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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 3 bouviers een nieuw plekje gevonden.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe
huisgenoot en de oude baasjes veel sterkte.
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Stichting Bouviersupporters is in het leven geroepen om bouviers die, om
uiteenlopende redenen niet meer bij de huidige baasjes kunnen blijven
wonen, te helpen een nieuw thuis te vinden. Dat kan zijn door bijvoorbeeld
ziekte van de baas, overlijden, echtscheiding of andere verdrietige
omstandigheden. Daar staan we voor en daar ligt ons hart.
Wat ons echt zorgen baart zijn de bouviers die de laatste tijd bij ons of
andere organisaties aangemeld worden. En dat zijn de bouviers met
gedragsproblemen, bijtincidenten en zelfs bouven die zich tegen de eigen
baas keren. Wat gaat er mis? We proberen al een aantal jaren onder de
aandacht te brengen dat er 2 'soorten' bouviers zijn, de werklijn en de
showlijn. En dat verschil is groot. Zowel qua uiterlijk (niet altijd even goed
zichtbaar), maar vooral qua gedrag, temperament en wat ze nodig hebben
aan uitdaging en beweging.
En op de een of andere manier wordt dit niet goed gecommuniceerd of zelfs
ontkend aan potentiële pup kopers. Met soms desastreuze en
hartverscheurende gevolgen. En moet of kan je deze honden überhaupt
herplaatsen? Makkelijk is het in ieder geval niet, zo niet onmogelijk.
We hebben absoluut niks tegen de werklijn, ook dat zijn geweldige honden
voor de juiste baas, maar het is de taak van de fokker om mensen goed voor
te lichten. Wanneer je een vloerkleed gewend bent en je krijgt opeens een
Mechelse herder met een bouvier jasje, die altijd aan staat en heel veel
uitdaging nodig heeft, dan kan je tegen grote problemen aanlopen. En dat
merken we de laatste tijd weer wekelijks.
Op pagina 26 nogmaals het artikel over het verschil tussen werklijn en
showlijn. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het er niet mee eens zijn,
een bouvier is een bouvier, maar na bijna 12.5 jaar Bouviersupporters is het
voor ons wel duidelijk dat er wel degelijk grote verschillen zijn.
Wij wensen u allemaal, ondanks alle
verscherpte corona maatregelen, een fijne
kerst toe en een heel fijn en vooral gezond
2022.
Marian, Ruby, Dorine, Janny, Mascha,
Paulien en Jantina
24 december 2021
Deze foto is gemaakt voor het coronatijdperk.

Ik ben Cita en alweer ruim 3 jaar bij mijn baasjes.
Fijne boef-feestdagen en een boeftastisch 2022.
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Wie vond een nieuw thuis in november en december 2021

Banjer

Vasco

Abel

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 november 2021 t/m 23 december 2021 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

1.475,00
------------

Totaal ontvangen

€

1.475,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Opvang en medische kosten

€

1.581,06

Vergoeding begeleiding en controles
Bankkosten

-

180,50
34,20

Telefoonkosten

-

35,20

Portokosten

-

32,90
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat

-/- 1.863,86
-----------------€
388,86

Bovenstaand negatief resultaat is alleen over de maanden november en december 2021.
Dankzij alle ontvangen donaties heeft stichting Bouviersupporters een gezond positief banksaldo.
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Achter de schermen bij…
Skye 01-10-2017 - 17-11-2021
In het vorige magazine heeft u kunnen lezen de baas
van Skye vanwege gezondheidsproblemen en andere
verdrietige omstandigheden niet meer in staat was
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. Na verschillende bezoeken aan
dierenartsen bleek zijn gezondheid nog slechter dan
verwacht.
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.
5 november had Skye weer een afspraak bij de dierenarts en er waren al
een aantal uitslagen bekend. Inderdaad schildklierproblemen, de
leverwaardes waren aan de hoge kant, zijn nieren waren wel redelijk, hij
heeft bloedarmoede en nog wat meer lichte afwijkingen, maar....er waren
ook positieve berichten! De dierenarts vond hem na maandag echt
ontzettend opgeknapt, ze kon zijn hartslag weer goed horen en het was
ook mogelijk om een ader te vinden!
De hartmedicatie doet dus enorm veel voor hem. Alle andere
geconstateerde afwijkingen kunnen ook met zijn hartproblemen te maken
hebben, dus daarvoor gaan we eerst met hem naar de cardioloog. Er is
nog geen uitslag van het ontlastingsonderzoek, en er is aan het
laboratorium gevraagd om ook nog de TSA-waarde te meten. Deze waarde
geeft een indicatie hoe de schildklier functioneert. Dus dat horen we
hopelijk deze week.
De afspraak bij de cardioloog in Roden was vrijdag, 12 november. We
hebben voor deze afspraak hele lieve mensen bereid gevonden om voor
het vervoer te zorgen. En er hebben zich naar aanleiding van onze oproep
voor vervoer heel mensen aangemeld, ontzettend bedankt daarvoor!
Skye zelf voelt zich in ieder geval een stuk prettiger. Zijn eetlust is
grotendeels terug en hij heeft af en toe al een jolige bui!
Even lekker achter de poezen aanjagen, of in een arm van het baasje te
happen om uit te dagen tot spel. Stiekem vinden wij (de poes uiteraard
niet) dat hilarisch!
Bovenstaande foto is van vanmorgen en kijk eens naar zijn blik! Zoveel beter dan een week geleden en hier heeft hij
net even met een balletje gespeeld. En hij heeft vandaag ook voor het eerst iets verder gelopen dan de maximaal 100
meter die hij hiervoor al haast niet aankon. Dus toch best positieve berichten voor zo'n zieke vent.
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12 november 2021
We waren er al bang voor, maar als de diagnose dan echt gesteld wordt komt dat keihard binnen. Skye heeft nog
ongeveer 3 maanden te leven en heel misschien, in een extreem uitzonderlijk geval 6 maanden. Hij heeft inderdaad
DCM. (Dilaterende Cardiomyopathie) en hartfalen met daarnaast een slechte functie van zijn schildklier. Alle verdere
medische details laat ik even achterwege. Omdat hij zo alert is en zichtbaar opgeknapt van de huidige medicatie is nu
niet het moment om hem te laten gaan. Hij voelt zich nu beter dan hij zich in lange tijd heeft gevoeld en dat is iets wat
we mogen en willen koesteren. En we hopen dat dat nog een poosje zo mag blijven en zelfs misschien nog wel iets
beter door alle nieuwe medicatie die vandaag voorgeschreven is. We zitten er met zijn allen bovenop en we kiezen
uiteraard voor wat het beste voor hem is. En dat is op dit moment nog genieten zolang het kan. Zodra dat verandert
nemen we die hele moeilijke beslissing om hem te laten uiteraard gelijk. Woensdag staat er een controle afspraak
gepland.
17 november 2021
Houden van is ook loslaten en dat is wat we hebben
moeten doen met Skye. We hadden hem de wereld en
meer gegund, maar het mocht niet zo zijn. De nieuwe
medicatie deed niet waar we op gehoopt hadden en hij
ging achteruit. En zoals we in eerdere berichten ook
aangaven gaat het welzijn van een bouvier altijd voor
bij ons. En in dit geval moesten we hem laten gaan. 4
jaar en 1 maand en hij was op. Hij heeft in ieder geval
voor het eerst in lange tijd genoten van het leven en
zich korte tijd weer even goed gevoeld en daar putten
we troost uit. Maar o wat raakt ons dit keihard, we
hadden het zo graag anders gezien.
De stichting die ons de bemiddeling van Skye heeft
toevertrouwd heeft ook intens met hem en ons
meegeleefd en schreef ons het volgende:
Hij heeft meer dan genoeg geleden, laat hem maar
gaan……
Arme ziel, ik hoop dat hij achter de regenboogbrug
eindelijk geluk en rust zal mogen vinden. Heel veel
sterkte voor jou en je team! En heel erg bedankt voor
wat jullie voor dit arme dier nog hebben willen doen!
Ook zij hadden het graag anders gezien, maar dit is het
enige wat we nog konden doen voor hem.
Woensdagmiddag is de dierenarts naar het
opvangadres gekomen en ook ik (Mascha) was daar. De
schat was blij om me te zien en mijn hart brak voor
hem. We zijn tot het einde bij hem gebleven en hopen
dat hij heeft gevoeld hoe geliefd hij was. De dierenarts
was heel lief en zorgzaam voor hem en hij is
vreedzaam ingeslapen. We hebben samen met het
baasje van het opvangadres besloten dat we hem laten
cremeren en ik heb hem naar het crematorium in
Drachtstercompagnie gebracht.
Skye is uitgestrooid op de plek waar hij de afgelopen weken nog ontzettend heeft genoten, kijkend naar de schaapjes in
het weiland. Deze foto is op de dag van zijn overlijden genomen en hij had gelukkig een redelijke dag zodat de korte
wandeling naar de schaapjes nog een laatste keer gelopen kon worden.
Iedereen ontzettend bedankt voor het intense meeleven met hem, voor het massaal delen van onze oproep, voor de
donaties, nu en in het verleden, zodat we hem alle hulp konden geven die hij nodig had en voor het aanbieden om hem
in huis te nemen om hem nog een mooie tijd te geven. Het mocht niet zo zijn, we hebben hem laten gaan.
Rust zacht lieve Skye!
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Deze honden zoeken nog een nieuw thuis.

Klik op de link naar onze website voor meer informatie over de desbetreffende hond.

Boy
Boy is een hele lieve hond je kan er lekker mee
knuffelen. Hij is geboren in juni 2018 en komt uit een
werklijn.
Maar buiten is hij een hele andere hond.
Hij scant alles om zich heen en wil je beschermen.
Als hij andere honden ziet dan moet je hem zo snel
mogelijk proberen eruit te halen, omdat hij helemaal
gek wordt anders.
Hij is lief met kinderen maar ze moeten niet bang zijn
voor hem omdat hij dat aanvoelt .
Boy is een hond die heel veel moet lopen en rennen en
lekker zijn ei kwijt moet kunnen.
Het is een vrolijke hond hij is gek op water en springt
gewoon de sloot in.
Hij is ook supersnel en heeft heel veel energie.
Meer over Boy:
https://www.bouviersupporters.nl/boy.html

Boef
Boef is een reu geboren in augustus 2016.
Boef is een lieve hond voor zijn gezin en baas. Hij is
goed zindelijk, gek op autorijden en kan prima paar uur
alleen zijn. Hij is wat waaks tegenover vreemden. Hij
blaft als de bel gaat of geklopt wordt, maar hij blaft
verder weinig. Hij heeft een hekel aan de stofzuiger,
daar kan hij soms tegen blaffen.
Ik denk dat Boef net wat meer duidelijkheid nodig heeft
dan wij kunnen bieden; we zijn een wat vrijer of
"rommeliger" gezin misschien met inloop van mensen.
Sociale openheid vinden wij belangrijk.
Voor Boef zoek ik iemand met ervaring met (het liefst
grote) honden. Duidelijke grenzen bij de eigenaar en
een vaste persoon die zijn eerste baas is. Zin om
aandacht te besteden aan het opbouwen van een relatie
met de hond, bijv. d.m.v. training en wat kennis over
het ras, want ik denk dat die echt kansen kan hebben
en kan groeien.
Meer over Boef
https://www.bouviersupporters.nl/boef16.html
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Noup
Is een reu die geboren is in april 2017
Noup is uit de werklijn. Noup is een lieve, trouwe,
zeer waakse hond. Maar hij is ook onzeker en uit
dat soms door uitvalgedrag naar andere honden.
Hij kan met teven, niet met reuen. Met onze binnen
kat kan hij goed overweg, heeft hij zelfs respect
voor, maar onze buitenkat ziet hij als een prooi, die
rent weg voor hem.
Voor Noup zoek ik iemand die actief met hem bezig
kan zijn. Het is belangrijk dat Noup zijn energie
kwijt kan. Het is lastig omdat er moeilijk met hem
te wandelen is, maar ik hoop dat er iemand is, met
kennis van bouviers, die hem dat kan bieden. Noup
vindt alles leuk en leert snel. Iemand met een
afgezette tuin waarin Noup zichzelf kan uitlaten.
Waar hij als gezinshond in huis mag en de nodige
aandacht krijgt.
Hij is niet geschikt als terreinwaakhond die dag en
nacht buiten is, daar wordt hij heel ongelukkig van,
denk ik.
Meer over Noup
https://www.bouviersupporters.nl/noup.html

Pip
Pip is een teefje geboren in april 2019.
Pip is een vrolijke en zeer actieve hond uit
werklijnen. Als ze op haar gemak is dan vertoont ze
normaal rustig en stabiel gedrag.
Ik was met haar bezig om haar naar het IGP
programma te brengen en dat ging steeds beter. Ze
heeft een goede drift en is graag bezig.
Ze zou in onze optiek het beste passen bij een
gezin/geleider waar geen jonge kinderen of katten
in huis zijn. Je moet haar wel de baas blijven op
een diervriendelijke manier.
Ze kan heel goed bij je op schoot komen liggen en
als je haar dan kriebelt dan kan ze dit heel lang
volhouden.
Klik op de link
https://www.bouviersupporters.nl/pip.html
voor meer informatie over Pip.
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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.

Banjer
Vanwege ziekte van de baas van de 5 jarige Banjer werd er een nieuw
thuis gezocht. Banjer is een trouwe hond die het heel gezellig vindt om
overal bij te zijn en dat ook kan.
Voor Banjer zocht hij iemand die voor Banjer net zo goed gaat zorgen zoals
wij dat hebben gedaan. Een goede en betrouwbare baas, die er voor zorgt
dat Banjer niet alleen hoeft te zijn en zich weer veilig kan gaan voelen.
Die mensen hebben wij snel gevonden en op 14 november was de
kennismaking en is Banjer verhuisd.
Bericht van de nieuwe bazen:
Het is in één woord; GEWELDIG. Er was direct een klik. Banjer lag direct
aan mijn voeten; zo lief. Ik was meteen smoorverliefd op hem. Banjer is
een super netjes opgevoede bouvier. Het is een aardigheid om met hem te
wandelen. Kan gewoon los, dat hebben we nog nooit met een boef gehad.
Meestal had het baasje de opvoeding al verprutst. Banjer is een
schoolvoorbeeld van hoe het ook kan.
Kortom: wij zijn dolgelukkig en Banjer krijgt het bij ons heel goed. We
houden net zolang contact met de oude baasjes totdat er geen behoefte
meer is. Inmiddels zijn er al heel wat appjes en foto‟s verstuurd.
Helaas is zijn oude baas op 8 december overleden.

Vasco
In november kregen we via Facebook en per mail dit bericht uit
België:
“We vonden deze Bouvier senior van 11 jaar oud in slechte
omstandigheden.
Hij leefde reeds drie maanden alleen in huis na opname van baasje in
rusthuis. Er werd onvoldoende naar omgekeken en te weing eten
neergezet (10 kg ondergewicht)
Onze VZW haalde hem daar weg én zorgde voor de eerste zorgen.
Hij herstelde bij een jongen, maar door omstandigheden, moest hij
daar weg...
Vasco heeft namelijk door 3 maanden in isolatie geleefd te hebben,
een ENORME verlatingsangst ontwikkelt. Hij huilt en blaft de buurt
bijeen, alsook krabt hij aan deuren wanneer hij alleen wordt gelaten.
Héél begrijpelijk, als je weet dat honden sociale dieren zijn en in de
nabijheid van hun baasje willen zijn.
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Mijn echtgenote en ik hebben hem tijdelijk in huis genomen, samen met onze 7 katten
en hond.
Hoe zeer we ook zouden willen (want het is moeilijk NIET verliefd te worden op deze
grote knuffelbeer), we kunnen hem niet definitief adopteren.
We moeten denken aan het welzijn van onze dieren die we reeds houden en liefhebben.
Onze katten kenden de afgelopen dagen heel veel stress én 1 is al enkele dagen
„missing in action‟ (wetende dat hij een enorme knuffelaar is).
De gedragstherapeute waar onze VZW mee samenwerkt, zegt dat Vasco zijn trauma
eerst moet verwerken, voor hij opnieuw kan leren enkele uren alleen te zijn.
Zij zegt dat idealiter hij 6 weken niet wordt alleen gelaten. Wat betekent dit, hem overal
mee naar toe nemen (hij zit graag in de auto en is niet wagenziek), hem je overal in
huis laten volgen, bij hem slapen (ttz, bij jou op de kamer laten - ik slaap voorlopig
beneden op een matras).
Vasco is niet gecastreerd, vaccinaties zullen in orde zijn en zijn lever, nier -en
schildklierwaarden zijn ok. Zijn hart en longen doen het ook nog prima. Heeft wel last
van artrose aan de achterkant, zeker na het slapen en in begin van de wandeling. Eens
op gang, loopt hij veel soepeler.
Wat we zoeken voor Vasco is iemand, of mensen die veel thuis zijn, zeker in het begin!
Die hem wil(len) helpen om zijn trauma te verwerken én hem nog een gouden mand
geven.
We gaan niet over 1 nacht ijs, die grote knuffelbeer verdient nog het beste.
Heel graag hadden we kennisgemaakt met toekomstige adoptanten.”
Paulien heeft met een aantal mensen die zich bij ons gemeld hebben als zoekende contact gehad over Vasco.
Helaas is het sinds 1 november 2021 door de nieuwe regels niet makkelijker geworden om een hond uit het buitenland
te halen.
28 november kregen we dit bericht:
“ Vasco‟s sprookje!
25 november 2010, 11 jaar geleden ziet een nest Bouvier pups het
levenslicht, waaronder Vasco. Elke pup vertrekt naar zijn nieuwe
thuis. 11 jaar later verschijnt Vasco op de radar van de vzw. Hij is
in slechte lichamelijke conditie en mentaal heeft hij trauma
opgelopen. Het is duidelijk, een 'klassiek' asiel behoort niet tot de
opties. Een gouden mand zoeken blijkt niet evident. De vzw roept
hulp in, de ene organisatie behulpzamer dan de andere. Mijn
echtgenote en ik nemen hem tijdelijk op in ons gezin én werken
SAMEN met hem aan zijn trauma. Enkele geschikte en ernstige
kandidaten meldden zich, maar zijn verlatingsangst is een GROOT
struikelblok.
Dan opeens krijg ik vrijdagmiddag telefoon. Een mevrouw zag een
foto van Vasco en hij deed haar denken aan haar Bouvier die
eerder overleed. Zij hield altijd Bouviers en ze had ondertussen 4
maanden oude pup. Ze wilde graag kennismaken, maar het moest
klikken met de pup. Ok, laten we afspreken... Wat?!
Mevrouw woont op nog geen 5 min van ons. De eerste
kennismaking verliep super, we planden snel een tweede bezoek.
Mevrouw begon te vertellen, toonde foto's van haar 3 seniors die
op korte tijd na elkaar gestorven zijn.
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Ze vertelde over haar Bringe en hoe hij op 25 november 11 jaar zou
zijn geworden. Excuseer, 25 november zei u? Ja! Das ook Vasco's
verjaardag, hij is er net 11 geweest! Paspoorten vergelijken én ja
hoor Vasco is de broer van haar hond geweest.
Alle twijfels weg, kismet. Dit moest zo zijn! Vasco was op haar pad
gebracht met een reden.
Dankbaar voor Vasco en dat hij nog een geweldige thuis gaat
hebben! Mevrouw is altijd thuis, slaapt beneden én hij gaat 5 min
van ons wonen. Heel soms komen dromen uit!
Woensdag vertrekt hij naar zijn DEFINITIEVE thuis!
Ik wil in het bijzonder enkele organisaties bedanken voor de tips, de
vele deelmarathons en hulp. Philou And Friends en Paulien Van de
Sluis van de stichting Bouvier Supporters, Garden of Narnia: Shelter
& Residence for senior dogs, en natuurlijk vrienden, mijn mama en
echtgenote!
Vasco lieve man, 't is geen vaarwel, maar een tot gauw.
Je verdient het beste en dat ga je krijgen.”
Elke

Cody
Mijn naam is Cody en via de stichting Bouviersupporters heb
ik, in juli 2021, mijn nieuwe baasjes gevonden.
Ik ben nu bijna 5 maanden bij ze en heb al een hele
verandering ondergaan. Wandelen aan de riem gaat steeds
beter en ik begin het nu ook fijn te vinden dat ze me aaien en
knuffelen. Toen ik net bij ze was moest ik daar niks van
hebben.
Ik heb een roze bal die ik steeds mee naar binnen wil nemen,
maar baasje heeft me geleerd dat de bal dan weer naar
buiten moet. Ik ben gek op hondenkoekjes en heel eerlijk
daar lust ik dan ook pap van.
Oh ja ik lig ook heel graag op mijn rug vooral als ik op de
bank lig gezellig tussen de baas en vrouwtje in.
En of ik snurk nou reken maar en het leukste is dat het
vrouwtje dan de baas de schuld geeft hihi.
Op de foto lig ik onder de kerstboom en van het
vrouwtje mag ik niet spelen met de ballen die
erin hangen dat vind ik dan wel weer jammer!!!
Iedereen fijne dagen en hopelijk een beter 2022
Dikke lebber van Cody

Pagina 10

Janis

Hallo, ik ben Janis en ik lig heerlijk in mijn zetel (zo noemen Belgen dat en ik kom tenslotte ook uit België).
Dankzij de Bouviersupporters heb ik mijn baasje kunnen verblijden met mijn komst alweer bijna 8 jaar geleden.
Naast mijn zetel staat 1 maand per jaar een boom met een bonte verzameling aan versiersels.
Fijne dagen voor alle boeven en baasjes

Nikan en Brenna
Hierbij een berichtje over - en uiteraard wat
beeldmateriaal van - ons geweldige bouvierduo.
Beiden zijn via jullie bemiddeling bij ons terecht
gekomen.
Op foto 1 ligt op de voorgrond Brenna (toen Does),
ze kwam in juni 2017 bij ons wonen. Op de
achtergrond staat Nikan (toen Moker), hij kwam in
augustus 2016 bij ons wonen en was dus onze
eerste.
Foto 2 is Brenna, foto 3 is Nikan.

Foto 1
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Foto 2 Brenna

Foto 3 Nikan

Bij alle twee hadden we direct het gevoel dat ze bij ons hoorden. Twee keer liefde op het eerste gezicht zeg maar. Beide
bouviers waren keurig en met heel veel liefde door hun oorspronkelijke baasjes opgevoed.
Verschillende omstandigheden maakten dat een nieuw huis beter voor ze was. Met pijn in het hart hebben hun baasjes
ze laten gaan. Wat zijn wij ze nog steeds dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gehad. En hoe fijn is het
dat er nog steeds heel goed contact is met de baasjes van zowel Nikan als Brenna.
Het gaat zo ontzettend goed met ze. Ze struinen lekker door de tuin en rond het erf en 'vertellen' iedereen die passeert
dat zij hier de boel bewaken. Meerennen langs het hek met langskomende fietsers is de favoriete hobby. Al is wandelen
en een duik in de visvijver even verderop ook niet verkeerd. Lief, gehoorzaam (al zitten de oortjes soms wat dicht als er
een kat voorbij schiet), beschermend en stoer! Betere maatjes kun je niet wensen. Samen doen ze het ook super. Nikan
is een dominantje en vindt dat hij als reu toch echt wel de chef is. Brenna doet net alsof ze dat niet doorheeft en gaat
gewoon haar eigen gang. En voila, Jut en Jul kunnen het prima vinden samen. Twee volstrekt verschillende bouviers
qua karakter, maar twee keer perfect!
Dank voor al het goede werk dat jullie doen en met hartelijke groet,

Abel
Begin september kreeg ik (Paulien) een telefoontje van mensen die een jonge bouvier hadden
(januari 2021) maar hem niet aan konden. Tenminste de vrouw en dochter niet, volgens
mevrouw konden haar man en zoon hem wel aan.
Of we hem konden herplaatsen.
Natuurlijk kunnen we dat.
Omdat het helaas niet altijd mogelijk is dat wij zelf bij mensen op bezoek gaan, doen we veel
telefonisch. Wel vragen we heel veel en luisteren tussen de regels door.
Het bleek dat Abel samen woonde met een grote poedel die hem de baas was, ze aten zelfs uit
de zelfde bak.
Als pup was hij gegrepen door een hond, waardoor hij nogal bang was voor andere honden.
En hij trok aan de lijn, en ze woonde in een hele drukke omgeving.
Ook het gezin met 5 kinderen was veel te druk voor hem.
Met heel veel zorg hebben we een nieuw adres voor hem gezocht waarvan wij dachten dat de
mensen heel geschikt waren.
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Vervolgens zijn deze mensen gaan kennismaken met Abel, maar alles wat wij afgesproken hadden met de eigenaren
met betrekking tot de kennismaking werd niet nageleefd.
De mensen waren er een beetje van ontdaan, maar waren wel verliefd op het ventje.
Abel ging mee met ze.
Helaas ging helemaal mis. Dat hadden wij niet verwacht.
De mensen liepen tegen allerlei problemen aan vanwaar wij totaal geen weet van hadden, het bleek dat de vorige
eigenaren niet helemaal eerlijk waren geweest (wat helaas nog wel eens gebeurt).
Na diverse tips en adviezen is er een gedragsdeskundige langs geweest die het naar onze mening helemaal verkeerd
aan gepakt heeft en toen was het vertrouwen in Abel helemaal zoek.
Er werd besloten om Abel eind september naar een hondenopvang te brengen die werd geadviseerd door Jeannet van
Dogs at Balance. De eigenaresse van de opvang zou hem beoordelen en met hem gaan trainen.
Ik ben in contact gebleven met deze mensen en ook met de eigenaresse van de opvang.
Een paar dagen later kreeg ik bericht van ze dat ze hem wel heel erg misten en of ze hem nog terug konden krijgen.
Met hen afgesproken dat ik dat ging overleggen met zowel ons team als met de opvang.

De eigenaresse van de opvang was van mening dat deze mensen, met de juiste begeleiding, best geschikt waren voor
Abel. Nou alle lichten konden op groen.
Ze zijn in eerste instantie 1 keer per week samen met hem gaan trainen, daarna een dagje mee naar huis.
Vervolgens een weekend mee naar huis, waar volop van genoten werd met een strand wandeling.
Na 51 dagen in de opvang (op kosten van stichting Bouviersupporters) is Abel weer helemaal bij hen in huis. Door de
opvang worden zij begeleid en trainen ze daar samen.
Er is nog aardig wat werk te verzetten, maar het vertrouwen is terug.
Abel is eigenlijk nog een Abeltje in een te groot lijf en heeft nog heel veel te leren.
Ik heb de mensen gevraagd of ze ook iets willen vertellen en dat leest u hieronder.
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Ik zal mij even voorstellen.
Abel een reu van bijna 1 jaar. Bouvier en ben via de stichting Bouviersupporters bij mijn
baasjes gekomen in ongeveer september. Nou dat hebben ze geweten.
Ze wilden graag een bouvier nou die kregen ze. Maar wel een zonder gebruiksaanwijzing.
Buiten moest ik alles nog leren, ik was een pup in een groot lichaam. Kende geen
commando's en ging achter alles aan.
Nu drie maanden verder met veel hulp via de stichting, Jolanda en veeeeel geduld en
natuurlijk de frikandel die vind ik heerlijk, gaat het stap voor stap beter. Al heb ik nog wel
veel prikkels en dan vergeet ik alles en gaat mijn baasje maar met mij naar huis einde
wandeling.
En ja ik ben bijna een jaar dus je begrijpt in de puberteit. Wat ook een dingetje is. Dan zegt
baasje je bent net een klein kind. Dan heb ik wortels in de oren en doe ik wat ik wil en gaan
met die banaan.
Aan de lange lijn vind ik geweldig. Dan huppel ik lekker voor het baasje uit, die zich dan
verstopt waar ik dan toch wel van schrik en gauw op zoek ga naar hem.
Dus we hebben samen nog een weg te gaan. Maar het komt goed!

Dit is Simba 21-12-2014 bij ons
gekomen en is nu 9,5 jaar.

Dit is Chap, 12,5 jaar oud en inmiddels al 4,5 jaar
bij ons via jullie! Ondanks dat hij zich niet zo heel
lekker voelt, liet hij zich toch fotograferen. We zijn
blij dat hij nog steeds bij ons is ondanks zijn
ouderdomskwaaltjes.
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Op het facebook van vrienden stichting Bouviersupporters hebben een aantal voormalige herplaatsers zich voorgesteld
aan de hand van een aantal vragen.
Mijn naam is: Chico
Mijn ras is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 7 jaar
Mijn bijnaam: Poepie, Pieleke (Ja echt!), Bellabeer, Chicoboy,
Chicibella ❤
Mijn lievelingseten: patatjes en eigenlijk alles wat mijn
vrouwtje klaar maakt
Mijn favoriete bezigheid: knuffelen en wandelen
Mijn favoriete speeltje: de Wubba
Hou ik van autorijden: Ja!
Snurk ik: Ja, echt wel!
Hier ben ik: de trots van mijn baasje en vrouwtje.

Mijn naam is: Levi eigenlijk Nymeria
Mijn bijnaam is: konijntje, pluis of poesje
Mijn race is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 5 jaar
Mijn favoriete eten: alles wat mijn mensen eten.
Mijn favoriete ding om te doen? : knuffelen met de knuffels, ik
ben altijd waar mijn mensen zijn en lekker eten
Mijn favoriete speeltje: mijn konijntje
Vind ik het leuk om te rijden? : Ja en nee, ik verveel me te
veel, daarom vermaak ik mezelf en de chauffeurs met mijn
zang.
Snurk ik?: Ja, maar niet zoveel als mijn baas!
Hier ben ik dan: Ben ik geen mooi meisje?

Mijn naam is: Jill
Mijn ras is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 9 jaar
Mijn lievelingseten: Ik krijg alleen brok want anders krijg ik
buikpijn
Mijn favoriete bezigheid: Lekker op de boerderij rondstruinen.
Af en toe lekker even door de modder of de sloot. De
mesthoop is ook leuk.
Mijn favoriete speeltje: Ik heb geen speeltjes want ik heb
genoeg te doen op de boerderij.
Hou ik van autorijden?: Ja heel erg! Ik zit het liefst op de
voorstoel (stt niet verder vertellen)
Snurk ik?: Superrr hard
Hier ben ik: Wat een knapperd hè
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Mijn naam is: Sam,
Mijn ras is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 7 jaar
Mijn lievelingseten: Kaas, kaas, kaas.
Mijn favoriete bezigheid is: de hele dag buiten spelen
met de bal.
Mijn favoriete speeltje: de bal
Hier ben ik: In de natuur

Mijn naam is: Rayco
Mijn ras is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 6 jaar
Mijn lievelingseten: Vers vlees en vis
Mijn favoriete bezigheid: Wandelen, snuffelen
(Facebooken), spelen en slapen
Mijn favoriete speeltje: bal
Hou ik van autorijden?: ja, zoveel te zien en dan gaan
we leuke dingen doen.
Snurk ik?: Ik niet maar mijn baasjes des te meer
Hier ben ik: sta ik er goed op?

Mijn naam is: Stevie
Mijn ras is: Bouvier des Flandres
Mijn leeftijd is: 3 jaar en 9 maanden
Mijn lievelingseten: Worst
Mijn favoriete bezigheid is: lekker naar het strand
Mijn favoriete speeltje: mijn Touw
Hier ben ik: op het strand
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Noor
Noor is in februari 2019 verhuisd.

Noor was op visite bij oma. Haar tweede thuis
inmiddels.
Ze doet het beter dan ik ooit had durven dromen.
Ik heb inmiddels zelf een nieuwe baan, waar ze gewoon
mee naar toe kan en mag.
Ondanks dat er veel mensen zijn en een hoop heen en
weer geloop doet ze precies wat een boef zou moeten
doen.
Ze vindt een plekje om te liggen (natuurlijk het liefst
midden in een gangpad) en houdt dan alles in de
gaten.
Ze waarschuwt mij als er iemand binnen komt die ik
niet gezien heb.
Immens dankbaar voor Noor in mijn leven!

Vera
Vera is op 21 januari 2017 verhuisd.

16 december aan het eind van de middag had ik weer
een echte Vera actie.
Loop ik met Vera langs een fietspad met een grasveld
ernaast en een vijver bedacht Vera zich opeens om wat
uit de vijver wat te gaan drinken.
Dit doet ze wel vaker en dan voorzichtig over het randje
wat drinken. Nu rende ze er ook heel enthousiast heen
maar, omdat het donker was en Vera heel slecht ziet,
had ze het totaal verkeerd ingeschat en rent zo het
water in en ging koppie onder.
Conclusie ik kon haar er weer uit hengelen. Ze schudt
zich uit en rent weer weg of er niets gebeurd is.

Bayko (links) via jullie.
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Babs

Mats

Sinds 4 1/2 jaar is de nu 6 jarige Raya als
herplaatser bij ons komen wonen. Een hele
lieve grote knuffelkont met hier en daar een
kleine gebruiksaanwijzing, waar wij mee
kunnen leven en rekening mee houden.

Noa

Rasta

Sam en baasjes wensen jullie hele fijne
feestdagen en vooral een gezond 2022!
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Donna & Family wensen jullie allemaal Fijne Dagen en een Goede Gezondheid voor 2022

In november en december waren onder andere jarig

Tinkel is 6 jaar geworden
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Wat ontvangen (sneeuw) foto’s

Tara was weer op vakantie. Dit keer wintersport in Les Menuires.

Blitz

Sneeuwbaardje van Chico

Stevie
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Buddy
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Diesel

Moon en baasje dromen van een witte kerst.
Boris was aan zee.

Volleerd fotomodel! Donna
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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.

Boris
21-05-2016 – 01-12-2021

Met verschrikkelijk veel pijn in 't hart moet ik je vertellen dat Boris door een tragisch ongeluk vanmiddag op de
operatie tafel is in geslapen. We gaan 'm zo ongelooflijk missen. Echt mijn grootste lieve metgezel is niet meer.
Zaterdagavond voor het slapen gaan nog even naar buiten een plas doen. Boris komt binnen met een groot gat in
zijn huid op schouderhoogte. Maandag naar de dierenarts om naar die plek te kijken en Boris kan opeens niet
meer lopen. Doorgestuurd naar Orléans waar een gespecialiseerd dierenhospitaal zit. Na het bekijken van radio en
scan bleek op L1/L2 een luxation te zijn met een hematoom in het merg van de wervel.
Lang verhaal kort - gewoon botte pech. We denken dat hij achter een kat heeft aangezeten en hij toen zijn rug
tegen een metalen balk kapot gerend heeft. Te vergelijken met als je onder een brug door schaatst en niet genoeg
bukt. Echt zo verschrikkelijk zielig. Ik wilde je dit vertellen. We hebben zo onze problemen mee hem gehad in
beginsel maar met zachte hand, cursus en geduld hebben we er een fantastisch lieve, trouwe, vrolijke, zeer
aanwezige hond aan gehad.
We hebben altijd gedacht dat Mira eerst zou gaan, 11 jaar inmiddels en sjokt een beetje rond, en dat we voor
Boris een maatje zouden moeten vinden. Maar helaas is het omgedraaid. We hadden Boris nog zoveel mooie jaren
gegund. Helaas is het zoals het is.
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Saar
07-09-2016 – 08-12-2021

We hebben helaas Saar moeten laten inslapen op 8-12-2021.
Vanaf het moment dat Saar bij ons kwam, zo'n 6 maanden geleden ging het eigenlijk erg goed tussen Koos en
Saar. We waren dan ook erg blij met haar komst. Saar was geen gemakkelijke hond maar dat wisten we.
Alles leek prima tot ongeveer een maand geleden, toen begon ze te schuren langs vloeren en wanden.
We hebben dit laten onderzoeken en het leek onschuldig.
Helaas werden de wonden groter, we hadden die eerst niet gezien en dachten dat Koos dit gedaan had dus die
kreeg een chemische castratie. Dit hielp niets en ook bleken er steeds meer wonden te komen, maar waren
spontane wonden. De dierenarts heeft verschillende onderzoeken gedaan en de uitkomst ging
richting auto-immuunziekte.
Hierop was onze vraag omdat Saar al verzwakt was: "Gaat ze een normaal leven kunnen leiden zonder pijn?"
De dierenarts zei dat dit uiterst onzeker was en gezien het vreemde gedrag van haar, zou de kans op verbetering
klein zijn.
Wij kunnen niet tegen hondenleed en hebben dan besloten haar te laten inslapen.
Ze heeft alle medicamenten gehad en veel pijnstillers, niets sloeg aan en er kwamen wonden bij en je kan niks
doen.
Saar was zo'n lieve hond, maar we konden echt niet doorgaan....slaap zacht Saar, het spijt ons.
(Op de foto: Saar zit vooraan, op een snoepje te wachten samen met Koos, zo‟n mooi moment)

Pagina 24

Meyla
30-04-2010 - 16-12-2021

16 december 2021
We hebben zojuist Meyla laten inslapen…. Haar hoofd wilde nog zo graag maar haar lijf niet meer.
Het is uit liefde, maar wat voelt dit ongelofelijk naar………
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EEN BOUVIER IS EEN BOUVIER?
Ervan uitgaande dat we het over een Bouvier des Flandres hebben (er is ook een Bouvier des Ardennes) hebben wij een
expert gevraagd enige uitleg over de Bouviers uit werklijnen te geven die naast de Bouviers uit showlijnen regelmatig
aangeschaft worden.
Waarom?
Wij constateren dat er enige verwarring bestaat over het verschil tussen de zogenaamde showlijn en de werklijn van
Bouvier des Flandres. De laatste tijd komen er regelmatig (jonge) Bouviers in de herplaatsing die voortkomen uit de
zogenaamde werklijn. De eigenaren hebben zich een beetje, of heel erg, verkeken op de impact die een Bouvier uit de
werklijnen met zich meebrengt. Vaak horen wij dat de Bouvier in kwestie niet meer te handhaven is, te druk, te veel bijt
en dominant is, of heel anders als de Bouvier die zij kennen of gehad hebben.
Voor een leek (en ook voor de gemiddelde Bouvierliefhebber) is er nauwelijks verschil te zien als ze pup zijn. Het zijn
dezelfde "bolletjes wol", ze zijn schattig, lief. Je hart is gestolen bij het zien van zo iets vertederends en het is een
Bouvier..... toch?

Als kleine pup is het verschil ook vrijwel niet te constateren. Pas
op het moment dat het hondje opgroeit beginnen er verschillen
op te treden.
Vraag daarom wanneer u een nest bezoekt uit welke lijnen de
pups komen en laat u voorlichten.
Vraag naar de stambomen en de certificaten van de
gezondheidsonderzoeken.
Op een stamboom staat wie de ouders, grootouders en
overgrootouders zijn, welke kwalificaties zij hebben behaald en
welke onderzoeken zij hebben gehad.
Voor u misschien niet zo interessant, maar voor een fokker is dit
onmisbare informatie. Een goede fokker probeert een zo
verantwoord mogelijke combinatie te maken. Daarvoor zijn niet
alleen de gezondheid, het karakter en het uiterlijk van de twee
ouderdieren belangrijk, maar ook van al hun voorouders.
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Hoe meer de fokker weet over de voorouders van een hond, hoe beter hij de juiste reu bij zijn teef kan zoeken. Weet
een fokker helemaal niets van de voorouders van de reu en de teef, dan weet die fokker absoluut niet waar hij mee
bezig is. Met alle kans op erfelijke ziekten en afwijkingen bij de pups.
De meeste fokkers en liefhebbers weten dat het kruisen van vreemde bloedlijnen heel verschillende resultaten binnen
een nest kunnen opleveren. Dat geldt voor het uiterlijk, maar vooral ook voor de karakteraanleg. Er zal een gedeelte
van de pups geschikt zijn voor de africhtingssport, een gedeelte prima als huishond kunnen functioneren, maar een
klein aantal zal in feite tussen 'wal en schip' belanden. Dat zijn dan vaak onzekere honden, die niet goed raad met
zichzelf en het 'democratische' gezin en samenleving weten. Ze kunnen angstig, nerveus, maar ook scherp reageren.
Korte Historie:
In het kort is de evolutie van de Bouvier in stappen verlopen.
Tot en met de tweede wereldoorlog werd de Boef
geselecteerd op pure gebruikswaarde. De hond moest
onverschrokken, stug en zelfstandig zijn. Hij bewaakte de
kudde en de boerderij tegen vreemden en ongewenste
dieren. Hij leefde vooral buiten en was opgewassen tegen
klimaat en gevaar. Ook was deze hond moedig en hard
genoeg om ingezet te worden tegen stropers en vijandelijke
soldaten. Incidenteel werden er ook wat Bouviers
ingeschreven op tentoonstellingen, maar dat waren
uitzonderingen.
Na de tweede wereldoorlog veranderde de Europese
samenleving in snel tempo; er was in feite nauwelijks meer
ruimte voor zo'n stugge en zelfstandige hond om door te
kunnen gaan in de moderne maatschappij. Daardoor is er
een vrij abrupte verandering in de fokkerij gekomen.
Men ging de ruw-kortharige, oudere types kruisen met de
elegantere, langhariger Bouviers, zoals die vooral in België
en Noord-Frankrijk te
vinden waren.
Vooral in de jaren 60 en 70 vond er een grote uiterlijke verandering plaats binnen het
ras. Ook de fokselectie en het verkoopbeleid werden op de veranderde samenleving
aangepast.
Moeilijk te hanteren honden werden teruggebracht of afgemaakt; reden voor de
meeste fokkers bepaalde combinaties niet meer te maken. De ouderdieren, die wel
gemakkelijke nakomelingen opleverden, werden vaker voor de fokkerij ingezet. En
ook de tentoonstellingen werden erg populair, ook daar moest de Boef zelfbewust zijn
schoonheid tonen, maar tegelijkertijd concurrenten en keurmeesters heel laten. Een
andere belangrijke factor was de snel toenemende welvaart. Daardoor was men
bereid meer voor een pup te betalen, maar dan moest die hond wel voldoen aan
schoonheids- en gedragsvoorwaarden.
Huidige situatie:
Hierboven is er in het kort de achtergrond van de verandering binnen het ras
geschetst. Daar is veel meer over te zeggen, maar wie dat wil, duikt maar in de
archieven en boeken.
Hoe komt het dat er Bouviers uit show- en werklijnen bestaan?
Zoals al aangegeven is de vroegere Bouvier geselecteerd op een bepaalde aanleg. Dat
is daardoor gedeeltelijk ook genetisch vastgelegd. In de jaren 70 en 80 werden er
enorme aantallen Bouviers-met-stamboom gefokt; vaak meer dan 10.000 stuks per
jaar.
( Foto’s op deze pagina komen uit
krantenarchief Delpher)
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Dat moesten wel honden zijn, die in de veranderde samenleving konden functioneren als huishond, dus daar werd
vooral op geselecteerd. Naast natuurlijk op die schattige, lange vacht. In die periode kwamen ook de witte Bouviers in
de mode. 'Moeilijke' ouderdieren werden daar niet voor gebruikt.
Daarnaast was er een erg kleine groep africhters binnen de politie- en diensthondensport, die ook
nog verder gingen met Bouviers, die geselecteerd waren op de ouderwetse hardheid en werklust.
Want na goed zoeken waren dergelijke honden, zij het zeldzaam, ook nog wel te vinden.
Begin jaren 80 werden binnen de NBC een aantal Bouvierdressuurgroepen opgericht. Hier werd
getraind volgens de regels van het Schützhund-reglement, later IPO genoemd (en nu IGP).
Oorspronkelijk vooral beoefend door eigenaren en fokkers van Duitse Herders, bleek al snel dat
de 'moderne' Bouvier daar niet bepaald geschikt voor was.
Hierdoor gingen 'werkhondenfokkers' kruisen met honden, die nog meer van de 'oude' aanleg
meegekregen hadden en dat ook bewezen hadden door behaalde KNPV- en
Diensthondcertificaten.
De werklijn Bouvier wil zo graag voor je werken, is vaak onvermoeibaar en stopt niet wanneer jij
het even voor gezien houdt.
Om aan de behoefte van een zogenaamde werklijnbouvier te voldoen is het van belang dat er
veel met hem getraind wordt en dan bedoelen wij niet een half uurtje per dag. Dan bedoelen wij
het serieuze werk, een paar uur per dag en liefst ook nog een aantal trainingen per week, liefst
bij een professionele vereniging. Ervaring met de werklijnen is dan ook een pré.
Verdiep u in de behoefte van een Bouvier uit werklijnen en ga eens kijken bij de verenigingen waar men gewend is met
deze Bouviers te werken.
Wanneer u bovenstaande
fysieke inspanningen met
betrekking tot de
werklijnbouvier allemaal niet op
wilt of kunt brengen kies dan
voor een Bouvier uit showlijnen.
Hierbij moeten wij vermelden
dat u ook hiervoor over de
nodige fitheid en consequentie
dient te beschikken (en
uiteraard geldt ook hier dat u
zich het beste kunt laten
voorlichten voordat u een
Bouvier aanschaft), dit moeten
we absoluut niet onderschatten.
Laten we het zo zeggen: bij een
showlijn zijn de scherpe kantjes
er een beetje af. Over het
algemeen vergen zij toch
ongeveer de helft van de fitheid
en trainingsuren als voor de
werklijnen. Beiden lijnen zijn stoere honden die duidelijkheid, consequentie en natuurlijk veel liefde, tijd en geduld
vereisen. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel.
Ik vind het heel belangrijk te benadrukken dat ik hiermee niemand de schuld van wat dan ook wil geven; alleen wijs ik
op een mogelijke achtergrond van het ongewenste gedrag. In een grijs verleden, toen ik zelf ook nog enkele nestjes
Bouviers heb gefokt, is mij heel duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat fokkers niet alleen erg secuur met de te
maken combinatie reu- teef moeten zijn, maar ook de geboren puppy‟s en de mogelijke kopers erg goed en veel
moeten observeren om tot wenselijke combinaties te kunnen komen. En soms ook gewoon 'nee' tegen potentiële kopers
moeten zeggen als duidelijk is dat een bepaalde hond niet in een specifieke omgeving kan functioneren.
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Regelmatig zien wij nestjes aangeboden via bijvoorbeeld Marktplaats waarvan wij nu al weten dat er één of meerdere
honden binnen afzienbare tijd bij ons ter herplaatsing aangeboden worden omdat ze niet meer hanteerbaar zijn. Deze
honden zijn zeer moeilijk en soms ook niet meer te herplaatsen. Er wordt bij het aangeboden nest op Marktplaats soms
gewapperd met een stamboom van de ouderhonden. Voor de pups is er vaak geen stamboom aangevraagd. Een
serieuze fokker zal nooit pups zonder stamboom fokken. Er wordt niet verteld dat de pups uit een werklijn komen en
wat zij nodig hebben. Met alle gevolgen van dien. Het zijn juist die honden die vanwege gedragsproblemen herplaatst
moeten worden en zo de werklijn Bouvier een slechte naam bezorgen.
De pups worden vaak afgebeeld in zeer mooie settings, dit is om u te lokken een pup te kopen en de zak van de fokker
te vullen waarna hij een paar maanden later zijn praktijken met dezelfde moederhond voortzet. Regelmatig met
dezelfde foto's. U ziet immers toch niet dat dit een ander nest is en u bent ook niet meer op zoek.
Wij gaan ervan uit dat u een pup neemt als gezinshond die gezond is en lange tijd als huisgenoot bij u is, deze fokkers
niet!
Wij raden u dan ook aan om, vooraf, informatie over een fokker in te winnen bij een van de rasverenigingen
( Nederlandse Bouvierclub of Boe4 ).
Uiteraard zijn wij als onafhankelijke Stichting zonder enig commercieel belang ook te allen tijde bereid u
van informatie te voorzien.
Wij hebben dit artikel geschreven niet omdat wij tegen werklijn Bouviers zijn, maar juist om er voor te zorgen dat de
werklijn Bouvier een baas krijgt die weet wat een werklijn Bouvier nodig heeft. Dat het honden zijn waar echt mee
gewerkt moet worden.
Wij hopen hiermee wat meer uitleg te hebben gegeven, waardoor er minder mensen teleurgesteld zullen worden in dit
prachtige ras, maar vooral ook dat er minder honden ongewild in de problemen komen.

Whiskey en baas wensen....
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Rufus met z'n kerstmuts op.

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
Mascha op 06 55814099

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
https://www.bouviersupporters.nl
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
Maart 2022

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

info@bouviersupporters.nl
Wilt u,
naast meeleven, meelezen,
misschien zelfs meeschrijven,
ook een meer actieve invulling
geven aan de herplaatsen asielbouviers?

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

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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