden workshops gevolgd.
Een paar jaar geleden kreeg Chevy spondylose. Het trainen met haar werd minder.
Een paar maanden terug kreeg ze gekke bulten. Dit bleken tumoren te zijn en die waren zeer agressief. Er was
niets meer aan te doen. Ze hebben haar nog een paar dagen lekker verwend en toen moesten ze haar laten gaan.
Rust zacht lieve Chevy
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Balou
14 februari 2007 – 03 oktober 2019

Helaas moeten we jullie berichten dat we op 3 oktober onze lieve Balou hebben moeten laten inslapen.... Balou is
12 jaar en 7 maanden geworden.
September 2010 is Balou bij ons komen wonen. En dat hebben we geweten!
Wat een onstuimige en ontembare energie had Balou! Gelukkig had ze hier de ruimte om haar energie kwijt te
kunnen. Met een tuin met weilandje, een luik in de deur waardoor ze dag en nacht naar binnen of buiten kon, en de
dagelijkse wandelingen in het bos waar ze altijd vrij kon rondlopen. Wat heeft ze daar gelopen, gerend en
gespeeld. En dan had ze hier thuis nog haar vriendje Mowgli, ook een bouvier.
Mowgli had heel wat te stellen met de onstuimige Balou. Maar uiteindelijk heeft Mowgli een goede opvoeding
gegeven aan Balou. Niet dat Balou minder onstuimig werd, maar ze leerde Balou wel te snappen hoe ze zich moest
gedragen. En dat was fijn, want Mowgli en Balou liepen in het bos altijd los en in roedels, waar ze erg van genoten.
Haar onstuimigheid leidde tot 2 ernstige verwondingen, doordat ze dwars door een ruit is gerend en “gespiesd” is
op een tak. Daarnaast is ze tot 3 keer toe zoekgeraakt.
Gelukkig kwam alles weer goed!
Wat hebben we ervan genoten dat Balou zo kon genieten van haar vrijheid!
En in huis, daar was ze de rust zelve.
En wat hebben we van haar genoten als huisgenoot. Wat een lieve, zachtaardige en trouwe vriend was ze voor ons
en voor iedereen die hier maar kwam. Ook voor de kleinkinderen die ondertussen waren gekomen was ze zooo lief.
Waar de kinderen waren was Balou. Zo mooi om te zien. En Balou werd wat geknuffeld door ze. Als het te druk
werd trok ze zich terug in haar mand.
Helaas hebben we haar moeten laten inslapen. Ze bleek problemen met haar hart te hebben. Heel verdrietig, maar
tot op de laatste dag een blije hond. Daarom konden we er ook vrede mee hebben.
Wat een gouden hond was je Balou, met je lieve ogen. We missen je!!
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Julia
10 november 2007 – 16 oktober 2019

Ons meisje, troetebol, prinses op de troon is vandaag ( 16 oktober) de regenboog brug overgegaan.
En nu is haar troon leeg.
We hebben haar 7 jaar geleden gered uit een vreselijke situatie.
Julia was een heel bang zielig hondje dat helemaal niets kende. Ze kende zelfs haar naam niet. Aan de riem lopen
was haar vreemd.
We hebben haar het prinsessen leven gegeven dat ze verdiende. Daar kregen we zoveel liefde en dankbaarheid
voor terug van de schat.
Ze had een agressieve tumor in haar bek die heel snel groeide, vanaf 9 oktober kreeg ze heftige bloedingen. We
wilden haar niet langer in deze situatie laten zitten voor haar en voor onszelf.
We kunnen/willen haar eigenlijk nog helmaal niet missen, maar helaas beslist het lot anders.
3 weken voor haar 12e verjaardag moesten we haar laten gaan.
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Puck
04 juli 2010 – 21 oktober 2019

Via deze weg wil ik jullie even op de hoogte brengen dat we helaas gisteren, veel te vroeg voor ons, maar ook voor
Puck de beslissing hebben moeten nemen om haar te laten inslapen!
Puck die wij in januari 2012 via jullie bemiddeling hebben opgehaald uit V..
Ze had voor 4 weken terug een operatie gehad waarbij grotendeels haar melkpakket was weggehaald i.v.m een
grote tumor. Daar begon ze net goed van te herstellen toen ze raar ging lopen.
De dierenarts heeft alles nagekeken en kon zo niet wat vinden. Ze was een aantal dagen ervoor wel met de poten
weggegleden dus dachten we spierpijn.
Maar het lopen werd in het weekend steeds slechter. Maandag is er een foto gemaakt en bleek er ook een tumor
onder de ruggengraat en bij het ruggenmerg te zitten. Volgens de dierenarts een moeilijke plek en een operatie zou
volgens hem ook niet meer helpen. Toen hebben we de ontzettend moeilijke beslissing genomen om haar te laten
inslapen!!
Na bijna 8 super fijne en mooie jaren met haar te hebben gehad hebben we afscheid moeten nemen van onze te
gekke lieve grote lobbes!!
The best boef ever!
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Amy op de koffie bij Jantina
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.

Normaal gesproken gaan wij altijd op de koffie bij....
Nu waren de rollen omgedraaid en kwam Amy met haar nieuwe baasje bij mij (Jantina) op de koffie.

Wat een leuke blije en vooral lieve bouvierdame.
Het was mooi weer dus we konden heerlijk buiten zitten.
Nou heb ik natuurlijk ouwe muts Reza hier en die vond het allemaal maar een beetje druk worden dus, die ging al gauw
aan de andere kant van de tuin liggen. Mijn pup Vince werd wel af en toe even door Amy afgesnauwd. Prima. Daar leert
hij alleen maar van.
Amy trok met het wandelen nogal aan de lijn vertelde het bazinnetje. We hebben dus even een beetje geoefend en ik
heb haar van tips kunnen voorzien.
Het was reuze gezellig en voor herhaling vatbaar.
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
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

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

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F
Bezoek onze website!
Vereniging Boe4.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
http://www.bouviersupporters.nl/Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
december 2019

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

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

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

Achtergrond: Diesel September in Lancashire
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