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De afgelopen twee maanden hebben 3 bouviers een nieuw plekje
gevonden. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met
hun nieuwe huisgenoot en de oude baasjes veel sterkte.
De zomervakantie is weer voorbij. Voor velen weer een vreemde zomer.
Wij hopen dat iedereen toch genoten heeft ondanks het uitblijven van
het mooie weer. Voor de honden was de temperatuur natuurlijk perfect.
Achter de schermen zijn we eigenlijk wel druk met telefoontjes naar de
nieuwe bazen om te informeren hoe het met de honden gaat. Sara en
Cody hadden wat probleempjes. We hopen dat deze nu snel opgelost
zijn. We genieten van de verhalen die we horen en lezen over Saar en
Koos.
In de bemiddeling is het niet druk.
Gelukkig worden er geen ‘coronapuppies’ die nu pubers zijn bij ons
aangemeld voor herplaatsing. Daar zijn wij alleen maar blij mee.
Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen van ons jubileum
volgend jaar. Onze Stichting bestaat dan alweer 12,5 jaar.
Wat we gaan doen en wanneer kunt u in de komende magazines/
nieuwsbrieven lezen. Het gaat weer een leuk feestje worden waarbij
baas en boef in het middelpunt staan.
Jantina is op de koffie geweest bij Luna en Sam. Een verslag staat op
pagina 11.

Wij hopen u binnenkort te kunnen vertellen of er dit jaar wel een
winterwandeling georganiseerd kan worden. Dit is afhankelijk van of de
maatregelen weer worden aangescherpt
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
3 september 2021

Buddy
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Wie vond een nieuw thuis in juli en augustus 2021

Sara

Kody

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 juli 2021 t/m 31 augustus 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

545,00

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

€

545,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

636,99

Bankkosten
Telefoonkosten
Promotiekosten

-

34,20
35,20
40,54
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 746,93
----------------- € 478,61

Bovenstaand negatief resultaat is alleen over de maanden juli en augustus 2021. Dankzij alle ontvangen donaties heeft
stichting Bouviersupporters een gezond positief banksaldo.
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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.

Nova
In januari 2017 hebben wij Nova, samen met haar moeder en haar dochter uit een zeer schijnende situatie gehaald. Het heel verhaal
over hen kunt u hier https://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2017/nal.html vinden.

30 juni 2021
Ben weer net terug van de dierenarts. Het
ging megaslecht met Nova. Medicatie deed
helemaal niks. Staart blijft laag. Niet eten.
Geen koekjes. Piepen vd pijn. Er zijn foto's
gemaakt haar rug/ buik/ heupen.
De spondylose heeft zich flink uitgebreid,
waardoor ze een hoge spierspanning heeft
opgebouwd. Dit zijn de boosdoeners. In 1
heupkom was ook het kraakbeen ver heen.
1 soort pijnstilling is verhoogd en ze heeft
injecties gehad op de pijnlijke plaatsen met
lokale verdoving.
Als deze lokale verdoving goed zijn werk doet
dan morgen nog een keer hiervoor terug.
Mocht er maandag weinig tot geen
verbetering zijn dan zal ik een hele zware
beslissing moeten gaan nemen.
1 juli
Met Nova gaat het weer wat beter. Ze is weer
verrukt op eten. Ze kwispelt weer. Haar
staart hangt wel nog laag. Haar achterhand
is iets stabieler. De dierenarts heeft weer
lokale verdovingen gehad. ( Geen kik
gegeven. Wat zijn het toch bikkels) De lokale
verdovingen zijn/ waren experimenteel. De
dierenarts heeft eerder in Duitsland in een
kliniek gewerkt. Hier deden ze dit vaker.
Waar ik naartoe ging deden ze dit niet.
Nu hebben de orthopeden daar het ook
opgepakt. Ze zal niet meer stevig op de
achterhand komen. Maar als he zo dadelijk
blijft of iets verbetert kunnen we nog van elkaar genieten. Besef heel goed dat dit maar een tijdelijke optie is. Mocht ze
dadelijk weer een terugval krijgen dan kunnen we weer de lokale verdovingen toepassen. Maar eens houdt het
natuurlijk op.
6 juli
Gisteren heeft de dierenarts gebeld hoe het gaat. In plaats van 3x per dag Gabapentin nu nog maar 2x per dag. Deze
kunnen we hopelijk helemaal afbouwen zodat ze dadelijk alleen dagelijks Carpodyl krijgt. Ze heeft wel ingeleverd. De
wandelingen zijn gereduceerd naar 2x 15 min. Ze is weer blij, happy en allert. Mochten er veranderingen positief/
negatief komen dan hou ik jullie weer op de hoogte.
1 augustus
Nova kan nu minder wandelen. Ik heb haar de afgelopen week op de weegschaal gezet. Ze is 4 weken 4 ons
bijgekomen. Ik heb haar op " dieet gezet". Ze krijgt nu per keer een kwart vlees minder maar wel een plak koolvis erbij.
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Sara
Vanwege omstandigheden werd er voor de 5 jarige Sara een nieuw thuis gezocht.
Op 11 juli was de kennismaking. Paulien was daarbij aanwezig.
Sara is een lieve, rustige hond die perfect past bij haar nieuwe baas die erg gelukkig
is dat ze Sara mee mocht nemen om een haar een nieuw thuis te geven. Ook de
rest van de familie keek er naar uit om eens op Sara te mogen passen.
Bericht van 13 juli
Vandaag bij de dierenarts geweest, omdat ze wat afscheiding had en weinig had
geplast. Gelukkig was alles goed.
Ze is wel flink wat te zwaar voor haar bouw.
Ik ga langzaam overstappen op ander voer en ook het wandelen wordt langzaam
opgevoerd.
Ze is nog steeds super lief en rustig. We gaan gewoon door.

Bericht van 2 augustus
Sara’s grootste hobby, een grote kluif wegkauwen.

Haar conditie gaat langzaam vooruit, wandelen vindt ze nog steeds matig en de auto een ramp.
Ze blijft in de auto plassen, meer wel dan niet. Ik rijd elke dag op dezelfde tijd een klein eindje naar het hondenbos. Dit
om haar aan de auto te laten wennen. Ze stapt nu wel zonder problemen erin. Wandelen is nog niet echt aan haar
besteed. Ik dacht uren met haar door het bos te lopen, maar Sara is meer van het zitten in het bos. Kan ook.

Pagina 5

Cody
Eind mei 2021 kregen wij een bericht van mensen die met hun handen in het haar
zaten over het gedrag van hun bouvier Cody. Cody is een reu uit een werklijn van
net 1 jaar. Omdat zijn gedrag naar de kinderen steeds meer escaleerde is Cody
naar een opvang gebracht. Stichting Bouviersupporters heeft deze opvang betaald.
Wat zeiden ze daar over hem:
Het is een leuke ietwat onstuimige jonge grote boef. ( ja, hij is wat uit de kluiten
gewassen)
Het wandelen met hem gaat prima mits je hem de goede leiding geeft. Hij heeft
duidelijkheid nodig, NEE is NEE en niet SOMS.
Wel is het zo dat, als hij iets leuks ziet, hij daar naar toe wil en dan oersterk is.
Ohoh die pubers ook hè.
26 juni was de kennismaking. Die is super gegaan. Ze hebben lekker een hele
middag met hem opgetrokken. Van alle kanten klikte het.
Vanwege wat verplichtingen van zijn nieuwe bazen blijft Cody nog even in de
opvang voordat hij gaat verhuizen.
Op 22 juli is hij opgehaald.
30 juli
Cody is nu een week bij ons!
Het gaat goed heeft alleen wel last van
verlatingsangst en baknijd. Alles wat met
eten te maken heeft verdedigt hij en gaat
dan grommen en mogen wij ook niet bij
hem in de buurt komen. Dit is lastig maar
niet onoverkomelijk. We zijn bezig om zijn
vertrouwen te winnen en dat kost tijd.
Verder is hij heel lief en wil graag bij ons
zijn.
Uitlaten gaat ook goed maar hij is wel sterk
dus wij krijgen meteen krachttraining. Wij
willen hem niet meer kwijt dus het komt
goed.
Sinds gisteren laat hij zien dat hij blij met
ons is zijn staart gaat heen en weer en hij
komt mij nu begroeten als ik uit mijn werk
thuis kom dus dat is al een goeie stap in de
juiste richting.
23 augustus
Het gaat steeds beter. Cody voelt zich
steeds meer thuis. Je merkt aan hem dat hij ons begint te vertrouwen. Hij blijft nu ook gewoon liggen als we naar de
keuken of het toilet gaan. Voorheen kwam hij steeds achter ons aan voor ons gevoel omdat hij bang was dat we hem
alleen lieten. Als we ergens heen gaan waar hij mee kan doen we dat ook, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Ik
kan gaan en staan waar ik wil zonder gepiep en geblaf. Bij L. is dat niet zo en hij is heel erg op L. gericht. Dat is soms
wel lastig.
Voor buiten hebben we een gentle leader gekocht om hem niet zo te laten trekken en ik moet zeggen dat bracht meteen
verbetering, in eerste instantie vond Cody het niet leuk maar na een paar minuten had hij door dat hij gewoon mee kon
lopen en hebben we redelijk relaxt gelopen. Als dit goed gaat kunnen we het in de loop van de tijd weer met zijn
gewone riem doen, maar voor nu loopt hij goed mee.
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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.
Ze is in januari 2021 verhuisd.

Beau is naar de trimster geweest en heeft een lekkere zomerse coupe.
Het is toch zo’n lieve boef. We gaan nog steeds samen naar cursus. Het gaat niet altijd super hoor, maar we zijn lekker
bezig daar gaat het om. Sommige dingen snapt ze snel, maar er zijn dingen die ze al maanden niet snapt.
Zoals het commando Staan. Je ziet haar denken : “Hoezo staan? Wat is dat nou? Waar heb je dat voor nodig?
Flauwekul.” Beau doet net of ze blond is.

Florix
Floris zat in juni 2015 in een asiel. Er werd geschreven dat hij in 2002 geboren zou zijn, later bleek hij in 2012 geboren te zijn. Helaas
moet hij door onbehandelbaar glaucoom zijn ogen missen.

Florix is nu 6 jaar bij ons. Ondanks dat hij blind is, is het een vrolijke en
tevreden hond. Gek op zijn baas. En wij op hem. Hij houdt van wandelen en
knuffelen.
We genieten elke dag van deze sterke grote schat. We zijn regelmatig met hem
in een heerlijk huisje in de achterhoek. Hij poedelt graag in het nabijgelegen
meertje.
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Saar
Voor Saar was het beter dat ze ergens, waar minder prikkels zijn, zou gaan wonen.
Bij rustige mensen die voldoende tijd en ruimte hebben en niet te veel aanloop. Daar
wordt ze heel zenuwachtig van.
Op 8 augustus is ze naar haar nieuwe thuis gebracht.
De oude baasjes schreven ons:
“Nou, pffff we hebben Saar achtergelaten. Ik denk dat Saar daar beter tot haar recht
gaat komen dan bij ons. Sowieso zijn daar veel minder prikkels van mensen en
andere beesten. Het bos is daar een stuk drukker dan bij ons, wat er voor zorgt dat
er weinig tot geen konijnen of hazen te zien zijn. Dat is voor Saar veel gunstiger
allemaal. We hebben afgesproken dat ze het in ieder geval een week aankijken met
de 2 honden en blijkt het in die week toch te botsen met Koos (wat we allemaal niet
verwachten omdat dat eigenlijk prima ging) dan brengen ze Saar weer terug naar
ons en wachten we tot er een nieuwe liefhebber zich meldt.
Ik hoop echt dat ze hier wel haar plekje kan vinden, maar daar ga ik wel van uit.
Het was wel even moeilijk om haar achter te laten daar, maar ze hebben beloofd om
ons van de week te laten weten hoe het gaat en wat foto's te sturen.”
En het eerste bericht van de nieuwe baasjes:
“Hier zijn de eerste foto's van hoe rustig ze rond elkaar zijn.

Ze zijn nog aan het aftasten maar ik heb er een goed gevoel bij. Het is allemaal vreemd. Het gaat heel goed met Saar
en Koos, zo af en toe is er een grom en dan is het weer over.
M.'s arm is iets langer geworden tijdens de wandeling. Saar zag een ree en wilde er achteraan. Gelukkig had M. die ook
al gezien. Ze slaapt, eet en drinkt goed.
11 augustus
Saar gaat super, het vechten met Koos is niet meer aan de orde.
Ze vinden elkaar gewoon leuk!
Saar heeft ondertussen in de gaten wat Koos doet en begint een copy-cat te worden.
We hebben haar alle mogelijkheden gegeven te ontsnappen, maar er is geen enkele poging gedaan.
's Nachts slapen ze beiden wel binnen, maar zal niet lang meer duren. Zo laten we Saar aan het begin van de oprit
gewoon los, ze moet dan 20 meter tot aan de tuin, ze gaat met veel plezier het hek door.
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Luidruchtig is ze wel, als we gaan wandelen dan krijgen we een concert, maar dat is het dan ook.
Vandaag voor in de tuin aan straat gezeten, Saar aan de lijn en Koos gewoon los, Saar ging rustig liggen en keek naar
Koos wat die deed. Madam is zeer intelligent en leert heel snel bij, dit gaat super! Nu
even vertrouwen zoeken tot ze helemaal los kan, al zie ik dat pas gebeuren over een 6 tal maanden.
Het gaat super, heel lieve madam met veel pit!
14 augustus
Vandaag was de dochter er met de kleinzoon (4) en kleindochter (1), Saar was behoorlijk bezig met afstand te houden.
Koos lag gewoon op de grond en negeerde alles. Saar was eerder lief voor de kleindochter dan iets anders, likken en
afstand bewaren. Koos deed gewoon zijn ding, die is de kleinzoon al gewend sinds lang.
Beide Bouviers deden precies wat normaal is, kleine kinderen rustig en kalm benaderen maar oppassen dat je die niet
kapot maakt.
Daarna ben ik gaan motorrijden, Koos is dat gewoon, maar Saar heb ik binnen gelaten, ze deed dat netjes, geen enkel
probleem. Saar heeft wel moeite met reeën en honden die blaffen, maar dat krijgen we er wel uit.
Van haar ontsnappingsgedrag merk ik niets, ik laat haar gewoon buiten en kijk niet eens, ze is rustig en vindt het
allemaal best. Saar is nog wel wat zoekende, maar ze vind ons wel leuk, ze doet helemaal niets dat abnormaal is, ook
geen ontsnappingspogingen.
In het begin was Koos ook zo enorm opgefokt, maar die is nu kalm. Saar is ook aan het kalmeren, fijne hond, moet wel
wat leren maar zit niets kwaad in!
Ps. Dit zit helemaal goed, Saar gaat het hier prima hebben....net nog Koos gevraagd en die is het er mee eens dat Saar
blijft!

Koos
Ons Koosje is naar de kapper geweest.
Was wel nodig ook, want hij begon weer te vilten.
Was even zoeken maar deze kapster heeft hem een knap en
ondeugend koppie gegeven.
Koos is blij met Saar. Ze vinden elkaar echt leuk.
Hij miste haar toen Saar naar de trimmer was. Hij heeft alles
afgezocht waar Saar was en was over-the-moon toen Saar weer
terug was.
Het mooie is dat Koos ineens is begonnen met Saar op te voeden,
ze doet soms dingen waar hij het niet mee eens is en gaat dan over
haar heen staan....dit is heel dominant, want hij liet zich eerst
gewoon doen. Saar gromde eerst, maar ze legt zich nu neer bij wat
hij doet, is alsof hij haar uitlegt wat haar plaats is.
Hij is Saar aan het uitleggen (denk ik) hoe het moet en wat we
verwachten. Saar is ook behoorlijk rustig aan het worden, de
prikkels worden snel minder.
Als er mensen langslopen staat ze tegen het hek, maar het blaffen
neemt af, immers Koos doet niets.....hij doet haar inzien dat het
weinig zin heeft.
Koos is als Ceasar Milan's Junior, alles wat wij niet leren doet Koos
wel.
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In juli en augustus waren onder andere jarig

Senna is 9 jaar

Blitz is 5 jaar geworden.

Nana was jarig. Hij is 9 jaar geworden
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Op de koffie bij……..
Doordat de corona maatregelen wat versoepeld werden is Jantina, op gepaste afstand , op de koffie geweest bij twee
honden die bij haar in de buurt herplaatst zijn.

Luna
Luna is een teefje geboren in 2010. Vanwege omstandigheden moest zij in april van dit jaar verhuizen. Luna was
gewend om op een groot erf te leven. Zij leeft nu samen Lima een bouvier teefje van 5 jaar.
Luna heeft nu weer mega veel ruimte om huis en volledig omheind.
Honden hebben er alle vrijheid. Het is net of Luna er altijd geweest is. Die is al helemaal gesetteld.
Bij de vorige baas mocht ze alleen binnen in de gang, nu hoeft ze daar niet meer in. Ze leeft in woonkamer,
slaapkamer, keuken en in vrijheid naar buiten.
De eerste keer dat ze haar koppie om de slaapkamer deur stak vergeten ze nooit meer, “Mag ik hier ook ??”
Het is een schatje, het is een diefje, drinkt zelfs de kopje karnemelk leeg als ze het niet in de gaten hebben.
Tussen Luna en Lima gaat het ook heel goed. Partners in crime.
Lima is groot. Normaal echt een kat uit de boom kijker, heeft ook al menigeen van het erf gejaagd, maar ik was binnen
no time vriendjes.
Luna zou geen konijnen jagen, dat zou ze niet snappen….. nou echt wel!
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Sam

Sam een reu geboren in 2014 was in maart 2018 vanwege het overlijden
van zijn baas weer terug bij zijn fokker.
Helaas kon hij daar niet blijven en hebben wij een nieuw thuis voor hem
gezocht en gevonden.
Sam is een hele leukerd. Met zijn 7 jaar nog vol met energie.
Gek op gooien met de bal en hazen jagen.
Het is met meneer echt 2 handen op 1 buik.
Ze hebben de zaak verkocht in verband met gezondheidsproblemen dus
Sam is lekker heel de dag samen met de baas.

Wat ontvangen foto’s

Boris op de heide

Vakantie!! Weer genieten met Zeus en Bentley
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Chico: Samen een straatje om.

Tinkel en Cooper waren ook op vakantie
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Buddy is het er niet mee eens.

Cita denkt, wat een rare honden??

Zo ligt Stevie graag, kop buiten de mand

Donna blij ei.
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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.

Chiba
08-11-2010 – 29-07-2021

30 juli 2021
Chiba is gisteren overleden.
Het ging al een aantal dagen niet goed. Ze at niet meer, dat wat ze aan lekkernijtjes kreeg kwam er zo weer
uit. Sinds gisteren dronk ze ook niet meer en werd steeds meer apathisch.
Bij de dierenarts kwamen sterke vermoedens van uitzaaiingen van de kanker.
Er was nog maar 1 oh zo zware keuze mogelijk. Ze is heel rustig ingeslapen.
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Utah
03-09-2011 – 30-07-2021

30 julli 2021
Hallo lieve meiden, zojuist hebben we Utah in laten slapen...
Utah was al een paar dagen niet lekker. De dierenarts constateerde dat hij vocht had op plekken waar dat niet
hoort. Mogelijk door uitzaaiingen. De plastabletten en antibiotica hielpen niet.
Hij heeft zijn grootste hobby, eten opgegeven. Lag apathisch onder de struiken en reageerde bijna niet meer...
Daar waar het gisteren eigenlijk best goed ging was het vanavond klaar...
Pfff.. ik ga onze poemel zo missen.....
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Guus
06-08-2010 – 07-08-2021

Vandaag hebben we Guus in moeten laten slapen.
We gaven hem eerst homeopathische en daarna andere geneesmiddelen/pijnstillers, maar het hielp niet meer:
de pijn door de artrose werd te erg.
We zijn er kapot van - Guus was de beste, allerliefste hond die we ooit hadden. Hij was onze vriend, onze
bewaker, onze knuffel, onze Zen-master, ons aapje, ons hondenkind, ons alles….
Als de dag van gisteren dat we hem kregen. Zo veel mooie herinneringen. Voor altijd in ons hart - wat zullen
we hem missen.
Bouviersupports blijven we voor altijd dankbaar voor de bemiddeling.
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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:
oktober 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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