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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 3 bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe
huisgenoot.
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In 2020 hebben er 29 Bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 22
direct door de stichting bemiddeld en twee honden zijn er thuis gebleven. 1
hond is door de eigenaar ingeslapen. 3 honden zijn door het asiel waar zij
zaten geplaatst en 1 hond is door Bouvier in Not geplaatst.
In 2020 zijn er 5 honden geweest die op kosten van de stichting in een
opvang hebben verbleven. Voor 4 honden zijn er na herplaatsing
noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe
baasjes. Deze baasjes hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de
kosten gekregen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de giften en
donaties van particulieren.
Helaas hebben wij moeten besluiten dat, vanwege alle onzekerheden
rondom corona, de geplande viering van het 10- jarig bestaan van de
stichting in 2021 niet door zal gaan.
Wij hopen dat er dit jaar wel een wandeling georganiseerd kan
worden.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
5 maart 2021
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Wie vond een nieuw thuis in januari en februari 2021

Bouv

Beau

Billy

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 januari 2021 t/m 28 februari 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

1.165,00

Ontvangen rente

-

1,77
------------

Totaal ontvangen

€

1.166,77

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Kosten Opvang

€

157,98

Kosten begeleiding en controles
Telefoonkosten

-

76,43
35,20

Bankkosten

-

17,10

Portokosten

-

14,72

Website kosten

-

Promotiekosten

-

Totaal uitgegeven
Resultaat
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6,99
35,50
-----------/- 343,92
----------------€
822,85
=========

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.

Vera
Vera is op 21 januari 2017 verhuisd.

21 januari 2021
Vier jaar geleden kwam je bij ons. En wat ben een vrolijke hond geworden en wat kan je relaxed liggen. Maar je hebt
ook nog steeds momenten dat je hyper wordt en dat is vooral als je zelf denkt dat je uit gaat of als er te veel prikkels
zijn. Je weet soms dan niet wat je doet en dan hoor je nog wel eens wat kaken klapperen. Gelukkig ben je zo'n hond
dat als vrouwtje je met een methode denkt het onder controle te hebben je weer iets anders verzint.
In september heb je een zware operatie ondergaan maar dit heb je goed doorstaan en merken we er totaal niets meer
van ook niet dat je sneller moe zou kunnen worden. Onze oudste dochter vroeg al of ze dat steekje los in haar kop niet
gelijk met de operatie mee konden nemen. Je bent echt een hond met 2 gezichten maar wat genieten we de laatste
jaren van je met die lieve dankbare blik in je ogen.
We zijn haar vierde eigenaar. Wat genieten we nu toch van haar.
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Ze is ook onze 4de bouvier maar volgens mij hebben we nog nooit zo vaak gelachen om een hond als Vera. Want wat
kan ze onhandig dom en lomp doen. Maar soms......
Deze heeft de overtreffende trap vergeleken met onze andere bouviers. Maar het heeft ook te maken dat ze geen diepte
ziet omdat ze aan 1 oog blind is.
Met Vera hebben we allemaal wel eens op de grond gelegen en ik zelfs meerdere keren terwijl het me daarvoor nog
nooit gebeurd was. Vera kan je echt laten struikelen door je gewoon te tackelen of opeens voor je achteruit te lopen
omdat het wat spannend wordt.
13 februari 2021
Vanmiddag met de wandeling 3x hele leuke en
positieve reacties gehad over Vera.
Ik ben het happen in mijn armen aan het
afleren (dit doen we al 3,5 jaar) maar nu heb
ik iets gevonden wat redelijk goed werkt. Als
ze tegen me op springt moet ze af liggen en
dan krijgt ze haar beloning wat ze nu gelukkig
ook aanneemt. Dus was bezig met af liggen en
even blijven dan komen zonder te springen en
iemand zag me dat doen en die vond het zo
leuk te zien. En hadden we zo een leuk
gesprek.
Op een ander stuk had ik Vera los en ik riep
haar en ze kwam meteen en kon ik haar
aanlijnen en een stel kwam langs en die
zeiden wat luistert die goed zeg.
Nadat ik met Vera even bij mijn moeder thee
gedronken had en we uitgerust waren
moesten we nog een half uur naar huis lopen.
We liepen langs een vrouw die gelijk
reageerde met wat een leuke vrolijke mooie
hond is dat. Nou onze middagwandeling kon
niet meer stuk.

Tinkel
Vanwege omstandigheden moest de drie maanden jonge Twinkel in februari 2016 herplaatst
worden.
In mei 2018 is ze ernstig ziek geweest, maar gelukkig helemaal hersteld. In november 2020
moest er een teen geamputeerd worden.

10 februari 2021
Tinkel moest gisteren naar de dierenarts voor jaarlijkse controle en op de weegschaal.
Ze is best wat aangekomen maar tja als je niet goed kunt lopen en je pijn hebt nadat
het verband eraf was valt bewegen niet mee.
Ze vindt onze dierenarts gelukkig nog heel leuk, maar gisteren had hij een witte jas
aan en dat moet ze dus niet en dat liet ze merken ook. Toen deed hij zijn jas uit en was
het weer goed. Tinkel is weer goedgekeurd. Hij wilde nog naar haar poot kijken, maar
zag niet welke poot het was. Haar haren zijn weer gegroeid, dus als je het niet weet
zie je het ook niet. Alles zag er goed uit.. Einde van een vervelend hoofdstuk.
Nu een paar jaar niks. (En dat vinden wij ook.)
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Bob (Bouv)
Bouv werd in januari 2021 ter bemiddeling bij ons aangemeld.
Op 31 januari was de kennismaking en is hij meegegaan.
Zijn nieuwe bazen schreven ons:
“Het leven is leuk met 1 Boef…, het leven is geweldig met 2 Boefs!
Ons Sofietje Marietje (kruising bordercollie/ groenendaeler) een
Spaans zwerfhondje, is al 17 jaar. Ze hoort niets meer, leeft steeds
meer in haar kleine wereldje en de wandelrondjes worden steeds
korter. ‟s Ochtends denk je dat ze de middag niet haalt, ‟s middags
zwemt ze in zee.
Saartje, onze bouvier van 6,5 jaar is als puppy naast Sofietje gezet
en wijkt sindsdien niet meer van haar zijde. Beide honden hebben
een groot deel van hun leven op onze strandtent aan de kust
doorgebracht. Wij noemden het duo vaak gekscherend het
animatieteam. De dames hadden een vrij leven met hun eigen vaste
gasten waar ze veel aandacht, liefde en hondenkoekjes van kregen.
Een paar maanden voor de Corona- uitbraak hebben we de tent
verkocht (over goede timing gesproken).
Sofietje geniet van haar laatste dagen, en Saartje werd een luie donder. En dát was voor ons de reden om over een
„nieuwe‟ hond na te denken. We waren het er samen over eens dat onze voorkeur uit ging naar een bouvier. Via Bouvier
supporters zagen we het profiel van Bouv. Tja, en als je eenmaal in zijn prachtige ogen hebt gekeken… zeg dan maar
nee.
De ontmoeting met Bouv en zijn baas ging wat onstuimig. Maar zowel bij baas als bij hond hadden wij een heel goed
gevoel, en zijn baas gelukkig ook met ons. Saar en Bouv was niet direct liefde op het eerste gezicht. Dat was natuurlijk
niet zo gek. Bouv voelde dat er iets ging gebeuren, Saar had 2,5 uur in de
auto gezeten en zat niet te wachten op een krachtmeting op „zijn‟ terrein en
we waren allemaal een beetje gespannen… en een beetje verdrietig. Bouv
had een hele lieve bazin en helaas door droevige omstandigheden moest voor
hem een ander thuis gezocht worden. Als hondenbaas kan je bedenken
hoeveel pijn dat moet doen.
We hebben Bouv meegenomen, hebben hem hernoemd: “Bob de Bouv”. Bob,
wat eigenlijk staat voor Bewust Onbehouwen Bouvier, is een schatje, heel
goed opgevoed en enorm leergierig. Verder start je met een puzzeltje
waarvan alle stukjes door elkaar geschud zijn. Waar hij „vroeger‟ dominant
was, startte hij bij ons als een onzekere hond. Hi jprobeerde dat te
verbloemen met een loeiharde blaf en door hard op mens of hond af te lopen
en dan 10 meter van tevoren af te buigen. Oké hij doet niets, maar is wel
intimiderend. We zijn met hem terug naar de basis gegaan: hier, zit, lig –
allemaal commando‟s die hij kende en wat hem zelfvertrouwen gaf.
Hondenkoekjes of de gekte met een bal werkte ook heel goed om hem uit zijn
spanningsveld te halen. Hij doet het fantastisch!
Wat enorm helpt is dat hij verliefd is op Marcel. Hij komt pas echt tot rust als
Marcel thuis is. Dan neemt Marcel zijn „taak‟ over en komt alles goed. En zoals
ik al zei, het is een puzzel voor zowel hond als voor ons. Bob babbelt veel, en
af en toe een grom. Gromt „ie nou? Moet ik hem nu straffen? Of is dit een van
zijn praatjes? Nou, het is vooral een praatjesmaker!
En wat vinden Saar en Sofietje van Bob? Saar vond het de eerste dagen heel
interessant, maar toen was Bob nog te onrustig. Daarna vond Bob het wel
leuk, en toen gaf Saar geen thuis. Van de ene op de andere dag sprongen ze
samen in de auto op de achterbank en toen was het goed. Saar heeft nu na 4
weken door dat Bob niet komt logeren, maar een blijvertje is.
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Af en toe zie je een voorzichtige speelpoging. Sofietje vond vooral die enorme mand die met Bob mee kwam
interessant, en Bob liet het toe dat ze er in ging liggen. Verder weet Bob niet zo goed wat hij met de oude dame aan
moet.
Het is fijn om te zien dat ze na 4 weken al „de 3 musketiers‟ zijn. Ze beschermen elkaar, nemen goede en slechte
eigenschappen over van elkaar (we hebben nu dus 2 bouviers op de bank!), en er is af en toe een kleine competitie
gaande. Saartje doet nu ook veel meer haar best met het opvolgen van commando‟s en wordt uitgedaagd door de
enorme atletische capriolen van Bob (wie niet snel is moet slim zijn).
Bob is pas 4 weken bij ons, wat doet hij het goed! Het is toch enorm ingrijpend voor een hond om van baas te wisselen
en opeens een nieuw huis te krijgen. De puzzel is nog niet af, maar we zien de toekomst met veel vertrouwen
tegemoet. Een heerlijke hond, lekker energiek en super lief!”

Luka
Luka is een jong teefje uit een werklijn. Haar baas kon
haar niet geven wat ze nodig heeft. Daarom was het
voor haar beter om te gaan verhuizen. 21 december
2020 is zij verhuisd.
Met Luka gaat het erg goed. Ze is lekker enthousiast en
begint steeds beter focus op ons te krijgen en beter te
luisteren.
Los lopen op het erf dat lukt nog niet, de weilanden zijn
dan erg interessant.
Ze vindt het heerlijk om op stal te “helpen “ en is dol op
iedereen die is op stal komt.
We zijn erg blij met haar.
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Beau
Beau is een teef geboren in mei 2019. Ze is afkomstig uit
de werklijn en heeft een aangeboren korte staart.
Beau woonde samen met een bouvierteef van 9 jaar.
Tussen hun klikte het niet meer wat uitmondde in
vechtpartijen. Een hondentrainer die 2 weken met de
honden aan de slag is gegaan zag maar 1 oplossing en dat
was herplaatsen van 1 van beide. Vooral door de
gezondheid van hun bazin die niet in staat is om de
honden goed te begeleiden.
Vrijdag 29 januari was er weer een vechtpartij waarbij de
oudste naar de dierenarts moest voor enkele hechtingen.
Beau moest meteen weg.
Zaterdag 30 januari heeft Paulien Beau opgehaald en haar
naar een van onze vaste opvangadressen gebracht.
De eerste bevindingen van Paulien:
Beau is echt een lief hondje.
Zit geen valsheid in, alleen met die oudste hond ging het
niet.
Het dreigde te escaleren toen ik er was. Ik gaf een ferme hé en ze stonden me beide aan te kijken en het was over.
Ze is heel angstig voor auto's, met geduld heb ik haar erin gekregen.
Ze heeft gepoept in de auto van de stress en uit de auto ging ook heel vlug.
Door de gezondheid van de bazin is weinig met Beau ondernomen. Ze zal nog veel moeten leren.
In de opvang werd er gezien dat ze bloed plaste. Naar de dierenarts die een blaasontsteking constateerde. Met een
antibiotica kuur zou dat snel over zijn.
6 februari 2021
Vandaag was de kennismaking. Paulien was daarbij aanwezig.
Leuke mensen, Beau vond hun ook leuk. Ze weten dat Beau nog
veel moet leren en willen de uitdaging met haar aangaan. Beau is
dus meegegaan.
Eerste berichtje aan Paulien:
"We zijn goed aangekomen hoor. Beau was best onrustig. Heel af
en toe even liggen. Maar ook af en toe wat meer onrustig. Gepoept
ook maar mooie drollen en ik had poepzakjes bij me dus geen
paniek.
Bij thuiskomst zijn we eerst een stuk gaan wandelen en het ging
best goed aan de lijn. Ook even langs de dierenwinkel geweest een
zo'n riem gekocht die jij ook had. In de dierenwinkel nam ze een
brokje aan. En kennis maken met de buren was ook oké.
In huis weet ze het nog niet. Er staan een mand en een ligzak
klaar maar daar snapt ze niets van. Ze staat wel te gluren bij de
tuindeur. Nou ja ze moet even haar rust vinden. Het is ook niet
niets. Eerst bij je baas. Dan bij je opvang adres weg en weer
wennen aan een andere plek."
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Tweede berichtje:
"Gister kwamen mijn neefje van 15 en nichtje van 18 langs. Beau
reageerde niet op de bel en in huis ging het prima. Toen een korte
wandeling genaakt. Later om 20:45 nog een rondje gelopen. En rond
22:30 zag ik dat haar ligzak waar ze op lag een klein beetje nat was.
Ik liep naar de keuken om een doekje te pakken en toen ik me weer
terug om draaide lag daar een grote plas. Niet erg, ze had niets laten
merken. Dus gelijk uitgelaten.
Ik heb op de bank geslapen en ben er om 2:30 en om 6:00 nog een
keer uitgeweest. Vanmorgen een lekkere wandeling gemaakt van een
uur. Ze eet goed. Ik had haar nog niet horen blaffen tot er nu net
een knal buiten te horen was en er gelijk daarna iemand voorbij het
raam liep. Goed Waaks oei.

8 februari
Met Beau gaat het goed. Ze heeft alle speciaal voor haar bestemde lig/rust plaatsen uitgeprobeerd. Matrasje, mand en
ligzak. In huis is ze best relaxed, maar als ik opsta dan komt ze wel gelijk achter me aan.
We oefenen binnen met zit, af, poot ach je moet wat en ik heb een loopplank met opstapje waar we mee oefenen.
Buiten loopt ze best rustig mee aan de riem. Ze houdt wel van snuffelen aan elke boom en luchtjes van andere honden.
Aandacht buiten voor mij heeft ze niet veel. Op haar naam reageert ze niet, even testen of ze Oost-Indisch doof is.
Weer wat mensen ontmoet. Sneeuwschuivende mensen geen probleem. Een rustig teefje is ook oké.
We zijn lekker bezig
Oh ja. Ze plast nog wel vaak kleine beetjes. Hmm, toch nog blaasontsteking of is dat haar gewone plas gedrag? Ik zal
wel bellen met de dierenarts en vragen wat die ervan vindt.

9 februari
Beau heeft korte pootjes gekregen.
Gister de dierenarts gebeld en die vond het beter om langs te komen. Daar Beau nog geen auto instap training heeft
gehad zijn we lopend gegaan ruim een uur heen en een uur terug.
De dierenarts was tevreden over de algehele conditie. Maar uit het urine onderzoek kwamen wat minder goede dingen,
kristallen en hoge zuurgraad.
Hopelijk help een extra antibiotica kuur samen met speciale dieet voeding voor urineweg problemen.
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Als dat niet help dan zal er misschien een echo gemaakt gaan worden. Maar eerst even kijken of de kuur en voeding
helpt.
Beau was wel moe na de wandeling, dat is ze niet gewend. Nou we zullen haar conditie wel oppeppen. Komt goed.
Ze gaat goed, steeds meer relaxed bij passeren van andere honden aangelijnd. Los pas één ontmoeting ging ook goed.
Wel even plaats bepalen, maar daarna zo een blij ei.
We gaan samen naar cursus. Wat we beide erg leuk vinden.
Fijn dat ze bij ons mocht komen.

Billy

Vanwege omstandigheden moest Billy weer verhuizen.
Nadat de mogelijk nieuwe baas een aantal keer bij Billy op bezoek is geweest, is Billy
21 februari naar zijn nieuwe thuis gebracht.
Billy heeft even op de pony‟s gejaagd die los op het erf liepen. Nu is er een stuk voor
de pony's afgezet en kijkt hij er niet meer naar om.
Billy is blij, vrolijk, onstuimig en lief. Hij luistert al best goed.
Ook met de andere hond gaat het perfect. Het is een joekel trouwens.
Ik ben heel blij met hem en Billy kennelijk ook met zijn nieuwe adres.
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Bikkel
Op tweede kerstdag is Bikkel 10 jaar geworden, een
mooi moment om eens te laten horen hoe het nu met
hem gaat.
In 2013 ging ik met mijn gezin op zoek naar een
bouvier. Mijn man en ik hadden voordat wij kinderen
hadden een bouvier gehad die wij met 7 jaar uit het
asiel hadden gehaald. Sheila was ons maatje en heeft
nog 5 goede jaren bij ons gehad. Deze ervaring
maakte dat wij wederom op zoek gingen naar een
“tweedehands” bouvier. Een bouvier die lief was met
kinderen, wel waaks en die een aantal uren alleen kon
zijn.
Alle asielwebsites bekeken en uiteindelijk via
marktplaats een bouvier gezien. Mijn dochter en ik op
weg naar Nijmegen maar deze boef was niet geschikt
voor een huis in de randstad, maar voor een groot
erf. En toen belandde ik bij de website van Stichting
Bouviersupporters. Ik belde maar de bouviers die ik
had gezien hadden allemaal al een thuis. Niet veel
later kwam Bikkel beschikbaar, een kruising bouvier/
labrador.
Het baasje van Bikkel was veel van huis en kon niet
meer goed voor hem zorgen. Met zoon en dochter
gingen wij Bikkel bezichtigen. Voor de deur hoorde wij
de zware blaf maar binnen kwam een blije hond op
ons af. Wij maakten een wandeling en de klik was er.
Nu nog manlief overtuigen!
Een week later haalden wij Bikkel op en hij is nu ruim
6 jaar onderdeel van ons gezin, voor ons een blij
moment maar voor de vorige eigenaar veel verdriet.
Wij hielden mail contact over het wel en wee van
Bikkel en een jaar later is zij Bikkel komen opzoeken.
Bikkel is wel al een oud baasje geworden met artrose in zijn achterpoten maar heeft nog veel plezier en gaat hopelijk
nog een paar jaartjes mee.
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Logan
Met heel verdriet, maar in het belang van Logan is Logan 25 mei 2017 verhuisd.

Schapendrijven met je boef!
Mijn naam is Calesta Appelhof en samen met mijn man Remco zijn wij de
trotse en enthousiaste baasjes van Logan. Logan, ook wel Look, is een
bouvier teef van bijna 5 jaar en toen ze ruim een jaar was, is ze bij ons
gekomen via de Stichting Bouviersupporters. Het was liefde op het eerste
gezicht en het is nog steeds dikke mik met elkaar.
We houden heel erg van wandelen, knuffelen, samen erop uitgaan en we
beoefenen verschillende hondensporten zoals flyball en speuren. Toen ik
op Facebook een post zag over schapendrijven met je hond werd ik
meteen enthousiast. Ik had al eerder het idee gehad, maar er nog niet
concreet iets mee gedaan. De bouvier is tenslotte een Vlaamse koehond
en werd vroeger gebruikt om kuddes te drijven. Hoe leuk zou het zijn om
dit te kunnen doen met je eigen boef!
Ik heb contact opgenomen met Estrella Bakelaar van Starsheep Dogs en ik
was van harte welkom om een “aanlegtest” te komen doen in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Ik vond het best wel spannend, want hoe zou Look
reageren op de schapen? Eerst liep ik aangelijnd met Look om de pen
(soort hekwerk waar de schapen in staan) met de schapen heen. Daarna
mocht Look los en ging ik in de pen tussen de schapen lopen. Look werd al
behoorlijk nieuwsgierig naar de schaapjes. Dat was precies de bedoeling!
Vervolgens ging de kudde uit de pen en liep ik met Look aangelijnd bij de
schapen in de buurt.
Al snel mocht Look los en Estrella was zo zeker van haar zaak dat ik geheel op haar vertrouwde en Look los liet. Dat
was een prachtig moment want de dame wist precies wat ze moest doen! Om de schaapjes heen en ze bij elkaar
houden. Hoe bijzonder! Het instinct zat er dus goed in bij onze dame!
Inmiddels zitten we op les en genieten elke keer volop! De lessen zijn individueel en we leren in een vlot tempo. Estrella
voelt goed aan wanneer het weer tijd is voor een volgende stap, heel fijn. Afgelopen les hebben we bijvoorbeeld de
commando‟s “rechtsom” en “linksom” geleerd (officieel away en come bye, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit
naar Nederlands). En we hebben geleerd om Logan weg te roepen van de kudde om haar vervolgens van een afstandje
rechtsom of linksom om de kudde heen te sturen en de kudde mijn kant op te drijven. Dat gaat al vrij goed, al was het
even wennen voor Look omdat ze het liefst bij de schaapjes wil blijven. Nu ze weet dat ze er daarna weer naartoe mag
is het extra leuk! Na de les is Look meestal uitgeteld en gaat ze lekker tukken.
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Nog even kort over de schaapjes: het zijn niet zomaar
schaapjes maar Racka schaapjes met een prachtige gekrulde
vacht en bijzondere hoorns, zie foto.
Ik hoop dat sommige van jullie ook enthousiast zijn geworden
na het lezen van onze ervaring en ik zou zeggen: trek je
laarzen aan, rij met je boef naar Nieuwerkerk aan den IJssel
en geniet van deze leuke lessen!
Voor meer info: neem een kijkje op de website of FB pagina
van Starsheep Dogs.
Estrella Bakelaar is een veelzijdige dame en heeft een grote
passie voor honden en schapen. Ze geeft ook reguliere
individuele lessen, verzorgt begeleide wandelingen en trimt
ook honden. Bovendien volgt ze de opleiding tot
gedragsdeskundige dus een hoop kennis om over te kletsen
tijdens de les.

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

20 februari 2021
Het gaat heel goed met Bram en ons. We hadden
vandaag een heerlijke wandeling buiten Bergen op
Zoom. Een heel afwisselend gebied. Het was niet
druk gelukkig. Bram is altijd aan de lijn want als
hij iets anders wil dan gaat hij gewoon, OostIndisch doof heet dat. Geen kluifje of wat maar
ook paait hem.
Hij heeft gisteren z‟n apk‟tje bij de dierenarts
gehad. Gisteren nog met dierenarts over gehad
dat hij makkelijk rijerig is. Dan neemt hij heel
zachtjes je trui of jasje beet en probeert boven je
uit te komen. Vrouwelijke visite probeert hij ook
meteen te imponeren. Weleens chemische
castratie geprobeerd maar hielp niet. Dan hoef je
ook niet te castreren. Het is zo het is. Een hele
lieve hond.
Hij moet heel nodig naar de kapper, net als wij
haha.
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Eros
Vanwege het overlijden van zijn baas is Eros op 15 november 2020 herplaatst.

3 januari 2021
We hebben vanmiddag een eind door de
bossen gelopen. Was even dringen om
een foto zonder kinderen te kunnen
maken. We hebben niet vaak zoveel
kinderen in het bos gezien.
Er waren ook honden genoeg. Hij
gedraagt zich al veel beter bij het zien
van een hond.
Verder gaat het goed met Eros. Het
enige waar we ons wel zorgen over
maken is, dat hij toch wel eens in de 14
dagen gal overgeeft.
Eerst dachten we dat het door opwinding
kwam als we bezoek hadden. Maar nu
geeft hij ook gal over als er geen bezoek
is.
N. geeft hem nu kleine porties eten, zo‟n
4 keer per dag. Misschien helpt dat.
Anders misschien ander voer.

3 februari 2021
Wij hebben hem omgedoopt tot Heros en hij luistert nu naar
Ros.
We laten hem zo nu en dan loslopen in de kamer, als we zeker
zijn dat de poes niet in de buurt is. We hebben nog maar 1
poes. De rode kwam na een nacht niet meer terug. Wij
dachten: zeker een marter of een vos. Maar na een week of 5
was ik in de tuin aan het werk en zag een rode staart onder de
rododendrons en daar lag hij. Aangereden dus.
Jammer het was zo'n leuk span.
Heros is ook heel graag buiten. We hebben een lange lijn van
20 meter waar een ring omheen loopt. Dan kan hij goed heen
en weer rennen. Proberen zo hem te laten reageren op zijn
naam en spelen met de bal.
Maar als je roept: pak de bal, dan kijkt hij omhoog en onder de
struiken, want hij denkt dat je roept: pak de poes.
14 februari
We hebben van de sneeuw genoten.
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Boris (Betsy)

Boris (Betsy) is in 2013 bij ons komen wonen. Ze is inmiddels al weer 9 jaar en begint een grijze baard te krijgen. Wat
zijn wij nog steeds reuze blij met deze lieverd!! Een echte boef met boevenstreken en een hart van goud

Koos
Koos is op 5 februari 2019 verhuisd.

Het is net of Koos geen sneeuw kent. Tijdens het wandelen stak
hij telkens zijn neus erin om te ruiken, waarna enorm proesten
het gevolg was. Hij vindt het maar raar spul. Hij liep die door de
tuin te springen en te doen. Volgens mij niet goed wetende wat
te doen met dat rare spul. Na een paar uurtjes wil hij toch wel
naar binnen...
Ik heb er helaas geen foto van.
Hij is zoooooooo lief.....je kan echt alles met hem, hij vind het
best.
Oh euh we hebben een nieuw spelletje met Koos, zo tegen 17.00
uur (borreltijd) dan pakken we 2 hondensnoepjes en we
verstoppen die ergens in huis.
Koos weet dat, dringt er soms op aan het te doen, blijft stokstijf
zitten tot ik ZOEK zeg, dan gaat hij als een speer door het huis
heen.
Hij weet dat het maar 2 snoepjes zijn, maar na die 2 blijft die toch wel 10 minuten verder zoeken....je weet immers
maar nooit, toch? Hij vindt het prachtig....

Pagina 15

Arkos
Arkos werd samen met zijn moeder Brenna in augustus 2015 wegens teveel honden naar een Belgisch asiel gebracht.

Wij zijn nog altijd heel blij dat we, dankzij jullie, al jaren met
Arkos opgescheept zitten.
Arkos is een knappe opa met zijn 11 jaar. Hij is wel echt oud
aan het worden, maar hij is nog altijd vrolijk en lekker lomp
dus zolang dat zo is vinden wij het helemaal prima.
We merken vooral dat zijn spieren niet meer zijn wat ze
waren maar ach, dat mag ook wel op die leeftijd. Nala en hij
zijn zo‟n leuke combinatie, we lachen ons soms kapot.

Arkos en zijn vriendin Nala.

Chico
Vanwege omstandigheden is Chico in juni 2016 verhuisd.

20 februari 2021
Ik moet jullie nog wat vertellen! Mijn vrouwtje is altijd al trots op mij, ze vindt
mij een hele bijzondere boef, hihihi, maar sinds gisteravond kan ik helemaal
niet meer stuk!
Jullie moeten weten dat ik bij baasje en vrouwtje naast het bed slaap, zo ook
gisteravond, vrouwtje keek nog even naar Shownieuws en ik was al in
dromenland. En ineens werd ik wakker, ik hoorde voetstappen op de trap en
die waren niet van baasje, ik wist het zeker! Ik stond meteen in de houding,
klaar om die inbreker een lesje te leren! Ik zou hem wel effe! De voetstappen
kwamen heel voorzichtig de trap op... Ik vond het echt wel spannend hoor,
maar ik liet natuurlijk niets merken, ik moest mijn vrouwtje beschermen! En
toen ging de slaapkamerdeur heel voorzichtig open...
Nou ja, daar was baasje! Had hij me mooi voor de gek gehouden! Maar
vrouwtje was zo blij! "Als er een keer een echte inbreker is, weet ik wat onze
Chico doet!" zei ze ook nog!
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Donna
14 januari 2021
Eindelijk na een jaartje
tot rust gekomen, in
mijn eigen Gouden Mand
met mijn eigen knuffels,
mijn eigen etensbakken
die op gezette tijden
goed gevuld worden en
mijn eigen trimtafel!
Vooral de trimtafel vind
ik geweldig, het
vrouwtje zit dan zo
heerlijk aan mij te
friemelen dat ik
helemaal Zen word....
Het begint langzaam tot
mij door te dringen dat
ik mijn eigen spullen en
mijn eigen plekje heb én
natuurlijk mijn eigen
Baasjes waar ik duidelijk
heel veel van hou....
Weg is al dat gestreste gedrag en alle onrust en ik kan eindelijk weer van het leven genieten, het heeft ff geduurd
voordat die wetenschap geland was maar nu ben ik weer de Donna die ik bedoeld was!!!
En dit is Colleaque een Staff en is sinds enige tijd mijn allerbeste vriend............we zijn zwaar verliefd!!!
In love zo gezegd.....

Was getekend een gelukkige en blije Donna...
Reminder, voor een paar maanden terug zou Donna uit de losloopplaats gevlucht zijn, gewoon over het hek springend….

Pagina 17

In januari en februari waren onder andere jarig

Luka is 1 jaar geworden

Hoera! Levi is 5 jaar.

Pagina 18

Wat ontvangen foto’s
Wat hebben de honden van de sneeuw genoten!

Buddy

Chico

Donna
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Stevie

Diesel

Sam

Moon

Sunny
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Cora

Whiskey lekker slapen
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Moon en de kat. 8 poten op 1 buik

Tara

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.

Molly
Februari 2009 – 29 januari 2021

In april 2019 werd het baasje van Molly met grote spoed opgenomen en zou niet meer thuis komen. Familie en vrienden
waren niet bekend met honden en al helemaal niet met een waakse bouvier. Enkele dagen na haar aanmelding is ze naar
haar nieuwe thuis gebracht.

29 januari 2021
Lieve Molly,
We hebben je vanmorgen moeten laten gaan. Bijna 13 jaar mocht je worden.
Je kon niet meer op je achterpootjes staan. Uitlaten ging niet meer.
Je keek ons aan met je mooie oogjes zo van het is goed.
Lieverd we zijn bedroefd, maar dankbaar dat je bijna 2 jaar bij ons mocht zijn.
Toen je via Stichting Bouviersupporters bij ons kwam was er meteen een klik.
Je kon zo lekker van je laten horen en schooien als ik stond te koken en lekker liggen op je eigen dekentje.
Mooie Molly jij zult een ster zijn in de hondenhemel.
Het gaat je goed schatje. Je bent voor altijd in ons hart.
Ook voor je vorige baasje veel sterkte.
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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!
https://www.bouviersupporters.nl
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
april 2021
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Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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

info@bouviersupporters.nl

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?

