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Chico zit klaar om uit te gaan.
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zonder schriftelijke toestemming van stichting Bouviersupporters

Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 8 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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Een korte terugblik op 2019.
Het was een jaar om met zijn allen trots op te zijn. Zowel op de resultaten
die we hebben kunnen realiseren voor de bouviers en hun bazen, als op
de teamleden die aan deze resultaten hebben meegewerkt. Dit alles werd
mede mogelijk gemaakt door de giften en donaties van particulieren. Ook
mochten wij bedragen ontvangen vanuit acties die onze stichting zelf
heeft opgezet of waarbij de stichting als begunstigde werd aangemerkt.
In 2019 hebben er 47 Bouviers op de website gestaan.
Daarvan zijn er 34 direct door de stichting bemiddeld en vijf honden zijn
er thuis gebleven. Voor vier honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe
baas gevonden en 3 honden zijn door hun eigenaren ingeslapen. 1 hond is
door het asiel waar hij zat geplaatst.
In 2019 zijn er 5 honden geweest die op kosten van de stichting in een
opvang hebben verbleven. Voor zes honden zijn er na herplaatsing
noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe
baasjes. Deze hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de
kosten gekregen.
Er worden hele fijne berichten over hen ontvangen. De bazen zijn blij dat
zij voor hen mogen zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen.
In 2020 willen wij op de ingeslagen weg doorgaan, zitten wij door het
enthousiasme van de bouvierliefhebbers weer vol met nieuwe ideeën en
hopen we u (weer) te mogen begroeten op een van onze evenementen.
De locatie voor de viering van het tienjarig bestaan van de stichting is
vastgelegd. Ook zijn er mensen benaderd die het een en ander zullen
begeleiden. Meer informatie volgt later dit jaar.
Voor een leuke lieve bouvierdame van 9 jaar, die onlangs door ons is
herplaatst waren wij op zoek naar mensen die haar tijdelijk wilden
uitlaten. Het baasje had een blessure aan de knie en moest even rustig
aan doen. De hond kan goed met andere honden!
Al heel snel meldde zich iemand die haar wilde uitlaten, maar ook
mevrouw wilde helpen zodat ook zij zich zekerder voelt met het uitlaten.
In ons volgende magazine komen wij hier op terug.
Voor Banjer een reu van 4 jaar wordt er een tijdelijke opvang gezocht.
Lees verder op pagina 5.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
6 maart 2020
Achtergrond: Diesel
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Wie vond een nieuw thuis in januari en februari 2020

Vigo

Blitz

Thijs

Roseanne

Bobo

Merlin

Max

Boef

Activiteiten in 2020
Stichting Bouviersupporters organiseert zelf regelmatig evenementen zoals wandelingen.
Daarnaast nemen wij onder andere deel aan de evenementen die georganiseerd worden door anderen.
In 2020 staat in ieder geval op het programma:
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19 april: Bouviersupporters voorjaarswandeling.
24 mei: tweede bouv-actiondag Nederlandse Bouvier Club.
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 januari 2020 t/m 29 februari 2020 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

Ontvangen rente

-

522,50
1,69
------------

Totaal ontvangen

€

524,19

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

173,00

Vergoedingen begeleiding en controles
Donaties aan derden

-

38,19
200,00

Donatie aan IG

-

200,00

Vergaderkosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Websitekosten

-

Totaal uitgegeven
Resultaat

90,82
35,20
16,60
6,99
-----------/- 760,80
-----------------€ 236,61
=========

Het negatieve saldo dat hier boven staat gaat alleen over de maanden januari en februari van dit jaar.
De stichting heeft door alle donaties en giften van mensen die ons een warm hart toedragen een gezond
positief saldo

Achtergrond: Buddy
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**** OPROEP*****OPROEP*****OPROEP******
Op zoek naar tijdelijke opvang!!!! ( van ongeveer 10 april t/m 23 mei)

Dit is Banjer, een reu van 4 jaar.
En NEE, hij is NIET op zoek naar een nieuw thuis maar zoekt een logeerplekje bij leuke mensen liefst in
huiselijke opvang.
Zijn baas is even uit de running vanwege een operatie in de periode 10 april t/m ongeveer 23 mei.
Banjer is makkelijk, lief, kan met honden maar trekt zich ook niks aan van andere dieren.
Zelfs katten zal hij niet opjagen.
Hij is niet gecastreerd.
Het enige wat hij niet kan is alleen thuis blijven, een uurtje is echt de max. Daarentegen kan hij overal in de
auto mee naar toe en dan kan hij gerust alleen een tijd in de auto liggen.
Banjer woont in de omgeving van Wassenaar.
Bent u bereid om zijn oppasbaasje te worden laat dat dan via mail info@bouviersupporters.nl of bij Jantina
op 06-82001851 weten.
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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.

Nero
Vanwege omstandigheden is Nero van 5 jaar op 2 december 2019 verhuisd.

Januari 2020
Hier een paar foto’s van Nero, die al volop mee draait in het dagelijks leven.
In de schuur in huis buiten op het pad en op het land. Het gaat super goed met hem en wij vinden hem erg leuk.

Blitz
Blitz is een jonge Bouvier die nog niet het stadium van geestelijke volwassenheid heeft
bereikt. Hij is hierdoor nog onbesuisd. Met een duidelijke leiding kan hij zich tot een
evenwichtige hond ontwikkelen. Helaas kunnen wij hem die leiding niet geven en gunnen hem
beter. Zo werd Blitz in december 2019 bij ons aangemeld.
Voor kerst was de kennismaking en die verliep goed. De oude en nieuwe baasjes hebben
afgesproken dat Blitz na de feestdagen zou verhuizen.
Vier januari 2020 is Blitz opgehaald.
De eerste berichten waren zeer positief.
Ook tussen Storm en Blitz gaat het heel goed. Storm geeft zijn grenzen aan en Blitz
respecteert dat.
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Thijs
De 11 jarige Thijs werd in januari 2020 bij ons aangemeld. Vanwege
omstandigheden werd er met spoed een nieuwe baas voor Thijs gezocht.
Thijs is lief en rustig en een gezelligheidsdier en vooral waaks om en rond het
huis.
Gelukkig hebben er mensen zich bij ons aangemeld die ook een wat oudere
hond een nieuw thuis willen bieden. Nadat alle partijen met elkaar gebeld
hadden was op 11 januari de kennismaking tussen Thijs en zijn potentiële
nieuwe baasje en de hond en kat.
Paulien was daarbij aanwezig. Zoals je kunt zien is de klik met Finn de
Tibetaanse terriër goed en ook met de kat ging het prima. Thijs is dus
gebleven!!

En nu ligt hij lekker te slapen op zijn nieuwe kleed.
Finn vindt het nog wel een beetje lastig dat hij zijn baasje nu moet delen maar Thijs trekt zich daar niks van aan. Hij is
gewoon een grote vriendelijke reus. Maandag mag hij mee naar de speurles. Hij is wat zwak in de achterhand, dus
langzaam opbouwen en misschien wat vitamines geven.
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25 januari ontvingen we deze foto's waarop te zien is hoe goed het met Thijs op zijn nieuwe adres gaat.
Helaas ontvingen we op 26 januari het vreselijk verdrietige nieuws dat mooie Thijs vannacht in zijn slaap is overleden.
Zo onwerkelijk.
Ondanks dat hij er nog maar 2 weken was, is er ontzettend veel van hem gehouden en heeft hij die 2 weken enorm
genoten van alle aandacht en liefde.
Er was gelukkig erg goed contact tussen het oude en nieuwe baasje, dus heeft het oude baasje nog afscheid kunnen
nemen en hebben ze hem samen in de bus gelegd die hem naar het crematorium heeft gebracht. Ook voor ons als team
heeft dit veel impact en we zijn er allemaal erg verdrietig van.
We willen alle partijen heel veel sterkte wensen met dit verlies. Run free lieve Thijs
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Tara (Kelly)
Vanwege omstandigheden werd er voor Kelly een nieuw thuis gezocht waar zij de aandacht krijgt die ze verdient. Kelly heeft haar hele
leven buiten geleefd. Ze is 26 januari 2019 verhuisd.

Tara voorheen (Kelly) is nu een jaar bij ons en heeft nog niet 1 keer
geblaft. Ze begint nu wel tegen mij te praten als ik binnen kom. De
vorige eigenaar was bang dat zij het moeilijk zou hebben met binnen
leven. Daar was zij binnen een dag aan gewend en vond buiten leven
minder leuk.
Als ik met haar had gewandeld vanaf dag 1 zonder riem dan stond ze
eerder voor de deur dan ik. Normaal loopt ze altijd los, dat kan bij
ons met een doodlopende weg weinig of geen verkeer. In het verkeer
was de eerste keer voor haar heel angstig, schrok van iedere auto of
motor die langs kwam. Vandaar dat ze in het verkeer dan ook altijd
aan de riem loopt. Aan de riem loopt ze met haar staart tussen haar
benen, los gaat de staart omhoog en is ze vrolijk.
Ze is heel bang dat ze iets verkeerd doet en is ontzettend trouw aan
mij. Waar ik ben moet en wil zij ook zijn. Ben ik in de kamer zij ligt
dan in haar mand, ben ik in de serre, wil zij daar ook zijn. Ga ik naar
mijn bureau in de kleine kamer zij volgt dan daarheen.
Vreemd is dat ze niets van mij aanpakt zelfs als ik het voor haar
neerleg pakt ze het niet, pas als ik wegloop dan pakt ze het. Bij mijn
vrouw eet ze wel uit haar hand.
Terwijl ze nog nooit door mij is gestraft op wat voor manier dan ook. We zijn dan ook druk bezig om haar meer
zelfvertrouwen te geven. Wat soms lukt met kleine stapjes vooruit, maar schrikt ze dan ergens van doet ze weer 3
stappen terug. Als er iets valt dan gaat ze direct op haar kussen liggen. Zelfs van een pen die van het bureau valt
schrikt ze.
Buiten reageert ze niet op andere honden of paarde, koeien of schapen.
Alleen katten en konijnen vindt ze leuk om achteraan te gaan. Ze kan dan
heel hard rennen, maar als ik haar roep komt ze direct terug. Maar in het
begin als ik haar riep kwam ze netjes, maar bleef 1,5 mtr. (schopafstand) bij
vandaan. Als ik haar dan nogmaals riep ging ze op haar rug liggen. Gelukkig
doet ze dat nu niet meer en komt ze naast me staan. Ik heb haar geleerd dat
ze moet gaan zitten op commando bijvoorbeeld als er een auto moet
passeren. Binnen, op visite, in restaurant, in de auto, waar dan ook ze ligt
altijd naast mij of onder de tafel.
In de auto vindt ze super kijkt de bijna de hele weg naar buiten (of ze de
weg wil onthouden om terug te gaan) op de grote weg gaat ze wel liggen. Als
we zeggen dat ze mee mag en de deur staat open zit ze eerder in de auto
dan wij. Een perfecte hond voor oude mensen!!
We zijn er nog lang niet maar met geduld komen we er wel. Gaan nu
langzaam haar een aantal basis commando’s leren zoals zit, af, blijf, volgen
enz. Daar is ze nu wel aan toe hoop ik, met geduld en beloning moet dat
gaan lukken.
Plus punten: super lief, gemakkelijk bij de trimster, om te kammen en
borstellen laat ze allemaal toe.
Heb nog geen minpunten kunnen ontdekken, wel verbeterpunten zoals meer
zelfvertrouwen, minder bang zijn als er iets gebeurt. Zij denkt altijd dat het
haar schuld is en gaat dan direct op haar kussen liggen.
Kortom een super hond, had graag zelf een iets dominantere hond gehad waar mee gewerkt moest worden. Maar ook
dit is een leuke uitdaging haar meer zelfvertrouwen te geven Maar wij willen haar niet missen en ze is ook niet te koop!!
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Vigo
Begin december 2019 kreeg Jantina een bericht van het DOC Enschede(asiel) of
we contact op wilden nemen met de baasjes van een bouvier. Het verhaal: 5
weken geleden hebben deze oudere mensen via een website (niet
bouviersupporters) Vigo geadopteerd. Vigo bleek echter veel te sterk voor hen.
Dit konden zij niet handelen. Ze hebben wel ervaring met grote honden maar dit
is hun eerste bouvier en hij is echt een maatje te groot voor hen.
Terug naar de eerste baasjes kon niet. Jantina heeft ook contact gehad met de
eerste baasjes en in overleg met alle partijen is Vigo naar een van onze
opvangadressen gebracht. Dit keer bij Jantina in de buurt.
Het eerste bericht:
Vigo is gisteravond laat pas een beetje tot rust gekomen.
Hij heeft vanochtend nog wel veel geblaft, maar dat wordt minder.
Hij ziet er niet uit, volledig vervilt en stinkt een uur in de wind. Hij is vanmorgen
1,5 uur op het veld geweest. Sprong hij gisteren zowat over de omheining van
1,80, nu heeft hij rondgelopen en sprong niet meer.
Jantina is met hem gaan kennis maken.
Wat een leuke jonge boef is Vigo. Hij is ontzettend lief, aanhankelijk maar ook
onstuimig. Hij moet nodig getrimd worden.
We wisten van de vorige baasjes dat Vigo trimmen NIET leuk vindt en in blinde paniek bijna niet te handelen is.
In overleg met Ruud ( gedragsdeskundige waar Jantina veel mee samen werkt) en Anoek (dierenarts) gaan we hem een
licht roesje geven met scheren. Anders krijgt hij stress op stress.
27 december
Zo..... ppppfffff wat een klus. Maar het is gelukt. Ongelofelijk wat een
klit! Tot op z’n huid totaal vervilt. Er was maar 1 mogelijkheid, superkort
scheren.
Hij kwam met een uurtje bij maar was nog slaperig genoeg zodat we de
klus zo goed als af konden maken. Hij blijkt een wond op zijn borst te
hebben en deze is door Anoek behandeld. Hij verblijft in een verwarmde
kennel. Mocht het echt heel koud worden is er een dek voor hem.
28 december

Vandaag was de kennismaking. Jantina was daarbij aanwezig.
Wat een leuke mensen. Het ging prima met hun hondjes en een logeetje.
Gewandeld en los op het trainingsveld.
Vigo sprong zonder problemen in de auto en ging zo braaf zitten.
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Bericht van de nieuwe bazen.
We zijn thuis. Vigo heeft zich in de auto keurig gedragen.
Net even uitgelaten. Nu is hij het huis aan het verkennen. Komt al met speeltje aan. Ties is wel een beetje grommerig.
Maar ja wat wil je ze moeten even wennen. Vigo gaat opzij en gaat lekker verder.
Hij ligt nu lekker op de bank.

7 januari 2020
Vandaag bij de dierenarts geweest. De eindjes van de wond staan nog steeds open. Er is wild vlees gegroeid.
Morgen gaat hij onder narcose om dat weg te snijden en te hechten. Ze geven dan gelijk zijn inentingen.
Het gaat verder goed met Vigo . Hij heeft zijn buien. Hij heeft natuurlijk grote poten voor de twee kleintjes.
Hij loopt lekker te hollen en ravotten op de uitlaat weide met andere honden.
Luisteren doet hij redelijk goed . Er blijven altijd momentjes. Maar ja hij is pas 10 dagen hier. Dus het gaat wel goed
komen.
24 januari
Het gaat goed met Vigo. De hechtingen zijn inmiddels verwijderd. Met veel afleiding in de vorm van lekkers ging dat
ging redelijk goed.
We zijn druk aan het oefenen met borstelen en kammen. Dat kan nu mooi met de korte vacht.
Hij vindt het nog niet heel erg leuk. Het is soms wel een ongeleid projectiel, maar hij luistert best goed. Hij is slim en
leert snel.

Max
Ondanks het harde werken van zijn baasjes met Max is het toch niet gelukt om
zijn gedrag naar de kinderen die op bezoek komen te veranderen.
Dus de jonge Max werd 6 februari bij ons aangemeld. Nu stonden er mensen bij
ons ingeschreven waar Max wel heel goed zou passen.
De bazen en de belangstellenden waren het daarmee eens en op 9 februari was
de kennismaking.
Max is mee. Er was een geweldige klik. De wandeling ging prima en Max sprong
zonder problemen in de auto.
16 februari:
Max is nu een hele week bij ons. Hij slaapt ‘s nachts lekker door, voelt zich al
helemaal thuis.
Hij krijgt en vraagt super veel aandacht, zoals het bij een pup van 9 maanden
hoort zijn.
We zijn meteen begonnen met het corrigeren het uithalen naar andere honden.
Er zit echt geen kwaad in Max.
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Het is puur het verdedigen van bazin als deze onzeker is. Hij weet nu dat wij niet onzeker zijn, dus gaat het steeds
beter.
Het is echt een super hond . Over een week laten wij hem pas los lopen. We zijn nu nog met commando's bezig dat hij
aan de voet moet komen, maar is nog veel afgeleid door omgeving. We zien hier straks geen probleem meer in.
Veel oefenen duidelijk zijn werkt goed. Zeker ook voor onszelf .

Parco (Bobo)
In mei 2018 was Bobo al eens bij ons aangemeld voor herplaatsing. Na een
aantal dagen kregen we het bericht dat de eigenaar zelf een nieuw adres voor
hem gevonden had.
13 februari 2020 kregen we een mail of wel wilden helpen met het herplaatsen
van een reu van 2 jaar genaamd Bobo. Hij was een maatje te groot voor deze
bazen. Natuurlijk.
Als heel snel nadat Bobo op onze website stond kregen we een aanmelding
van iemand die op slag verliefd op hem geworden was. Meneer heeft heel veel
ervaring met dit soort bouviers.
De volgende dag was de kennismaking.
Het was liefde op het eerste gezicht. Bobo kwam binnen en vloog naar meneer
toe en begon meteen zijn gezicht te likken! (Onderdanig)
Meneer kan hem de baas...Bobo ging zelfs op zijn rug liggen met de poten in
de lucht en gaf zich volledig over. Het was heel emotioneel.
Voor de oude eigenaren, maar ook voor de nieuwe baasjes...mevrouw was
ontroerd omdat ze haar man zag opbloeien.
Bericht van de nieuwe bazen: “Dankzij jullie bemiddeling hebben wij deze
grote, lieve vriend in huis kunnen halen, exact 1 week geleden. Hij heeft nog
wat moeten wennen en houdt niet van heel druk gedoe. Hij is geëmigreerd
van Nederland naar België en hij vindt het prima. Ook zijn naam is bij ons
veranderd van Bobo naar Parco en dat heeft precies 2 dagen geduurd eer hij
reageerde op die nieuwe naam.
Namens onze Parco een dikke dank je wel.”

Wat ontvangen foto’s

Even een moment om te genieten van Vera

Logan: Gelieve niet te storen
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Cora bij de hertjes

Delko, Tinkel en Cooper in het bos

Zorro heeft tegen wind
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Stevie De mand is groot genoeg hoor

Rossie en Madou

Nero heeft een nieuwe knuffel

Bij Saar heeft het wel gesneeuwd

Knappe Sunny

Lekker knus Itam en Taar

Kenzo

“Gevaarlijke” Xena
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In januari en februari waren onder andere jarig

Jelle is vier jaar geworden.
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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.

Truus
29 maart 2007 – 31 december 2019

Helaas moeten wij jullie het slechte nieuws mededelen dat Truus op oudejaarsdag – mede op advies van de
dierenartsen - is ingeslapen.
Een kwelling van een ernstige darmenstoring was hier debet aan.
Truus is 4 jaar onze onovertroffen huisgenoot geweest en zou maart a.s.13 jaar geworden zijn.
Truus was een supereerlijke, echte en lieve Boef en wij nemen met pijn in het hart afscheid van ons "Maatje".
Truus rust in vrede. Wij zullen altijd aan je blijven denken.
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Bas
22 januari 2009 - 5 maart 2020

In 2014 is Bas via de Bouviersupporters bij mij gekomen.
Vanaf een flat 12 hoog kwam hij “vrijstaand” te wonen.
Jaren heb ik er een super lieve hond aan gehad.
Mijn trouwe viervoeter ” Bas” heb ik moeten laten inslapen.
Het was een super lief beest en mijn trouwe maat. (wandelmaat).
Ja, ik ga hem vreselijk missen.
Maar naar Bas toe heb ik de juiste beslissing genomen.
Hij is nu pijnvrij.
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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

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

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
April 2020

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

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
Interessengemeinschaft B.d.F
Vereniging Boe4.
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: Nero
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