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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.
In dit nummer:

Van de bestuurstafel
Wie vond een nieuw thuis
Hoe is het met……..
In memoriam

Niemand weet hoe het verder gaat met het COVID-19 virus. Komt er een
tweede golf dit najaar, mogen er weer meer dan 100 personen bij elkaar
komen? Blijft de 1,5 meter samenleving? De afgelopen weken hebben wij
hier veel met elkaar over gesproken.
2 Wij willen ons tienjarige bestaan met iedereen die dat wil vieren. Of dat nu
kan is nog onbekend. Ook om dat wij daarvoor kosten moeten maken en om
3 de mensen die toegezegd hebben aan deze dag mee te willen werken
duidelijkheid te geven hebben wij helaas moeten besluiten dat de viering van
5 het tienjarige bestaan op 25 oktober 2020 NIET doorgaat.
20 Maar er is al wel een nieuwe datum geprikt 31 oktober 2021
De zomer, we kijken er vaak naar uit. Maar voor onze honden is het
zomerseizoen eigenlijk helemaal geen pretje. Warm weer kost jaarlijks veel
honden het leven door een hitteberoerte of uitdroging. Zo zijn er honden die
verbrande zolen door heet asfalt oplopen en zijn er honden die last hebben
van allerlei insecten zoals teken, vlooien, bijen en wespen. Een ander gevaar
bij warm weer is barbecueën. Honden worden aangetrokken door de geur
van het vlees en zich branden aan de barbecue. Ook het eten van restanten
zoals satéprikkers vormt een gevaar.
Het is ook de tijd van grasaren. Grasaren zijn vooral in de periode van juni tot
en met augustus aanwezig. Grasaren bestaan uit zaden met weerhaakjes. Ze
worden ook wel kruipers genoemd, omdat ze als het ware naar voren kunnen
kruipen over de huid. Door de weerhaakjes is er maar één richting mogelijk.
Wanneer een hond in het hoge gras loopt, breken de grasaren van het gras af
en hechten zich vast aan de hond. Het kleine, scherpe puntje boort zich snel
en vaak ongemerkt in de huid, waarna de hond zal schudden om het ding
kwijt te raken. Helaas, door het schudden en krabben kruipt de aar juist
steeds verder naar binnen.
Een aar kan dan op een gegeven moment heel diep in het weefsel komen en
is daardoor moeilijk op te sporen. Er kan een ontsteking ontstaan, vaak in de
vorm van een fistel om het ontstane ontstekingsvocht af te voeren. De aren
kunnen zich zelfs een weg in een ader banen en zo uiteindelijk tot veel
ellende en zelfs de dood leiden. Het is daarom van het grootste belang om zo
snel mogelijk actie te ondernemen.
Hoe langer er gewacht wordt, hoe verder de aar neus, oor of huid inkruipt.
Een grasaar is een serieus probleem en moet gezien worden als een
spoedgeval.
Check uw hond na een wandeling dus op grasaren. Dat kan een hoop ellende
voorkomen.
Wij wensen u veel leesplezier en wensen u alvast een hele prettige
zomervakantie toe !

Achtergrond: Diesel

Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
3 juli 2020
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2020

Bo

Moon

Sander

Bo

Waffel

Jolie

Speciale aandacht voor:

Doodle

Senna

Ben
Voor de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit
Duitsland brengen we graag Ben onder de aandacht.
Ben is geboren in maart 2013.
Hij heeft een zeer sterke eigen wil en heeft daarom
baasjes nodig die duidelijk en consequent zijn En die
geduld hebben. In opgewonden toestand is hij moeilijk te
corrigeren, vooral in en om eigen huis. Bijtincidenten zijn
er nog niet geweest maar hij dreigt wel.
Ben moet noodgedwongen op zoek naar een nieuw thuis
vanwege ernstige ziekte van zijn baas. Hij verblijft
momenteel in een pension in Duitsland.
Ben wordt op voorwaarden van de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland
geplaatst.
Meer over Ben:
https://www.bouviersupporters.nl/ben.html
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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie
gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1 januari 2012 heeft de Stichting
Bouviersupporters de ANBI status. Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend
goed doel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De belastingdienst houdt
toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van de ANBI-instelling. De bemiddeling is en blijft kosteloos. De
vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de honden en hun bazen.
De stichting heeft door alle donaties en giften van mensen die ons een warm hart toedragen een gezond positief saldo.
Uiteraard zijn wij altijd blij met de donaties die wij ontvangen en kunnen wij op deze manier hulp bieden aan bouviers
die dat nodig hebben.
Van 1 mei 2020 t/m 30 juni 2020 heeft Stichting Bouviersupporters ontvangen aan:
Donaties en van Vrienden

€

570,00
------------

Totaal ontvangen

€

570,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

428,00

Websitekosten
Telefoonkosten

-

6,99
17,60

Bankkosten

-

33,20

Portokosten

-

12,74
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 498,53
----------------€
71,47
=========
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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.

Roseanneke (Het verhaal van Roseanne Barr, roepnaam Roseanneke, voorheen Donna.)
Dinsdag 18 februari 2020 kregen we een telefoontje van Paulien, ze hadden een
boefje voor ons gevonden! Een meisje, 4.5 jaar, superlief en kon ook met katten
overweg.
Wij zouden de 4e(!) eigenaar worden. Redenen waarom ze steeds herplaatst werd
waren mij na het lezen van haar verleden niet helemaal duidelijk.
Afijn, wij diezelfde middag naar Hank getogen, naar Adrienne waar ze ff tijdelijk in de
opvang zat. Daar eenmaal aangekomen werden wij hartelijk ontvangen en vond de
ontmoeting plaats.
Mijn 1e gedachte was: wat een lelijke bouvier....maar ik was natuurlijk wel erg
verwend met Ebony, met haar prachtige looks..... Dus ff slikken nog eens een keer
kijken en toen zag ik het: ze was bij de vorige eigenaar bij een trimsalon getrimd in
een poedelmodel met zo'n grote theemuts op haar koppie.
Beharing bij snuit en ogen was bijna helemaal weggeschoren, kortom ze zag er niet
uit!
Tot overmaat van ramp was ze net loops geworden, dus: Bad Hairday! Ik had niks in
huis, geen broekjes, geen eten, geen speelgoed en geen mand, alleen een rollijn en
halsband.
Zak voer bij Adrienne gekocht, speelgoed waaronder dat oranje piepvarkentje dat
had de vorige eigenaar gelukkig meegegeven, alles ingeladen en daar gingen we
naar huis! Het instappen in de auto was geen enkel probleem, een prettiger reisgenootje kun je je niet wensen. Tijdens
de rit zat ze geïnteresseerd rustig naar buiten te kijken, geen blafje, helemaal niks.
Eenmaal thuis aangekomen ging alles
goed tot de volgende dag , toen begon het
feest ......almaar als een dolle Derwisj
rondrennen, zowel in de kamer als in de
tuin. Onafgebroken blijven rennen, typisch
zo'n kennelloopje, zoals een gekooide
wolf, ik werd er horendol van. Ook in de
tuin was ze niet te handhaven: ze plukte
de overvliegende duiven op een haar na
uit de lucht, al maar jagen.....
Ik vond ook dat ze hele kleine oogjes had
voor een boef maar langzamerhand begon
het mij te dagen: dit was een super
gestreste hond!
Al met al heb ik op het punt gestaan om
haar weer terug te brengen, de afspraak
was al gemaakt.....maar op het laatste
moment keken we elkaar aan, keken naar
Roseanneke en naar dat oranje
piepvarkentje dat helemaal met haar
meegereisd was en toen was haar lot
eigenlijk al beslecht, die aanblik was zo
aandoenlijk.... we zeiden tegen elkaar: ok,
dan maar weer de schouders eronder en
laten we proberen er een goeie Boef van
te maken.
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Van voren af aan als een pupje opgevoed, haar de leiderschapsrol ontnomen, dat was ook wel nodig, want
daar zat ons inziens het punt, die rol kon ze helemaal niet aan en daarom was ze zo gestrest.
Bovendien zat en zit het in haar aard om vreselijk dominant te zijn, weliswaar gelukkig zonder agressie.
Pff een hele opgave hoor, ik dacht en hoopte op onze leeftijd en als laatste bouvier een makkelijk beest te krijgen maar
helaas......
Het jachtinstinct zullen we nooit meer helemaal onder controle krijgen, geen kat is veilig in de tuin.
En alle katten in de buurt en dat zijn er in ons geval best wel veel, waren aan Ebony gewend, die was daar zo
gemakkelijk in, de katten lagen gewoon naast haar in de tuin in het zonnetje te chillen.
Nou dat doen ze nú maar één keer daarna mogen ze op de eeuwige jachtvelden verder chillen!
Ik hou mijn hart vast.....Ze is in haar jeugd duidelijk opgehitst tegen katten (hoe dom kun je zijn!) en ik ben bang dat
ze dat gedrag nooit meer loslaat....
Verder hebben we haar geleerd (speciaal lange lijn van 15 meter gekocht) om terug te komen als we haar riepen, lukt
in de tuin 100% maar buiten in het vrije veld peert ze er net zo hard weer tussen uit en dan moeten we haar maar zien
terug te krijgen. Frikandellen helpen ook niet echt alhoewel ze daar verzot op is.
We hebben laatst wel gelachen, ze was bij de waterkant en besloot om met 2 bordercollie reuen lekker op avontuur te
gaan en verdween al stoeiend en hard rennend uit het zicht in het struweel en uiteraard met 2 grote trossen bananen in
haar oren, 3 grote donkere bliksemschichten..... en even later hoorden wij het geluid van honden die vreselijk aan het
vechten waren maar we zagen natuurlijk vanwege het struikgewas niets......ff later kwam Roseanneke heel bedremmeld
en geschrokken uit het struweel gelopen terwijl we de reuen nog hoorden vechten. Ik moet zeggen, ben me toen wel
lam geschrokken!

Nee, het is geen vechtersbaas alhoewel ze wel graag de baas speelt in een groep honden, almaar grommen en takken
en ballen afpikken. Ze had het laatst bestaan om bij een jonge grote hond (groter dan zijzelf) een dennenappel uit de
bek te trekken en afgepakt, jaja onze Roseanneke..... Totdat er een grote, ik mag wel zeggen een héle grote, wijze en
ervaren Malamute reu haar gedrag niet langer pikte en vol in de aanval ging, hevig diep en hard gegrom en veel
blikkerende tanden...... man o man wat schrok ik, gelukkig Roseanneke ook....... maar uiteindelijk heeft ze geen
schrammetje opgelopen en is er geen druppeltje bloed gevloeid, ondanks het feit dat de Malamute haar op de rug had
gegooid.
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Leermomentje..... ze heeft zich vanaf dat moment keurig gedragen en dat de volgende wandeling kennelijk onthouden
want ze gedraagt zich nu correct naar ander honden toe.
Behalve dat overdreven en gefocuste jachtinstinct dat zich uit in weglopen en katten jagen is het een hele lieve Boef
met af en toe wat streken zoals fruit van de schaal pikken maar daar ben je dan ook Boef voor!
Op de trimtafel is ze engelachtig lief en bij de dierenarts, die ze betoverd had met haar charmante gedrag, laat ze alle
handelingen goed en geduldig toe.
In huis is het een grote lieverd, baknijd kent ze niet en nu luistert ze ook héél goed dankzij onze nieuwe regels, maar
we hebben wel erg aan elkaar moeten wennen.....
Ondertussen komen haar uiterlijk (na een grondige trimbeurt van mij) en haar ware bouvieraard duidelijker naar voren,
haar uiterlijk is mooi meegenomen maar met haar aard zijn wij veel gelukkiger.
Al met al denk ik dat ze nu redelijk tevreden is met haar nieuwe leventje bij en met ons, met de regels die wij hebben
gesteld en waar ze zich goed aan houdt!
Alweer een blije bouvier en blije baasjes dankzij de Bouviersupporters!!!
Wat foto’s van Roseanneke
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Boyd De werkhond
Vanwege omstandigheden is in mei 2016 geboren Boy in juni 2017 verhuisd.

De werkhouding van de werkhond is mij in Corona tijd alles behalve
tegengevallen. Eigenlijk meer bewondering voor zijn flexibele
aanpassingen in deze periode. Trots op ontwikkelingen die hij zijn
leven lang zal blijven doen. Wat is een bouvier toch een leerzaam
type met eigen karakter, denkvermogen en handelen!
Als ik in de ochtend aan mijn bureau-eettafel plaats neem met mijn
laptop en op het grote werk inlog starten onze werkdagen: ik werk
en Boyd ook. Hij bewaakt me en met zijn ogen dicht ontgaat hem
niet. Bovendien, hoofdtaak, let heel goed op dat de beveiligde
gegevens niet benaderd kunnen worden. Ook heeft hij altijd tijd
voor een werkoverleg en zelfs een kop koffie zal hij niet afslaan,
maar dat sta ik dan weer niet toe. Het is dat hij een lange tong
heeft en hij af en toe geen ruimte in zijn mond ervoor heeft, zo is
het wel goed te omschrijven.
Deze kerel die aan ons gelinkt werd door de stichting
Bouviersupporters en 100% een schot in de roos. En nee, dit ging
niet altijd over rozen en afscheid nemen doet hem nog altijd pijn,
als is het maar voor een werkdag. Een hond onthoudt ook slechte
ervaringen zelfs als dit niet altijd merkbaar is.

Booooooooooyd, werkoverleg?

Na een lange werkdag
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Moon
Vanwege omstandigheden werd de 4 jarige Moon
in mei ter bemiddeling aangemeld.
Op 12 mei 2020 is zij verhuisd.
Bericht van 14 mei.
Goede nacht al een paar keer Bouvier op schoot.
Gisteravond naast mijn stoel diep op rust. Als ik
naar bed ga, vroeg, dan gaat ze in de keuken op
het dek van Nike liggen. Mand Nike soms
overdag. Eigen mand gaat ze niet in. Gisteren
vee( verwerk ) slaap. Vandaag vrolijk ondeugend
en speels. Ondeugend bestond uit even poes
Froukje najagen in de tuin. Op mijn foei en semi
gemopper meteen terug.
22 mei
Moon is zeer verbonden met haar katten, alle
twee. Steeds meer ook aan baasje P.. Ze is een
bijzonder dier. Zielsverwant lijkt het. Geen zorgen
om haar.
Vanmorgen even bij de dierenarts omdat ze soms
iets mank loopt met haar rechter voorpoot. Haar
voor enkels, noem het maar zo, knakken iets
meer dan normaal bij jonge hond.
We kregen advies om haar wat af te laten vallen.
Geen ballen spel, deden we al minimaal, en niet
springen.
Ik had haar al op iets minder eten gezet. Ze is
43 kilo moet naar 38. Gaan we doen. Komt goed.
Ze is lief luistert goed. Kortom ze is hier zo op
haar plaats. Zo blij thuis te komen. Katten
begroeten.
Dank jullie wel voor vertrouwen in ons.
C. dankjewel dat je voor Moon de juiste beslissing
hebt genomen.
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Doodle
3 juni werd Doodle bij ons aangemeld voor bemiddeling door het DOC Enschede.
Doodle is een kruising bouvier - grote poedel van 4 jaar. Het is een blij ei, erg
lief, soms wat onstuimig en last van bananen in de oren. Ze kan met alles en
iedereen overweg. Het enige wat ze niet kan is traplopen.
Jantina is even wezen kennismaken.
Wat een leukerd. Ik heb direct mensen die zich bij ons aangemeld hadden
benaderd. Zij woonden ook nog eens redelijk dichtbij. Ze hebben hun
werkzaamheden laten vallen en zijn in de auto gestapt. Alles ging heel vlot!
De nieuwe baasjes zijn, net als ik, verkocht. Doodle is dus meegegaan.
Thuis aangekomen ging ze meteen de tuin verkennen.
9 juni
Met Doodle gaat het helemaal uitstekend. Die geniet van grote tuin en het grote
huis. Ze heeft al een vriendje in de buurt. Vanaf dag 1 voelde ze zich thuis. Er
moet wel aan haar conditie en gewicht gewerkt worden, maar dat komt goed. M.
heeft haar al een beetje bijgeknipt.... klitten eruit. Ze is echt een hele gezellige
hond. Ze helpt W. in de tuin. Slaapt bij hun op slaapkamer. Ze wil dan wel
graag de roedel bijeen hebben, als er 1 eerder gaat blijft ze heen en weer lopen
tot de andere er ook is. Dan is het goed.

Senna
Vanwege omstandigheden werd Senna een teefje van bijna 8 jaar bij ons aangemeld
voor bemiddeling.
De kennismaking was op 30 mei. De belangstellenden zijn een weekend in de buurt
van waar Senna woonde gebleven. Ze hebben een hele dag met haar doorgebracht.
Het ging heel goed met hun eigen hond zodat er besloten werd dat Senna het
volgende weekend naar hun gebracht zou worden.
6 juni is zij gebracht. Op eigen terrein ging het ook goed met beide honden. Senna is
gebleven. Senna lag lekker onder de tafel te slapen toen haar voormalige bazen
vertrokken.
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Bo
Vanwege ziekte van zijn baas werd Bo, een reu van net 1 jaar, met veel
verdriet bij ons aangemeld. Bo is erg gericht op zijn baas . Daarom werd
er voor Bo een rustig adres gezocht. Het liefste bij iemand alleen.
8 juni was de kennismaking en Bo is meegegaan.
9 juni
Bo is de nacht goed doorgekomen, lekker bij P. naast het bed. Hij heeft
wat gegeten en gedronken, heeft een wandelingetje gemaakt. Vond hij
nog wel spannend in een vreemde omgeving. Hij is druk met huis en tuin
verkennen.
29 juni
Goedemorgen even een update Bo is helemaal gewend en doet het super
goed. Ik wil hem never de nooit niet meer kwijt! Bedankt dat jullie bij Bo
aan mij dachten. Dit is een perfecte match.

Waffel
Waffel is een teefje van 2 jaar met een werklijnstamboom. Ze was gewend om los op het
terrein te lopen. Haar bazen moesten verhuizen en zij kon niet mee. Voor haar werd er
iemand met veel ruimte gezocht.
De kennismaking met Waffel was op 5 juni. De was goed. Waffel zat al bijna in de auto, maar
ze moest nog een weekje wachten. De nieuwe bazen hebben een bedrijf met paarden. Omdat
het niet bekend was hoe zij op paarden zou reageren is zij gebracht. Het eerste bericht:
“Het gaat redelijk goed met Waffel. Ze is heel vlug, en loopt mee als er paarden in de bak
lopen. Ze wil er soms nog wel achteraan, maar luistert goed.”
Helaas ging het een aantal dagen toch niet goed tussen Waffel en de paarden. Waffel is naar
ons opvangadres gebracht en vandaar uit naar haar nieuwe baas gegaan.
Die stuurde een bericht:
“Wij zijn zo blij en het gaat heel goed.
Ze slaapt bij ons in de huiskamer. De eerste nacht begon ze, toen we boven waren, te blaffen
en is M. naar beneden en heeft op de bank geslapen met haar voor zich op de grond.

Jolie
Omdat het niet goed ging tussen Jolie en de kleinzoon was het beter dat Jolie
ging verhuizen.
6 juni was de kennismaking. Er was een enorme klik. De nieuwe baas had nog
wat afspraken staan die niet afgezegd konden worden en omdat hij alle tijd
voor Jolie wilde hebben is zij 22 juni pas verhuisd.
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Boyke
Boyke is in mei 2018 verhuisd.

Hoi hoi hier weer een berichtje.
Met Boyke gaat het heel goed, het lijkt wel of hij
steeds meer innerlijke rust krijgt en daarna wordt
hij steeds rustiger.
Het blijft een boef en met mannen is het nog altijd
uitkijken maar onze dochter en schoonzoon kunnen
al gewoon binnenkomen en daar zijn we erg blij
mee! Hij moppert dan eerst wel een beetje maar
zijn staart gaat vrolijk heen en weer.
J. is met pensioen dus hij is nu veel minder alleen al
hoewel hij daar totaal geen moeite mee heeft
gehad. Het liefste zou hij op schoot gaan zitten en
probeert dat ook wel eens maar beseft zich dan dat
hij echt te groot is.
Hij vindt het heerlijk om tv te kijken en hij gaat ‘s
avonds al klaar liggen op zijn kleedje niet normaal !
Al met al zijn we 1 happy familie.
Met jullie ook alles goed? Wel een vreemde tijd nu
hoor ! Maar ja Boy is er goed mee want we
wandelen nu heeeeel veeeeel.
Enfin de groetjes weer ook van onze Boyke

Bram
Vanwege omstandigheden was Bram weer terug bij zijn fokker. Op 6 januari 2017 is hij
verhuisd.

Bericht van 31 mei 2020:
“Met Bram is het goed.
In februari spuugde hij regelmatig zomaar zijn eten terug. Daar lag de hele
berg. Verder niet ziek. Hij at slecht en was 4 kg afgevallen.
Het breed bloedonderzoek gaf niets aan. De dierenarts wilde daarna met een
roesje en van binnen kijken. Dit hebben we niet gedaan.
Licht verteerbaar voer gegeven en toen ging het goed. Dat geven we nog
steeds. Gisteravond zonder aanleiding ineens weer hup, alles eruit. Vanmorgen
weer normaal gegeten. Denk dat het een wat minder sterke hond is.
Het is ook een echte slaper. Nu ligt hij ook enorm te snurken! Je zou er slaap
van krijgen.
We gaan regelmatig met hem naar een dijk bij ons in de buurt. Lopen langs het
water. Dat vindt hij geweldig. Hij hypnotiseert ons 's middags gewoon.
Baasjes zullen we?”
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Florix
Florix zat in juni 2015 in een asiel. Er werd geschreven dat hij in 2002 geboren zou zijn, veel later bleek hij in 2012 geboren te zijn

Het is al weer 5 jaar geleden dat Florix (Floris) via jullie en het Amsterdamse dierenasiel bij ons kwam.
Helaas moest hij door onbehandelbaar glaucoom 2 jaar geleden ook zijn 2e oog missen.
Hij is echter een vrolijke en tevreden hond. Gek op zijn baas. En wij op hem. Hij houdt van wandelen en knuffelen.
Vermaakt zich prima bij ons vaste vakantiehuisje. Heel wat anders dan die stadse luchtjes in L..
Dit wilden we jullie graag laten weten.
Groet van
A.en T.

Trees (Djerba)
Vanwege trieste omstandigheden werd de nog
heel jonge Djerba bij ons
aangemeld. Djerba is 19 november 2019
verhuisd.

Hierbij wat foto's van voorheen Djerba. Nu
mijn Trees.
Ga zo door jullie zijn een lot uit de loterij
met dat waanzinnige werk met mijn
lievelingshonden. Chapeau.
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Logan
Met heel verdriet, maar in het belang van Logan is Logan 25 mei 2017 verhuisd.

21 mei 2020
Vanmorgen vroeg heerlijk op pad geweest met
onze lieve Logan.
Op ons gemakje op de fiets en lekker veel
pauzes en plonzen in het water.
Ivm mijn pijnlijke enkel even aan het fietsen
geslagen maar we ontdekken de mooiste
plekjes! Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
3 Jaar geleden op Hemelvaartsdag gingen we
bij Lous kijken of we een match hadden met
Logan. We hadden nadrukkelijk gezegd haar
niet mee te nemen die dag, omdat we er een
nachtje over wilden slapen. Nou, het was
wederzijdse liefde op het eerste gezicht en
gelukkig mocht ze van Lous al meteen mee.
Zij vond ons gelukkig ook een goede match.
Sindsdien al veel avonturen beleefd met onze
Loki Look Look / Knoop en de liefde wordt
alsmaar groter!
Jantina, jou zijn we ook nog steeds dankbaar
voor je bemiddeling via Bouviersupporters! Je
hebt een topmatch gemaakt!

Beer
Vanwege het overlijden van zijn baas verbleef Berend in een pension in de buurt van Jantina. Jantina heeft kennis gemaakt met Berend
en is bij de kennismaking met de nieuwe aanwezig geweest. Op 4 maart 2019 is hij verhuisd.

Update Beer mei 2020:
Geen woest gespring meer, geen gehap in ledematen, geen ijsbeer gedrag (blijvend rondjes lopen).
Een blij onbehouwen ei, en buiten nog steeds een hele korte aandachtsboog.
Beer is een hond die echt zijn best doet, wil luisteren en zelfs met (volwassen) bezoek nu veel gemakkelijker is te
corrigeren. Kost wel moeite, maar hij snapt dit steeds beter. En ja, hij blijft erbij, wordt niet verbannen naar een andere
ruimte door ons. Kleine kinderen is een ander verhaal, Beer blijft een woesteling!
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Laatst kreeg hij een kartonnen harde rol van ooit duct
tape...Oef, onder het TV meubel gerold en Beer erachter aan...
Zachte rollen van toilet of keuken papier gaan prima, maar nu
werd het volledig meubel "eventjes" door Beer opgeschoven.
Gelukkig was ik erbij, en kon inderdaad de TV redden.
Dus toch maar weer zachte knuffels om te verscheuren en
zachte rollen. Hij vindt dit geweldig.
Zijn bromgedrag is inmiddels gereduceerd tot een klein geluid
van ongenoegen. Wat steeds gemakkelijker is te corrigeren.
Beer vindt buiten zijn in de tuin overdag heerlijk, vooral met
zijn (duurzame) bot. En heeft geen zin om uit te gaan, wil
blijven liggen. Soms levert dit een ongenoegen op in de vorm
van een nu gelukkig een (hele) korte brom.
Stap voor stap, een combi met belonen van stem en lekkers
gaat dit echt vooruit. Dat in tegenstelling met de avondronde,
de kortste, gewoon in de straat, dan is hij super enthousiast!
Dat terwijl overdag de duinen en parken op het programma
staan.
Dat heeft lang geduurd, maar het vertrouwen is er! Hij
accepteert ons gepulk aan zijn vacht, komt met regelmaat
voor een (staande) knuffelsessie, en likt gelukkig weer
spontaan.
Zelfs (kort) even op schoot, niet alleen op commando maar
ook uit eigen beweging.
O ja, neusjes geven of onbehouwen poten? Met regelmaat nu.
Wij hebben een sessie gehad met hondencoach Arvin van
Putten.
Heel leerzaam, helaas door Corona nu niet uitvoerbaar.
Reden o.a. wild springgedrag naar fietsers, scootmobiels en
soms auto's.
Eigenlijk voor allemaal geldt bijna soms, Beer is hierin
absoluut niet constant. Behalve met de scootmobiels.
Dus leren aan de aandacht te houden bij ons!
Zonder hulpmiddelen zoals een gentle leader of andere tuigen
om honden in bedwang te houden.
Iets waar ik volledig mee eens ben, het lost immers het
probleem niet op.
Mijn conclusie over Beer?
Een hond die (te) graag wil, voor mijn gevoel een combinatie is geweest met een werklijn.
Namelijk zeer alert, heel prikkelgevoelig, maar ook veel te weinig is gesocialiseerd!
Beer is onze eerste hond na drie boeven, die zelfs zijn voer in zijn eetbak kan gaan zoeken...
Alle dagen wordt voer aangeboden door zoeken, en de Kongs, twee verschillende.
Buiten dat zijn er de andere denk of speel spelletjes.
Om hem mentaal bezig te houden, zolang loslopen geen optie is.
Immers dan moet hij volledig onder appel staan.
Het belangrijkste blijft vertrouwen, vertrouwen is voor mij de basis van alle leermomenten.
Vertrouwen nu is dag en nacht verschil met die zo moeilijke beginperiode voor Beer en ons.
Kortom, we zijn er nog niet, maar alle goede dingen komen langzaam.
Tot zover de update over Beer.
Succes met jullie mooie werk!
Hartelijke
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Brando

Hallo Bouviersupporters,
Ik " Brando " was woensdag 17 Juni jarig en ben 10 jaar geworden.
Ben al weer dik 8 jaar bij mijn baasjes.
Dankzij de Bouviersupporters heb ik een hele mooie plek gekregen.
Ik kan rennen ravotten en spelen wat ik heel graag doe, en wandelen.
En ga altijd mee op vakantie.
Mijn baasjes zijn super blij met mij en ik met hun.
Een hele dikke knuffel van mij

Wat ontvangen foto’s

Stevie heeft het beste plekje

Wanda wacht op een stukje Hollandse
nieuwe
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Blitz is voor het eerst alleen bij de trimmer geweest.

Quin: Laat de zomer maar komen.

En ook Tinkel was bij de trimster.
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Zeus in luxe naar de uitlaatplaats

Whiskey zit lekker droog.

Miro ligt lekker

Guus heeft de scootmobiel goedgekeurd

Cora had zere oren.
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In mei en juni waren onder andere jarig

Hoera Chico is 8 jaar!

Deze Chico is ook 6 jaar geworden.
Brenna is ook weer een jaartje ouder (6 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.

Drayco
19 januari 2010 – 22 mei 2020

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat in april de milt bij Drayco verwijderd is vanwege tumoren.
22 mei hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze lieve bouvier Drayco.
Het leek weer goed te gaan tot hij bloed begon over te geven, was in de war, moe. Waarschijnlijk toch uitgezaaid.
Drayco hebben wij uit een asiel gehaald via deze stichting toen hij 2 jaar was.
Hij was een bouvier van de werklijn met een rugzak.
We hebben veel met hem getraind, gespeurd en veel plezier van hem gehad. Hij is 10 jaar geworden.
We zullen hem missen.

Pagina 20

Dunya
12 augustus 2009 – 25 mei 2020

Dunya is in maart 2019 herplaatst.
Op 26 mei kregen we dit bericht:
“Er is droevig nieuws.
Gisteren om twaalf uur moesten we Dunya de Rainbow Bridge laten oversteken.
We hebben een week een tumor in de maag bestreden, en nu was het tijd om haar met een bezwaard hart te
verlossen.
We zijn dankbaar voor de tijd met haar, maar het was veel te kort.
Trieste groeten Aragorn, Thomas en Alex”
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Cees
15 juli 2010 - 8 juni 2020

Vanwege omstandigheden moest Cees in 2016 herplaatst worden. Op 9 april 2016 is hij verhuisd
8 juni 2020 hebben we onze grote beer Cees in laten slapen.
Zijn gedrag was de laatste weken al veranderd, onrustig en hij liep me steeds achterna, likte me heel veel af en piepte
veel voor aandacht. Ik heb van alles geprobeerd maar het leek wel of ik hem niet meer tevreden kon krijgen en ik snapte
er niks van. Ik ging met hem fietsen, spelen, stoeien, negeerde het, knuffelde hem, strafte het af, maar hij bleef me in de
gaten houden en achter me aan lopen. Cees had verlatingsangst toen we hem kregen en we dachten dat dat op één of
andere manier weer extra opspeelde maar we snapten niet waarom.
Een week geleden begon hij te hoesten en als een bezetene gras en zand te eten, hij gaf dan ook over. Alleen het gras,
want hij poepte het voer wel uit. Ik moest hem echt verder sleuren met wandelen, hij wilde alleen maar gras, gras, gras...
en als dat er niet was zand. Dierenarts gebeld en van alles geprobeerd om de symptomen te bestrijden omdat niet
duidelijk was wat hij nu had. Misschien een maagzweer, iets in de keel, ontsteking.... Hij deed of hij misselijk was maar at
toch graag alles op van het voer. Afgelopen zaterdag was het meer gillen de hele dag en zoveel onrust. De medicatie
sloeg niet aan, het werd zelfs erger. Hij kreeg ook nog morfine erbij om rustiger te worden. De dierenarts is die dag twee
keer een uur geweest. Zondag hebben we een echo en foto's laten maken. Daar bleek dat hij een grote tumor in de maag
had. Dus zijn instinct gaf hem aan over te moeten geven omdat er iets zat wat er uit moest. Het was niet te opereren.
Hoe verdrietig ook, we wilden niet nog een keer zo'n dag als zaterdag voor hem en besloten dat hij dan maandag zou
worden ingeslapen. Hij was nu tam van alle medicatie en waarschijnlijk ook bekaf van zaterdag, dat moet hem zoveel
energie hebben gekost. Zondag zijn we naar een plek geweest waar hij graag kwam, hij heeft een frikandelletje gehad
waar hij zo dol op was. We hebben het niemand gezegd zodat er niemand zou komen, geen extra prikkels voor hem. Zijn
buik zat ook vol met ontlasting op de foto's, terwijl hij die dag wel 4 keer al gepoept had. Zijn hart vertoonde ook al wat
mankementen maar daar had hij nog medicatie voor kunnen krijgen. Maandag is hij heel rustig ingeslapen, op zijn eigen
plek met Truus erbij.
Bij mij moet het nog allemaal bezinken, ben de laatste weken zo druk met hem geweest, hij bepaalde mijn dagritme. En
ik snapte niet wat er aan de hand was, hij at gewoon, poepte gewoon maar was zo geobsedeerd door mij. Ik voel me
schuldig dat ik het niet begrepen heb dat er wat loos was. Maar de dierenarts zei dat ze op dat moment ook vast niet had
gevonden wat hij had omdat hij verder, lichamelijk, normaal leek. Pas bij de echo kwam eruit wat hij had. En
waarschijnlijk is het dat geweest wat hem dwars zat, ik denk dat het groeide de laatste weken.
Volgende maand zou hij 10 worden, hij heeft 4 jaar bij ons mogen zijn.
Een heel verhaal maar ik moest het kwijt. Het is stil nu, geen 2 bruine ogen die me met elke stap in de gaten houden, het
zal heel erg wennen zijn... Lieve Cees, ik zal je missen...
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Boy
16 december 2009 – 22 juni 2020

Vanwege een echtscheiding werd Boy bij ons voor bemiddeling aangemeld. Op 9 december 2013 is hij verhuisd.
Bericht van 26 juni 2020
Goedemiddag,
Wij willen jullie laten weten, dat we Boy afgelopen maandag hebben laten inslapen.
Hij was erg ziek. We missen onze trouwe vriend erg.
We hebben een kaarsje voor hem aangestoken.
Op de foto ( hier naast) zie je Boy in de rivier de Soča in Slovenië.
Ik heb hem zo geschilderd.
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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:
september 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: Buddy
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