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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 2 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun
nieuwe huisgenoot.
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De uitbraak van het COVID-19 virus treft iedereen in Nederland en heeft
grote gevolgen.
Begrijpelijke en noodzakelijke overheidsbeperkingen, om de verspreiding
van het Coronavirus te verminderen hebben ertoe geleid dat onze
wandeling die op 19 april gepland stond niet door is gegaan. Ook de
evenementen van de Nederlandse Bouvierclub en BOE4 zijn afgelast.
Op dit moment zijn evenementen tot 1 september verboden, maar die
datum verandert steeds. Of de viering op 25 oktober van het tien jarige
bestaan van de stichting door kan gaan is nu nog onbekend.
Het bemiddelen stopt niet omdat het COVID-19 virus er is. Maar het is wel
belangrijk om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden.
Wij hebben daarom besloten alleen nog in Nederland te bemiddelen.
Vanzelfsprekend volgen wij hierin de actuele ontwikkelingen van het
RIVM. Zodra de richtlijnen veranderen, zullen wij daar direct op inspelen.
We zijn door een aantal mensen benaderd met de vraag of wij hun
bouvier willen opvangen als zij als gevolg van een besmetting met het
virus op de intensive care terecht komen. En als zij het in het ergste geval
het niet overleven de hond willen herplaatsen. Natuurlijk willen wij dat.
We hebben de mensen wel verzocht een brief met deze boodschap enons
telefoonnummer op een zichtbare plaats te hangen. Zodat deze wens dan
ook uitgevoerd kan worden.
Zoals u in het vorige magazine kon lezen werd er voor Banjer een reu van
4 jaar tijdelijke opvang gezocht. Zijn baas zou even vanwege een operatie
uit de running zijn. Er hebben zich een aantal mensen gemeld, maar
vanwege de uitbraak is de operatie uitgesteld.
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.
Zij waren al aan de afbouw bezig toen helaas het coronavirus toesloeg.
Het verslag staat op pagina….
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke
periode.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
1 mei 2020

Achtergrond: Elvis
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2020

Willem

Elmo

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 maart 2020 t/m 30 april 2020 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

870,00
------------

Totaal ontvangen

€

870,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Vergoedingen begeleiding en controles

€

394,72

Websitekosten
Telefoonkosten

-

43,41
35,20

Bankkosten

-

33,18
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat
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-/- 506,51
----------------€ 363,49
=========

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.

Billy (Willem)

Via de goede hulp door Paulien
van Bouviersupporters zijn wij in
contact gekomen met Willem een
bouvier van nog geen 2 jaar oud.
Die hebben wij op 15 maart
opgehaald.
Willem, een heerlijk beest die
nog in het puppy stadium
verkeert is inmiddels omgedoopt
naar Billy.
Helaas is Billy niet opgevoed,
kent geen bevelen en schrikt
terug van soortgenoten.
Wij zijn nu met een personal
trainer bezig het beestje e.e.a.
bij te brengenen te socialiseren.
Gaan 2 keer per week naar het
snuffelbos om energie ( dat heeft
hij zat) kwijt te raken. De
training zal nu, o.a. door Corona,
een lang traject worden maar we
hebben het er voor over. Zien
nu na 3 weken al enig resultaat.
Thuis, behalve met Kees onze
kat, gaat het goed. Er wordt veel
gespeeld zowel binnen als
buiten en hij is voor ons een
heerlijke kameraad.
Weg doen we Billy niet meer.
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Elmo
Voor Elmo een reu geboren in maart 2017 werd er in maart 2020 een nieuw thuis gezocht. Elmo is
lief, aanhankelijk en leert makkelijk. Elmo kan NIET alleen thuis zijn. Zijn voormalige bazen hebben
van alles geprobeerd maar het wil niet lukken.
Vanwege mijn gezondheid wordt er nu te weinig met hem ondernomen.
Op 27 maart is Elmo verhuisd. Zijn nieuwe bazen wonen vrijstaand met weiland en sloten.
Mocht Elmo dan eens alleen moeten zijn en gaan blaffen heeft daar niemand last van.
Berichtje van 28 maart:
“Het gaat goed met Elmo. Hij heeft vannacht op de slaapkamer geslapen op een kleedje.
Wij zijn zo blij.
Elmo heeft wel een andere smaak dan onze oude boef. We hadden kipfilet met sperziebonen en rijst
met een paar brokken. Dat wilde hij niet.
We hebben hem zijn gewone brokken gegeven die heeft hij wel op.
Ook zijn oude bazen hebben er zo'n goed gevoel over.

Elmo en de schapen
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Ilja (Vilja)
Op 12 april 2019 hebben wij (V)Ilja ( 8 jaar oud)
opgehaald in A., omdat zij daar niet langer kon blijven
vanwege de gezondheid van haar bazin. Bij de
kennismaking werden wij met luid geblaf begroet, na een
poosje met haar bazin gesproken te hebben kwam Ilja
naar mijn vrouw toe en hing half op haar schoot en het
voelde gelijk vertrouwd, daarna ook bij mij snuffelen en
hetzelfde. We vroegen nog of wij Ilja nog het weekend bij
haar wilde laten blijven, maar zij had liever dat wij haar
gelijk meenamen om het afscheid zo kort mogelijk te
laten. We hebben de oude bazin in het afgelopen jaar wel
op de hoogte gehouden hoe met Ilja ging.
Nu op 12 april 2020 is zij een jaar bij ons en hebben er
geen moment spijt van gehad om haar op te vangen. Ze
heeft wel ontzettend moeten wennen aan het
stadsverkeer en de drukte in de winkelstraten, dat was
ze niet gewend, alsook het wandelen langs de waterkant,
maar dat is nu totaal geen probleem meer.
Ze luistert ontzettend goed en kan daardoor ook los naast
ons kan lopen en vrij rennen op een stuk nog onbebouwd
perceel.
Wij hopen nog zeker een aantal jaren plezier van haar te
hebben.
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Scooby
Nu ik inmiddels zo’n 1,5 jaar ben verhuisd van de opvang naar mijn
huidige baasjes vond ik het wel weer eens tijd om wat van me te laten
horen. Wat kan er en gebeurt er toch veel in die korte tijd.
Zo als jullie misschien nog wel weten ben ik na mijn plaatsing direct 2x
geopereerd. Maar daar hebben we het niet meer over.
Natuurlijk heeft dat wat effect gehad op mijn doen en laten. Om maar
wat te noemen: ben toch wat huiverig om de auto in te stappen. Je weet
maar nooit waar het ritje naartoe gaat. Ondanks dat 99% altijd een leuke
bestemming heeft, bos, hei, strand of gewoon gezellig ergens op visite is
er toch ook altijd weer een ritje naar de dierenarts of trimster tussen. Hoor
ik de baas zeggen: ja Scooby het is weer tijd voor de kapper en voor de
dierenarts heeft die de smoes van de jaarlijkse inentingen.
Beide vind ik geen nou geen gezellige locaties om naar toe te gaan. Maar
als dat alles is in het hondenleven valt het wel weer mee.
Want het hondenleven is zo heerlijk simpel als er een gewoon dagelijks
ritme in terug te vinden is.
Mijn week schema was heerlijk overzichtelijk:
Maandag t/m Vrijdag: Vrouw staat om 5 uur op en negeer je. Baas om 6. Uur en gun hem een bak koffie. Dan wandelen
en ontbijten. Gaat baasje om 7 uur ook werken heb ik 4 uurtjes om weer lekker te maffen. Als vrouw dan weer thuis
komt meteen wandelen en een kopje thee met uiteraard een koekje. ’s Middags weer een uitje naar het
hondenspeelveld voor een uurtje. Dan uithijgen en wachten tot baas thuis komt want dan gaan we weer eten. Bij de
bereiding ben ik natuurlijk ook in de keuken te vinden. Vrouw wil nog wel eens wat laten vallen van het aanrecht.
Stukje gehakt of wat groente. Lief he. Bij het avond eten zit ik er met mijn potsneus erbij. Je moet natuurlijk wel in de
gaten houden of ze niet teveel op hun bord scheppen. Er moet voor mij ook wat vlees en groente overblijven. Dan
lekker smikkelen van de verse groente aangevuld met wat brokken. Hierna meteen met baas weer wandelen en bij thuis
komst geen tv kijken maar met mij spelen. Heerlijk om elke avond even zachtjes in zijn arm of billen te happen tot dat
hij au roept. Dat is niet mijn bedoeling dus ga ik maar op zoek naar mijn tennisballen. Wat jullie nog niet weten, maar
ik heel goed voetballen. Weet de ballen altijd precies zo te raken dat ze onder de bank of kast blijven liggen. Leuk joh,
dan zie je baas of vrouw plat op hun buik liggen om ze er onder vandaan te halen. En als ze hem hebben schop ik hem
er weer net zo hard onder hihihi. Hierna weer lekker bij baas liggen tot het avondwandelingetje. Daarna lampjes uit en
allemaal naar bed toe.
Zaterdag slapen we uit. Baas eerst weer een bakje koffie en als hij aangekleed is gaan we wandelen en uiteraard daarna
ontbijten. Dan gaan vrouw en baas boodschappen doen en blijf ik lekker thuis wachten. Bij thuis komst zijn er heerlijke
verse bolletjes en verse vleeswaren. Ook hier geldt, alles zullen we met mij delen. ’s Middags naar bos of iets dergelijks
als het weer meewerkt. En voor de rest wat spelen met baas of vrouw.
Zondag doen we het nog wat rustiger aan. Geen boodschappen alleen maar naar bos of iets dergelijks.
Nu met de coronacrisis is ineens alles anders. Vrouw en baas gaan niet
meer werken en hangen de hele dag om mij heen. Weg is mijn dagritme.
En wat nog veel erger is, ik mag niet meer naar het hondenveld of bos.
Ze zeggen dat ze zoveel mogelijk contacten moeten vermijden. Maar
waarom ben ik dan de dupe. Wij krachtige bouviers hebben toch geen last
van die coronavirus. Snap er helemaal niets van. Nu mag ik ineens niet
meer met al mijn hondenvriendjes tegelijk spelen. Hoop dan ook dat het
voor vrouw en baas gauw voorbij is en we weer terug kunnen naar het
normale ritme. Dan ben ik ’s avonds om 7 uur niet meer uitgeput.
Wens iedereen het allerbeste toe in deze nieuwe situatie en dat we
allemaal maar gezond mogen blijven.
Scooby
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Chiba
Een bouvierteef van 9 jaar die wegens omstandigheden herplaatst
moest worden. Door Stichting Bouviersupport is dit gelukt. Ze heeft
een heel mooi gouden mandje gevonden. Ze was er net iets langer dan
een week toen het met haar nieuwe baasje even mis ging. Lange
wandelingen gingen niet meer vanwege een zware blessure aan zijn
knie en het nieuwe vrouwtje durfde nog niet goed met Chiba alleen op
pad te gaan. In mijn ogen ook wel begrijpelijk, het is een hond met
een verleden. Niet geheel bekend welk verleden en er is nog totaal
geen band gecreëerd in deze korte tijd.
Ik zag een oproep voorbij komen van Jantina met de hulpvraag om
Chiba uit te kunnen laten. Daarop ben ik ingesprongen. Ik heb zelf 2
bouviers, een teef van 4 en een reu van nu 11 maanden, dus ik heb
ervaring met het ras. Ik geef hondentraining en ben zelfs
hoofdtrainster bij een hondenschool, daarmee kan ik baasjes ook
begeleiden met hun hond. Ik ben hondenmasseur dus lichamelijk kan
er ook ondersteuning komen indien nodig. In ieder geval kan ik wel
bekijken hoe Chiba er lichamelijk voorstaat, ook niet geheel
onbelangrijk op deze leeftijd. En ik wilde helpen en er tijd insteken,
misschien in deze situatie wel het belangrijkste.
Nadat ik de gegevens van Jantina heb doorgekregen ben ik gaan
kennismaken. Chiba was heel erg gereserveerd en het duurde een hele
tijd voordat zij wat dichterbij kwam en snuffelde. Ik leg er totaal geen
druk op natuurlijk, laat haar maar.
Gezien de situatie is er een afspraak gemaakt dat ik elke dag zou
komen, sowieso de eerste weken, om haar mee uit te laten. Een
uitlaatservice is geen optie natuurlijk, ze is net een week geleden
opgehaald dan ga je haar niet weer met een vreemde meegeven in een
vreemde auto met een groep vreemde honden. Gevoelsmatig is dat
echt geen optie in mijn ogen. Ook is er afgesproken dat er hoe dan ook
de eerste dagen een van de baasjes meegaat, dus niet ik alleen ermee
naar buiten ga. Ik wil een vertrouwensband met Chiba maar ook met
de baasjes creëren. De lange wandelingen waren voor mevrouw geen
probleem, maar het vertrouwen in Chiba nog wel.
Zo gezegd, zo gedaan. Maandag de eerste dag. Ik heb Chiba heel goed
afgetast, kijken wat ze doet, hoe zij loopt, hoe ik de aandacht krijg en
daar waar nodig zacht kan corrigeren zodat ze niet trekt.
En wat deed ze dat fantastisch! Mevrouw was erbij en deze heb ik uitgelegd wat ik
deed. De eerste dag was een aangelijnde wandeling maar deze ging al snel over naar
losse wandelingen. Regelmatig terugroepen, regelmatig aandacht vragen en kijken
hoe zij reageert op ons en onze stemmen.
Het spannendst bij mevrouw waren de momenten dat wij andere honden
tegenkwamen. Chiba maakt daarbij zeker wel indruk op andere honden en ik heb
mevrouw er volledig bij mee geholpen. Vertellen wat ik zie gebeuren, vertellen hoe de
ontmoeting tussen de honden gaat, wat de lichaamstaal is en hoe goed het gaat. Want
elke ontmoeting ging goed. Maar hoe krijg je Chiba dan weer mee, wanneer beloon je
haar. Al is zij 9, iets aanleren en belonen kan altijd. Een hond raakt nooit uitgeleerd.
Alles stapje voor stapje.
Op deze manier hebben wij een aantal keren met zijn 3en gelopen, lange
wandelingen. Bijna elke dag regen, maar dat mag de pret niet drukken. Veel
ontmoetingen gehad waarbij ik elke keer uitleg geef. Ik heb op een moment zelfs mijn
eigen reu van 10 maanden mee genomen. (Dan zie je groot verschil tussen een
volwassen hond en een puber natuurlijk) Chiba kwam steeds meer los. Zowel buiten
als binnen, je zag ze groeien. Na de wandeling even koffie en ze kwam heerlijk kroelen
dan. Wat ben ik trots, trots op Chiba maar ook zeker op mevrouw.
Wat deed zij het toch goed.
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Wij waren al aan de afbouw bezig dat helaas het coronavirus toesloeg. Ikzelf zit nu helaas in quarantaine en
heb het gevoelsmatig nog niet goed af kunnen sluiten. Dit gaat nog wel gebeuren alleen is dat op de langere baan
geschoven. Als de crisis voorbij is ga ik zeker nog afspreken met ze. Ik hoop in ieder geval dat het vertrouwen zo goed
is gebleven en blijft bij mevrouw om de wandelingen die wij samen met Chiba gemaakt hebben door te zetten, want ze
kan het, echt! Ze zijn in korte tijd zo enorm gegroeid beide.
Ik geniet ervan met volle teugen ook om dit te zien en mensen te kunnen brengen. Dit brengt zoveel voldoening, ik
hoop dit nog vaker te mogen doen, hetzij vanuit bouviersupport hetzij vanuit andere mensen die dit lezen en denken
‘dit wil ik ook!’ Vertrouwen hebben in mijn hond, vertrouwen hebben in mijzelf. Iedereen met of zonder hond is dit
waard.

Noor
Vanwege omstandigheden werd Noor van 6 jaar in februari 2019
bij ons aangemeld. Noor is 16 februari 2019 verhuisd.
Berichtje van 16 maart 2020
Super trots op Noor.
In een jaar tijd nu ruim 8 kg afgevallen. Ze luistert zoals een boef
betaamd. En vanmiddag geweldig braaf geweest voor haar lente
scheerbeurt. (Welke best aardig gelukt is vind ik zelf)
Ik kan me geen betere hond wensen!
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Mats
Door veranderde omstandigheden kreeg Mats niet meer de aandacht die hij nodig heeft. Daarom was het voor hem
beter om te verhuizen. Op 4 maart 2018 was de kennismaking en is hij met zijn nieuwe bazen mee gegaan.
12 april 2020 kregen wij dit bericht:
“ Sorry dat ik jullie lastig val, maar hebben jullie ooit
iets mee gemaakt met een hernia bij een hond? Mats
was gisteren in de tuin aan het blaffen was en ineens
hoorde we een gil en ben ik naar buiten gegaan.
Mats was aan het zwabberen met zijn achterkant.
Vanochtend is hij in een kliniek opgenomen.
Ze belde net dat, in overleg met de neuroloog het
maar een 10% kans van slagen heeft om nog te
opereren. Wij gaan hem zo ophalen en als hij het red
tot dinsdag moeten wij hem door onze eigen
dierenarts laten inslapen.
Weten jullie misschien iets?”
Ons antwoord: “
Een hond kan inderdaad een hernia krijgen, zowel nek als rug.
Als we jullie mogen adviseren zouden wij toch naar alternatieven zoeken. In laten slapen is wel het laatste wat wij nu
zouden doen. Ga op zoek naar een goede dierenfysiotherapeut. Jantina heeft zeer goede ervaring met een
dierenfysiotherapeut die ook chiropractor is en daarnaast nog opgeleid wordt als osteopaat. Zij zit alleen in Enschede en
das wel wat ver voor jullie. Wij kennen nog meer mensen die goede ervaringen hebben bij hun in de buurt. We zullen
even informeren.
14 april bericht1
“We gaan straks naar de DA voor een "blaas leegloop " en aan het einde van de
middag naar een manueel therapeut in Moordrecht. Een buurvrouw heeft daar
goede ervaringen. Mats gebruikt nu wel zijn linker achterpoot en is verder vrolijk
Hou je op de hoogte.”
14 april bericht 2
“ Katheter zit er in en de dierenarts heeft ook de poep eruit gehaald dus dat lucht
op. De fysio denkt aan een ruggenmerg infarct dus hij gaat in hydrotherapie. Zij
is redelijk positief.
Wij hebben geen idee wat hij gedaan heeft, maar zij vertelde dat als er nooit
klachten zijn geweest en dit plotseling met een hoop gegil gepaard gaat het
meestal een ruggenmerg infarct is.
A. komt hem morgen wat knippen want hij heeft een haren pffff. Wel lief van
haar.”
17 april
Mats zijn katheter is eruit en hij plast zelf goed. Ook de ontlasting gaat goed.
Met zijn tuig kan hij redelijk 5 minuten lopen (mag niet langer ) en is super blij
dat hij het hek uit mag.
21 april heeft Mats zijn de eerste hydrotherapie gehad. Hij krijgt ook weer
praatjes.
28 april vanmiddag voor hydrotherapie geweest en zij was heel tevreden. Over 3 weken weer. We hadden weer een
piepconcert. Hij moet nog steeds rustig aan doen en dat is voor hem moeilijk. Wil veel te veel, maar wij zijn super blij
dat het de goede kant op gaat. Waarschijnlijk zal hij zijn ene achterpoot niet meer voor de volle 100% kunnen
gebruiken. We hebben een loopplank gekocht zodat hij toch op de bank kan komen.
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Drayco

Drayco was bijna 2 jaar toen hij in 2012 in een asiel in België zat.

17 april 2020
Drayco was wat moe de laatste 2 weken.
Hij stond vanochtend raar op de poten en at niet. Dat is niks voor hem. Meteen naar de dierenarts en
meteen geopereerd. Tumor en bloeding in de milt. Deze is nu verwijderd.
Ik kon hem gelukkig dezelfde dag weer ophalen.
Als er meerdere plekken waren gevonden dat had hij een spuitje gemoeten.

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.

Zoals je kan zien is Koosje nog gegroeid....hij is nu 70cm, en hij
groeit nu niet meer.
Hij was behoorlijk wat kleiner toen we heb kregen. Maar hij is zo
lief....maar kent zijn eigen krachten niet.
Zo lopen we bij het spelen regelmatig blauwe plekken op, was bij
de vorige Bouviers ook, maar die waren ouder.....Koosje is nu 3
jaar en 4 maanden...
Als we stop zeggen stopt hij meteen. Ook met het kleinkind (even
oud) speelt hij alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Koosje echter is zo'n fantatsiche Bouvier,
geen enkele was zo super....niet 1. Hij is
zo slim, dat is niet te schatten.
De anderen waren ook super, maar Koos
doet dingen die anderen nooit snapten....
zoals begrijpen wat “terug” betekent.
Ook al is hij een paal (verkeerde kant)
voorbij gelopen, hij loopt terug.....ook al
is het 2meter verder. De anderen
kwamen niet verder dan 50cm.
Of gewoon VOET lopen, hij doet
dat...Wachten ook, maar hij SNAPTook waarom....Man man man, Koos is zo veranderd en zo
slim....je lacht je kapot en tegelijk is hij zo op zijn gemak....zalig!! De beste bouvier ooit!!
Ik ben geen kapper, maar hij ziet er weer "corona" toonbaar uit. We gaan het wel redden tot
hij wel deftig geknipt kan worden....al vindt Koos het best, hij laat zich doen en gaat gewillig
liggen zodat we hem kunnen knippen.
Koos heeft een stok gevonden
om mee te spelen.
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Wat ontvangen foto’s

Blije Logan

Diesel op pad

Buddy telt schaapjes

Chico waakt hier
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Vigo

Spike

Zeus en zijn vriendinnetje
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Vera

Quin en Lady

De bazen van Rasta zijn getrouwd en zij mocht de ringen dragen
Sasja

Diesel
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In maart en april waren onder andere jarig

Hoera Stevie is 2 jaar!

Elvis is zes jaar geworden.

Iris heeft op 27 maart haar tiende
verjaardag gevierd.
Nikan is ook weer een jaartje ouder (7 jaar )
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Molly is 12 jaar!
Prinsesje Jet is 5 jaar geworden!

Vera is ook 6 jaar geworden

Tara kreeg een bloemetje van haar
vorige baasje voor haar elfde verjaardag

Guus werd op zijn vijfde verjaardag verwend.
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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.

Björn
26 mei 2009 – 30 maart 2020

Nadat ik zelf een beetje over het overlijden van mijn vrouw heen was heb ik aan Björn meer dan alleen maar heel
erg veel steun gehad. We hebben samen een fantastische tijd gehad.
Helaas kreeg Björn last van enkele grote kankergezwellen en hebben wij hem op 30 maart jl moeten laten inslapen.
Vlak voor zijn 11e verjaardag.
De dierenarts zag geen andere mogelijkheden meer voor Björn en ik wilde verder lijden voorkomen.
Wat mis ik mijn grote vriend. Vooral in deze tijd waarin je geen bezoek kunt ontvangen.
Björn is gecremeerd en zijn urn staat naast de urn van mijn vrouw.
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Parco
12 juni 2017 - 9 april 2020

Er zijn een aantal incidenten met Parco geweest, waarvan 1 heel ernstig.
Helaas hebben de trainingen met de gedragsdeskundigen van de Belgische knpv niet geholpen.
En ook onze dierenarts die is ervaren met traumatische honden heeft van alles geprobeerd.
Er is een scan van zijn hoofd gemaakt en die zag er niet goed uit.
Allemaal zijn ze tot de conclusie gekomen dat euthanaseren het enige goede was.
Toch zijn wij heel blij dat wij Parco bij ons hebben gehad, dat hij speelgoed en een grote tuin bij ons heeft leren
kennen waar hij ook intens van genoot. Dat was de ėchte Parco . Die 2e Parco heeft iedereen gechoqueerd en was
niet te vertrouwen. Maar wij geloven erin dat de ėchte Parco hėėl lief was en ons ook graag zag zoals wij hem ook
heel graag zagen.

Pagina 18

Storm
03 november 2010 - 3 mei 2020

In september 2011 kregen we Storm als herplaatser bij ons thuis.
Hij was erg lief voor eigen mensen, maar te beschermend en niet meer te vertrouwen als er vriendjes van de
kinderen langs kwamen. Bij ons was hij op het perfecte adres: 5000 m2 om vrij rond te lopen en te bewaken wat
hij deed met verve. Er is bij alle buren ingebroken, bij ons nooit!
Hij is altijd erg eenkennig gebleven, maar na een langere tijd van gewenning kon hij je beste vriend worden. Hij
was een einzelgänger, speelde niet met onze andere bouviers, maar des te meer met ons of alleen met touw of bal.
We zijn vaak mee geweest met de bouvierwandelingen. Ik was altijd erg trots om Storm te showen, de grootste en
mooiste boef die er was. (maar dat zegt iedereen van zijn eigen hond.) Water vond hij geweldig. Daarom waren de
bouvierwandelingen een grandioos uitje voor hem. Niet sociaal naar vreemde mensen en andere honden, maar
voor ons als baasjes de allerliefste hond die we ons konden wensen.
Storm was de juiste hond op de juiste plek. Complimenten voor de bouviersupporters die het toch steeds weer voor
elkaar krijgen om de goeie match te maken. De laatste tijd ging zijn gezondheid al achteruit.
Na een mooi leven is hij op 3 mei van ons heengegaan. Hij ligt achter op het erf begraven

Pagina 19

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:
juni /juli 2020

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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

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: Vera en de kat
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