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Donna voelt zich happy!

Algemeen Nut
Beogende Instelling
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Van de bestuurstafel.
De afgelopen twee maanden hebben 4 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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De laatste tijd komt het vaak voor dat wij een boef in bemiddeling
krijgen waarvan de baas is overleden.
Nabestaanden zitten soms met de handen in het haar en vinden
gelukkig steeds vaker de weg naar ons.
Ook dierenartsen door heel Nederland zijn steeds vaker van ons
bestaan op de hoogte.
In sommige gevallen heeft de baas keurig vastgelegd wat er met de
hond moet gebeuren als hem/ haar iets overkomt.
Maar in de meeste gevallen is dat niet zo helaas.
Heeft u als hondeneigenaar daar wel eens over nagedacht, heeft u iets
vastliggen of zijn familie, vrienden, kennissen op de hoogte van uw
wens ?
Een jonge of oude baas maakt in dit geval niet uit, iedereen kan iets
overkomen.
Even wat tips van ons op een rijtje:








Zorg dat paspoort, stamboom en alle bijbehorende documenten
op 1 plek liggen.
Zorg dat de hond met chipnummer juist geregistreerd is (dit is
wettelijk verplicht) en leg deze informatie met inlog en
wachtwoordgegevens op een veilige plek.
Laat uw dierenarts weten wat u met de hond wilt.
Leg de contactgegevens van de dierenarts bij de documenten
van de hond.
Leg ook onze contactgegevens bij de documenten van de hond
indien er herplaatst moet worden.
Heeft u een “potje” voor de hond, geef dit aan. Het kan zijn dat
de hond tijdelijk naar een noodopvangadres of pension moet
waar het “potje” voor gebruikt kan worden.
En wellicht het allerbelangrijkste, informeer familie, vrienden
en kennissen waar ze alles van de hond kunnen vinden en wat u
wilt dat er met de hond gebeurt bij eventueel overlijden of
ziekte.

Iedere baas wil het allerbeste voor zijn/ haar hond dus is het erg
belangrijk om alles goed beschreven te hebben.
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
4 november 2022

Achtergrond:
Drie ezels, twee stoïcijns en de derde, Jille, hyper de hyper.
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Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2022

Ziggy

Polleke

Joep

Puk

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 2022 t/m 31 oktober 2022 heeft Stichting Bouviersupport ontvangen van:
Donaties en van Vrienden

€

485,00
------------

Totaal ontvangen

€

485,00

Daarvan is het volgende uitgegeven aan:
Bankkosten

-

35,70

Telefoonkosten

-

42,60
-----------

Totaal uitgegeven

-/-

78,30

Resultaat

----------------€
406,70

Achtergrond : Raanske en Dio bij de Asterdplas
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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

Babs
Babs een teefje met stamboom uit een werklijn. Ze is
geboren in maart 2018.
Babs is enthousiast, wild, lief maar opdringerig.
Ze valt uit naar andere dieren. Blaft en jankt als ze alleen
is en heeft regelmatig spullen vernield.
Voor Babs zoek ik iemand met voldoende ruimte in huis
en tuin.
Een ervaren baas die voldoende overtuigingskracht heeft,
waarbij Babs zo weinig mogelijk alleen is, weinig prikkels
krijgt en er daardoor geen (buurt)overlast is.
Een drukke buurt is geen optie, een landelijke
omgeving/afgebakend erf wel.
Meer over Babs
https://www.bouviersupporters.nl/babs.html
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Noah
Is een reu die geboren is in augustus 2014.
Noah zou bij een teef kunnen, bij reuen is hij vrij dominant.
Bij kinderen is hij lomp. Hij kan niet met katten.

Noah zijn baas is overleden. Noah woont nog in dat huis en
wordt meerdere keren per dag uitgelaten en verzorgd.
Er wordt met spoed een nieuwe baas gezocht met veel tijd
en ruime tuin
Meer over Noah https://www.bouviersupporters.nl/noah.html

Bo
Bo is een reu geboren in oktober 2019
Bo is een schatje voor eigen mensen, maar hij kan bang
zijn voor onbekende mensen en dieren. Zijn primaire
reactie is dan om uit te vallen. Kent hij je en vertrouwt hij
je, dan ben je zijn grootste vriend en doet hij alles voor
je. Hij is een echte flirt en mag graag vrijen.
Bo moet echter kort gehouden worden, want hij heeft de
neiging de grenzen op te rekken als dat kan. Hij is een
goede waakhond en erf hond, maar hij heeft duidelijke
leiding nodig. Hij is leergierig, trouw en speels.
Voor Bo zoek ik:
Bo is een waakhond en erf hond. Ideaal zou een woning
zijn met een geheel afgesloten erf waar hij waakhond kan
zijn en lekker bij de baas in de buurt kan zijn.
Meer over Bo
https://www.bouviersupporters.nl/bo11.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.

Ziggy (en Koos)
Vanwege omstandigheden werd er voor Ziggy een kruising bouvier x
labradoodle een nieuw thuis gezocht. Toen het vorige magazine
verscheen was hij een week op proef mee.
Nog voor die week om was kregen wij al het bericht dat Ziggy bleef.
Hij is de nieuwe vriend van Koos.
Koos en Ziggy hebben even onderling het een en ander uitgesproken
met een hoop lawaai, maar weinig actie. Ze hebben respect voor
elkaar. Ze lopen samen naast elkaar door het bos en in de tuin.
Ze rennen ook al beiden achter Koos zijn bal aan, al laat Ziggy het
apporteren aan Koos over.
Ziggy is wel onwennig, hij kijkt de kat uit de boom, iets wat de vorige
eigenaars zeiden dat hij ging doen. Koos is helemaal happy.

De oude baasjes zijn heel verdrietig maar blij met waar Ziggy nu
woont. Dit is precies wat ze hoopten en Ziggy zo gunden.

Koos is geknipt over twee weken gaat Ziggy ook. Hij gaat super en speelt met Koos. Ze rennen regelmatig om het
hardste door de tuin. Kunnen wij fijn stofhappen.
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23 september:
Ziggy zijn zelfvertrouwen is aan het groeien. Hij twijfelt niet
meer als hij eten of een snoepje krijgt. Hij ligt rustig in Koos
zijn mand te slapen. En hij speelt zelfs met Koos zijn heilige
bal! Hij heeft wel ontdekt dat hij dat NIET dicht bij Koos moet
doen!!!
Vanmiddag even veel gegrom, gespring en wat heen en weer
bijten. Koos heeft heel duidelijk gemaakt dat, dat aftandse stuk
leer, dat vroeger een bal was, toch echt van hem is. En dat
Koos, ondanks dat hij heel veel toelaat, toch een
tree hoger op de ladder staat.
Samen wandelen is leuk, zeker als ze tegelijk aan dezelfde
grasspriet staan te snuffelen en dan tegelijk op die éne
grasspriet een "pee-mail" willen achterlaten.
Koos is wel alerter op de dieren in de omgeving terwijl ik dat
niet verwacht had door Ziggy's poedelgenen. Een konijn op een
halve meter? Die ziet Koos wèl terwijl Ziggy maar weer gaat
zitten omdat Koos weer niet doorloopt.
Ondertussen leren ze van elkaar, zowel goede als foute dingen.
Ziggy heeft "deze kant" geleerd (waar moet ik wandelen op
straat?) en Koos heeft geleerd om tegen het raam op te
springen als hij binnen wil. Ziggy goed, Koos fout. Maar zo zijn
er veel voorbeelden hoor.
Vanmiddag nog tijdens het wandelen: dikke boomstam over het pad en Koos wilde dat pad in. Terwijl we normaal een
hond de route niet laten bepalen mocht hij deze keer de weg kiezen... als hij maar over de boom sprong. Ziggy
volgde zijn voorbeeld en sprong zonder te twijfelen terwijl ik rustig langs die boomstam stapte.
Kortom, te veel om te vertellen. Maar we gaan lekker zo met z'n vieren.

Ziggy is inmiddels ook geknipt.
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7 oktober
Natuurlijk weer geen camera mee....maar we zijn vandaag met Koos en Ziggy het honden-vrijloop-terrein in gegaan.
Daar was een baasje met zijn Hazewindhond, die Koos en Ziggy meteen aangaf te willen spelen, we waren nog niet
binnen of onze twee vlogen als een gek op die hond af. Nu kunnen de onze wel rennen, maar na twee rondjes kwamen
beiden afdruipen, bekaf!!! Dat ging wel heel erg hard. Dus wij lopen verder, op een bepaald moment komt die
kruisraket van een windhond langs rennen (tyfus die gaan hard!)....
Koos kijkt, denkt, zoek het maar uit, ik doe niet meer mee.....Ziggy vliegt er achteraan, na 50m.....hijg hijg hijg....ik
geef ook op.
Echt humor....dit was beetje te veel voor onze twee....ze dacht die wel even te volgen....ze sliepen thuis overigens de
rest van de middag

Foto is van een andere wandeling.

23-10
Ziggy is helemaal gelukkig met zijn vriendje Koos, en andersom, maar hij is bang voor vreemden.
En ik ben helemaal gelukkig met mijn buurtbewoners en met iedereen die ik in het bos tegenkom.
We zijn heel druk bezig met "vreemden ontmoeten". Vandaag zeker zes of zeven keer een praatje gemaakt met
vreemden waarbij Ziggy zich heel ongemakkelijk voelde. Maar ik geef niet op. Hij zit tegenwoordig naast
mij ipv achter mij als we vreemden ontmoeten. En iedereen werkt mee als ze horen dat hij bang is voor vreemden. De
meesten negeren hem, wat hij graag wil, en praten wat met mij.
Maar sommigen pushen hem toch een beetje. Ze nodigen hem uit om te komen snuffelen maar dat is nog een
brug te ver.
We komen er wel, daar twijfel ik geen moment aan. Hij heeft een rugzak, maar het maakt mij niet uit wat daar in zit. Ik
kijk niet naar zijn rugzak, we zijn gewoon begonnen vanaf nul. Het NU telt en hij zal dat snel genoeg leren, het verleden
is voorbij. Dag, rugzak!
Ziggy en Koos, geen twee maar vier poten op één buik.
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Tinca
Eind juli 2022 ontvingen wij een mail
waarin stond dat vanwege
omstandigheden Tinca bij een
tijdelijk opvangadres verbleef waar
zij niet kon blijven.
Na de kennismaking, een paar
wandelingen en proefnachtjes
logeren werd de beslissing genomen
dat Tinca bleef.
Bericht 2 oktober
Hey hey
Hier een update over Boef en Tinca.
Het gaat super op een paar dingetjes na waar wij aan moeten
werken
Ze kan niet samen spelen en ze kan er ook niet tegen als ik met
Boef speel. Dan wil zij ook spelen, maar dan met mij en niet met
Boef.
Het is 4x misgegaan waarbij het toch wel tot een serieus gevecht
is gekomen en wij dus ook met boef naar de dierenarts moesten.
We hebben even gedacht dit kan zo niet meer. Maar we zetten
door en het gaat steeds beter.
Ze zijn ook in de ochtend alleen thuis en gewoon samen, daar dat
Tinca alle deuren gewoon kan open maken hahaa.
Tinca eist graag alle aandacht wat we niet toegeven maar ze kan
wel heerlijk bij je liggen.
Haar safe place is toch wel de auto geworden. Nu Het wat kouder word liggen ze samen op de bank 1 erop en 1 ervoor.

Polleke
Polleke, een lief teefje, die geboren is in juni 2017 werd eind september bij ons
aangemeld. Er was enige haast bij de herplaatsing. Haar baasje was zeer ernstig ziek en
zou binnen niet al te lange tijd komen te overlijden.
De bazen van Jille wilde heel graag met haar gaan kennismaken.
Hun verslag:
Op de terugreis van vakantie…en de komst van Polly
Op onze terugreis met de camper vanaf Corsica appte onze dochter met daarin een link
van Bouviersupporters.
Is Polleke ook een vriendinnetje voor Jille? (zie ook magazine april 2022), want bij jullie
hoort wel een tweede boef! Ja inderdaad zo was het al ca 30 jaar geweest; elk een boef.
Jille (6 jarige reu) was echter nog maar een half jaar bij ons en had in het begin zo zijn
dominante streken, maar tijdens onze 6 weekse camperreis was het vertrouwen in elkaar
erg gegroeid.
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Na ampele overwegingen besloten we de „boefdames‟ te contacten en zo kon
het gebeuren dat we in het Brabantse een „date‟ hadden met Polleke, een teefje
van 5 jaar, die een ander mandje nodig had. De bazin was zeer ernstig ziek en
kon „haar alles‟ niet meer verzorgen…!
Samen met de buren, die inmiddels het verzorgen en uitlaten van Polleke op
zich hadden genomen, maakten we kennis met de bazin en haar bouvier.
We besluiten om met de twee boeven een wandeling te maken, eerst aangelijnd
en vervolgens ook los. Geweldig, relaxed en nagenoeg geen stress. Dit moet na
een gewenperiode wel goed kunnen komen als ze onder een dak gaan wonen,
zo was ons aller mening.
Jille is na de wandeling ook even bij de zieke mevrouw binnen geweest om
kennis te maken. Ja….en daar was Polleke toch wel even „de muts‟. En Jille, „zo
verstandig als ie is‟, begreep dat!
De zeer zieke bazin fleurde op toen ze zich realiseerde dat haar liefde na haar
overlijden een goed nieuw thuis kreeg en ook een maatje. Ze zou de volgende
dag reageren na samenspraak met haar moeder.
In dezelfde week van de kennismaking wordt Polleke door de buren nog bij ons
in Friesland gebracht.

In de dagen die erop volgen geven we de beide boeven hier
thuis veel aandacht (en taalles…), wordt het een nacht op
de bank slapen om Polly vertrouwen te geven, regelmatig
even bulderend corrigeren bij een „grauw en snauw‟ en
foto‟s en filmpjes sturen naar haar (oude) bazin.
Die geniet van onze berichten, voor zover nog mogelijk,
vernemen we.
En dan komt er na een dikke week het vervelende bericht
dat mevrouw is overleden.
“Via de Stichting Bouviersupporters werd hier op de valreep
een nieuwe baas voor een geliefde bouvier gevonden, kreeg
ze nog berichten hoe het haar geliefde boef verging in haar
nieuwe omgeving, fleurde daar nog van op en is, wetend
dat ook haar geliefde boef een fijne plek had, rustig
ingeslapen”
Hulde “Boefdames” jullie zijn Toppers voor Mens en Dier!
Bauke W en Lutske de H
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Joep
Joep een jonge reu was te sterk voor zijn bazin daarom werd er een
nieuw thuis gezocht.
De kennismaking met Joep was 9 oktober en is zeer goed verlopen
Brando en Joep moesten even de positie bepalen met wat gegrauw en
naar het leek een hap.
Daarna waren ze meteen okay. Douska is er even erbij geweest en dat is
was een iets pittigere begroeting. Zij is weer naar haar kennel gegaan.
Deurtje dicht, is haar veilig territorium.
Beetje bij beetje laten wennen werkt beter bij haar. Voor Joep was anders
ook te veel. We laten ze elke dag in alle rust aan elkaar wennen.
Brando en Joep accepteren elkaar helemaal.
En na een middag zie je de erfhond/de werklijn in de hond al opbloeien.
Joep kan zich helemaal laten gaan Het erf is omheind, dus de
verdedigingslinie is duidelijk.
Wandelen gaat zonder problemen, geen getrek, geen krimp naar
voorbijgangers (brommers, auto‟s) … zijn baasjes waren enorm verrast
over hem.

Mo
Mo is 6 maanden geleden bij ons gekomen via jullie bemiddeling.
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We kunnen wel zeggen dat het een uitstekende match is gebleken.
Hij is zeer trouw aan ons en speelt dagelijks met Senna. Het zijn twee deugnieten samen.
Mo, ik, had de dag van mijn leven, mijn vrouwtje had namelijk een fotoshoot aangevraagd.!!
Alleen ik op de foto, maar natuurlijk ook samen met mijn maatje Senna en met mijn beide baasjes.
We kwamen in een hal, ik snapte er niets van…zo was ik in een schuur, een gezellige huiskamer, op een balkon, tussen
de bladeren, op een Grieks eiland, enz.
Te veel om op te noemen joh.! Dat waren natuurlijk de decors, hihi.
En we deden het uitstekend.! Jawel, en dat zonder extra koekjes ofzo.
Zie hier (de oranje) een van de mooiste foto‟s van mij (daar gaat het in dit stukje natuurlijk over), maar we willen jullie
een paar anderen niet onthouden.
Mo heeft een prachtig leven bij ons, en we hopen nog lang van hem te mogen genieten.
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Puk
Is een reu geboren in januari 2012. Vanwege het overlijden van zijn baas en het andere hondje
zat Puk nu heel veel alleen thuis en dat vond hij niet leuk. Ook bij de dagopvang werd hij
doodongelukkig.
Daarom werd hem een nieuw thuis gegund bij mensen die niet fulltime werken of thuiswerken,
zodat Puk minder alleen is. Mensen die hem de aandacht kunnen geven die hij verdient.
Nu waren er belangstellenden die heel dicht bij Puk wonen. Er was alleen 1 dingetje zij hebben
een kat en van Puk was het niet bekend hij hoe daarop zou reageren.
Omdat ze zo dicht bij elkaar wonen is het baasje van Puk met hem gaan kijken hoe hij zou
reageren.
Bericht van de mogelijk nieuwe bazen: Het was een
fijne kennismaking.
De kennismaking met de kat verliep zonder drukte of jachtinstinct. Hij
onderzocht de woonkamer heel nieuwsgierig.
Tijdens een wandeling was het een energiek en nieuwsgierig gebeuren. Puk
is in een uitstekende conditie en luistert goed naar A.. Hierin moet ik mezelf
natuurlijk nog bewijzen, maar als we aan elkaar gewend zijn, zal dat ook
weinig problemen gaan opleveren.
A. heeft er een goed gevoel bij dat Puk bij ons past. Ik heb mijn man via
WhatsApp video laten meegenieten en die was ook meteen enthousiast.
Tegen A. heb ik gezegd dat ik het bij haar laat wanneer ze er klaar voor is
om Puk over te dragen. Ze heeft aankomende week herfstvakantie en haar
dochter wil dan komen om afscheid te nemen. Het zal ongeveer volgend
weekend worden dat Puk zal verhuizen.
Verder hebben we alles besproken: voer, dierenarts, gewoonten enz. Ook gaf
ze aan dat ze ervoor open staat om op te passen als we onverhoopt een dag
weg moeten en de hond niet mee
kan. Dat zal zeer zelden voorkomen,
maar het is heel fijn om die
mogelijkheid achter de hand te
hebben.
Vrijdag 21 oktober is Puk gebracht.
“ Puk heeft best nog even tijd nodig om te wennen en wij natuurlijk ook aan
hem. Hij liep gisteren veel te ijsberen en pas in de avond werd hij rustig. Was
toen heel moe. Hij drink echt heel veel. De eerste nacht is hij goed door
gekomen. Hij had wel op de grond geplast. Waarschijnlijk door de nieuwe
omgeving en de stress.
Wij moeten onze gewoontes nog aan elkaar aanpassen.” ( ijsberen en veel
drinken horen wij veel vaker na de herplaatsing)
26 oktober:
Middagwandeling in het bos van Sleenerzand. Puk wil graag een grote
actieradius, maar hij laat zich goed terugroepen. Gisternacht kwam 'de man die
op zondag het vlees snijdt' thuis en ik ben in de hal bij Puk gaan zitten. Hij was
verbaasd dat er een auto in de nacht aankwam, maar begroette P. heel
vriendelijk en zonder een enkele blaf.
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In september en oktober waren onder andere jarig

Op 7 september heeft Amber haar 13de verjaardag gevierd.

Hoera Donna is 7 jaar.

En Babs is al weer 9 jaar geworden.
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Wat ontvangen foto’s

Blitz is weer netjes.

Levi racen in Denemarken
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Kopje koffie Buddy?

Kroelkip Mo

Cita

Diesel

Diesel

Donna en vriendin Lila

Sasja

Logan
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Moon, foto tussenstop bij een 15 km wandeling.
Het gaat heel goed. Met het y-tuig is wandelen een pretje. Dikke
maatjes deze 2.

Jille en Polly hebben het al in de gaten: Het wordt op een houtje bijten…..
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Donna: T’is weer voorbij die mooie zomer..

Joep leert brandhout verzamelen.

Raanske en Dio bij de Asterdplas

Vera verstopt zich als vrouwtje aan het schoonmaken is.

Spike
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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.

Cindy
17-11-2010 – 01-09-2022

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

3 maanden na Zara is nu ook Cindy overleden.
2 september kregen we daar bericht over.
Cindy is gisteren ingeslapen. Ze zakte zo door haar achterpoten heen en kon niet meer opstaan.
Ze is gecremeerd en haar as is uitgestrooid waar ook de as van Zara ligt.

Pagina 19

Floor
01-09-2008 – 01-09-2022

Ook op 2 september ontvingen het bericht van het overlijden van Floor
Beste bouviervrienden,
Op 6 september 2010 heb ik via jullie bemiddeling Floor om mogen halen bij de familie V. in G.
Gisteren heb ik mijn lieve schat in moeten laten slapen. Ze was die dag 14 jaar geworden.
Er was jaarlijks nog contact met de familie en waren we blij als ze weer „n jaartje ouder werd.
Het was zwaar om die keuze in het belang van Floor te hebben moeten maken.
Ik ga mijn meisje enorm missen, want wat ik hield ik veel van haar.
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Roos
06-10-2012 – 23-09-2022

Roos is in mei 2017 bemiddeld.
25 september kregen we het bericht dat Roos vrijdags na een operatie is gestorven.
Wir wissen jetzt, es war ein Hemangiosarcoom, der Arzt meinte auch, daß sich schon Metastasen im Gehirn
gebildet hätten. Wir können es immer noch nicht begreifen wir hatten eine Woche vorher noch das Blut
untersuchen lassen, da war alles okay. Wir wollten das wissen, weil sie am 6. OKTOBER 10 Jahre geworden wäre.
Sie war so ein Schatz, sie fehlt uns so sehr. Liebe Grüße, Theo und Hilde.
Vertaling
We weten nu dat het een hemangiosarcoom was. De dierenarts zei ook dat er al uitzaaiingen in de hersenen waren
ontstaan. We kunnen het nog steeds niet begrijpen. We hebben een week eerder het bloed laten testen en alles
was in orde.
We wilden het weten omdat ze op 6 OKTOBER 10 zou zijn. Ze was zo'n lieverd, we missen haar zo.
Vriendelijke groeten,
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Jarno
08-06-2011 – 10-10-2022

In ons vorige magazine heeft u kunnen lezen hoe Jarno na diverse mislukte herplaatsingen zijn for ever home
gevonden had.
Dat het maar voor zo‟n korte tijd was heeft niemand kunnen bedenken.
9 oktober kregen we aan berichtje:
“Jarno heeft de nacht van vrijdag op zaterdag een soort van kortsluiting in zijn hoofd gehad. Heel erg hijgen en
zwaar ademen en kon niet goed lopen. Later ook niet op de achterpoten staan. Hij zakte zo weer in.
Uiteindelijk zaterdagmorgen naar de dierenarts. Foto van de buik was goed alleen veel gasvorming in de darmen
dat kan duiden op een ontsteking.
Dus toch zijn kop. 3 spuiten gehad. Voor de ontsteking en zijn kop en misselijkheid. Gisterenavond ging het
gelukkig alweer beter en kon hij lopen. Eten gaat met kleine beetjes en veel slapen op dit moment. Gelukkig knapt
Hij geleidelijk aan weer op.
Helaas ontvingen we 11 oktober het volgende bericht:
“Jarno is gisteren overleden.
Hij hoestte gisteren ook, het vermoeden was kennelhoest.
Hij was benauwd maandagavond en hebben we hem naar de slaapkamer gebracht en daar sprong hij op bed wat
normaal niet mag maar nu eenmalig wel.
Ik een paar keer bij hem gaan kijken en heb met hem geknuffeld.
De 4e keer dat ik bij hem kwam was hij overleden.
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Myra
02-09-2010 – 14-10-2022

Onze Myra ging heen, net zo snel als ze kwam. Na een bezoek op haar huisadres, keek ze ons aan, met grote
bruine ogen, nemen jullie me mee. Ze zat in een heel druk gezin met veel honden, waar ze niet tot haar recht
kwam.
Vanaf dat moment, die dag, tot aan gisteren was Myra één groot feest. Zo lief, zo makkelijk, zo'n allemansvriend.
Haar grootste plezier was mee met de auto en anders gewoon erin liggen om op de uitkijk te liggen of eronder om
niet in de zon te hoeven liggen.
Zes jaar heeft ze bij ons doorgebracht. Tot eergisteren waar ze opeens van een levendige hond in een zielig muisje
veranderde. Haar bloedwaarden bleken heel slecht te zijn. Er is nog getracht haar beter te maken maar het mocht
niet zo zijn. Ze rust nu naast haar makkers.
Dag lieve Myra
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Tinkel
15-12-2015 – 22-10-2022

Onze pechvogel Tinkel is niet meer.
In februari 2015 kregen wij een telefoontje of we een pup wilde adopteren
Natuurlijk we zijn 27 februari gaan kijken en hebben haar gelijk in ons hart gesloten. 9.5 weken was ze een
dondersteentje maar o zo lief.
Ondanks dat ze veel ziek is geweest in haar jonge leventje kwam ze er steeds weer bovenop, en leefde haar leven
dubbel met maatje Delko en daar kwam haar Cooper 3 jaar geleden ook bij de laatste 2 jaar samen..
25 juli dit jaar werd ze weer eens geopereerd. Dit keer aan haar poot. Sindsdien bleef ze ontstekingen houden met
veel antibiotica en op het laatst prednison.
Helaas werd haar immuunsysteem steeds zwakker en zagen kwaadaardige cellen hun kans, om in paar dagen tijd,
zich in al haar lichaamsvocht te vermenigvuldigen en kreeg ze het zwaar, dit gevecht kon ze helaas niet winnen.
Op vrijdagavond kregen we de uitslag en zaterdagmiddag hebben we haar thuis in alle rust laten gaan. Lieve, lieve
Tinkel ons prinsesje we missen je zo.
Je blijft altijd in ons hart.
Dag mijn allessie.
Je mocht maar 6 jaar en 10 maanden worden
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Stichting
Bouviersupporters
Oostendorperweg 57 / z
7481 VE Haaksbergen
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
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:
december 2022

Heeft u tips,
wetenswaardigheden,
evenementen die u onder de
aandacht wilt brengen?

Stichting Bouviersupporters
werkt samen met

Wilt u meeschrijven
voor het bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

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

Jille in zee bij Corsica.
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Wilt u,
naast meeleven, meelezen,
misschien zelfs meeschrijven,
ook een meer actieve invulling
geven aan de herplaatsen asielbouviers?

