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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 zomervakantie is weer voorbij. Voor velen een beetje vreemde
zomer. Wij hopen dat iedereen toch genoten heeft van het mooie
weer.
Achter de schermen zijn we eigenlijk wel druk met telefoontjes naar
de nieuwe bazen om te informeren hoe het met de honden gaat.
We genieten van de verhalen die we horen en lezen.
Vrijdag 28 augustus is een vriend heen gegaan.
Kai Jakel van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres is, na
een kortstondig ziekbed, helaas veel te vroeg overleden.
Een man met een groot hart voor onze geliefde bouvier en vooral
voor alle herplaatsboefjes.
Wij wensen Anne en andere nabestaanden veel sterkte.
Rust zacht Kai. We gaan je missen!
Half augustus werd de jonge Bo bij ons aangemeld voor
bemiddeling. Bo had wat gedragsprobleempjes.
Hij en zijn bazen wonen niet ver bij Jantina vandaan. Na veel overleg
werd er besloten dat zij met Bo naar de hondenschool waar Jantina
les geeft zouden komen. Om zo te kijken of Bo toch thuis zou kunnen
blijven.
Inmiddels zijn zij geweest. De hondengedragsdeskundige van de
hondenschool heeft hen begeleid. Het is een leiderschapsprobleem.
De komende tijd krijgen zij 1 op 1 les. Het gaat helemaal goed
komen. De baas is erg blij met deze oplossing.
Omdat het coronavirus nog steeds door de wereld waart, en het
plaatselijk flink oplaait, is Stichting Bouviersupporters dit jaar NIET
aanwezig op de jonge honden / seniorendag van de Nederlandse
Bouvier Club.
Wij hopen u binnenkort te kunnen vertellen of er dit jaar wel een
winterwandeling georganiseerd kan worden. Dit is afhankelijk van of
de maatregelen weer worden aangescherpt.
Team van bestuur en medewerkers van de
Stichting Bouviersupporters.
5 september 2020

Achtergrond: Sunny
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 2020

Boris

Ben

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 bouvier.
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 juli 2020 t/m 31 augustus 2020 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

860,00
------------

Totaal ontvangen

€

860,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

867,50

Telefoonkosten
Bankkosten

-

35,20
33,19
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 935,89
-----------------€
75,89
=========
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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.

Ben
In het vorige magazine vroegen wij speciale aandacht, namens de Interessengemeinschaft
Bouvier des Flandres uit Duitsland, voor Ben.
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 moest noodgedwongen op zoek naar een nieuw thuis vanwege ernstige ziekte van zijn
baas. Hij verbleef in een pension in Duitsland.
Gelukkig meldde zich iemand die het wel met hem aandurfde. 10 augustus was de
kennismaking.
Het was een hele rit. Ze is samen met haar buurman gegaan. Ze hebben een stuk met Ben
gewandeld en dat ging goed. Dus is er besloten dat Ben meegaat. Eerst was hij heel
nieuwsgierig en stond op n de auto. Eenmaal op de autobahn is hij gaan liggen. Mevrouw is
dolgelukkig.
Hij is erg mager en zijn vacht is hakkelig geschoren. Hij is slap in de achterhand, geen
bespiering dus langzaam opbouwen. Huis en tuin zijn al verkend. De buren ook
zijn erg leuk.
13 augustus 2020
“Slecht te zien maar ik heb zijn baard al wat gefatsoeneerd. Hij heeft een hekel
aan foto's maken. Ik heb besloten om toch zijn eerste naam Boaz te gaan
gebruiken.
Ik denk er iets fout gegaan. Ik heb vast een andere hond meegekregen dan de
omschrijving.
Hij is heel evenwichtig en super vriendelijk tegen iedereen. Waaksheid zal nog wel
komen maar ik heb zijn stem nog niet gehoord.
Hij heeft al veel mensen hier gezien en is overal even vriendelijk tegen. De eerste
keer dat hij op zijn rug ging liggen om te kriebelen was notabene bij het
buurmeisje. Volgt mij goed, doet duidelijk mij alle eer aan als roedelleider.
Niks mis mee dan dat hij mijn koekje heeft gepikt. Maar de 2e ligt er nog steeds
heel uitdagend en dat ruikt hij prima maar tot nu komt hij er niet aan
Geen idee of het zo blijft maar ik blijf hem observeren en zie tot nu alleen maar
een hele evenwichtige goed opgevoede slimme hond. “
18 augustus 2020
Ik heb echt de verkeerde meegekregen want hij zou ook niet spelen.
Speelt de hele dag al en loopt zo de bank op. Dat was de bank waar
Wolf mocht liggen. (Wolf is de grote poedel die helaas kortgeleden is
ingeslapen)
Hij lijkt het zeker hier naar zijn zin te hebben. Hoop dat het zo blijft
want nu is het natuurlijk nog nieuw voor hem. Maar ik snap het niet
hoor.
Hij had toch wel wat ‘min’ punten en ik, mijn buren die zelf altijd
Bouviers hadden en ieder ander ziet niets van die omschrijvingen
terug. Ik heb ook niet de indruk dat hij zich nog aan het inhouden is
omdat alles nieuw is. Hij lijkt al helemaal thuis.
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Boris
Eind juli werd Boris een reu van ruim 3 jaar bij ons
aangemeld voor bemiddeling. Boris is een grote lieve
knuffelbeer die te sterk voor het vrouwtje is. Hij wil zijn
energie graag kwijt
Hij verdient een plek waar hij heerlijk kan loslopen of waar er
meer met hem gedaan wordt.
1 augustus 2020 was de kennismaking.
Berichtje van de oude baasjes: "Boris is vertrokken. Wat een
lieve mensen hebben jullie voor hem uitgezocht.
De klik was er meteen en hij ging enthousiast met ze mee in
de auto. We houden samen contact over Boris."
Berichtje van de nieuwe baasjes:
"Vanmorgen al lekker gewandeld en gesnuffeld. Allemaal
nieuwe luchtjes. Heel spannend allemaal. Hij heeft inmiddels
de speelgoedbak ontdekt en daar een mooie bal uitgekozen.
Vannacht ging het goed. Ben toch om 2.00 uur even naar
beneden gegaan om te kijken hoe het ging. Kon toch niet
slapen."

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 heeft last van
bananen in de oren. Ze kan met alles en iedereen overweg. Het enige wat ze niet kan is traplopen. 5
juni 2020 is zij verhuisd.

Het gaat geweldig, ze is in niets meer van wat het was. Ze is van haar vracht klitten verlost,
ze is blij, vrolijk, liefdevol en bouwt steeds meer conditie op. Ze gaat nu al een paar keer
per week een km of 10 wandelen. Ze is vriendjes met alle hondenburen. Vindt alle mensen
leuk. Ze loopt trappen als een kieviet..... ( hoezo kan geen trap lopen) heeft ze helemaal
zelf ontdekt en ze racet er nu op en af. Zwemmen is niet zo haar ding, voetjes erin is ver
genoeg. Ze is gezellig, ze is relaxed, ze is een goede tuinhulp.... brokken eten heeft ze een
broertje dood aan, het liefste zou ze met de pot mee eten, maar dat gaat niet gebeuren.
Kortom, een maatje voor het leven

Senna
Vanwege omstandigheden werd Senna een teefje van bijna 8 jaar bij ons aangemeld voor bemiddeling. Op
6 juni 2020 is zij naar haar nieuwe thuis gebracht.

Het gaat prima Met Senna. We varen ‘s middags met de sloep met dit uitstekende zomerweer.
Het is heerlijk op het water. Senna ligt dan lekker met haar buikje vol voor een open deur met
horrengaas of bij de ventilator!
Het gaat heel goed met de dame en ons. We hebben beiden gelukkig nog 10 vingers haha.
Luisteren gaat ook al beter.
Tijdens ons verblijf in Langweer onlangs was ze los met andere honden daar op de ijsbaan.
Ging prima en met een beetje druk luisterde ze prima.
We zijn dik tevreden met haar.
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Moon
Vanwege omstandigheden werd de 4 jarige Moon in mei ter bemiddeling
aangemeld. Op 12 mei 2020 is zij verhuisd.
Wanneer je jouw boef herplaatst met zoveel afscheid kunnen wij alleen maar
stil en dankbaar zijn. Het verlies van Nike wordt zachter gemaakt door de
wijsheid en verdriet van een ander.
Moon heeft een mooi verleden, ze geeft zich langzaam aan ons. Iedere dag
een beetje meer. We zien dat ze geliefd was en is. Het gaat super. Iedere
dag verder wandelen, meer vrijheid zekerheid. Kan eindeloos vertellen over
de intense waakzaamheid van dit absoluut niet waakzame moppie.
Verliest je nooit uit het oog, terugval in kwispelen na bezoek trimmer. Breng
jij mij weg? Bezoek dierenarts, breng jij mij weg? Nee Moon wij brengen je
nooit meer weg.
De kipjes en kuikentjes kunnen niet zonder jou, Makuba en Froukje de katten
kunnen niet meer zonder jou.
En ja baasje en ik fluisteren iedere dag, we zijn zo blij zijn met jou, en doen
dan weer streng (het baasje minder).
Ja dat heb je nog nodig een beetje streng. Fluister zou ook je naam kunnen
zijn. Je begrijpt zachte geluiden. Stemming en uitstraling.

Miro
Vanwege privé omstandigheden werd er voor Miro een nieuw thuis gezocht.
24 augustus 2019 is hij verhuisd.

4 juli 2020
Mijn Miro is vandaag 6 jaar en al bijna een jaar mijn maatje.
Het gaat super goed, maar als hij mensen ziet is hij niet te houden
en luistert niet meer.
Dus aan het strand kan ik hem helaas niet meer loslaten.
Dan maar aan een lange lijn.
Sinds kort blijkt hij een gluten intolerantie te hebben ontwikkeld
dus krijgt nu Renske kip zonder granen en dat gaat goed.
Ook lactose verdraagt hij niet meer helaas en hij is zo gek op
kwark. Een stukje harde kaas gaat nog wel.
Ben nog steeds heel blij dat ik hem via jullie gekregen heb.
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Donna
Ik ben geboren met de naam Donna.
Die naam heb ik 4 jaar gedragen.
In een half jaar ben ik meerdere malen
herplaatst en daardoor heb ik verschillende
namen gekregen.......
Mijn baasjes kwamen er achter dat mijn
eerste naam Donna mij beter beviel dan
Roseanneke.
Ik luister nu echt een stuk beter en ik voel
me er comfortabel bij.
Dus vanaf nu heet ik weer DONNA!!

Donna op Drift!!
We hebben pas een verschrikkelijke
kl***dag] beleefd, pure horror!
Het begon 's ochtends om 11.30 toen de buurman aanbelde. Ik maak de deur open en Madame flitst zo langs mij heen
hoppa, freedom!
Ze was niet meer terug te roepen en was in ene verdwenen, wij er achteraan, zagen nog net hoe ze in een nabij
gelegen parkje in de vijver verdween en enthousiast achter een paar eenden aanzwom.....Wij roepen, maar Madame
verdween in de velden die daar achter liggen. Het buiten gebied in.
We hebben de hele dag gezocht tot het te donker was en alras bleek dat ze haar wandeling ook had uitgestrekt tot in
het dorp en ook nog eens een erg drukke rotonde is overgestoken......pfff.....
Al die info kreeg ik van de BuurtApp die hebben mij héél goed geholpen!
Afijn, op een gegeven moment kreeg ik een appje van iemand die gezien had dat
een man een grote zwarte hond, die hij gevonden zou hebben, had ingeladen in
zijn auto en zou zijn weggereden.......toen waren de rapen bij mij helemaal gaar!!!!
De appjes bleven gelukkig maar komen en de laatste paar wezen erop dat ze weer
in het buitengebied zat.
Toen kwam het verlossende telefoontje om 22.00 uur van een mijnheer die was
haar daar in het buitengebied tegengekomen toen hij zijn paarden verplaatste van
de ene naar de andere wei en zij gezellig met hem en de paarden was meegelopen.
Gelukkig had die man zoiets van: vangen die hond want dat is geen zwerver en hij
heeft ons via de BuurtApp gemeld dat hij haar had, geweldig toch!
Dat vangen was kinderlijk eenvoudig, want ze liep met de paarden mee een soort
met gaas omheind stukje wei in hoppa poortje dicht.
Kat (in dit geval Donna) in het bakkie....
Ze heeft daar een klein uurtje doorgebracht tussen de paarden tot dat wij haar
kwamen ophalen.
Ze is volgens die man erg lief geweest voor zowel de paarden als voor hem.
ZE IS DUS ONGEVEER RUIM 10 UUR WEGGEWEEST!!!
Wij zijn de BuurtApp en die Paardenmijnheer immens dankbaar!
Er zijn dus heus nog wel goede mensen op aarde!!!
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Afbeelding uit de BuurtApp

Wat Madame allemaal uitgevreten heeft weet ik niet, maar ze was onnoemelijk smerig, vandaar dat we vandaag voor
het eerst en als eerste naar de Hondenwasstraat zijn gegaan. Prima voorziening. Ze is weer helemaal fris en fruitig!
Wij zijn inmiddels nog helemaal stuk en Donna heeft goed spierpijn en wij ook!
Update Donna and the Great Escape.....
Ze heeft gisteren de hele dag geslapen in haar mandje, ze was kennelijk doodmoe....ze heeft alleen 3x een heel klein
rondje om de kerk gelopen en ze is door de Hondenwasstraat geweest en is weer fris en fruitig!
Dat was ook wel nodig ook want ze was niet alleen vies maar ontzettend smerig!
Ik kan me ook wel voorstellen waarom ze zo vreselijk moe was was, want Donna kennende, heeft ze geen 10 uur een
wandeltempo aangehouden maar 10 uur gewoon in paniek keihard gerend.
Tot overmaat van ramp hompelt ze een beetje met haar voorpootje.
Maar vandaag gaat het alweer een stukje beter, ze krijgt alweer een beetje praatjes en slaapt iets minder.
De foto's van de Hondenwasstraat houden jullie van mij tegoed!

Donna draagt buiten een GPS tracker, maar thuis had ze die niet om. Na dit avontuur gaat ze hem de hele dag dragen!
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Wat ontvangen foto’s

Waffel heet nu Babs

Jill was op vakantie in Mittelwald

Pagina 9

Zeus houdt ook op de boot alles in de gaten

Sunny heeft pret

Vera ging ook uit varen

Cora op zoek naar de kat.

Donna heeft dit geleerd… een frisbee uit het water apporteren
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Buddy: “Wat doen jullie raar?”

Diesel en Loki op het strand
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Itam en Tara

Storm en Donder waren ook op vakantie

In juli en augustus waren onder andere jarig

Hoera Blitz is 4 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.

Spike
8 april 2007 – 10 augustus 2020

In 2016 moest vanwege omstandigheden de toen negen jarige Spike herplaatst worden.
10 augustus 2020 ontvingen we dit bericht:
“Ik heb net om 3.38 uur Spike moeten laten inslapen.
Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid een stemband verlamming gehad door de hitte. Ik had er nog nooit van
gehoord, maar hij was vanavond zo benauwd ik zag dat het over was.
Ik ben vannacht met hem naar de spoedkliniek gegaan en toen vertelde de arts het.
Ik heb hem constant vastgehouden en heb nog een poosje bij hem gezeten.
Dinsdag wordt hij gecremeerd en donderdag komt hij weer thuis.
Ik ga hem zo vreselijk missen. Ik was en ben nog steeds zo vreselijk gek op die hond. Wij waren gewoon 1.
Hij is nog nooit door een ander uitgelaten dan door mij, hij ging ook gewoon niet mee met anderen.
Spike zou 8 april 14 jaar zijn geworden, het heeft niet zo mogen zijn !
Dank je wel voor deze Top Hond.”
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Max
24 april 2012 – 28 augustus 2020

In december 2012 is Max vanwege medische privéomstandigheden van zijn baas verhuisd.
27 augustus 2020:
“Max heeft ons vandaag flink laten schrikken. Toen ik beneden kwam was hij verward, had pijn, piepte en had
binnen geplast. Hij hijgde verschrikkelijk snel en kwijlde enorm. Tijdens het uitlaten ging hij steeds liggen en
wankelde op zijn pootjes. Op naar de dierenarts dan maar. Lichamelijk onderzoek gedaan, bloedonderzoek
gedaan en röntgenfoto's gemaakt. Bloed liet wat ontstekingswaardes zien maar niks schrikbarends. De foto's
lieten echter zien dat er een probleem was. Max heeft een vergrote milt én een verschoven rugwervel. Hij tobde
al een tijdje met zijn rug. Na overleg met een flinke pijnstiller richting huis en morgen weer contact met de
dierenarts (of eerder als het erger wordt natuurlijk). “
28 augustus 2020:
“Met pijn in mijn hart moet ik jullie laten weten dat wij deze ochtend onze lieve, zachtaardige, bijzondere Max
hebben moeten laten inslapen.
Max was op. Zijn pijn kwam door de dubbele dosis Tramadol heen.
In goed overleg met de dierenarts hebben we dan ook besloten ons Maxi-maatje te laten gaan.
Het is goed zo, maar het is niet makkelijk..”
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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:
oktober 2020
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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 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

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

