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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 en de oude baasjes veel sterkte.
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Al van voor de oprichting van Stichting Bouviersupporters in 2010
hebben we een samenwerking met Bert Smallenbroek van Kynologie
Kolham. Door zijn inspanning zijn er een heel aantal honden
gerehabiliteerd en zij hebben nu een goed leven bij hun (nieuwe) bazen.
Op onze website onder projecten kunt u daar verslagen met filmpjes
van vinden. Ook heeft hij vele mensen geholpen zodat hun hond lekker
thuis kon blijven.
Wij blijven natuurlijk met Bert samenwerken, maar doordat hij het heel
druk heeft en niet heel Nederland kan bezoeken zijn we ook de
samenwerking met Ruud Stap aangegaan.
Op pagina 4 stelt Ruud zich voor.
Ruud is al bij een aantal mensen op bezoek geweest en heeft hen zo
geholpen dat zij het weer helemaal zagen zitten met hun hond. Hij heeft
met Banjer getraind die in het DOC Enschede verbleef.
Helaas is Banjer op medische gronden geëuthanaseerd. Zie pagina 5.
Door onze eigen ervaringen met honden, en van wat wij hebben geleerd
van de adviezen die Bert en Ruud aan bazen hebben gegeven, kunnen
ook de teamleden van Stichting Bouviersupporters mensen helpen zodat
ook hun hond lekker thuis kan blijven.
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.
In 2022 bestaat de stichting 12,5 jaar en dat willen wij dan
op 3 april 2022 met iedereen vieren.
Wij hopen dat er in december van dit jaar wel een wandeling
georganiseerd kan worden.
Wij ontvangen heel graag verhaaltjes over hoe het nu met de
herplaatsers gaat. Ook als wat het langer geleden is. Het volgende
magazine verschijnt begin juli 2021. Mail uw verhaal voor 21 juni naar
info@bouviersupporters.nl .

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
7 mei 2021
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Wie vond een nieuw thuis in maart en april 2021

Max

Luna

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 maart 2021 t/m 30 april 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

545,00

-----------Totaal ontvangen

€

545,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Kosten opvang en medische kosten

€

969,85

Kosten begeleiding en controles
Telefoonkosten

-

77,52
35,20

Bankkosten

-

34,20

Portokosten

-

22,08

Website kosten

-

68,49
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 1.207,34
-----------------€
622,34

Bovenstaand negatief resultaat is alleen over de maanden maart en april 2021. Dankzij alle ontvangen donaties heeft
stichting Bouviersupporters een gezond positief banksaldo.
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Even voorstellen…Ruud Stap.
Sinds 2019 ben ik eigenaar van StapVoorHonden.nl door Canem Singula.
Canem Singula betekent "Individuele hond"
Als hondengedragsspecialist help ik onder andere bouviers met
probleemgedragingen. Of veel beter gezegd: Help ik de eigenaar(s) bij het zoeken en
oplossen van de onderliggende oorzaken van de ongewenste gedragingen.
Mijn werkwijze: Je krijgt handvatten, tips en adviezen waarmee je direct de weg
inslaat naar een prettige en respectvolle verhouding tussen je hond(en) en de
omgeving. Meestal heb je mij maar één keer nodig, dus geen ellenlange trajecten.
Sommigen zeggen dan quick-fix, maar zo werk ik niet.
Ik geloof in het oplossend vermogen van de eigenaars, met andere woorden:
Jij gaat je hond helpen, maar dan wel op de manier waarop de hond het begrijpt.
Natuurlijk sta ik dan altijd op de achtergrond paraat, als het een keer niet lukt.
Mijn grootste leermeesters zijn de honden zelf!
Sinds 2006 ben ik wekelijks te vinden bij het DOC Enschede, waar ik samen met de
begeleiders “op maat” behandelplannen maak.
Wil je meer weten kijk dan op mijn website, ongeacht het ras, de ernst van de situatie, het probleem, de situatie: “In
bijna alle gevallen zijn „uitzichtloze‟ probleemgedragingen om te buigen naar acceptabel gedrag, zeker als we bereid zijn
om bij onszelf veranderingen door te voeren.”

Achter de schermen
De telefoon gaat. Ik neem op.
De persoon aan de andere kant van de lijn begint met
een heel relaas.
Ik hoor Bouvier... ik hoor moeilijkheden... ik hoor
herplaatsen .... ik hoor niet meer te hanteren.
Op dat moment beginnen de radertjes te draaien.
Natuurlijk, wij zijn een herplaatsstichting, maar is dit het
beste voor de hond en voor de eigenaren?
Ik probeer in het daaropvolgende gesprek duidelijk te
krijgen of
a. De mensen gemotiveerd zijn (houden ze van
hun hond)
b. Wat hebben ze al geprobeerd?
Wanneer ik op a. een ja hoor gaan we alles uit de kast
halen om ervoor te zorgen dat de hond kan blijven.
Dat gaat niet altijd van een leien dakje en vergt van
zowel de baas als van ons veel energie en investering.
De makkelijkste weg is natuurlijk herplaatsing. Alleen
zijn wij er ons van bewust dat dit niet altijd hoeft
wanneer de baas begeleiding krijgt. Daarom proberen
wij in eerste instantie altijd een oplossing te zoeken en
de baas handvatten te geven.
Zo konden er in de afgelopen jaren tientallen honden
thuis blijven, waar we heel blij mee zijn.
Natuurlijk kan het niet altijd. Iedere situatie staat op
zich, maar voor een aantal gevallen is onze insteek eerst
proberen, herplaatsen kan altijd nog.
Voorbeeld. Deze bouvier hoeft niet herplaatst te worden.
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Banjer ❇juni 2018 – †mei 2021
Banjer, nog geen 3 jaar oud en zo‟n pech!
Banjer is in het begin van zijn leven een paar keer verhandeld via marktplaats
voordat hij bij ons werd aangemeld door mensen waar hij ook niet kon blijven.
Hij heeft niet veel geleerd en is niet gesocialiseerd echter hij heeft 1 heel groot
pluspunt, hij is lief, superlief, onstuimig lief. Echter schroomt hij niet om uit te
vallen als hij dat nodig vindt.
We wisten dat het niet makkelijk zou worden een nieuw plekje te vinden. Maar
het lukte, wat waren we blij.
Na alles doorgesproken te hebben zijn de mensen wezen kennismaken. Dat
verliep ook prima en kregen we goede berichten.
Ze waren zo blij met deze lieverd, hij leerde snel. Meneer maakte lange
wandelingen door de duinen en over het strand. Mevrouw zorgde voor zijn natje
en droogje en de knuffels, lopen kon zij niet zo goed.
Zo, dat is fijn, eindelijk zijn plekje gevonden.
En toen sloeg het noodlot toe, zijn baas overleed zeer plotseling aan een
hartstilstand en Banjer was hierbij aanwezig.
In de familie was niemand die de zorg voor Banjer kon overnemen dus weer
naar ons opvangadres en wij weer op zoek naar een nieuw thuis.
Banjer was nogal van slag, logisch toch? Dus eerst maar eens tot rust komen. Dat heeft een paar weken geduurd.
We vonden weer een belangstellende en de kennismaking ging best goed. Het enige wat even afwachten was, hoe zou
Banjer reageren op het leven in een woonwijk. Hij is namelijk nogal snel geprikkeld bij het zien van andere honden en
fietsers. Dus we spraken een proeftijd af met deze meneer. Helaas waren er veel te veel prikkels voor Banjer waardoor
hij enorm gestrest werd. Thuis voor de mensen was hij een hele lieve hond. Banjer ging weer opnieuw terug naar de
opvang.
Weer op zoek naar een nieuw thuis.
Na een paar weken gaf het opvangadres bericht dat ze hem niet langer kon hebben. Hij reageerde erg fel naar andere
honden. Wat nu??
Ruud en Jantina hebben hem opgehaald en naar de opvang in Enschede gebracht. Hier kon er met hem getraind worden
door specialisten en zou hij meer kansen hebben. De reis naar Enschede verliep prima.
Op de dag van ophalen bleek dat hij enorm mank liep. Dat deed hij sinds
die ochtend vertelden ze bij de opvang.
Na een paar dagen zagen ze in Enschede dat het lopen niet echt beter werd
en zijn er röntgenfoto‟s van zijn poten gemaakt door de dierenarts.
Daaruit is gebleken dat hij een gebroken teen had. Zijn heupen zijn ook
geröntgend en bleek hij behoorlijk HD te hebben.
Er werd hem verplichte rust opgelegd. Wel werd er met hem getraind op
zijn gedrag. Dat ging best de goede kant op.
Het lopen ging echter steeds slechter, de breuk in zijn teen heelde niet en
een heup knalde elke keer uit de kom.
De afgelopen week werd zijn gedrag naar medewerkers toe ook wat
“nukkiger”. Hij beet nog niet maar kon flink “stoten” .
De dierenarts heeft hem weer onderzocht en bekeken. Hij moest extreem
veel pijn hebben. (Hij kreeg al een hele hoge dosis sterke pijnmedicatie. )
Zij heeft op medische gronden besloten dat het voor Banjer beter is hem te
euthanaseren. Dit was niet meer dierwaardig!
We zijn er kapot van! Rust zacht Banjer….
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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.

Cas
Met Cas gaat het heel goed. Hij voelt zich thuis, is net weer bij de
trimmer geweest, wassen, scheren, vindt hij geweldig. Ik mocht er niet
bij zijn in verband met corona, maar het ging super goed. Hij is heel lief.

Vera
Vera vertelde op 27 maart 2021:
“Wat een ongelooflijk vermoeiend weekend had ik zeg.
Gisteren vierde ik mijn zevende verjaardag en dat begon met een
heerlijk maaltijd met slagroom want dat is het lekkerste wat er is.
Daarna ging het vrouwtje een paar uurtjes werken en baasje was
druk met van alles en nog wat aan het inpakken. Nadat vrouwtje
thuis was ging ze me gelijk uitlaten en daarna gingen ze zonder mij
weg want ze gingen hun dochter verhuizen.
Gelukkig werd ik door de buren opgehaald en mocht ik de rest van
de dag daar zijn. Vrouwtje had ze al lekker gebak met slagroom
gebracht. Nadat mijn baasjes weer thuis waren kreeg ik weer een
heerlijke maaltijd met slagroom.
Vandaag mocht ik mee om verder het huis in te richten. Dat was
eerst een uur in de auto. Daarna in dat vreemde huis waar
geboord, schoongemaakt en dozen leeggemaakt werden heb ik
geen seconde rustig gelegen. Ik hield vooral het vrouwtje in de
gaten zodat ze niet zonder mij weg zou gaan.
Gelukkig werd ik een paar keer uitgelaten om even de spanning uit
mijn lijf te rennen bij het Hoornse meer.
En nu ben ik weer in vertrouwde omgeving waar ik tot rust kan
komen.”
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Beau
Met Beau en mij alles goed. We
slapen weer boven en Beau loopt
rustig de trap op en af.
Af was eerst even lastig, ik moest
haar afremmen want ze denderde
met de zwaartekracht naar beneden.
We zijn lekker bezig met
oefeningen. Elke vrijdag hebben we
cursus. Nu nog duo lessen.
Sommige dingen snapt ze sneller
dan andere. Maar we hebben het
naar ons zin, lekker samen oefenen.
Ik kan haar op afgesloten terrein en
zonder afleiding van anderen naar
me toe krijgen dus dan laat ik haar
los. Een balletje en snoepjes dan is
ze te verleiden.
En nu is ze verliefd op de paaskip.
29 april
Ik wilde een paar mooie foto's van Beau maken, maar dan vergeet ik dat weer. Bouviers (zwarte honden denk ik
allemaal) zijn niet zo fotogeniek. Hier gaat het goed. Net nog naar het Westerpark in Zoetermeer geweest. Nou ja, park
het is groot. Je kan, als je helemaal aan de buitenkant rondloopt, 2 uur aan de wandel zijn. Gras, struiken, veel bomen
en water. Een heerlijke plek.
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Humprey (Max)
In maart 2021 verscheen Max op de website van een asiel in België.
Max kwam in het asiel na een inbeslagname. Zijn vacht was ernstig
verwaarloosd, waardoor zijn vacht volledig geschoren is geweest
onder verdoving.
Max leefde in een buitenhok, zonder beschutting. In zijn toekomstige
thuis wenst hij graag een leven binnenshuis, waar hij betrokken
wordt bij dagelijkse activiteiten.
Aangezien hij het binnenleven de laatste jaren niet gewoon is
geweest, is het mogelijk dat zindelijkheid een werkpunt kan zijn. Zijn
positivisme is hij gelukkig niet verloren, waardoor wij er zeker van
zijn dat dit nog aangeleerd kan worden.
Max is een vrolijke schat. Hij is een leuke wandelaar en hij speelt
graag.
Hij heeft nooit samengeleefd met andere honden. Hier in het asiel
reageert hij niet op andere honden. Het is dus een mogelijkheid om
hem te testen met een stabiele teef.
Zijn omgang met poezen moet nog worden geëvalueerd.
Kinderen die op een respectvolle manier om kunnen gaan met
honden, zouden een optie kunnen zijn. Echter verkiezen wij, gezien
zijn leeftijd en verleden, een rustig gezin.
Max heeft les op een hondenschool gevolgd, maar verder weten wij
heel weinig over zijn verleden. Zijn gedrag in het asiel is zeer
positief. Hij is een graag geziene hond.
Er staan ook een aantal mensen uit België bij ons op de lijst die op
zoek zijn naar een bouvier. Dus hebben we een van hen getipt dat
Max in dat asiel zat.
De volgende dag kregen we het volgende bericht:
“Ik heb vanmorgen met het asiel gebeld en er was 1 kandidaat voor ons. Zij gingen voormiddag komen met hun kat en
ik zou om 12.00 uur terug kunnen bellen of er al dan niet een match was.
Maar Bouviers en katten dat gaat niet samen. Dus wij konden om 15.00 uur gaan voor een kennismaking en ziehier,
onze Humphrey (voormalige Max). Daar het voor ons 1.35 uur rijden was hebben we hem direct mee mogen nemen.
Hij was wel wat onrustig in de auto maar dat ging snel over.
Ze hebben hem in slaap moeten doen om de vervilte vacht te verwijderen zo erg was de verwaarlozing. Hij was er het
ergste aan toe zodat hij onmiddellijk in beslag is genomen. Hij zat al ongeveer 1 maand in het asiel.
Gisteren is hij gecastreerd dat hoort blijkbaar zo bij het asiel alvorens hij geplaatst kan worden. Dat is voor ons geen
probleem.
We zijn weer eens derde eigenaar (dat was ook zo bij onze Fenna) maar hij is zo mager dat het bangelijk is.
In het asiel was hij wel al 1,5 kg bijgekomen. Ook is hij niet zindelijk, dat zal ook nog even opletten zijn. Dit is de eerste
keer dat wij een mannetjes bouvier hebben.
Ondanks zijn 8 jaar is hij nog heel actief en proberen wij hem nog een fijne oude dag te geven.
Nogmaals bedankt voor de tip en hopelijk kunnen we binnenkort een leukere foto sturen van onze “dikkertje”
Humphrey.”

Pagina 8

In maart en april waren onder andere jarig

Chap 12 jaar

Arkos 11 jaar

Guus is 6 jaar geworden
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en

Jetske is ook 6 jaar

Rasta is 7 jaar

Max is 2 jaar

Mats 8 jaar
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Wat ontvangen foto’s

Buddy.

Chico heeft zijn 5-jarig 'jubileum' bij ons gevierd, ons hartje,
al weer 5 jaar geleden dat je ons uit koos als je nieuwe
baasje en vrouwtje en wat zijn we gelukkig met jou, onze
grote knuffelkont!
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Diesel: Gezellig avondje wandelen.

Amber: Dogdown

Angel (11 jaar)en Luka (1 jaar)helpen met lesgeven ....heerlijk genieten in zonnetje

We hebben een groot erf met meerdere stallen. Jill mag niet
bij de geiten in de stal i.v.m. overdracht van ziektes. Het is
altijd super handig dat ik kan zien waar mijn man uit hangt.
Daar zit Jill als trouwe waakhond voor de deur te wachten.

Vera: Verder de kast in lukt niet
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.

Goedenavond, u spreekt met Rio van de helpdesk.
Wat kan ik voor u doen?

Nero heeft koude voeten.
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Cora: Dansmarieke. Stok zelf uitgezocht en naar
huis gedragen.

Zeus is zo blij met zijn nieuwe speeltje dat hij het
in zijn etensbak legt tijdens het eten.

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.

Tara
01 april 2009 – 12 maart 2021

Met heel veel verdriet moest er in maart 2017 door omstandigheden van Tara afstand gedaan worden. Gaby het maatje van
Itam (https://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html ) was net overleden en hij mistte haar nogal. Zijn baasjes wilde
heel graag met Tara kennismaken. Dat is op 14 maart gebeurd. Die is goed verlopen en Tara is meegegaan.

13 maart
Wij hebben gistermiddag Tara laten inslapen, omdat ze niet meer op haar poten kon staan.
Ze ging de laatste tijd heel hard achteruit. Bij onderzoek door de dierenarts zijn er tumoren op haar lever
gevonden.
De dierenarts is aan huis gekomen en vond het een goede beslissing om haar nu in te laten slapen.
Ze ligt in de tuin net als al onze andere honden .
Itam vindt het maar raar dat zijn vriendin weg is.
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Truus
29 augustus 2007 – 30 maart 2021

Truus is in januari 2017 herplaatst. Het hele verhaal over die herplaatsing kunt u hier
https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2017/nal.html lezen.

30 maart
Vanmiddag hebben we afscheid genomen van onze lieve, lieve Truus.
Ruim 13 jaar mocht je worden en van ons had je nog veel langer mogen blijven, maar het ging niet meer. Vier
jaar ben je bij ons geweest en wat heb je leren genieten van het leven. Mensen waren toch best wel leuk,
andere honden ook en ook voor katten was je lief. Eten vond je het allerleukste, je hebt wat afgesjouwd in de
tuin op zoek naar stukjes worst. Heel langzaam werd het minder met je, je koppie wilde nog wel maar je lijf
niet meer. De laatste weken heb ik uren naast je gezeten op de bank, dat stelde je gerust en ik had het graag
nog heel lang gedaan voor je.
Een superlieve hond, wat zullen we je gaan missen.
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Layka
15 juni 2013 – maart 2021

2 april 2021
Afgelopen week is onze Layka overleden.
Layka is een natuurlijke dood gestorven. Ze bleek een onontdekte levertumor te hebben.
Het was een wereldhond.
Ze woonde sinds 23-1-2019 bij ons. (We hebben de oude eigenaar ingelicht, ze waren erg meelevend).
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Nika
26 juni 2008 – 20 april 2021

Nika was 9 jaar oud toen er voor haar eind november 2018 een nieuw thuis gezocht moest worden.
goed thuis voor haar.
Op 2 december 2018 is zij naar haar nieuwe thuis gebracht.

20 april
Goedemorgen,
Ik wil even laten weten dat ik net om 1.45 uur mijn lieve boef Nika heb moeten laten inslapen.
Ze ging de laatste tijd erg achter uit, maar ging vanavond gillen van de pijn. Toen heb ik besloten haar te laten
gaan.
In de spoedkliniek is Nika is heel rustig op mijn schoot ingeslapen. Ze was op.
Ik heb er een super fijne hond aan gehad. Echt een topper. Wat zal ik haar missen.
Nog heel hartelijk bedankt dat zij bij mij heeft mogen zijn.
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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?

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

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:
juni 2021

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl

Nederlandse Bouvier Club
Vereniging Boe4.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)
Ruud Stap

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
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