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Stichting Bouviersupporters wenst iedereen
fijne kerstdagen en een goed 2020!

Logan op Texel

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 6 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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8 december hebben we weer gewandeld in de omgeving van
Haaksbergen. Ieder jaar is het weer een verrassing wat de weergoden
voor ons in petto hebben. In 2017 hadden we een dik pak sneeuw en
2018 was zonovergoten. De voorspellingen voor dit jaar NAT, NAT en nog
eens NAT.
Veel mensen hadden om die reden afgezegd, zodat we om half 12 met een
klein groepje op pad gingen. Uiteraard ook dit jaar weer vergezeld door
de midwinterhoornblazers die ons uitzwaaiden (bliezen) bij de start.
Halverwege de wandeling werden we weer door ze verwelkomd bij het
Buursermeertje waar we even een pauze hebben gehouden met voor de
liefhebbers een lekkere borrel om weer een beetje op te warmen. De
hondjes konden daar even heerlijk met elkaar ravotten, pootjebaden en
water drinken.
Toen we weer verder waren gegaan begon het te regen. Het viel met
bakken uit de hemel en het begon het flink te waaien. Daarom hebben we
moeten besluiten om de wandeling wat in te korten.
En zoals elk jaar was er, aan het eind van de wandeling, door Restaurant
Captain Jack weer een plek voor ons gereserveerd waar iedereen op eigen
kosten kon genieten van een hapje en een drankje. En uiteraard waren de
honden daar ook welkom.
Het is voor ons altijd weer geweldig om te zien hoe goed het met ‘onze’
herplaatsers gaat, hoe trots iedereen is op zijn of haar hond(en), hoe er
leuke contacten onderling ontstaan en om oude bekenden of nieuwe
mensen te ontmoeten. Iedereen ontzettend bedankt voor weer een
ontzettend geslaagde en gezellige dag.
Namens de midwinterhoornblazers enorm bedankt voor de gulle donaties.

Wij gaan met frisse moed op naar 2020 en wensen u allen fijne
kerstdagen en een goed 2020.

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
24 december 2019

Achtergrond: Mats
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2019

Donna

Xenna

Knut

Kenzo

Simba

Zeus

Activiteiten in 2020
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 2020 staan in ieder geval op het programma:
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25 oktober: activiteitendag 10 jarig bestaan Stichting Bouviersupporters.

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 november 2019 t/m 23 december 2019 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

Ontvangen op een evenement

-

700,00
106,50
------------

Totaal ontvangen

€

806,50

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

320,00

Vergoedingen begeleiding en controles
Kosten evenement

-

19,38
116,66

Telefoonkosten

-

17,60

Promotiekosten

-

4,27
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 477,91
----------------€
328,59
=========

Achtergrond: Stevie
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Het team, Jantina, Dorine, Janny, Marian, Mascha, Paulien en Ruby,
wenst u en alle boeven fijne feestdagen en een goed 2020!
Kerstgroet van:

Whiskey
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Chico

Sunny

Levi

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.

Donna
Donna is lief en nog heel speels en luistert goed. Ze is opgegroeid
met katten alleen sinds 1,5 jaar krijgt ze geen rust en raakt gestrest
zo gauw ze de katten ziet. Daardoor gaat ze blaffen.
Donna voelt niet altijd aankomen dat ze moet plassen. Er wordt aan
een aangeboren afwijking van de blaas en of urinewegen gedacht.
(Dit is echter nooit onderzocht. Ook heeft Donna nooit medicijnen tegen
incontinentie gehad welke mogelijk zouden kunnen helpen. Er zijn
verschillende medicijnen beschikbaar.)

2 november 2019 was de kennismaking. Donna is meegegaan.
De reis naar huis is goed gegaan. Na een plas is ze alles gaan
verkennen. Helaas zijn de omstandigheden bij haar nieuwe baas zo
veranderd dat Donna weer moest verhuizen.
Bericht van 5 december:
“ We hebben Donna vandaag opgehaald. Ze is erg bang.. ze loopt
gewoon weg. We kúnnen haar niet aanhalen.
We laten haar ook in de tuin aan de riem, omdat ze los wil komen.
Af en toe gaat ze liggen. We laten haar dat maar doen tot ze uit
zichzelf komt.
6 december:
“Het is prima gegaan vannacht, om half 8 plasje gedaan en wat kip gegeten. Daarna naar de dierenarts gewandeld.
Haar oren zijn schoongemaakt, ze is geënt en verder nagekeken. Toen naar de dierenwinkel. Daar heeft ze zelf een
piepspeeltje uitgezocht en snoepjes. Ze is heel rustig naar mensen en honden toe. Toen een uurtje gewandeld in het
bos..en nu is ze naast me komen liggen met haar kop op mijn voet.”

Simba
Simba is een teefje van net 9 jaar voor wie er,
vanwege trieste omstandigheden een nieuw thuis
werd gezocht.
24 november was de kennismaking en die is
goed verlopen. Simba is meegegaan.
Ze is heel aanhankelijk en lief voor de kinderen.
Ze ligt zelfs al naast de poes.
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Xenna
Xenna is een teefje van bijna 7 jaar. Xenna komt uit een werklijn en heeft een
stamboom. Haar baas heeft een zeer zware operatie ondergaan met een lang
revalidatietraject. Er is geen familie die de hond zou kunnen opvangen daarom
moest Xenna worden herplaatst.
Xenna was door haar baas naar een opvang gebracht, maar vanwege
omstandigheden kon ze daar niet blijven en is naar een van onze opvangadressen
gebracht. In de opvang deed Xenna het goed met andere honden.´s Morgens wilde
ze niet van haar bank in het nachtverblijf komen om naar buiten te gaan. Xenna
ging dan grommen. Als ze eenmaal buiten was ging het prima.
Xenna is een energieke hond die graag wil weten wat er van haar verwacht wordt.
Ze is alert en vindt het fijn opdrachten uit te voeren. Xenna is een werker. Xenna
heeft op dit moment moeite met de correcties. Maar voor een snoepje doet ze veel.
Haar vacht zat helemaal in de klit daarom is
Paulien bij haar geweest om haar te trimmen.
Paulien vond Xenna een lieve hond die heel
graag knuffelt. Ze was wel wat angstig op
tafel. Na geruststelling ging het goed. Rond
haar bek vond ze niet leuk en begon ze te
brommen.
Update 4 november:
Vandaag was de tweede kennismaking. Paulien was daarbij aanwezig.
We zijn eerst een stuk gaan wandelen. Dat ging heel goed. Xenna is meegegaan.
Bericht van de nieuwe bazen:
“We zijn net thuis. In de auto bleef ze in het begin staan en hijgen. Maar al snel
ging ze liggen en hield het hijgen op. Wel met wegdek verandering en rotondes
even staan. Maar direct daarna ging ze weer liggen. Ging dus goed.
Ze heeft het varken al gezien. Voor beiden een spannend moment.
Ze is nu binnen en verkent het huis. Komt steeds even weer naar mij.
Van de shih tzu houdt ze afstand. Maar die heeft ook even gebromd.
We laten ze onder toeziend oog maar even om elkaar heen draaien. Geduld is een schone zaak.
Ook heeft ze de kip ontmoet. Die schrok en fladderde erop los. Even schrikken voor haar.
Die houden we ook maar even bij haar weg. Is anders wel wat veel denk ik.
De weg der geleidelijkheid levert meer op.”

5 november
“Goedemorgen. Xenna heeft niet geblaft of gejankt vannacht. Neem dus
aan dat ze geslapen heeft. Net terug van de eerste grote wandeling. Heb
veel moeite om haar in toom te houden. Reageert fel op voorbijrijdende
auto's. Dus nu op zoek naar de hondenschool.
In huis gaat het tot dusver goed. Ze pruttelt af en toe als ze moet gaan
liggen, maar we zijn heel consequent.
Maar dit is het begin. Alles is nieuw voor haar en voor mij is Xenna ook
nieuw. “
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15 november:
“Ze loopt los en dat gaat super. Rent haar poten
onder haar lijf uit. Blijft alert naar mij toe en
luistert prima. Ontwijkt andere honden. We
genieten hier samen van. Ook zien we wel
verbetering aan bv aan de lijn lopen. Maar ze is
nog geen 2 weken bij ons dus geven we voorals
nog niet op.
Helaas, helaas begint Xenna wat vervelende
trekjes te laten zien. Ben al een keer gebeten bij
het omdoen van de riem en aan het strand leek
het of ik een pakwerker was. Net weer een poging
tot aanval bij het op haar plaats te leggen. Vind
het zo vervelend omdat ze ook heel heel lief kan
zijn.
Maar gecorrigeerd worden is niet haar ding. Hoe
gaan we hier goed mee om? Soms is het best eng
en we zijn bang dat het een keer fout gaat.
29 november komt de gedragsdeskundige”

30 november
De gedragsdeskundige is geweest. De baasjes hebben een goed gevoel dat zij hun met Xenna kan helpen.
Er zit heel veel stress bij Xenna. Volgende week komt ze weer.

Kensje (Kenzo)
Kenzo is een jonge werklijn reu voor wie er vanwege het overlijden van zijn
baas een nieuw thuis werd gezocht.
Na het overlijden van zijn baas hij is dominant naar vreemden en heel
beschermend, waaks geworden. Als er bezoek komt dat bang is, is hij heel
opdringerig en luistert hij slecht. Ik ben bang dat het verder escaleert.
Kenzo was tijdelijk terug naar zijn fokker gebracht. De belangstellenden zijn
een aantal keer bij Kenzo geweest om zeker te zijn dat het goed zou gaan
met hun eigen hond. Het klikte heel goed tussen hen en hun eigen hond die
ook Kenzo heet. Ze waren beide helemaal verkocht en is Kenzo de derde
keer meegegaan. Eerst zou hij Goofey gaan heten, maar ze noemen hem nu
Kensje.
18 november dit bericht ontvangen:
“ We hebben besloten om ons cadeau voor een levenlang te behouden. Hij
heeft afgelopen week laten zien dat hij heel graag liefde wil en aandacht
terug geven gaat... ook vertrouwen in elkaar over en weer gaat prima. Hij
heeft nog veel te leren...oa vind hij scooters en scootmobiel vervelend en
wil hier op uitvallen ook paraplu’s en soms zelfs auto’s... ietwat dominant
zo nu en dan vooral naar Kenzo...
Maar we weten dat hij te beleren is en goudeerlijk... vriendschappen zijn al
in volle gang en we zijn al aan hem gehecht zijn ontstuimigheid en groot
puppy gedrag. Zo ook grommen drukken we waar nodig de kop in...maar
hij mag groeien en zichzelf ontplooien... kortom van ons mag hij blijven.”
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Zeus
Vanwege omstandigheden zat Zeus van 4 jaar
veel te veel alleen thuis. Zijn baas gunde hem
een nieuw thuis waar hij wel weer de aandacht
krijgt die hij zo verdient.
30 november was de kennismaking. Die is goed
verlopen en Zeus is meegegaan.

Welkom Zeus.

7 december 2019
“Update Zeus 1 week nu bij ons. Het gaat super goed met Zeus. We hebben hem in onze activiteiten meegenomen en
hij past zich super aan. Hij komt z’n kroel en knuffel halen. Wij zijn blij met onze nieuwe vriend. “
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Blitz
Blitz een jonge reu heeft van 14 oktober tot 22 december 2017 in het opvangpension gezeten.
Hier https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html kunt daarover lezen.

28 november 2019
Met Blitz naar de chiropractor/
osteopaat geweest in Putten. (Goede
verhalen over gehoord) we dachten al
een tijd dat het niet soepel ging met
de rug en achterhand van Blitz. Bij
Nena beweegt de rug veel soepeler.
Nu is dit altijd al zo geweest zolang wij
Blitz hebben. Hij is er ook al wel eens
voor behandeld, maar toch hadden we
zoiets van dit is niet goed. Ook aan
zijn linker voorpoot, elleboog, mogen
we niet komen. Daar zijn ook al eens
foto's van gemaakt, maar niets te
zien.
De chiropractor/ osteopaat kijkt dus
naar Blitz terwijl ik het hem liep. Ze
zag direct al wat. Zijn heiligbeen zit
vast. Na verder onderzoek bleek ook
dat zijn rechterbekken vastzit en een
aantal wervels.
Ze is er dus erg druk mee geweest.
Ook heeft ze gevoeld aan zijn linker
voorpoot. Inderdaad zijn elleboog doet
zeer als je die beweegt. Deze heeft ze
ook behandeld.
Nu moeten we over 14 dagen terug
komen. Blitz mag nu niet rennen en
spelen. Ik heb het tegen Nena gezegd.
Blitz heeft nu ook pijnstilling gekregen
omdat ze Blitz natuurlijk behoorlijk
"toegetakeld" heeft. Nu afwachten of
alles los blijft. We hebben hoop.
16 december.
Vandaag weer met Blitz naar de
chiropractor geweest. Ze was
tevreden. Ze heeft nog wat gekraakt.
Maar verder zag het er goed uit bij
hem. Blitz heeft nog wat oefeningen
mee gekregen.
Ook heeft Blitz nu medicijnen
gekregen om trauma te verwerken.
Hier kan hij veel van gaan dromen.
We hopen dat hij hiermee zijn
verleden achter zich kan laten. En
minder gestrest zal zijn. We zijn erg
benieuwd.
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Chico
Vanwege omstandigheden is Chico in juni 2016 verhuisd.

6 november 2019
'T is al weer een poosje geleden, dus ik vond het wel
tijd om weer eens wat van me te laten horen!
Mijn vrouwtje heeft een paar weken geleden weer zo'n
gekke hamster gekocht bij Appie H, alsof ze er nog niet
genoeg heeft, ze had al een voetbal- en een
kersthamster en nu ook nog een Pietenhamster voor
Sinterklaas.
En wat doet ze dan... ze heeft die hamster op een
krukje gezet, dat vond ze wel een mooie plek voor
hem. Nou, ik zou geen echte boef zijn als ik hier niet
iets aan zou doen, je kunt niet zomaar iets nieuws
neerzetten of iets veranderen in huis, dat moet ik van
dichtbij bekijken, toch?!
Maar wat doe ik nou... steeds als ik langs het krukje
kom geef ik die hamster een zetje en dan ligt ie weer
op de grond! Dat is echt een leuk spelletje hoor!
Laatst had ik hem meegenomen, vrouwtje vond het
ineens verdacht stil in de kamer (dat is ook zoiets, is
het stil in huis, gaat ze kijken of ik iets aan het
uitspoken ben, nou ja!) en toen lag ik met de hamster
op het kleed te spelen, ik vind het meer leuk speelgoed
voor mij dan om 'm zomaar ergens op een krukje te
zetten.
Maar goed, de hamster houdt zijn vaste plek op het
krukje en helaas niet in mijn speelgoedmand. Weet je
wat ik heel fijn vind, mijn vrouwtje wordt helemaal niet
boos als de hamster weer eens op de grond ligt, weet
je wat ze zegt? Ze is blij dat ik zo ondeugend durf te
zijn, toen ik net bij ze woonde durfde ik dat niet hoor,
toen was ik ook weleens ondeugend, maar ik was wel
altijd bang dat baasje en vrouwtje boos op me zouden
worden. Nu ben ik volgens mijn vrouwtje helemaal
mezelf en vrij! ❤ Ik ben dan ook een echte happybouvier!! Groetjes en een knuffel van Chico.
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Koos
Vanwege zijn onberekenbaarheid en gedrag naar mensen waar zijn bazen
niet goed meer mee om konden gaan moest Koos herplaatst worden.
Op 5 februari 2019 is hij verhuisd.

Hij doet het SUPER!! Waar hij ons wantrouwde is dat helemaal
verdwenen en omgedraaid naar volledig vertrouwen.
Koos is een joekel van een Bouvier (69 cm), maar het is zo'n
enorme knuffel.

Nika en Sammy
Sammy is in mei 2018 herplaatst en Nika in
februari 2018.
Ze wonen niet bij elkaar in huis, maar zijn
buren. Ze hebben een latrelatie. De baasjes
ondernemen veel dingen samen met de
honden.

22 november
“Nika heeft waarschijnlijk gisteravond
een lichte Tia gehad. Ze was helemaal
van slag en grote ogen, kon geen rust
vinden. Vandaag was alles weer ok.
M. is met het souterrain aan verven,
(met hulp van E) zou het verflucht
kunnen komen? Was net of Nika aan
het hallucineren was.
Met E. en Sam gaat het ook super. “
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Beer ( Berend)
Vanwege het overlijden van zijn baas is Beer in maart 2019 verhuisd.

Even een update over Beer.
Beer was een hond die niet goed is gesocialiseerd.
Buiten dat heeft het zeker een lange tijd geduurd
voordat hij weer vertrouwen kreeg, echt maanden!
Dus in dit tijdbestek van IJS en BROM beer, nu
langzaam meer die knuffel BEER! Het gegrom, bij voor
hem lastige situaties, is bijna over. In het begin? Even
aangeraakt worden? Liggen en even een aanraking van
een voet? Een behoorlijk gegrom. Idem in andere
situaties. Een opdracht? Dan eigenlijk niet willen? Je
dan in een hoek opstellen? Jawel, gegrom.
De oplossing? Even compleet negeren, die spanning
daardoor weghalen, en daarna nogmaals hetzelfde
commando. En ja, Beer doet dan wat hij moet doen.
Voor Beer moeten we echt rekening houden met de
hoeveelheid brokken!!! De beloningen zijn zo nodig, bij
elke nieuwe stap! Maar inmiddels heeft Beer weer
geleerd "Kusjes" te geven! En hij geniet ervan. Niet
meer ‘s morgens dat onzekere gelik rondom zijn bek.
Hij weet nu weer dat hij spontaan zijn tong mag
gebruiken.
Binnen en thuis doet Beer het steeds beter. Het
vertrouwen is langzaam gekomen. Buiten is het
(minder dan het begin) nog steeds meestal die giga
afgeleide hond met elke prikkel van buitenaf. Dus de
scootmobiels, andere honden, noem maar op gaat Beer
uit zijn dak! Soms beheersbaar, maar dan weer
compleet niet!
Inmiddels hebben wij meerdere workshops gevolgd.
Basis, twee keer + sociale huishond. De volgende stap
is privé. Met de deskundige hulp van Arvid van Putten,
met als focus en doelstelling; AANDACHT blijven
houden! Heel lastig voor Beer, en zeker net zo lastig
voor ons. Kortom een leerzaam proces. Immers als je
dat kan bemannen? Dan is er niets meer eng, vreemd
of de moeite waard? En leer je deze zo prikkel gevoelige hond zich op juiste manier te beheersen. En hij kan het leren!
Het trimmen? Daarvoor met een roesje? De eerste keer, gewoon opdelen in twee! Dan maar een poedel voor een week.
De tweede? Nog redelijk wild, maar het lukte in één trimbeurt. Trimbeurt 3? SUPER! Deze hond die daarvoor een roesje
nodig had... Nu ruim twee en een half uur op tafel, redelijk relaxed, en waarmee? Kaasjes, leverpastei, likkend van mijn
handen, noem maar op. En werkt het? JA! Géén roes hier voor deze (wilde) hond! Maar weer in de auto? Jee, plots
een groot obstakel, iets waar we nu mee bezig zijn! Ergens is er iets gebeurd, waar wij géén weet van hebben. Een
heftige drempel of een bocht? Géén idee. Op dit moment bezig te herstellen, dus lekkers in de auto, zonder weg te
gaan! Nog niet met volledig succes!
Onze vooruitgang? Nummer één vertrouwen! Simpel thuis, overal, weer leren! Nummer twee? Gehoorzamen, iets wat
veel beter gaat met vertrouwen!
NU? Op zorgvuldige geselecteerde locaties, opnieuw Beer meer prikkels geven!
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Boef
Vanwege omstandigheden moest de 16 weken jonge Boe in augustus 2019
herplaatst worden. 28 augustus is hij verhuisd. Helaas veranderde de
omstandigheden bij zijn nieuwe bazen weer zo dat hij eind oktober weer
verhuisd is.

Het gaat super goed met de mannen! Boef wordt al een echte
kerel. Groeit goed en wordt steeds meer vertrouwd. Hij is al niet
meer zo gespannen door zijn nieuwe omgeving.
Boef wordt steeds aanhankelijker.
Hij begint steeds beter in zijn vel te zitten gelukkig. Heeft nog niet
1x in huis geplast of gepoept. Doet netjes alles buiten. Hij sloopt
ook niets.
Samen met onze reu Rohan gaat alles super goed. Ze spelen er op
los samen, maar ze kunnen ook gewoon lekker gaan liggen en
slapen.

Kerstgroet van:

Diesel

Buddy

Rasta
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Wat ontvangen foto’s

Sinterklaascadeau voor Delko, Tinkel en Cooper

Trollie/Boef heeft een vriendje
Sam: Heerlijk in de sloot gegaan, vrouwtje boos
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Logan: Kijk mij eens knap zijn met mijn blaadje
op mijn hoofd

Babs: Team gele hesjes
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Cora: Ik mag niet bij de bakker binnen.

Senna op de uitkijk.

Molly heeft haar eigen kerstboom

Knut en zijn nieuwe vriend.
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Lieve Buddy

In november en december waren onder andere jarig

Kajam vierde zijn achtste verjaardag

Tinkel is vier jaar geworden.

Hoera Sunny is 1 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.

Fien
13 augustus 2012 – 06 november 2019

Fien werd in april 2013 naar een asiel gebracht. Het was een schat van een hond erg lief en knuffelbaar en echte
mensenhond, maar vloog achter van alles wat bewoog aan. Ze werd geadopteerd door mensen die heel hard met
haar aan het werk geweest zijn. Helaas moest ze in maart 2015 weer herplaatst worden.
7 november kregen we dit bericht:
“Maandag ( 4 november) had ze bloed in haar bekje en zijn we naar de dierenarts geweest.
Bloed en allerlei onderzoeken laten doen. ‘s Avonds kwam er bloed uit haar neus stromen. Weer naar de kliniek.
Ze waren bang voor vergiftiging of kanker.
Dinsdag was de uitslag lymfklierkanker! Dinsdagnacht ging het al mis. Ze begon bloed te braken in grote
hoeveelheden en dat was een zware nacht voor haar en ons.
Woensdagmorgen heeft de arts haar in laten slapen voordat ze dood zou bloeden. Bloed kwam vanuit haar maag darmstelsel en door de kanker.
We missen haar verschrikkelijk!
Ze was nog maar 7 jaar en zo'n vrolijk, lief en intelligent wezentje. Nu is ons huis zo kaal en stil zonder haar.
We zijn zo verdrietig.
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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?

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

Voor bemiddelingszaken kunt u
bellen met
Jantina op 06 82001851
Marian op 0049 2822 977956
Paulien op 06 17367039
Mascha 06 55814099
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
Februari 2020

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F
Vereniging Boe4.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)

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: Chico
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