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De afgelopen twee maanden heeft 1 bouvier een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met
hun nieuwe huisgenoot en de oude baasjes veel sterkte.
We zitten vlak voor de vakantie, we krijgen iets meer vrijheid.
Iedereen is ook wel een beetje Corona moe, we hopen dan ook dat deze
trend doorzet en we niet na de vakantie weer een opleving van het virus
krijgen.
Bij ons is het qua herplaatsingen ook rustig, daar zijn we blij om. De
hondjes die aangemeld worden hebben we vrij snel weer onder de
pannen want we hebben een hele lange lijst met mensen die zich
aangemeld hebben als zoekende.
Om u een beeld te geven, alleen al in Nederland staan er, op het
moment van dit schrijven, 72 mensen op die lijst.
Elke zoekende heeft specifieke wensen dus wordt er door ons altijd
nauwkeurig gekeken wat de beste match is. Dat betekent dat we ook
met iedereen die zich als zoekende inschrijft telefonisch contact zoeken.
Het is niet zo dat, als je onderaan de lijst staat, je ook als laatste aan de
beurt bent. Ben jij de geschikte baas voor deze hond dan wordt je
gebeld. In 99,9% van de gevallen blijkt er dan ook een goede match te
zijn.
Na de vakantie gaan we beginnen met de voorbereidingen voor ons 12,5
jarig jubileum.
De feestdatum staat gepland op 3 april 2022. We hebben weer iets leuks
voor u in petto dus noteer de datum vast in uw agenda.
Als Corona onder controle blijft overwegen we om in december weer
onze traditionele winterwandeling te organiseren.
Rest ons nog u een hele fijne zomervakantie te wensen.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
9 juli 2021

Stoere Logan
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2021

Scarlet

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 mei 2021 t/m 30 juni 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

555,00

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

€

555,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Telefoonkosten

€

35,20

Bankkosten
Website kosten

-

34,20
6,99
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat
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-/76,39
----------------€
478,61

Achter de schermen
In april 2019 werd onze hulp gevraagd door familie voor een pup waarvan het
bazinnetje in het ziekenhuis lag en het baasje ook qua gezondheid achteruit ging.
Ze hadden een oudere boef en een pup van 4 1/2 maand oud waar een huisje voor
gezocht werd.
Het bazinnetje moest vanuit het ziekenhuis nog naar een revalidatiecentrum en het
baasje kon ook niet voor de pup zorgen. Na een aantal telefoontjes hadden we het
perfecte nieuwe baasje gevonden, die superblij was.
Oktober 2020 hoorde ik per toeval dat er 2 bouviers in een pension zaten en dat het
bazinnetje in het ziekenhuis lag. Wat bleek, het was hetzelfde bazinnetje als waar we
de pup van herplaatst hadden. Het baasje was inmiddels overleden
Ik heb gelijk contact gezocht met de familie en wat bleek mevrouw had na
thuiskomst uit het ziekenhuis in 2019 een hond gekocht te hebben die thuis
afgeleverd was. Hond was nu inmiddels 1 1/2 jaar oud en de oudste hond 8 jaar.
Eind oktober hoorde ik via de familie dat de honden weer naar huis waren en het
goed ging gelukkig.
Januari 2021 werd ik op de hoogte gebracht door de familie dat er ernstige
problemen waren tussen de 2 boeven.
De jongste viel de oudste aan met serieuze verwondingen als gevolg.
De oudste moest behandeld worden door de dierenarts. Ook ging de gezondheid van
mevrouw weer achteruit.
Na veel gebeld en geappt te hebben met de familie van mevrouw heb ik een lang
telefoongesprek gehad met mevrouw. Uiteindelijk heeft ze besloten dat de jongste
herplaatst moest worden.
Met mevrouw een datum afgesproken dat ik haar persoonlijk zou komen ophalen om
haar naar onze opvang te brengen.
Eind januari 2021 heb ik de jongste hond opgehaald.
In het pension bleek dat ze een ernstige blaasontsteking had en dat het daarom
waarschijnlijk mis ging tussen de 2 dames. Wegens de gezondheid van mevrouw
was het geen optie om haar terug te brengen als de blaasontsteking over zou zijn.
Begin februari hadden we een geschikte kandidaat gevonden en bij de kennismaking
was er al een enorme klik.
Gelukkig ging het oude bazinnetje inzien dat dit de juiste beslissing was, ook ten
aanzien van haar gezondheid.
Eind april kreeg ik het bericht van de familie dat het met mevrouw helemaal niet
goed ging en dat ze waarschijnlijk niet meer thuis zou komen.
Of we voor een oudje nog wel mensen konden vinden, mijn antwoord was jazeker.
Heb haar verzekerd dat dat geen enkel probleem zou zijn. Eind mei werd ze naar de
opvang gebracht.
We hadden al de perfecte mensen op het oog voor haar. 1 van hun boefjes was
overleden en de overgebleven boef was heel neerslachtig.
De mensen waren heel blij en zijn gaan kennismaken met haar. Ze waren helemaal
weg van haar.
Bij thuiskomst leefde hun boevenman helemaal op dat hij weer een vriendinnetje
had. Mooier kon het niet. Ze slapen samen aan het voeteinde van het bed ieder in
hun eigen mand.
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We zijn jullie dankbaar hoorden we van de familie, waarop mijn antwoord: Dank jullie wel voor het vertrouwen in ons.
Regelmatig heb ik contact met alle nieuwe bazen van de 3 dames en met de familie. Ik stuur foto's door en geef een
verslag hoe het met ze gaat.
Zoals u hier heeft kunnen lezen speelt er heel wat achter de schermen af voordat een boefje in de herplaatsing komt.
Ik heb dit geschreven met goedkeuring van de familie.
Paulien
Nawoord van de familie
Als je door omstandigheden de honden van je zus moet herplaatsen gaat dat met veel zorgen en verdriet.
Maar door jullie inzet en zorg, met name Paulien, en het pension waar ze direct werden opgevangen is dit heel goed en
snel gelukt,
Ook daarna werden we op de hoogte gehouden en weten we dat de meisjes goed terecht zijn gekomen,
Dit geeft rust in n verdrietig periode.
Woorden schieten tekort DANKJEWEL Kanjers
En wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk met de hondjes toe.

Aischa blijft thuis!
Aischa werd met groot verdriet aangemeld voor
herplaatsing.
8 jaartje oud maar nog een dame met pit.
Ze woonde op een ruim plekje buitenaf en had een
groot erf tot haar beschikking.
Door privéomstandigheden met ziekte in de familie
stond een verhuizing gepland naar een kleine
woning in het centrum. Daarnaast zou Aischa meer
alleen zijn dan ze gewend was.
De baasjes vonden dat ze haar daarmee te kort
deden.
Ik (Jantina) had al aangegeven dat een hond zich
best makkelijk schikt in een nieuwe situatie als ze
maar bij haar baasjes kan zijn. Nieuw huis- nieuwe
energie!
Er heeft wel een kennismaking plaats gevonden
met mensen van onze lijst, maar door
omstandigheden moesten deze mensen weer
afzeggen.
We hebben alles even laten bezinken en toen kwam
er toch wel een heel mooi bericht. De mensen zijn
inmiddels verhuisd en Aischa heeft het zo naar haar
zin en het gaat zo goed, dat hadden ze nooit
verwacht.
Aischa wordt ondersteund met een Bach bloesem
therapie en ze krijgen hulp van een coach.
Oost-west-thuis-best !!! Hoe mooi is dat!
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Hoe is het met ………….
In de afgelopen twee maanden 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.

Boyd
Boyd is een lieve jonge reu geboren in augustus 2018. Boyd woonde nog bij zijn
beide ouders en nog drie andere
honden. Daardoor kreeg hij te weinig individuele aandacht en dat verdient hij wel.
15 juni 2019 was de kennismaking. Die ging super. Ook met de andere hond. Dus
Boyd is meegegaan.

Hoi, hier weer een berichtje over Boyd.
Het gaat heel goed. Een fantastisch lid van ons gezin.
Helaas is het nogal eens lastig met andere honden waardoor wandelen niet
altijd ontspannen is.
Op zich doet hij niet echt kwaad maar is enorm lomp waardoor andere
honden en vooral de baasjes erg schrikken.
Dus laten we hem niet los bij andere honden.
Op de training ging het trouwens erg goed. Hij luistert goed, maar is overenthousiast.
Groet P.

Billy
Nadat de mogelijk nieuwe baas een aantal keer bij Billy
op bezoek is geweest, is Billy 21 februari 2021 naar zijn
nieuwe thuis gebracht.

Met Billy gaat het super.
Hij heeft tot op heden totaal niks van
probleemgedrag laten zien.
Billy is vrolijk, luistert goed, speelt met allerhande
andere honden. Loopt los in het losloopgebied. Hij
is waaks bij huis maar niet agressief. Hij gaat
graag mee in de auto.
Geen problemen met andere mensen.
Thuis met de andere honden gaat het ook heel
goed.
Zoals de baas omschrijft: elke dag is het genieten
met deze boef.
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Donna
In een half jaar is Donna om verschillende redenen meerdere malen herplaatst. In februari 2020 heeft zij haar forever home gevonden.
Dankzij veel trainen is zij weer de hond geworden die oorspronkelijk was.

TROTS wat zijn wij trots op Donna!
Ze is in één jaar tijd zo veranderd..... weglopen is er niet meer bij, ze blijft uit zichzelf lekker tussen ons chillen aan de
waterkant.......ook de ietwat opgefokte en enigszins agressieve benadering naar andere honden toe is helemaal
verdwenen. Ze is nu vriendelijk en rustig naar andere honden toe.
Al dat trainen was dus niet voor niks dat gaat zich nú uitbetalen, trainen met rust en héél veel liefde....

Kortom ze is nu zoals Donna eigenlijk bedoeld was: een lekkere lieve Boefse!!!
We zijn heel blij en trots op haar!!
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Senna
Vanwege omstandigheden werd Senna een teefje van bijna 8 jaar bij ons
aangemeld voor bemiddeling. 6 juni 2020 is zij verhuisd.

Medio mei 2020 werden we gebeld, we zoeken een nieuw baasje voor de bijna 8 jarige Senna.
Al snel hebben we kennis gemaakt met Senna en dat was liefde op het eerste gezicht, ook samen met Ischa onze 13
jarige boef ging het goed.
Een week later op 6 juni 2020 is Senna verhuisd van Zeeland naar Friesland waar Senna haar nieuwe boeven leven
begint.Senna is een erg lieve en trouwe hond die graag eten lust en dit liefst zo snel mogelijk opschrokt.
Schijnbaar heeft ze een biologische klok want om precies 18.00 uur gaat ze voor ons staan springen dat ze wil eten,
met de zomer en wintertijd is dit wel even een dingetje. Ze krijgt haar brokken nu op een snuffelmat zodat ze er wat
langer over kan doen, met de lunch delen we een appeltje met haar en op zondagmorgen krijgt ze een stukje brood met
gebakken ei wat ze van de vork eet.
Met de ochtend wandeling lopen we vaak langs het schoolplein omdat Senna zich graag laat knuffelen door de kinderen.
Na 6 keer zelf een boef van pup af te hebben opgevoed zijn we nu even trots en gelukkig met Senna en hopen haar nog
een fijne oude dag te kunnen geven.
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Vera
Vera is op 21 januari 2017 verhuisd.

14 mei hebben we heerlijk gewandeld achter Kraggenburg en met Vera is het nooit saai.
De bedoeling was om te poseren met Vera zoals op deze foto.

Maar toen ik net zat en ik haar bij mij riep zagen wij Vera uit het niets een gigantische sprong nemen. We zagen haar
letterlijk door de lucht vliegen. Ze kwam gelukkig net achter de betonrand in het water terecht. We schrokken ons
wezenloos, vooral omdat ze niet kan zwemmen.

Gelukkig spartelde ze gelijk naar me toe toen ik haar riep en konden we haar uit de voormalige golfgoot omhoog tillen.
Het scheelde dat ze een tuig en halsband om had. Toen ze uit het water was en we zagen dat ze niets mankeerde
moesten we ontzettend lachen.
Hoe haalde ze dit ineens in haar kop? Ze springt nooit het water in en diepte schatten kan ze ook niet. Wilde ze
misschien naar de overkant springen?
Daarna bleef ze heel wijs ruim van de waterkant en hebben we nog heerlijk verder gewandeld.

Pagina 9

Scarlet
Vanwege omstandigheden moest de 8-jarige Scarlet herplaatst worden.
De volgende dag was de kennismaking met de mensen waarvan 1 van hun
honden was overleden. De overgebleven boef was heel neerslachtig
Zij waren helemaal weg van haar. Bij thuiskomst leefde hun eigen hond
weer helemaal op dat hij weer een vriendinnetje had. Mooier kon het niet.
Ze heeft al kennis met de vijver gemaakt. Ze was aan het drinken en
kukelde erin.
Ze slapen samen aan het voeteinde van het bed ieder in hun eigen mand.
Ook is ze getrimd. Dat vond ze prima.
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Bodhi
Bodhi is in juni 2018 verhuisd.

Al hele tijd niks van ons laten horen maar ja met zo‟n
vrolijk blij ei is er ook weinig te melden. Hij is altijd in
voor zijn bal spelletje en ligt er mee bij de andere
tijdelijke bewoners voor de deur van hee kom je nog
spelen.
Of te wel alles gaat super op de fietsers na dan daar
heeft hij het niet zo op en als we even niet opletten en
hij is voor op het erf zijn ze de klos. Gaat er met een
noodgang achter aan en is gek op kuiten. Gelukkig een
keer achter uit de keel en hij is terug.
Maar na spannende weken kunnen we nu zeggen
“gelukkig hij is er nog”. Ontdekten op zijn bil en op zijn
rug een bultje wat we niet thuis konden brengen.. Zijn
daar mee naar de dierenarts gegaan en na een punctie
dachten we dat het ontstoken talgklieren waren. Daarom
week penicilline. Die op de rug verdween maar op de bil
werd razend snel groter.
Op nieuw punctie gedaan en opgezonden voor
onderzoek. Bleek niet schoon te zijn en het lab wou
graag weefsel voor verder onderzoek. Maar de bult was
al zo groot dat het duidelijk foute boel was en dat in
slechts paar weken.
Moest weg maar opereren werd erg moeilijk en
specialistisch met kleine kans van slagen. Bodhi zelf werd
steeds slomer en lag er niet vrolijk meer bij. Zelf kenden
we een dierenarts die wel iets durfde en samenwerkte
met de onze. Hem gevraagd en hij zei kom maar langs
wil wel kijken.
7 juni zijn we geweest maar de bult was ondertussen open geknapt etterde en
stonk. Hij zag het in eerste instantie niet zitten maar niks doen was ook geen optie.
We hebben toen afgesproken dat hij het ging proberen maar dat de kans groot was
dat het niet zou lukken. Donderdag 10 juni gebracht en afgesproken dat wanneer
het niet lukte hij hem niet zou laten bijkomen maar direct zou euthanaseren. Dus in
principe toen afscheid van hem genomen.
Hoe later het werd en nog steeds niet gebeld hoe hoopvoller we werden. Goed 12
uur kwam het telefoontje het was gelukt. Het was een groot gezwel wat tot op het
bot weggehaald moest worden. Dus een grote en zware ingreep. Volgende vraag
was gaat de in- en uitwendige wond weer dicht. Hebben alles schoon kunnen
houden en meerdere malen per dag paardenzalf gesmeerd en na aantal dagen ging
de wond langzaam dicht.
Afgelopen maandag (21 juni) een kilo aan nietjes er uitgehaald en de wond is op
een klein plekje na dicht en geneest mooi. Hij is nu 8 kilo lichter en weer vrolijk
maar kan zijn energie niet kwijt omdat we hem nog steeds aangelijnd moeten
houden en hij niet vrij buiten rond kan vliegen. Maar dat komt wel. Wij en ons blije
ei zijn in ieder geval ontiegelijk blij dat we het gewaagd hebben.
Enige zorg is dat het terug kan komen maar dat zien we dan wel weer.
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Nikah
Nikah een inmiddels 10 jarige keurige bouvierdame, kwam via een inbeslagname in een opvang.
Haar verhaal is triest, ze moest opnieuw leren lopen, haar spierkracht was totaal verdwenen.
Dankzij de inzet van de medewerkers van die opvang is dat helemaal goed gekomen.
Onze hulp werd ingeroepen en wij hadden de perfecte kandidaat.
Een alleenstaande dame die net daarvoor haar boef (ook een herplaatser) had moeten laten inslapen.
Ze hebben prachtige jaren samen gehad echter het noodlot sloeg toe. Mevrouw werd ziek en is helaas overleden.
We wisten van de afspraak dat er voor Nikah iets geregeld was met familie.
Nikah is nu verhuisd. Ze moet wel nog wennen aan het drukke gezinsleven met 3 pubers.

Pagina 12

In mei en juni waren onder andere jarig

Hallo Allemaal,
10 Juni is onze grote knuffelbeer Brando 11
jaar geworden. Nog altijd even vrolijk en
speels.

Er is er één jarig hoera, hoera dat kan je wel zien
dat is Beau. Hieper de piep hoera. Beau is 2 jaar
geworden.
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Hiep hiep hoera, onze Chico is 7 jaar!!
Van harte gefeliciteerd allerliefste
Bellabeer en nog héél véél jaren
erbij!!

Diesel is 10 jaar

Wat ontvangen foto’s

Cita in haar nieuwe tuin.

Janis

Quin Eindelijk een mooie vacht
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Luie Skip

Logan: Te lief om niet te delen.

Ondeugende Sam

Whisky heeft een lekker ijsje.

Boris: Woorden zijn overbodig.
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Donna: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste boef van het land?

Moon
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Chap had 27 juni een drukke dag:
- formule 1
- Tour de France
- Nederlands elftal

Tinkel en Cooper waren al vroeg naar het bos.
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Een beetje verliefd…Itam en Scarlet

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.

Sam
12-03-2011 – 18-06-2021

Sam is herplaatst in augustus 2012 omdat zijn vorige baasje zeer ernstig ziek was en is overleden. Zij heeft
nog kunnen zien dat Sam een heel mooi nieuw plekje heeft gekregen.
Sam kampte al enige tijd met levercirrose.
Zijn buikvocht is regelmatig weggezogen en hij kreeg antibiotica en prednison.
De buik liep echter steeds weer vol en om te voorkomen dat hij uiteindelijk zou stikken is hij op 18 juni
ingeslapen.
Wij wensen de baasjes en Nik ( ook een herplaatser via ons en inmiddels is hij 15 jaar) heel veel sterkte met
het verlies.
Rust zacht lieve Sam !
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Wanda
10-2010 – 27-06-2021

Wanda is in 2013 herplaatst. Ze was toen 2 jaar en door haar voormalige eigenaar naar een dierenarts
gebracht om ingeslapen te worden. De eigenaar had geen klik met haar, vond haar niet pittig genoeg. Gelukkig
wist de dierenarts van het bestaan van Stichting Bouviersupporters en konden wij voor een heel mooi nieuw
liefdevol thuis voor haar zorgen.
30 juni 2021
Nadat Drayco ons vorig jaar heeft verlaten moesten wij helaas ook afscheid nemen van Wanda.
Ze had een agressief melanoom aan de lip en uitgezaaid naar de lever.
Ook Wanda hebben wij via Jantina als herplaatser mogen verzorgen.
De liefste bouvier die wij ooit gehad hebben.
Wanda zou in oktober 11 jaar worden. Zo kaal in huis nu.
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Nero
16-02-2008 – 28-06-2021

Nero is als 8 jarige in 2016 verhuisd.
Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van de lieve Nero… met zijn ruim 13 jaren was hij helaas ‚op„.
Dank dat wij hem vijf jaar lang in ons midden mochten hebben!
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820

Heeft 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:
september 2021
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Stichting Bouviersupporters
werkt samen met
Nederlandse Bouvier Club
Vereniging Boe4.
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)
Ruud Stap

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?

