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Van de bestuurstafel.

De afgelopen twee maanden hebben 5 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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Op 15 mei stonden wij met een stand op de bouvactiondag van de
Nederlandse Bouvierclub in Heteren.
Het was heet, gezellig, maar helaas niet heel erg druk. Maar dat mocht de
pret niet drukken.
De zomervakantie is in aantocht. Voor baas en boef een heerlijk
vooruitzicht. Of je nou op vakantie gaat of thuis blijft, iedereen heeft vast
mooie plannen.
Bij de bouviersupporters is het ook rustig.
Na de zomervakantie gaat ons team druk aan de slag met de
voorbereidingen voor ons 12,5 jarige jubileum in 2023. Samen met u
willen we dit gaan vieren op 2 april, bij de voor velen welbekende locatie
manege De Fruithof in Heteren.
De bedoeling is dat dit een leuke actieve dag gaat worden voor hond en
baas.
Wij zullen u gaandeweg op de hoogte houden van al het leuks dus noteer
de datum vast in uw agenda.
Even nog de welbekende tips bij warm weer:

Laat de hond niet in de auto achter

Ga alleen in de ochtend vroeg en later op de avond wandelen

Ga niet fietsen met de hond

Zorg voor voldoende vers drinkwater

Overdag kun je hersenwerkspelletjes doen

Veel honden vinden een koelmat fijn. Deze kunt u zelf ook maken
door een luchtbed te vullen met koud water. Leg deze echter nooit
in de zon!!
We wensen u veel leesplezier met dit zomermagazine en alvast een hele
fijne vakantie.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
8 juli 2022

Achtergrond: Jill
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Wie vond een nieuw thuis in mei en juni 2022

Pip

Boef

Kaya

Wodan

Koby

Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie
gedaan hebben heel hartelijk bedanken.
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1 januari 2012 heeft de Stichting
Bouviersupporters de ANBI status. Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend
goed doel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De belastingdienst houdt
toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van de ANBI-instelling. De bemiddeling is en blijft kosteloos. De
vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de bouvier.
De stichting heeft door alle donaties en giften van mensen die ons een warm hart toedragen een gezond
positief saldo. Uiteraard zijn wij altijd blij met de donaties die wij ontvangen en kunnen wij op deze manier hulp
bieden aan bouviers die dat nodig hebben.
Van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

570,00
------------

Totaal ontvangen

€

570,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Medische kosten

€

200,00

Portokosten
Bankkosten

-

21,71
35,70

Telefoonkosten

-

42,60

Website kosten

-

7,99

Kosten evenementen

-

174,80
-----------

Totaal uitgegeven
Resultaat
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-/482,80
----------------€
87,20

Herplaatsen? Nooit! Never!
Ik kan me niet voorstellen dat mensen hun hond wegdoen.
Onmogelijk. Dat zou ik nooit doen! Waarom schaf je dan überhaupt een hond aan! Belachelijk!
Dit zijn veel gelezen reacties op Facebook bij een herplaatser.
En dan word je ongeneeslijk ziek. En je hebt niemand in je directe omgeving die de zorg voor je hond kan
overnemen.....
Of je gaat scheiden. Van 2 ochtenden in de week naar fulltime werken en je hond moet dan alleen thuisblijven. Want je
hebt geen budget voor een uitlaatservice...
Of je moet gedwongen, om wat voor reden dan ook, je vrijstaande huis met je heerlijke tuin verruilen voor een flatje.
En je hond, die altijd in en uit kon, is super ongelukkig, hoe vaak je ook aan de wandel gaat.....
Of je hebt je compleet verkeken op het kaliber hond dat je in huis hebt gehaald. Want de vorige was zo makkelijk.
Of de fokker heeft zich verkeken op jouw capaciteit als baas, of niet verteld dat het een pittige hond is die aan een paar
wandelingen per dag niet genoeg heeft. Dat het een werkhond is. En je komt tot de conclusie dat je het niet kunt
handelen. En je bent bang dat het, ondanks alle hulp die je gezocht hebt, uit de hand kan lopen...
Of je zit financieel dusdanig in de problemen dat je niet kan slapen omdat je bang bent eventuele dierenartskosten niet
te kunnen betalen...
Of.....
Of.....
Vul maar in, we zijn het allemaal al tegengekomen bij Stichting Bouviersupporters.
En dan zie je als baas nog maar 1 oplossing. Een fijn nieuw thuis vinden voor je maatje. Hoe zeer dat ook doet.
Ben je dan een slechte baas? Een opgever? Hou je niet genoeg van je hond? Nee! Zeker niet. Hoe dapper is het om toe
te geven dat het je niet lukt? Of het welzijn van je hond te verkiezen boven die van jou? Houden van is ook los kunnen
laten. En dat is alleen maar bewonderenswaardig. En al roep je nog zo hard, je weet nooit in wat voor situatie je kunt
belanden. Ook wij niet.
Maar we zijn er wel voor iedereen in dit soort moeilijke situaties aan de bel trekken. En we veroordelen niemand.
Gewoon niet! Wat we wel doen is helpen. Soms door middel van proberen om te kijken of de hond toch thuis kan blijven
met wat hulp en handvatten. Maar vaak ook om samen met de huidige baas te zoeken naar een fijn nieuw thuis voor
hun bouvier. We kijken wat de huidige baas zoekt, vervolgens of er mensen op zoek zijn naar een bouvier die in dat
plaatje passen of door de hond onder de aandacht te brengen bij onze vele volgers. En dan brengen we beide partijen
met elkaar in contact. Klikt het? Voelt het goed? Dan wordt er vaak een afspraak gemaakt. Klikt het niet of voelt het
niet goed? Dan zoeken we verder. Net zolang tot het wel lukt.
En dat doen we al 12.5 jaar. Met veel liefde en soms ook voor ons met een traan. Want hoe dan ook is er altijd een
verdrietige partij. Het is vaak wel een troost om te weten dat ze goed terecht komen en dat er goed voor ze gezorgd en
van ze gehouden wordt, maar makkelijk is het niet.
En zeg dus nooit nooit, want het kan ons allemaal overkomen....
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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

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 binnenkat 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

Bobby
Bobby is een grote reu met stamboom. Hij is geboren in
mei 2019.
Grote lieve knuffelbeer met het hart op de juiste plaats.
Lieve loebas die niet zomaar uit de weg gaat...en een
schurfthekel aan katten heeft!
Bobby wordt niet bij een gezin met kinderen of bij katten
geplaatst.
Voor Bobby zoek ik iemand die Bobby de liefde kan geven
die hij ook verdient.
Meer over Bobby
https://www.bouviersupporters.nl/bobby.html
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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.

Pip
Pip is een teefje geboren in april 2019 die al langere tijd
op onze website ter bemiddeling stond.
Pip is een vrolijke en zeer actieve hond uit werklijnen. Als
ze op haar gemak is dan vertoont ze normaal rustig en
stabiel gedrag. Ze kan heel goed bij je op schoot komen
liggen en als je haar dan kriebelt dan kan ze dit heel lang
volhouden.
Er waren al een aantal kennismakingen geweest, maar
door diverse omstandigheden nog geen verhuizing van
Pip.
Tot begin mei zich mensen meldden waarmee het wel
eens heel goed zou kunnen gaan met Pip.
Op 7 mei is Pip met haar bazen naar hen toe gegaan en
kregen we dit bericht:
“ Pip is gebleven!
Het ging geweldig goed. Megaveel ruimte en zeer ervaren mensen. Super klik met de reu, ze is al mee geweest naar de
stal. De koeien deerden haar niet. Ze kroop gelijk bij mevrouw op schoot om kusjes geven. Ik zeg al: Pip heeft
gekozen.”
Ook de nieuwe bazen zijn heel blij met Pip. Het gaat heel goed. Zij stuurden ons deze foto’s van Pip en Bouv.
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Kaya
Eind mei 2022 werd Kaya door Hondencoach Bianca op Facebook
gezet.
Kaya is een teefje van 16 weken oud (geboren op 7 feb 2022) en kan
helaas niet bij de huidige eigenaren blijven. Kaya is een hele lieve
hond die graag komt knuffelen. Ze heeft alleen erg veel moeite met
haar rust vinden en met alleen zijn. Dit zorgt voor veel onrust in huis
en in de hond. Ze is heel leergierig, maar moet nog veel leren.
Kaya zit nu bij een tijdelijk opvangadres, maar deze meneer is erg
allergisch en kan helaas geen permanente oplossing bieden.
Paulien heeft contact met Bianca opgenomen om onze hulp aan te
bieden.
Bianca heeft Kaya bij ons aangemeld.
Voor Kaya zocht ze:
Kaya heeft een zeer consequente opvoeding nodig. Het is fijn als er
reeds een hond in huis is waar Kaya haar energie mee kwijt kan.
Kaya kan nog niet alleen zijn, dus iemand die altijd/ veel thuis is en
veel tijd heeft om haar stapsgewijs te leren alleen te zijn.
Iemand die lekker met Kaya cursussen gaat doen zodat ze opgroeit als
een stabiele bouvier.
Na veel contact is Kaya in samenwerking met Hondencoach Bianca op 2 juni herplaatst.
Met de bazen was er gelijk een klik. Kaya woont nu samen met de voormalige herplaatsers Nikan en Brenna.
Nikan en Brenna waren haar gelijk al aan het opvoeden.
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Koby ( nu Sara)
22 juni ontvingen wij een mail van een asiel met een hulpvraag. Bij hun in
een pleeggezin zat een bouvierpup van 4,5 maand of wij wilden helpen met
het vinden van een nieuwe baas.
Koby is een lief Bouviermeisje van 4,5 maand oud. Een guitig pupje met
piekhaar die de wereld nog volop aan het ontdekken is.
Ze zit in een pleeggezin en vermaakt zich daar prima met de honden van
dat gezin. Hoewel ze wat voorzichtig is tegenover nieuwe mensen en
situaties, heeft ze zich snel aangepast. Ze doet alsof ze er al weken woont.
Zindelijkheidstraining, wandelen aan de lijn, nieuwe mensen ontmoeten,
haren kammen, de opvoeding, het opgroeien is in volle gang.
Autorijden vindt ze nog wat spannend en ze kwijlt dan. Volop werk aan de
winkel met zo’n pup, bijna een fulltime job, heel leuk maar ook best
vermoeiend. Maar ze is heel lief, zachtaardig, doet haar best en is op z’n tijd
ondeugend.
Wie wil dit meisje een fantastische toekomst geven? Een pup opvoeden
wordt vaak onderschat, dit kost veel tijd en geduld dus, wees daar wel
bewust van.
Wij gunnen haar een leven vol aandacht, avontuur met leuke cursussen,
lange wandelingen en veel knuffelsessies.
Nu hebben wij een lange lijst met mensen die zich bij ons aangemeld hebben omdat ze op zoek zijn naar een bouvier.
Na overleg kon 1 van hen op 26 juni al kennis gaan maken.
Die kennismaking is goed verlopen en Koby is meegegaan. Koby heet
nu Sara.
Eerste bericht van haar nieuwe bazen:
“Even een update over het superhondje Sara. Ze heeft gisteren heerlijk
geslapen in de auto tijdens de lange rit naar haar nieuwe huis. Ze is
niet misselijk geweest. Onderweg nog even gestopt om haar te laten
plassen. Thuis aangekomen heeft ze kennisgemaakt met de poes. Dat
ging heel goed. Daarna eten in de bench zoals ze dat gewend is.
Gisteravond nog een keer geplast rond 21.00 en 23.00 uur en toen in
de bench om te slapen. We hebben haar twee of drie keer even horen
piepen en daarna niet meer. Vanochtend om 5.30 eruit om te plassen.
Ze had alles keurig opgehouden. Daarna lekker eten en vrij rondlopen
en spelen met de piepbal en het touw.
Net nog even rondgerausd op het grasveld in de voortuin.
Sara doet het uitstekend en loopt vrijuit rond. Wanneer wij bij tafel
zitten komt ze bij ons zitten of liggen. Ze wil wel met de poes spelen
maar die vindt dat niet echt leuk en gaat dan tactisch wat hoger zitten.
Wanneer we zeggen dat ze rustig moet doen doet ze dat keurig.
Onze indruk is dat ze zich bij ons wel thuis voelt.”
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Dana
Vanwege trieste omstandigheden is Dana, geboren in december 2012, in oktober 2021 herplaatst.

10 mei 2022
Dana had een acute
baarmoederontsteking en moest met
spoed geopereerd worden. Daarna ging
het zo fout dat ze een bloedtransfusie
nodig had.
11 mei
Onze Dana is de nacht goed
doorgekomen. Ze heeft een beetje
gegeten en heeft eindelijk geplast en nu
ligt ze weer helemaal in coma. We
proberen haar gekookte kip te geven en
dat gaat goed, maar ze heeft nog veel
nodig. Ze doet wel kwispelen. Het is zo’n
dankbaar hondje.
17 mei
Met De Dana gaat het goed. We denken
dat we nu het ergste gehad hebben, maar
ze vloeit nog wel. Welles waar een beetje
maar het moet weg zijn, vandaag laatste
antibiotica.
Maar ze is nieuwsgieriger, heeft weer
interesse in de balletje en in de
kriebelstruiken. Vrijdag moeten we terug
naar de dierenarts om de hechtingen te
laten verwijderen. Ze heeft een jaap van
13 cm, maar ziet er goed uit.
24 mei
Onze Dana is weer helemaal de oude. Ze
is de hele dag vrolijk en nieuwsgierig.
De hechtingen zijn netjes verwijderd en
ze vloeit niet meer.
Dana is de liefste van alle lieverikken.
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Tinkel
In februari 2016 moest de drie maanden
jonge Tinkel vanwege omstandigheden
herplaatst worden.
In mei 2018 is ze ernstig ziek geweest,
maar gelukkig helemaal hersteld. In
november 2020 moest er een teen
geamputeerd worden.
We hadden gehoopt dat ze nu genoeg
gehad zou hebben, maar helaas moest ze
31 maart 2022 weer geopereerd worden.
Wat bij haar weggehaald is, is goedaardig.
Maar dat was nog niet genoeg.
Na het verwijderen van haar fibroom is ze
niet zichzelf geweest.
Even weer wel, maar 25 april ging ze
minder eten, we dachten spierpijn van de
wandeling met Bouviersupport, daar had ze
de grootste lol vooral het water in en uit.
Maar de 26ste wou ze niet meer eten ook
geen koekje, nu dan gaan de alarmbellen
luiden. Dus temperaturen 40.4 veel te
hoog dus naar de dierenarts. Röntgenfoto's
gemaakt en toch maar antibiotica en
metacam mee.
Een paar keer naar de dierenarts geweest,
extra antibiotica, niet eten natuurlijk,
maagbescherming pff hielp ook niet..
De foto's van Utrecht van 4 jaar geleden
opgevraagd, daar kwam ook niets uit. De
koorts bleef maar aanhouden.
13 mei naar de kliniek in Utrecht geweest.
Daar is een echo gemaakt. Haar
lymfeklieren waren opgezet, maar verder
was er niets te zien.
Er is een biopt genomen en bloed er dit
geprikt dat nu opgestuurd.
De dierenarts daar heeft het vermoeden
dat tijdens de laatste operatie haar
maagzuur niet vlug gezakt is en dat
hierdoor haar slokdarm en of haar
alvleesklier ontstoken is. Voor nu maagbescherming mee.
19 mei ging ze spontaan wat eten, maar wel het vlees, eruit stel je voor zeg dat er medicatie inzit pff.
Gisteravond hebben we telefoon gehad van internist, met nieuws waar we toch blij mee zijn…er zijn geen kankercellen
gevonden. Het blijkt dat ze een flinke maag en slokdarm ontsteking heeft. De vele antibiotica heeft toch geholpen.
Nu alleen maag tabletten geven indien nodig. We zijn zo opgelucht.
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Donna
Donna is in februari 2020 verhuisd.

Bericht van Donna ontvangen op 5 juni 2022.
Het is zondag, dus tijd voor een Zondagse Biecht.....tis Brabant hé.....ik schaam me enerzijds wel maar anderzijds ook
helemaal niet om het op te biechten: ik heb vorige week toen we op weg waren naar de Plas als een ordinaire
straatmeid vreselijk liggen matten op een bospad met een grote zwarte reu !

Ik zal vertellen wat er gebeurde: ik liep netjes op mijn gemakkie met de baasjes kom ik een reu tegen net zo groot als
ik, hij was niet aangelijnd. Ik loop vriendelijk en respectvol en rustig (want zo ben ik) naar die reu toe en in ene zonder
enige waarschuwing valt ie mij vol aan en greep mij serieus bij de strot, ik lag op mijn rug op de grond, zó onbeschoft
en brutaal!!! Nou, na één sprong van mij had ik hém omgegooid en had ík hém serieus bij de strot met mijn filmsterren
gebitje en ik was met gemak aan de winnende hand, heel eng volgens de baasjes, en een lawaai beste mensen......
allebei grommen en grauwen tussen de bedrijven door als echte vechthonden.
Afijn baas d'r bij en trok ons van elkaar af......het was echt een gevalletje van eten of gegeten worden, maar
toch.....ben eigenlijk wel een heel net meisje en het zit me niet lekker dat iedereen gezien heeft dat ik lag te
matten.......
Na de vechtpartij waarbij de reu dus het onderspit had gedolven sloeg ie luid gillend als een speenvarken op de vlucht,
aan toeschouwers natuurlijk geen gebrek!
Baasjes schrokken zich te pletter, ze dachten dat ik hem dodelijk verwond had, dat gegil wat ie produceerde was
verschrikkelijk, nog nooit zoiets gehoord......Maar na enige inspectie zagen ze geen bloed (ook bij mij niet) dus al met al
goed afgelopen.
Moraal van dit verhaal: meisjes vertrouw nooit een vreemde jongen, geef toe dat is toch heel afwijkend gedrag, meestal
laten de jongens de meisjes met rust en gaan niet met ze vechten en zeker met mij niet, ik ben knap en ik ruik heel
plezierig volgens het vrouwtje en ik had me écht heel netjes gedragen tijdens de kennismaking.
Maar onomstotelijk is bewezen: ik kan heel goed voor mezelf opkomen, ik laat me de kaas niet van het brood eten!
Baas van de zwarte reu nam het allemaal heel laconiek op en vertelde dat ie dat wel vaker deed, nou lekker dan, ik zou
zeggen koop een halsband en een stevige riem en ga alleen op pad als tie aangelijnd is!
Dat was dus mijn Biecht zucht....verder ben ik best heel aardig en goed gesocialiseerd hoor.....Liefs Donna.
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Koos
Koos is in februari 2019 herplaatst.

11 mei 2022
Hier weer een kijkje in het dagelijkse leven van Koos.
Meneer houdt de wacht bij mijn 'nieuwe' motor. Je denkt toch
niet dat meneer bang is van voertuigen of kranen.
Nee hoor, hij ligt er gewoon naast en verderop in de straat
zijn ze riolering aan het leggen, wat meneer dus hoogst
interessant vindt.
De werkmannen kennen hem al en groeten hem hartelijk als
hij langs loopt.
Denk niet dat jullie dat kan schelen, hoeft ook niet want de
trimster heeft hem een mooi grof Bouvier-kapsel
aangemeten.
Zo echt lekker ruig en dan naar bloemetjes-parfum ruiken,
het contrast kan niet beter.
Groetjes uit een zeer warm België, nu al 26C en stijgende,
dus Koos is heel blij met zijn zomer-vachtje.

En een voorbeeld van Koos zijn vindingrijkheid.
HIJ MAG NIET OP DE BANK!!!!
Wat doe je dan....niet op de bank dus.......maar toch je zin
doordrijven :-)
Hij doet dit dus al een tijdje, of het lekker ligt weet ik niet.
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Wodan
Wodan is een reu geboren in februari 2016. Wodan is er ontzettend
lieve hond, rustig en wil graag spelen.
Zijn bazen zijn een tijdje geleden verhuisd. Op hun nieuwe adres was
Wodan niet gelukkig. Hij was veel ruimte gewend. Dat was hier niet.
Wodan is toen tijdelijk bij vrienden met een groot erf gebracht. Daar
was hij weer zijn blije zelf en werd het duidelijk dat Wodan beter af
was ergens anders waar hij weer lekker los op een groot terrein kan
lopen.
Nu wil het toeval dat we een mail kregen van mensen die al een hond
via onze bemiddeling hebben.
Nora doet het prima en wij zijn ook heel blij met haar.
Echter, ze wordt ook ouder.
Wij zouden graag een lieve bouvier aanschaffen zodat Nora rustig de
taken over kan dragen.
We hebben kippen die loslopen, kleine kleinkinderen en een grote
werft samen met de buren, waar regelmatig visite komt.
We zoeken dus geen agressieve dominante hond, maar eentje met een
goed karakter. Reu of teef maakt niet uit. Wel graag gestroomd of
zwarte haardos en gezond.
Mag eventueel uit de werklijn, want er is voldoende ruimte, als de
hond maar goed luistert.
Wodan zou hier dus prima passen. Zowel de bazen als de
belangstellenden waren enthousiast over Wodan en elkaar.
Al snel was de kennismaking. Die is prima verlopen. Om een goede beslissing te nemen is Wodan niet meteen
meegegaan. Op 12 juni is Wodan opgehaald. Wodan ging vrolijk mee en de kennismaking thuis is ook prima gegaan.

Vera
Vera is op 21 januari 2017 verhuisd

We zijn met Vera naar de kliniek in Wageningen geweest.
De kleur van haar slechte oog werd anders ze had er meer jeuk aan
en ging meer tranen. (red: Door een vechtpartij bij een van haar vorige
bazen is haar oog beschadigd ) .
Dierenarts dacht aan hoornvlies ontsteking en in beide ogen staar en
hij was bang dat er nog meer achter zou zitten.
Ze ziet helemaal niets met haar oog er zitten geen bloedvaten meer in
en de oogdruk is te hoog. Met druppels eerst de druk wat proberen te
verlagen.
Het andere oog kijkt ze ook tegen een vlek aan en krijgt ze druppels
om de pupil iets te vergroten zodat ze om de vlek heen kan kijken.
Oftewel haar zicht is slecht.
Op 1 augustus wordt haar oog verwijderd.
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In mei en juni waren onder andere jarig

Stevie is al weer 4 jaar.
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Wat ontvangen foto’s
Lui, luier, het luist

Boris is er even niet

Zelfs Max V. krijgt Buddy niet in beweging

Jill is te lui om achter kippen aan te gaan. M’n vorige bouviers
lusten wel een kippetje. Dit is wel een stuk relaxter. Dat vinden
de kippen ook!

Cody is heel relaxt op de camping en zoekt zelf de
schaduw op als het zonnetje te warm wordt.
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Cora doet een bakkie bij Kobus.

Max doet aan katten spotten.

Quin

Nero nog steeds kerngezond en berensterk.
Mo is weer mooi.
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Rio had recent een fotoshoot.

Noor

Babs: Ik graaf al jaren een gat op dezelfde
plek in de tuin. Lekker koel, in de heg zo'n
beetje. En die naïeve baasjes steeds het gat
weer dichten en ik graaf het binnen een
minuut weer open, ha-ha!

Opzij, opzij Jille komt voorbij.
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Just Diesel.

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.

Benno
07-02-2011 – 17-05-2022

Benno is samen met zijn ‘broer’ Borus in juli 2016 herplaatst.

18 mei 2022
Gisteren hebben wij afscheid moeten nemen van
onze grote beer,
onze poezenvriend,
onze trouwe viervoeter.
Dag lieve Benno.
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Nora
28-04-2010 – 17-06-2022

Omdat Nora nog al fel kon reageren op andere honden, vooral als ze samen uitgelaten werd met de andere hond was het beter
dat zij ging verhuizen. In maart 2013 is zijn naar haar nieuwe thuis gebracht.

Afgelopen vrijdag 17 juni hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze bouvier Nora.
Tot het laatst toe alles gedaan, maar het ging niet meer en toen de moeilijke beslissing moeten nemen om haar in
te laten slapen. We hebben haar een mooie rustplaats kunnen geven in onze tuin bij onze vorige vier bouviers.
Nora kwam bij ons in maart 2013 via bemiddeling van Jantina en is een fantastisch lieve en trouwe bouvier
geweest. We hebben haar een goed leven kunnen bieden met veel vrijheid op onze boerderij in Meteren.
Het is echt een gemis nu zij er niet meer is, maar ja zo gaat het nu eenmaal..
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Basco
13-09-2010 – 20-06-2022

In september 2010 kwamen Grietje en vermeende vader Duncan vanuit een Belgisch asiel naar het asiel in
Balkbruggen. Zij zaten daar een aantal dagen toen Grietje beviel van 5 puppen.
Een van de puppen was Basco.
Basco had al enige tijd last van zijn leeftijd. Hij is met momenten wat verward en heeft last van zijn heupen, maar
heeft nog steeds heel veel lol.
20 juni ontvingen we dit bericht:
“Onze kanjer hebben we vandaag moeten laten inslapen. Basco heeft eindelijk rust”
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Iris
27-3-2010 – 23-06-2022

Iris is in mei 2016 verhuisd.

Iris was al een tijd aan het kwakkelen met haar gezondheid. Steeds kwam ze er weer bovenop.
De prednoral kuur kreeg haar lymfeklieren niet meer rustig. Sinds zondagavond (19-6) kreeg ze haar geweekte
brokken met geraspte hondenworst niet meer door haar keel. Alleen nog dunne plakjes worst. Het slikken ging
achterruit.
Donderdag 23 juni is de dierenarts geweest en is Iris in haar vertrouwde omgeving ingeslapen.
Ik heb haar in mijn armen gehouden tot ze over was gegaan naar een plek zonder pijn en lichamelijk ongemak.
Wij missen haar.
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Zara
11-12-2011 – 28-06-2022

In december 2017 werden Zara en Cindy ter bemiddeling aangemeld. Ze zijn samen verhuisd.

9 weken geleden kon Zara na een wandeling niet meer in de auto komen en ging met haar achterpoot slepen.
De dierenarts kon niets vinden.
Naar een andere dierenarts gegaan en die heeft haar onder narcose onderzocht en constateerde dat ze botkanker
had. Mevrouw is naar de dierenarts gegaan en heeft daar samen met de dierenarts besloten om Zara te laten
inslapen terwijl ze nog onder narcose was.
Woensdag (29-6) is haar as uitgestrooid in het bos waar ze zo graag liep.
Sara is bijna 11 geworden.
Cindy doet het ondanks haar artrose nog redelijk goed en is bijna 12 jaar.
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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
Mascha op 06 55814099

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

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

Sam was ook in Friesland
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