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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.
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Als u een herplaatser in huis wilt nemen dan is het belangrijk dat u op een
aantal zaken let.
Per 1 november is het verplicht dat de hond naast de chip en de registratie
in een databank voor het registreren van chips ( erkent door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland) een EU-dierenpaspoort heeft. Dus ook
wanneer een hond niet de grens over gaat.
Deze verplichting geldt voor alle honden die vanaf 1 november 2021 naar
een nieuwe eigenaar gaan. Een EU-dierenpaspoort is niet verplicht voor
eigenaren die een hond namen voordat de regelgeving van kracht werd.
Een toekomstig eigenaar moet dus bij de aanschaf van een hond nagaan of
de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft.
Op deze pagina van de RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden
wordt uitgelegd wat er precies voor iedereen veranderd is, ook voor
particuliere nieuwe eigenaren van honden!
Let op: als eigenaar bent u verplicht in de toekomst een adreswijziging,
vermissing, overlijden of export van de hond altijd te door te geven bij uw
databank van de chipregistratie.
Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete. U bent zelf
verantwoordelijk voor het juist registreren van het chipnummer bij een
databank.
Haalt u als particulier een hond uit het buitenland? Of is de hond niet
geregistreerd? Dan moet u vanaf 1 november 2021 ook een Uniek
Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen. U heeft dat Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
nodig, om het dier te registeren bij de dierenarts en moet u een verklaring
kunnen afleggen waar het dier vandaan komt.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/honden-registreren-enidentificeren/honden-katten-invoeren-buitenland
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
5 november 2021

Sunny
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Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2021

Dana

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 september 2021 t/m 31 oktober 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

110,00

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

€

110,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

454,79

Bankkosten
Telefoonkosten
Promotiekosten
Portokosten

-

34,20
17,60
16,75
9,60
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 532,94
----------------- € 422,94

Bovenstaand negatief resultaat is alleen over de maanden september en oktober 2021. Dankzij alle ontvangen donaties
heeft stichting Bouviersupporters een gezond positief banksaldo.
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Achter de schermen bij…
Tijdens het scrollen op Facebook kwam ik (Mascha) bij een herplaats
pagina voor Yorkshire terriërs wel een heel bijzonder exemplaar tegen.
Groot en grijszwart en duidelijk een bouvier. Zijn naam? Skye, 4 jaar
oud en met spoed op zoek naar een nieuw thuis. Qua
doelgroep was hij dus niet echt terecht gekomen op de juiste pagina.
Ik heb, namens Bouviersupporters, een berichtje geplaatst onder de
advertentie met het aanbod om te helpen bij de herplaatsing. Ze
waren blij met ons aanbod en na wat heen en weer gemail en overleg
met het baasje van Skye hebben ze de bemiddeling aan ons
overgedragen.
Wegens gezondheidsproblemen en andere verdrietige omstandigheden
was meneer niet meer in staat om voor Skye te zorgen. En zorg was
iets wat Skye op korte termijn hard nodig had. Dus voordat we op
zoek konden gaan naar een nieuw thuis voor deze grote vriendelijke
reus, moest hij als eerste door een dierenarts nagekeken worden.
Want er waren een aantal zorgwekkende klachten waaronder een hele
slechte vacht met kale plekken en korsten en oorproblemen.
Mijn collega bij Stichting Bouviersupporters Janny is, samen met het baasje, met Skye naar de dierenarts geweest.
Deze kosten hebben wij voor onze rekening genomen. Bij de dierenarts werden 2 ontstoken oren geconstateerd en er
waren vermoedens van schildklierproblemen en/of allergieën. Ook was Skye te licht, er mocht wel zo'n 10 kilo bij. Een
bloedonderzoek zou meer duidelijkheid kunnen geven, maar in eerste instantie was het advies om hem om de dag te
wassen met speciale shampoo en ook zijn oren moesten dagelijks worden behandeld. Dat was voor meneer eigenlijk
een onmogelijke opgave.
En wat nu? Kan en wil je een hond bemiddelen
waarvan niet duidelijk is wat er medisch aan de
hand is? Kan en wil je een hond die dagelijkse
medische zorg nodig heeft en vervolgafspraken bij
een dierenarts naar een opvang / pension brengen?
Eigenlijk niet. Maar hij moest wel snel verhuizen....
Het toeval wil dat ik die week onze lijst met
zoekende aan het bijwerken was. Ik ben, wegens
gezondheidsproblemen, een behoorlijke tijd uit de
running geweest dus dit was 1 van de eerste taken
die ik weer op me genomen heb. Mensen bellen om
onder andere te vragen of ze nog steeds op zoek
zijn naar een bouvier, of dat er ondertussen via
een andere weg al een boef of andere hond op hun
pad gekomen was.
1 van de eerste gesprekken was met een mevrouw
uit Friesland die al sinds 2019 op onze lijst 'op zoek
naar een bouvier' stond. En ze was inderdaad nog
steeds op zoek. Maar bouviers en katten (die heeft
ze namelijk) gaan niet altijd samen dus ze wist dat
het best een moeilijke zo niet onmogelijke zoektocht zou worden.
In ons telefoongesprek gaf ze aan dat ze ook open stond voor eventuele noodopvang. En daar was Skye een dag
later.... Toeval? Ik weet het niet, maar Skye is alles wat mevrouw zoekt: een lieve, makkelijke hond die met alles en
iedereen overweg kan, en dan vooral met katten. En hij vindt alles prima. Zelfs bij de dierenarts, met pijn, alles
toelaten, hij luistert perfect, kan met alle dieren overweg, trekt niet aan de lijn, kan los lopen en is mega relaxed. Zoals
wij gekscherend zeggen bij Bouviersupporters, een vloerkleed. Dus heb ik gebeld. En gezegd, ik denk dat we een
bouvier voor je hebben, maar we willen in ieder geval heel graag van je aanbod van noodopvang gebruik maken.
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Hij heeft intensieve zorg nodig en een nieuwe afspraak inclusief bloedonderzoek bij een dierenarts. Misschien voor altijd
medicatie als het zijn schildklier blijkt te zijn, of hypoallergeen voer mocht het een allergie zijn.
Ook deze dierenartskosten gaan wij uiteraard op ons nemen, maar de zorg zal de eerste tijd echt intensief zijn. Wassen,
zalven, smeren, conditie opbouwen, gewicht weer op peil krijgen etcetera. Zonder aarzelen werd er ja gezegd. Op de
noodopvang, maar de woorden foster fail kwamen ook al voorbij, dus kan het best zijn dat hij een blijvertje wordt.
En toen was er het logistieke gedeelte. Hij moest van onder in Gelderland naar midden in Friesland. Janny aarzelde
geen moment en is de 2 uur durende reis aangegaan om hem te brengen. Ook zij was als een blok voor hem gevallen.
En ik ben vanuit Groningen in de auto gestapt om bij de kennismaking te zijn.
En wat ben ik geschrokken. Een grote, veel te magere boef met een helemaal kale staart. Enorm veel korsten over zijn
hele lijf en een hele dunne vacht met kale plekken. Geen bespiering, hij zwabberde op zijn poten en een trieste blik in
zijn ogen. Kauwen leek hem ook moeite te kosten. En wat een stank kwam er van hem af. Echt vreselijk.

Maar zo ontzettend lief! En makkelijk, en beleefd, en doodop. De poezen
lieten duidelijk merken wat ze van hem vonden en hij bleef keurig en heel
rustig op afstand. Op den duur ging hij er maar bij liggen om ze van een
afstand te bewonderen.
We hebben een klein blokje om gelopen zodat hij zijn behoefte kon doen en
onderweg nog even getest om te kijken hoe hij op andere honden (in dit
geval mijn eigen bouvier Mazzel) zou reageren. En ook hier gedroeg hij zich
voorbeeldig. Dus zijn basis is goed, hij is absoluut netjes opgevoed. Maar
helaas is hij in de afgelopen anderhalf jaar beland in de staat waarin hij nu
is. En dat breekt je hart.
De eerste 2 dagen en nachten is hij op zich redelijk goed doorgekomen,
maar we hadden het idee dat hij pijn had. Maandagochtend op zoek geweest
naar een dierenarts waar we die dag terecht konden en bij nummer 4
konden we 's middags nog langskomen. Ook deze dierenarts vond zijn staat
verontrustend. Erg bleek tandvlees, vergrote lever, opgezwollen buik en hele
zware ademhaling (en meer). Daar hadden ze, naast het vermoeden van
schildklierproblemen, ook een vermoeden van de ziekte van Cushing. De
ziekte van Cushing is een hormonale ziekte waarbij teveel cortisol wordt
aangemaakt en wordt veroorzaakt door een tumor. In de meeste gevallen
gaat het om een goedaardige tumor in de kop van de hond. Bij een klein
deel van de gevallen ligt de oorzaak bij een kwaadaardige tumor in de buik.
Om alles helemaal duidelijk in beeld te krijgen is een uitgebreid
bloedonderzoek nodig wanneer hij nuchter is. Ook werd zijn ontlasting 3
dagen lang verzameld om te onderzoeken.
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Woensdag 3 november stond de afspraak voor
het bloedonderzoek. En dat ging niet zonder slag
of stoot.
Skye heeft zich voorbeeldig gedragen hoor, maar
het was haast onmogelijk om een ader te
vinden. Na een half uur is het gelukt om 1 buisje
bloed af te nemen en dat is opgestuurd voor
onderzoek, net als zijn ontlasting.
De dierenarts maakte zich wel zorgen over hoe
moeizaam dat bloed afnemen ging. Zijn hartslag
en ademhaling waren niet zoals dat hoort te zijn
en er is besloten om ter plekke foto's en een
echo van het hart te maken. En die diagnose
was keihard. Zijn hart is veel te groot en er zit
vocht omheen. Waarschijnlijk DCM. Oftewel
dilatatieve cardiomyopathie. Een vergroot hart
die moeite heeft om het bloed rond te pompen
waardoor de hond heel zwak wordt en er
uiteindelijk aan gaat overlijden. En dan heb je
het over een paar maanden.
Voor nu heeft hij eerst, naast de pijnmedicatie,
ook algemene hartmedicatie gekregen. Eigenlijk
in combinatie niet ideaal, maar we willen zo
graag dat hij zich wat beter voelt. Hoe kort dat
ook mag zijn. Zoals het nu lijkt geeft het hem
echt al verlichting. Er is een controle afspraak
gemaakt en er is geadviseerd om met hem naar
een cardioloog te gaan. Daar kan een definitieve
diagnose gesteld worden en juiste medicatie
worden voorgeschreven.
Al met al zijn onze zorgen dus nog groter dan
gedacht. Arme vent. We hopen dat de medicatie
aanslaat en dat hij nog een poosje van het leven
kan genieten. Want dat heeft hij echt verdiend.
Uiteraard denken we in zijn belang en aan zijn
kwaliteit van leven. Mocht het zo zijn dat er geen
enkele verbetering te zien is, zullen we de hele
moeilijke beslissing nemen om hem te laten
gaan. Maar eerst gaan we keihard voor hem
vechten!
En dan nu het punt waarin we uw hulp heel goed kunnen gebruiken. Skye zal de komende tijd met regelmaat naar een
dierenarts moeten (omgeving Hardegarijp Drachten) en ook naar een cardioloog in Roden. En daar zoeken we
chauffeurs voor. Mensen die zijn (noodopvang) baasje en hem willen of kunnen vervoeren binnen Friesland en
misschien een keer naar Roden. Er is voor nu vervoer geregeld, maar voor de vervolgafspraken nog niet.
Dat zullen afspraken zijn die doordeweeks en overdag plaats vinden. We zijn uiteraard bereid om een
kilometervergoeding te betalen.
Op deze pagina https://www.bouviersupporters.nl/skye.htm zullen wij u op de hoogte houden over het vervolg van
Skye.
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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.

Koos en Saar gaan zo lekker....
Koos in februari 2019 verhuisd en Saar in augustus 2021.

9 september 2021
Gisteravond werd ik na mijn werk opgewacht door twee zotte Boefjes. Ik kon mijn auto bijna niet uit!
B. zat al een uur in de voortuin op mij te wachten en hij was het zat om Saar aan de riem te houden dus heeft hij haar
gewoon losgelaten. Je weet misschien dat onze voortuin geen omheining heeft? Enkel wat treurige struikjes.
Saar bleef keurig in de tuin. Oké, toen er rond middernacht een jogger voorbijkwam vloog ze daar vrolijk op af. "Yippie!
Nog meer aandacht!".
Ze kwam wel meteen op Saar-snelheid (=road-runner-snelheid) terug toen ze geroepen werd. Saartje doet het GOED.
Het rustig wandelen is nog steeds een puzzel. Soms gaat het prima, soms is het een ramp. Maar Saar is zeker geen
hopeloos geval, er zit vooruitgang in.
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15 september 2021
Saar en Koos gaan lekker, net een pas verliefd
koppel, ze likken elkaars oren alsof het lolly's zijn.
Als er een gaat wandelen zonder de ander dan is
het een "fluit concert"
Koos vindt het allemaal prima en is heel kalm en
sociaal. Saar haar kwartje begint te vallen, uitlaten
is al een stuk makkelijker.
Dierenarts is vandaag geweest voor een vaccinatie,
daar was ze niet blij mee, maar ze heeft ook geen
hekel aan hem, dat is een mooi teken. Hij heeft
even met Saar gespeeld, speeltouw, die schrok
toch wel even van haar fanatisme en kracht.....zit
pit in zei hij. Zijn stagiaire (heeft zelf ook een
Bouvier) was enorm onder de indruk van Koos,
want die kwam meteen met zijn bal....of ze even
wou spelen. Natuurlijk, dus ze hing eraan.
4 oktober 2021
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Saar begint minder en minder te trekken aan de lijn, kost veel moeite maar het gaat voorruit, ze begint een hekel te
krijgen aan stoppen als ze trekt. Vandaag moest ze langs een Husky die enorm te keer gaat en een groot
terrein heeft (onderstroom anders breekt die uit).
Saar had het heel moeilijk, maar na aandringen dat ze moest zitten kreeg ik haar zover dat ze bleef zitten en rustiger
werd, ze bekeek het en kalmeerde.
Toen we thuis kwamen kwam onze vriendin met haar paard langs, Koos doet niets....vind het leuk maar gaat lekker
zitten kijken. Saar was natuurlijk weer de blaffende zelf. M. liep dus met paard paar maal heen en weer en Saar begon
te snappen dat een paard geen prikkel is.
Het gaat beter en beter, Saar is heel lief naar mensen en vind de tuin (die groot is, 800m2) prima.
Saar is nu 6 weken bij ons, ze maakt sprongen, ze is zoooooo lief.....Samen gaan ze lekker, we zijn er nog niet, maar ze
gaan zooooo lekker....heerlijk.

20 oktober 2021
We hebben nog steeds last met Saar aan de
lijn, ze is en blijft onrustig.
Ook de strop-halsband-met-stop die we
hadden gaf geen effect, MAAR we hebben iets
gevonden wat wel werkt, ze trekt absoluut niet
meer, toch legt ze nog steeds de click niet. De
Halti Hoofdkraag zoals ze het noemen werkt
fantastisch!
Buiten dat probleempje hebben we reuze lol
met Saar, ze is superlief, en lijkt een
opvoeding van een puppy te hebben.
Ze leert wel af om op katten en honden te
reageren maar blijft heel onrustig
Toch kan ik Saar gewoon loslaten in de tuin
van voor zonder omheining en ze loopt niet
weg, behalve als er een trigger is, maar
opzettelijk wegrennen is er niet bij. Ze luistert
verder enorm goed, de blaf-serenades nemen
ook af, ze doet het lekker en is super lief. Ze
doet alles wat we vragen.
Koos is gek op haar, hij gedraagt zich nog
steeds als Ceasar Milans junior, hij sjokt er
achter aan en vind het allemaal best. Ook als
Saar erbij is, Koos is Koos, doet zijn ding en is
happy.

Basco
Basco (en zusjes) geheel onverwacht in september
2010 in het asiel geboren. Hun ouders werden daar
opgevangen en men wist niet dat de moeder
drachtig was.

We hebben Basco uit de Koningen opvang
Balkbrug. We zijn nog steeds super blij zijn
met Basco,
Op 13 september 2021 heeft hij zijn elfde
verjaardag gevierd.
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Al jaren genieten we van Basco met zijn heerlijke bijdehante en eigenwijze gedrag. Terwijl hij tegelijkertijd super braaf
is. De laatste 4 jaar hebben we Lady, een boerboel, in ons leven. Samen hebben ze de grootste lol en zijn echt maatjes.
We zijn veel op de Veluwe en genieten we van lange wandelingen ook met de koets en de paarden.
Basco krijgt wel wat last van zijn leeftijd. Hij is met momenten wat verward en heeft last van zijn heupen, maar heeft
nog steeds heel veel lol. We houden hem goed in de gaten.

Heros
Het gaat heel goed met Heros. Hij heeft al heel wat ballen stuk
gebeten.
Ballen vangen is wat hij het liefste doet. Hij vangt ze uit de lucht.
Hij gaat steeds beter met onze poes om. Ze liggen nog niet samen
in 1 mand, maar ze verdragen elkaar. Poes probeert kopjes te
geven aan de poten van Heros. Helaas lukt het nog niet om daar
foto’s van te maken.
Binnenkort gaan we voor langere tijd (4 weken)op vakantie naar
Zuid Italië en Heros gaat mee.
Om te kijken hoe hij zich op een camping zal gedragen, zijn we
gaan proef kamperen in Duitsland in het Sauerland.
N. heeft het honden tentje opgezet en toen maar zien of hij dat
een leuk onderkomen vond.
De eerste nacht klonk al gauw gepiep, maar nadat ik hem
vermanend had toegesproken, hebben we hem niet meer gehoord.
De tweede nacht ging het heel hard omweren en regenen. We
zagen dat hij nog niet had uitgevonden, dat hij in het tentje droog
zou zitten. Dus toen heeft hij binnen in de camper geslapen.
Dat vond hij ook wel weer een goed idee in nacht 3.
Maar toen N. hem weer toegesproken heeft, heeft hij zich verder rustig gehouden. En de volgende dag heeft hij zijn
tentje ontdekt.
Verder heeft hij zich voorbeeldig gedragen.
Dus we verwachten dat de vakantie naar Italië geen problemen op zal leveren.
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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. Op 22 juli is hij verhuisd.
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Cody had in het begin wel wat moeite om alleen te zijn. Hij liep de hele dag achter zijn baas aan.
Maar dat gaat nu heel goed.
Bericht van 21 oktober:
Vandaag zijn we 2,5 uur op visite geweest. Cody en Cismo zijn thuis gebleven. Dat is heel goed gegaan.
Cody heeft niets gesloopt en de buren hebben niets gemerkt. Hij heeft niet geblaft.
Hij heeft heel lekker op de bank geslapen. ( Wat eigenlijk niet de bedoeling is, maar we kunnen niet alles hebben.)
Cody heeft een beertje gekregen om mee te knuffelen. Hij sleept hem mee door het hele huis en heeft hem ook de tuin
laten zien

Amber
Amber is in augustus 2016 herplaatst.
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Begin september is Amber weer mee op vakantie geweest. Onze poes Tara (15 jr) is twee jaar geleden blind geworden
en gaat sindsdien ook mee.
Amber en Tara zijn al vier jaar samen, maar ik kreeg de dames nu voor het eerst ook samen op de foto.
Amber is trouwens afgelopen 7 september 12 jaar geworden! Ze zwemt nog steeds graag, alleen met 'achter een
balletje aan hollen' zijn we het wat rustiger aan gaan doen.

Dana
Half oktober werd de bijna 9 jarige Dana bij ons
aangemeld. Vanwege trieste omstandigheden
moest ze noodgedwongen verhuizen.
21 oktober was de kennismaking en Dana is
meegegaan.
Berichtje van 22 oktober
Dana heeft vannacht lekker geslapen en al
kennis gemaakt met oma. Die is ook weg van
haar.

Dana op onderzoek in de tuin.

Donna
Donna O Donna wat maak jij het je baasje soms moeilijk. Onderstaande berichtjes ontvingen wij namens Donna.
15 september
Bij het zwemmen gisteren heb ik me zó goed gedragen, ben er werkelijk waar niet één keer weggelopen......heb lief met
andere honden gespeeld, er was ook een dwergpoedeltje, die vond ik superlief en superleuk! We hebben samen heel
leuk gespeeld en gezwommen.
Ben er wel 'n paar keer met m'n vriendjes uit het zicht de struiken ingedoken maar één commando HIER! was genoeg
ik kwam direct.....de baasjes zeiden dat ik me engelachtig heb gedragen en waren héél trots op mij......
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Zij blij.......... ikke blij!!!

19 september
Het begon zo goed en leuk, de wandeling.
Ik heb het vrouwtje 2x opgezocht en gevonden nadat zij zich verstopt had......in het water heb ik 'n paar keer 'n
megastok geapporteerd en leuk gezwommen en gespeeld met andere honden én heb ik héél goed geluisterd en dus
gehoorzaamd.
Tot zover ging alles van een leien dakje totdat....er 2 grote paarden met ruiters ineens voor mijn bevallige neusje
opdoemden!
Toen was het hek van de dam, als een volleerd schapendrijver ging ik er al drijvend achteraan en beet en passant één
van de paarden in zijn hiel. Gelukkig bleek nadat mijn baasje en de ruiter de hiel geïnspecteerd hadden dat er geen
verwonding was......
Ja ik zei wel als een volleerd schapendrijver maar zo volleerd was ik niet
want ik negeerde álle commando's die mijn baasjes mij gaven.....dit heb
ik zeker 10 minuten volgehouden totdat mijn baasje mij uiteindelijk te
pakken kreeg.
Ik schaam me eigenlijk wel een beetje..... De baasjes waren not
amused!!!
23 september
Vanmorgen geland: speciale vlucht van 1 kip vanuit België.
Afzender: volgens het lieve kaartje dat erbij zat: Gon en Anne, de Peter
en Meter van moi, Donna.....
Een kado nog voor mijn verjaardag, en zoals je ziet ben ik er erg blij
mee!
Tante Gon en tante Anne heel erg bedankt voor deze mega verrassing
EINDELIJK MIJN EIGEN KIP!

29 september
Gisteren heb ik mij vreselijk misdragen.......baasjes waren not amused!
Ik voelde mij net een overmaatse puber en gedroeg me ook zo,
ik deed precies waar ik zin in had en wat er in mijn eigenwijze boevenkoppie opkwam.....ik ging en kwam waar het mij
uitkwam, af en toe checkte ik of de baasjes nog daar waren waar ik ze had achtergelaten en verder los balllos!!!
Maar het echte spektakelstuk kwam nog......ik had inmiddels vriendschap gesloten met een heel klein jongetje: maatje
halve turf hoog, die dennenappels voor mij in het water gooide en die ik dan voor hem ophaalde. Tot zo ver ging het
goed, tot dat Turfje een broodje kaas kreeg.......je voelt hem al aankomen hé......hij wel een broodje en ikke niet.....dus
sprong ik hem met mijn lompe poten ff gewoon omver, Turfje lag huilend op de grond ik gapte zijn broodje dat ik in het
zicht van het publiek smakelijk begon te verorberen!
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De baasjes schaamden zich helemaal kapot......en hebben met schaamrood op de wangen hun excuses voor mijn
onbeschofte gedrag aangeboden en waren mij toen zo zat dat ze gewoon wegliepen richting auto zonder mij te roepen.
Ja daar schrok ik toch wel ff van en ik sloot mij spontaan aan bij mijn roedel......
Zoals gezegd: de baasjes waren not amused!!!
9 oktober
Ben ik lekker aan 't zwemmen en zie ik in de
verte 2 witte paardjes lopen.......nou jullie
voelen hem al aankomen.... ikke d'r op af ,
bossen wortelen in m'n oren, waas voor de
ogen en vooral dus NIET luisteren.
Maar ik heb het moeten bezuren hoor, de
baasjes waren not amused..... ipv lekker
weer te gaan zwemmen heb ik de rest van
de wandeling appèloefeningen moeten
doen........zucht....

En op 13 oktober een bericht van de baas.
Ben me vanmorgen kapot geschrokken.......zijn er
schilders bij mij aan het werk met de buitenboel. Komt
één van die gasten zomaar naar binnen de keuken
in.......Donna zag haar kans schoon en peerde hem.
Alle poorten stonden open en ze was in no time
verdwenen. Ik denk daar gaan we weer, flashback....
Ik naar buiten en zag haar nog net de hoek omgaan,
volledig uit zicht en geef een verschrikkelijke brul:
DONNNA HIER!!!
En wat denk je; ze komt keihard terugrennen naar mij
toe! Uiteraard de hemel in geprezen ook met
voertjes.....
Ben zo verschrikkelijk trots op haar!
Ik heb net vreselijk zitten janken met haar in mijn
armen.....
Gottegot wat ben ik geschrokken, heb mijn portie
adrenaline voor deze week wel binnengekregen.
Zit nog te bibberen.......

Bo
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Inmiddels is het alweer 9 jaar geleden dat herplaatser Bo werd toegevoegd aan ons gezin.
Als de dag van gisteren herinner ik me zijn eerste daad toen hij na een 2 uur durende reis met de auto enthousiast uit
de kofferbak sprong en onze parkeerplaats oprende, en daarbij onmiddellijk onze huiskip doodbeet.... Welkom Bo.
Lieve Bo heeft heel wat mee mogen maken. Hij werd vriendje van onze bouviers Joy, asielbroers Dax en Boef en
uiteindelijk Shiva.
2 weken geleden liep ik met ze in het bos. Toen ik mij omdraaide om te kijken waar Bo bleef, liep hij ineens ontzettend
mank. Ik moest hem achterlaten in het bos onder de hoede van een toevallige voorbijganger en ik rende met Shiva
terug om de auto te halen. Het ernstig mank-lopen bleef ondanks de medicatie die hem werd voorgeschreven. Voor de
zekerheid heeft gisteravond een chiropractor naar Bo gekeken. Zij constateerde een ernstige vorm van artrose in vrijwel
alle gewrichten. Mijn hoop om met een simpele behandeling een werveltje recht te zetten en daarmee het probleem op
te lossen viel in duigen. We hebben nu te maken met een behoorlijk gehandicapte 10-jarige hond die alleen nog maar
korte stukjes wil lopen en regelmatig stilstaat om bij te komen van de pijn. Ondanks dat straalt Bo een enthousiaste
positiviteit uit en is nog lang niet levensmoe.
Gelukkig bestaat er sinds enkele maanden een nieuw medicijn die de pijn van artrose tegengaat waardoor door een dier
met zijn bewegingsbeperking toch nog een pijnvrij leven kan hebben. Het medicijn, een dure injectie, moet maandelijks
worden herhaald. Bij 70% van de dieren slaat dit aan en dat zal over ruim 14 dagen zichtbaar moeten worden. Tot dan
gebruikt Bo rymadil om de pijn te verzachten / onderdrukken.
Onze taak is om dit goed te blijven monitoren. Het leven voor deze schat van een hond moet dragelijk blijven en zolang
hij enthousiast aan iedere korte wandeling begint nemen wij genoegen met zijn ongemak.
Bo is onze 9e bouvier, en leeft nu samen met onze 10e, blonde Shiva.
Eerlijk gezegd kan ik me mijn leven niet voorstellen zonder de rustgevende aanwezigheid van Bo....maar tja.... We
moeten ons zo langzamerhand gaan verzoenen met deze laatste fase in zijn leven. Ik hoop van ganse harte dat dit
medicijn bij hem aanslaat en dat we nog lang mogen genieten van deze bijzondere liefdevolle knuffel.
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In september en oktober waren onder andere jarig

Nova is 12 jaar
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Wat ontvangen foto’s

Cita moest in bad om getrimd te worden

Knappe Diesel

Zo ligt Stevie graag, kop buiten de mand

Vakantie!! Weer genieten met Zeus en Bentley

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

Itam heeft een lekker kussentje (Scarlett)
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Cora doet neussie, neussie met een koe

Tara In Spanje, slapen in een hotel en nu in een finca.
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Sasja aan de wandel in de Ardennen

Ook Levi was op vakantie

Sam heeft genoten op het strand

Zeus en Bentley

Buddy heeft een nieuw orthopedisch kussen
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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.

Max
06-02-2013 – 25-08-2021

Op 25 augustus overleed totaal onverwacht na een zwempartij onze stoere bouvier Max op zijn logeeradres aan
een hartaanval.
Het is onwerkelijk dat onze altijd opgewekte en levenslustige bouvier is overleden. Het is stil in en om ons huis.
Onze troost is dat we weten dat Max een fantastisch mooie tijd bij ons heeft gehad.
We zijn Stichting Bouviersupporters heel dankbaar dat ze ervoor hebben gezorgd dat Max in maart 2014 aan
onze zorg en liefde is toevertrouwd.
En we bedanken Max zijn eerste baasje dat ze deze prachtige viervoeter aan ons hebben afgestaan.
We hebben iedere dag dat hij bij ons was van zijn aanwezigheid genoten.
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Kajam
28-11-2011 – 13-09-2021

Na een telefoontje van Jantina, wat ons erg blij maakte, reden we op 24 december 2016 vanuit Brabant naar
Friesland om kennis te gaan maken met Kajam en zijn eigenaren. Een hele rit, maar we werden gastvrij
ontvangen. En na kennismaking was er een goede klik. Na een wandeling en veel verhalen en tips waren we
zover en mocht Kajam mee, moeilijk voor de eigenaren maar wij ontzettend blij.
We hebben bijna 5 prachtige jaren gehad, hij was dol op lekker snuffelen in het bos in zijn eigen tempo, hij
was erg goed in het funtrailen waar we zelf ook van genoten hebben. Het was een geweldige hond, relaxt met
andere honden, lief voor kinderen maar als het nodig was meldde hij zich.
Kajam had een enorme hekel aan water, maar na een ontmoeting met een allerliefst frans buldogje, die hem
uitdaagde in het water, ging de knop om en voortaan stond hij graag in de nattigheid. Wat een andere hond al
niet kan betekenen.
Na zijn castratie werd hij erg dol op eten en moesten we goed opletten wat we waar lieten staan.
Op een gegeven ogenblik werd zijn buik dikker en na onderzoek bij de dierenarts bleek er vocht in te zitten.
Uiteindelijk bleek na de nodige onderzoeken dat het helemaal fout was. Drie dagen na de diagnose is hij thuis
rustig in ons bijzijn ingeslapen. Maar hij wordt enorm gemist.
We troosten ons met de herinneringen aan een superlieve, geweldige hond.
Dank jullie wel voor de bemiddeling!!
Kajam 28.11.2011 geboren
24.12.2016 bij ons gekomen
13.09.2021 ingeslapen
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Scooby
09-09-2015 – 24-09-2021

Het lijkt zo lang, maar het was o zo kort. Slechts 3 jaar hebben we mogen genieten van je grollen en fratsen.
Op 30 september 2018 kwam je definitief in ons leven. Als een vrolijke maar o zo een deugniet. Het begon
helaas gelijk met 2 operaties aan je anus.
Nu 3 jaar later kreeg je weer last met je ontlasting. Het wilde maar niet lukken om in 1 keer je behoefte te
doen. 8 tot 9 pogingen had je nodig. Helaas bij controle bij de dierenarts waren je anaalklieren schoon en leeg.
Maar de ziekte met hoofdletter K was terug. Ze voelde wel een grote tumor die groter was dan in 2018. De
verwijderde kwaadaardige tumor van 2018 was terug en ernstiger. Ook waren er uitzaaiingen in de
lymfeklieren.
Lieve, lieve schat wat gaan we je missen met het dagelijkse stoeien met de baas, koekje bij de thee en
natuurlijk het stofzuigen wat het sein was voor het spelen met de tennisballen verder je bemoeizucht als baas
en vrouw aan het babbelen waren, ook dan liet je je mening horen.
Rust zacht meneer de directeur. Helaas konden we niet anders en moesten we je laten gaan.
Heel veel liefs van
W&L
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Sam
18-04-2009 – 14-10-2021

Sam is in 2018 geadopteerd uit een Belgisch asiel.
Op 14 oktober kregen het bericht dat Sam die middag zou worden ingeslapen.
Hij had bulten waaraan hij al meerdere keren geopereerd is. Dat ging nu niet meer.
Sam heeft nog 3 hele mooie jaren gehad.
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Broes
27-04-2012 – 15-10-2021

Daar was je dan, met je lieve koppie op Facebook. Stichting Bouviersupporters zocht een ander huisje voor je, omdat
je baasjes niet meer voor je konden zorgen. Ik was op slag verliefd en we zijn bij je komen kijken. Het klikte goed en
je ging gelijk mee. Samen met Caresse achter in de auto een lange rit naar huis.
Je eerste maaltijd ging niet zo goed, niemand mocht bij je als je aan het eten was en je schrokte alles naar binnen.
Met de hulp van de lieve dames van stichting Bouviersupporters is het ons gelukt om je rustig te kunnen laten eten.
Als je aan het eten was mochten we bij je komen en mocht ik zelfs aan je eten komen. Wat een kanjer.
Als het vrouwtje weg waakte jij bij de deur net zolang dat ze terug kwam en waar zij was, was jij ook.
Helaas kreeg je 9 oktober je eerste epileptische aanval, daarna ging het weer goed met je.
Een week later kreeg je weer een aanval. Je medicatie gegeven, dat werkte een klein beetje. Je werd rustiger. Ik ben
bij je gaan slapen. Helaas werd jij niet meer wakker…. in je slaap ben je heen gegaan
Lieve Broes ( zoals je hier vaak genoemd werd Lieve Broesevriend)
Dag mijn lieve grote Broesevriend, wat zal ik je missen.
Ik mis ...
Je gemopper op zondag als de kerkklokken maar niet stopte
Je hulp om met de sirenes mee te doen.
Je waken als iemand aan de deur belde of binnenkwam.
De heerlijke geur als je uit de sloot kwam
Je gekleurde vacht als je uit de modder kwam.
Je blije hoofd als je gezwommen had op het strand.
Als je in het bos lekker los kon rennen
Je kusjes die je in overvloed had.
Je manier van laten zien wanneer jij vond dat het speeltijd was.
Je manier als ik (eindelijk)zat en jij dan in de rust kon gaan, want mij in de gaten houden was jou missie, goed op het
vrouwtje passen.
Zo zijn er nog zoveel dingen die ik zal missen.
Rust zacht en speel lekker boven met de anderen.
Stichting Bouviersupporters, dank jullie wel voor de bemiddeling van Broes, dank voor jullie vertrouwen in ons.
Jullie zijn toppers.
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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:
december 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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