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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 4 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met
hun nieuwe huisgenoot.
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2020.... wie had gedacht dat dit zo’n raar bizar jaar zou worden.
Geen enkele activiteit kon plaatsvinden.
Ons 10-jarig jubileumfeest en de wandelingen konden ook niet
doorgaan.
We hebben elkaar als teamleden het hele jaar niet fysiek gezien, we
hebben al onze trouwe supporters niet kunnen zien.
Tjonge wat missen we u toch!
We hebben weinig bouviers in herplaatsing gehad. Daar zijn we
natuurlijk blij mee, maar we houden wel een beetje ons hart vast
voor als alles straks weer “normaal” wordt.
Wij wensen u allemaal, ondanks alle verscherpte maatregelen, een
fijne kerst toe en een heel fijn en vooral gezond 2021.
Marian, Ruby, Dorine, Janny, Mascha, Paulien en Jantina
24 december 2020
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2020

Kas

Eros

Bo

Saar

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 november 2020 t/m 23 december 2020 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

335,00
------------

Totaal ontvangen

€

335,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Kosten Opvang

€

60,00

Bankkosten
Telefoonkosten

-

33,20
17,60
-----------

Totaal uitgegeven

-/- 110,80

Resultaat

----------------€
224,20
=========
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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.

Kas
Vanwege ziekte van zijn baas werd er voor Kas een nieuw
thuis gezocht. Na de mensen die op de lijst staan
doorgenomen te hebben sprong een adres voor de baas
er boven uit. Die mensen zagen Kas ook zitten.
Als snel werd er een datum voor een kennismaking
vastgesteld. Helaas moest deze vanwege
gezondheidsproblemen van de baas worden uitgsteld. Ook
daarna werd het nog twee keer uitgesteld.
Maar op 4 november is Kas dan toch naar zijn nieuwe
thuis gebracht.
Zijn nieuwe baas is dolgelukkig met hem.
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Saar en Bo
Saar van 4 jaar en Bo van 9 jaar zijn tijdelijk naar een van onze vaste opvangadressen gebracht.
Hun bevindingen: Bo en Saar zijn wel oké, uurtje buiten geweest net binnen gedaan.
Ze zijn lief, er zit geen kwaad in.
Ik had er even een reu bijgezet, de jongste wilde gelijk spelen en de oudste was jaloers.

Nadat ze tot rust gekomen waren zijn we gaan kijken bij wie de dames zouden passen en of zij het zagen zitten om 2
bouviers, die niet veel geleerd hebben in huis te halen. Het was de wens van de oude baas dat ze samen zouden
blijven.
De mensen die wij op het oog voor hen hadden wilde hen beide wel heel erg graag en zijn de volgende dag in de auto
gestapt om hen op te halen.
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Hun eerste bericht:
"Gisterenavond was het een drama met de kat. Je merkt dat ze geen katten gewend zijn.
We hebben ze allebei aan de riem moeten houden en constant afgeleid. De kat is in ieder
geval blijven liggen. Bo vindt de televisie heel raar en gaat er constant voor staan en staat
dan te piepen en te blaffen of springt op de kast, vooral bij voetbal.
Vannacht is het prima gegaan. Saar heeft op de bank geslapen en Bo op een kleedje. Het
uitlaten aan de lange lijn ging goed. Het eten wordt opgeschrokt door Saar, dus daar ga ik
even een andere bak voor opzoeken. Vanochtend waren ze erg druk, maar nu liggen ze
heerlijk relaxed aan en op mijn voeten te slapen."
Tweede bericht:
“We zijn heel druk met de dames. Er zit veel werk aan en als ik de één corrigeer, voelt de
ander zich ook aangesproken. Ze zijn wel heel lief en Saar kan zelfs lachen. Zo grappig.
Met de kat blijft een probleem. Ik heb Saar vanmiddag even goed aan moeten pakken.
Daar was ze wel van onder de indruk. Nu gaat het al iets beter. Ze liggen wel aan de riem,
maar we hebben ze niet vast en de kat ligt achter mij. Ik hoop dat het zo elke dag een
beetje beter gaat. We zijn al lekker aan het oefenen aan de riem, want dat is onbekend bij
Saar. Andere honden is ook nog een probleem. Ze halen flink uit naar ze. Misschien omdat
ze aan de lijn zitten. Geen idee. Maar gelukkig kan ik ze in mijn eentje wel houden allebei.
Het ging vandaag best goed, al was ik kapot toen ik thuiskwam. In huis gaat het best heel
goed vind ik. De nachten gaan prima, geen probleem. Overdag zijn ze rustig als ik rustig
zit. Dan gaan ze aan mijn voeten liggen slapen. Als ik opsta, staan zij ook op en moeten ze daarna weer even de rust
terugvinden om weer te gaan liggen. Ze zijn dol op knuffelen en Saar vindt het erg leuk om met een grote bal te spelen.
Het is echt wel even wennen 2 niet opgevoede honden, maar we zijn echt niet ontevreden na 2 dagen. En bovendien
zijn ze heel erg lief, aanhankelijk en doen geen vlieg kwaad (behalve dan de kat)”
Derde bericht:
“Haha, de dames zijn een stel handenbinders. Met z'n tweetjes tegelijk uitlaten
gaat niet. Ze kunnen niet aan de lijn lopen (vooral Saar niet) en als ze een
andere hond zien, dan zijn ze niet meer te houden. Bo heeft al een hondje te
grazen genomen en is zo ontzettend fel bij het zien van andere beesten, dat je
haar bijna niet kunt houden. Ik ga nu elke keer met haar een eind wandelen en
W. gaat fietsen met Saar. Saar heeft mij al van de fiets af getrokken, dus dat
fietsen mag W. dan doen. Dat gaat wel goed. Saar is iets beter met andere
honden, maar benadert ze wel agressief.
Vorige week woensdag is Saar ontsnapt toen we de voordeur opendeden voor
iemand. Overal is het afgezet, maar toch is ze uit de tuin ontsnapt en kregen we
haar niet meer te pakken. Ze reageerde nergens op. Niet op roepen, niet op
snoepjes, nergens. Blind en doof was ze, ook voor auto's. Heel gevaarlijk was
het. Uiteindelijk is ze een doodlopend erf opgelopen en hebben we haar kunnen
insluiten en met een snoekduik heeft L. haar kunnen vastgrijpen. W. dook net
mis en dat leverde hem 2 blauwe knieën en een zere vinger op en L. had een
gat in zijn broek en een blauwe pijnlijke heup en een zere pols. Maar we hadden
haar wel. We moeten nu goed uitkijken, want ze kan ook niet meer zomaar los
in de tuin. Eerst maar eens goed aan ons wennen en hopen dat ze daarna niet
meer weg wil lopen. Met de kat samen gaat het nog heel slecht. We moeten de
honden echt aan de riem houden, want anders grijpen ze hem. Buiten jagen ze
hem op en grijpen hem. Ik hoop wel dat ze aan elkaar kunnen wennen, want anders moeten we constant die kat boven
laten en dat is best heel zielig.
Ze eten prima, maar drinken voor mijn gevoel wel vrij veel. Hopelijk is dat ook stress en wordt dat ook wel steeds
minder. Ze hebben namelijk allebei al een paar keer zomaar in de kamer of gang geplast. We laten ze nou tussendoor
elke keer nog maar extra plassen buiten.
Er gaat ook al wel heel veel goed hoor. Saar vindt het heerlijk om met een bal of doekje te spelen en ze kan ze ook
weer loslaten. We mogen aan hun eten komen en het zitten en wachten voor ze eten krijgen, gaat prima. Pootje geven,
gaat ook steeds beter en 's avonds gaat het rustig liggen ook al steeds beter. Saar loopt weg en gaat ergens anders
liggen als we gaan eten, maar zoekt daarna vaak wel weer contact. Bo ligt het liefst de hele dag aan mijn voeten en
wordt dan het liefst ook nog de hele dag gekriebeld.
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Eros

Half november kreeg Marian het bericht dat het heel slecht ging met de baas van Eros. (Eros is de broer van de bouvier
van Marian). Marian, de baas van Eros en de fokker van hun honden hebben altijd contact met elkaar gehouden.
De fokker ging Eros ophalen, maar was niet in de gelegenheid om hem te houden. Nu stonden er mensen op de lijst
waar Eros heel goed zou passen. De fokker was bereid om Eros gelijk door te brengen. (Heel erg bedankt!)
Eros was gelijk weg van zijn nieuwe baas. Eros sprong gelijk met beide poten op zijn schouders.
Twee uur later ontving Marian het bericht dat de baas overleden was. (Dit is weer een bemiddeling die erin hakt)
Bericht van de nieuwe bazen over de eerst nacht:
Eros was te angstig om te kunnen slapen, dus N. heeft z'n bedje maar op de
bank gemaakt. Eerst lag hij strak tegen de bank aan, maar later ging hij uit
zichzelf op het ligkussen slapen. We hebben hem verder niet gehoord. Wel
zag N. dat hij niet gewend was om in het donker uitgelaten te worden. Hij
liep strak tegen hem aan. Maar overdag wandelen in het bos vindt hij
heerlijk. Nu nog wennen aan de poesjes, maar je kunt niet alles tegelijk..”
Kijk zo ligt hij, heel alert klaar om te springen als hij een geluidje hoort.
We hebben vanmiddag twee uur gewandeld en daarna heeft hij het
gepresteerd om 20 seconden niet te zien dat ik op stond. Hij moet inmiddels
wel een slaap tekort hebben.
We hebben een ritme gevonden om de aandacht te verdelen tussen de 2
poezen en de hond. Maar de gewenning van de hond aan de poezen moet
nog beginnen. Dat gaan we stukje bij beetje opbouwen. Hij wordt helemaal
gek al hij een poes ziet.
(Marian heeft hen allemaal tips gegeven hoe zij dat het beste kunnen
aanpakken.)

Pagina 7

Eros heeft al leuk met de bal gespeeld. Vervolgens heeft hij
hem helemaal uit elkaar getrokken.
Maar even wat steviger en zichtbaarder aanschaffen, want
deze kan hij ook niet goed volgen als ik gooi.
We merken wel dat hij de laatste tijd door veel verschillende
mensen is uitgelaten. Hij is de commando‟s een beetje
vergeten.

Het gaat steeds beter met Eros. Hij is dol op ballen
vangen. Hij is binnen ook mindere hijgerig en kan zo nu en
dan heerlijk opgekruld op zijn kussen liggen.
Dan moet er geen kat in de buurt zijn.
Het lastige met het wennen is, is dat als Eros komt de
poezen meteen naar boven rennen.
Hij begint beter te luisteren naar onze commando's. Het is
een lieve aanhankelijke hond.
Wel heb ik de klitten rond zijn bek weggeknipt, ook onder
zijn bek.
De fokker die hem ook getrimd had, zei dat hij dat niet
voor elkaar kreeg. Ik kreeg het ook niet alleen voor elkaar,
maar toen N. hem steeds aaide en vasthield, lukte het. We
doen het in gedeeltes.

Pepper
Lolkje was 5 jaar toen zij in 2016 ter bemiddeling werd aangeboden.
De kennismaking was op 22 mei 2016. Lolkje is op proef meegegaan. Op 11 juni 2016
kregen we het bericht dat zij bleef.
Bericht van november 2020:
“Herkennen jullie Pepper( Lolkje) nog.
Het is onze derde bouvier maar deze spant de kroon, wat een bijzondere
hond.
Aanhankelijk en alleen maar liefde, er bestaat geen tweede in onze
ogen. Nog heel veel dank voor deze hond.”
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Bayko
Bayko‟s nieuwe verhaal startte ongeveer 1.5 jaar geleden….
Wij waren op zoek naar een maatje voor onze kruising bouvier Kito. Kito is gestart in de opvang bij ons en heeft
uiteindelijk mogen blijven. Na wat opzoekingswerk kwam ik in contact met de stichting Bouviersupporters. En we
hadden een aangenaam gesprek en ik vertelde hen wat we zochten in een nieuw maatje voor Kito.
En hoewel we een heel groot hart hebben voor alle dieren wilde we nu toch een wat stabielere hond.
Misschien eentje met een kleinere rugzak dan alle opvangers die we reeds hadden, als het kon zelfs een pupje, starten
vanaf de basis. Maar natuurlijk mocht hij ook wat ouder zijn.
En zo begon het…..
We kregen via de Bouviersupporters contact met een
koppel die hun bouvier van 1.5 jaar ter herplaatsing
aanbood. We spraken af op neutraal gebied, door
omstandigheden, enkel om te kijken. Eenmaal
aangekomen en kennisgemaakt bleek dit absoluut
niet de bouvier te zijn die we eigenlijk zochten. Mijn
hart brak voor deze jongen. Hij was angstig, rook
uren in de wind naar urine en faeces, tanden had hij
bijna volledig afgebeten op de kennel waar hij buiten
werd opgesloten. Hij had overal klitten, graatmager
en de socialisatie was nul. (Dat merk je meteen.)
Maar ik ging deze jongen niet terug laten gaan naar
van waar hij kwam.
Zo gezegd zo gedaan…Bayko, toen nog Qtroy
genoemd ging met ons mee naar huis. Zijn nieuwe
leven kon beginnen. Het heeft ons heel wat bloed,
zweet, meubels en andere dingen gekost. Maar ik
ben toch blij en trots met waar we nu staan. Bayko
heeft een rugzak en zal deze altijd blijven hebben.
Hij is een hond die constant twijfelt aan zichzelf (
met alle gevolgen van dien) en alleen maar wil goed
doen voor ons. Hij sprak geen hondentaal, noch
mensentaal, dat maakte alles heel moeilijk. Het is
een groot proces geweest, en nog steeds, voor ons.
Maar zeker ook voor hem!
Hij heeft nu een stabiel plaatsje, een gouden mandje
durf ik bijna wel te zeggen. Hij gaat samen op
avontuur nu met zijn broer Kito, weliswaar in een
kleine wereld. We proberen hem te laten groeien, op
zijn tempo.
Maar o wat zien we deze lieverd graag!
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Itam

Itam is een reu geboren in september 2012.Hij werd bij ons aangemeld
vanwege ziekte van zijn baas. Over deze herplaatsing kunt u meer lezen op
onze website http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html .

December 2020:
“Gezellig kacheltje aan en de hondjes heel tevreden bij ons.
Itam is ook zo een enorme vrijkous.
Ik heb heel mijn leven al boeven. Het waren allemaal schatten,
maar Itam heeft wel een heel speciaal plaatsje in mijn hart.
We zijn nog steeds zo super blij met hem.
Liefs P. en B. en de boeven.

Blitz
Blitz een reu geboren in augustus 2016 heeft van 14 oktober tot 22
december 2017 in het opvangpension gezeten. Hier
https://www.bouviersupporters.nl/projectblitz.html kunt u daarover lezen.

22 december 2020:
“Vandaag is onze lieve Blitz al weer 3 jaar bij ons. Wat gaat de tijd
toch snel. Weet nog goed dat hij bij ons kwam. Hij heeft veel
geleerd en leert nog steeds. Het blijft nog wel een beetje een
stresskipje. Maar ach dat nemen we voor lief. We zijn nog steeds
dol blij met hem. Een echte knuffel kont. Blitz vindt masseren ook
heerlijk, of we dat niet de hele dag kunnen doen. Hij wordt er
heerlijk rustig van.”
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Boyd
Boyd is in juni 2017 herplaatst.

Love is in the air...
Onze Boyd is 4 en een half jaar oud en pas nu, in deze romantische december maand zonder veel wandelaars en dames
tegen te komen, heeft Cupido zijn pijlen op hem gericht. Werken doet hij nu dag èn nacht en is heel erg oplettend. Eten
schiet er nog net niet bij in, maar zijn knook laat hij voor wat het is. Hij klinkt wanhopig bij tijd en wijle: hij ziet af! Het
liedje „daar gaat zij‟ is van hem af te lezen. De chihuahua, onze kleinste hond wordt er ook wanhopig van. Doordat hij
blind is, begrijpt hij de wereld al wat minder, maar dit heeft zelfs hij door: love is in the Air...
Wij hadden dit eerder in een voorjaar verwacht, maar wij erkennen zoals altijd dat de liefde zich niet laat dwingen. En
nemen wij hem dit kwalijk? Welnee, hij is gewoon een Bouvier des Flandres met heel veel gevoel! Ons schatje.
Adieë uit het zuiden en blijf gezond.

De chihuahua
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In november en december waren onder andere jarig

Hoera Tinkel is 5 jaar!

Sunny is ook weer een jaartje ouder (2 jaar )
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Wat ontvangen foto’s

Chap moet een jasje aan, hij wordt kaal op de rug. Gelukkig niks ernstigs

Donna: Te koop bouvier per strekkende meter
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Chico zegt hele fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond Nieuwjaar

Kerstwensen van…

Moon

Stevie

Whiskey

Donna
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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.

Mexx
04 oktober 2010 – 13 november 2020

Mexx is in januari 2013 herplaatst.
Eind augustus 2020 is er hartfalen bij Mexxje geconstateerd.
Ze kreeg medicatie en reageerde daar in eerste instantie heel goed op... 2 dagen geleden ging ze ineens heel
hard achteruit. Een nacht in het ziekenhuis aan de zuurstof hielp niet voldoende... ook de nieuwe medicatie
gister sloeg niet aan. Ze had het zo benauwd en zo zwaar dat ik mijn kleine bikkeltje vannacht heb moeten
laten gaan.
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Chico
08 juni 2011 – 27 november 2020

Ik voel mij verdrietig. Vanmiddag heb ik Chico in moeten laten slapen.
Wat 2 weken geleden als hotspot begon bleek iets anders te zijn. Na behandeling met medicatie leek het
genezen, maar nu had Chico zijn kop tot op de schedel kapot gekrabd.
Weer naar de dierenarts. Na 1 blik zag de dierenarts het al in 1 van de ogen van Chico zat glaucoom waar Chico
veel pijn aan had.
Er waren twee opties: het oog verwijderen of inslapen.
Ik heb na lang nadenken voor het laatste gekozen. Gezien zijn leeftijd en zijn toch wel moeilijke karakter.
We hebben samen een moeilijke start gehad toen ik hem 4 jaar geleden op 5 jarige leeftijd als herplaatser
kreeg.
We hebben het vertrouwen in elkaar en wederzijdse respect voor elkaar kunnen krijgen en dat wilde ik niet
beschadigen.
Voor mij was hij een fijne hond. Eerlijk, beschermend en sociaal naar andere honden en mensen.
Rust zacht Chico en bedankt voor de vier mooie jaren.

Pagina 16

Nero
2010 – 2020

Met pijn in mijn hart moet ik meedelen dat wij Nero een paar dagen na zijn 10e verjaardag hebben laten
inslapen. Drie en een half jaar geleden kwam Nero als herplaatser bij ons wonen, een fantastisch lieve,
ontzettend goed opgevoede Boef, die rustig een kwartier achter zijn bak eten zat te wachten als je vergeten
had: "Voor Nero" te zeggen. Lange boswandelingen vond hij geweldig, 's ochtends spelen met de bal tot hij er
genoeg van had en dan met de bal in zijn bek om de boom liep, zo van: ik vind het nu wel mooi geweest.
Mijn kleinkinderen waren allemaal gek met hem, lieten hem door een hoepel springen, hij vond het allemaal
geweldig. 's Avonds lag hij heerlijk bij mij en wilde de hele tijd aangehaald worden, als je even stopte kwam
meteen zijn kop omhoog, zo van: we zijn nog niet klaar.
Van de zomer liep Nero ineens mank met zijn linker voorpoot, eerst dacht ik hij zal hem verzwikt hebben, maar
toen het niet overging de dierenarts laten kijken, foto's laten maken, maar er kwam niets uit. Advies: rust! In
plaats van beter ging het slechter en uiteindelijk wezen foto's bij de orthopeed van de Wagenrenk uit dat er in
het schoudergewricht een agressieve tumor zat, waar niets aan te doen viel.
Nero was altijd overal waar ik was, dus nu lag hij ook nog op een kussen buiten als ik in de tuin bezig was. Tot
het laatst wilde hij toch nog even naar het bos, de laatste foto is van de dag dat we hem „s avonds in hebben
laten slapen.
Ik mis mijn grote vriend ontzettend, geen kwispelstaart als je beneden komt of vrolijke begroeting als je
boodschappen hebt gedaan.
We hadden hem graag nog veel langer willen hebben, maar de tijd die we hadden was fantastisch. We hebben
geboft dat Nero bij ons kwam, al die jaren hebben we ook contact gehouden met M., zijn vorige baasje.
Dank jullie wel nog voor jullie bemiddeling destijds.
Vriendelijke groet van een droevig baasje.
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Khane
15 juni 2011 – 30 november 2020

Khane zat in juni 2015 in een Belgisch asiel. Hij was daar zwaar verwaarloosd terecht gekomen.
Wij hebben vanmorgen Khane moeten laten inslapen. Sinds kort had hij epilepsie en hij reageerde niet goed
genoeg op de medicatie.
Khane kwam in 2015 bij ons via Jantina waarvoor wij haar nog steeds dankbaar zijn.
Rust zacht lieve Khane. Tot ziens aan de andere kant van de regenboog.
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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

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
februari 2021

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
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

De kerstboom bij Logan thuis
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