VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		
VZW Canisha is een in december 2011 nieuw opgestarte
assistentiehonden-vereniging. Het nieuwe slaat op de
opgerichte VZW, want ons team heeft al jaren ervaring in
de wereld van de assistentiehonden. 'Assistentiehonden'
is een verzamelnaam voor diverse soorten hulphonden,
maar het doel is eenduidig: 'Een persoon met een
beperking bijstaan in het dagelijkse leven om zo de
autonomie te vergroten voor een betere integratie in de
maatschappij'.

Eager apporteert

Al veel aanvragen!

De afgelopen maand hebben we veel aanvragen gekregen. We
hebben dan ook veel tijd gestoken in de behandeling van de aanvragen via interview en het verwerken ervan. We hebben een
aantal aanvragen kunnen goedkeuren. De aanvragers beseffen
dat het nog een tijd gaat duren vooraleer ze een hond ter beschikking krijgen.
Vorige maand hebben jullie kennis kunnen maken met onze
vereniging. In dit artikel zullen we iets dieper ingaan op onze belangrijkste specialiteit: hulphonden.
Hulphonden worden ingezet voor mensen met een motorische
beperking. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de mensen in
een rolstoel moeten zitten. Een persoon die bijvoorbeeld een
handicap aan de handen heeft maar wel perfect kan lopen, kan
heel veel baat hebben bij een hulphond.

Wat zijn de taken van een hulphond?

Een hulphond leert een basisset van ongeveer 40 commando's.
Naast het bekende zitten, liggen en staan en een aantal in de
hondenschool bekende commando's zoals bijvoorbeeld zit voor,
komen speciale commando's aan bod.
Zo hebben we twee manieren van 'blijven', één waar de hond
van op afstand teruggeroepen wordt, een ander waar de persoon
terug naast de hond moet komen. De hond wordt geleerd dat het
best lang kan duren om op een bepaalde plaats te blijven zelfs
wanneer het baasje niet te zien is. Alhoewel de hond met zijn
baasje overal binnen mag, is het niet zo interessant om met de
hond een porseleinwinkel binnen te stappen. Zijn staart zou er
wel eens voor kunnen zorgen dat een bepaalde vaas in een pakket onderdelen moet aangekocht worden en dat de hobby van
het baasje lijmen wordt.
Het apporteren wordt aangeleerd met diverse voorwerpen zoals een gsm, maar ook geldstukken. Het dragen van brieven. De
hond leert zonder problemen metalen voorwerpen apporteren.
Dit is iets wat honden niet vanzelf doen. Probeer het zelf eens bij
je hond. Vraag hem maar eens een lepel op te rapen en te dragen!
We leren de honden voorwerpen af te geven op twee manieren.
Eerst leert de hond pas los te laten wanneer de persoon het voorwerp vast heeft. Dit is nodig omdat bepaalde mensen door spasmen hun handen niet vlug en vrij kunnen bewegen. De hond
moet kunnen wachten tot de persoon het voorwerp echt vast
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heeft. Een tweede manier is het voorwerp laten vallen, meestal
in de schoot.
Een hulphond leert ook op commando in een bepaalde ruimte te
blijven en komt er pas uit wanneer dat aangegeven wordt. Verder leren we de hond ook achteruit stappen, vooruit lopen.
Andere dingen die hulphonden aanleren, vooral in de eindafwerking, zijn afhankelijk van de noden van de aanvrager: deuren en kasten open en dicht doen op verschillende manieren,
gordijnen open en dicht trekken, de lift oproepen, betalen aan
de kassa. Enz.
Naast de technische vaardigheden heeft een hulphond ook een
sociale taak. Een hond moet uitgelaten worden, er moet mee gespeeld worden. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde mensen met
een handicap uit hun sociaal isolement komen en zo via de hond
meer contacten krijgen met de maatschappij.

Waaraan moet een hond voldoen om
hulphond te mogen worden?

De honden moeten groot genoeg zijn om een aantal taken in de
hoogte te kunnen uitvoeren, bv. op de knie van een persoon in de
rolstoel iets aanreiken. Ze moeten sterk zijn, omdat ze soms een
rolstoel vooruit moeten trekken. Ze moeten heel goed en heel
graag apporteren en dragen, dit met een heel zachte beet om
de goederen die ze dragen niet stuk te bijten. Wist je dat we dit
testen door de hond een ei te laten dragen? In het begin moeten
we er soms een pan onder houden zodat we meteen een omelet
kunnen bakken. Dit is echter geen aangeleerd gedrag. Ze hebben
heel veel geduld, soms liggen ze uren bij hun baasje te wachten,
bijvoorbeeld tijdens het werk. Ze hebben een uitgesproken 'will
to please'. Ze moeten in staat zijn om zonder schrik door het leven
te gaan. Uitdagingen zijn bv. het nemen van bus, tram en trein.

Welke rassen?

Onze voorkeur gaat naar golden retrievers. Wij vinden ze het
gemakkelijkst voor de opleiding. Verder gebruiken we ook labradors, maar dan liefst de blonde labradors. Vooral de bruine
labradors hebben nogal wat temperament en het duurt langer

voor assistentiehonden
om ze volwassen te krijgen. Een derde
ras dat we aankopen voor opleiding is de
flatcoated retriever. Alhoewel deze drie
rassen onze favoriet zijn, zoeken we ook
nog naar andere oplossingen. Andere rassen die in aanmerking komen zijn bvb. de
labradoodle (kruising tussen labrador en
grote poedel). De labernese (http://www.
mira.ca/en/our-dogs/8/the-labernese_37.
html) is een ras gekweekt door een zustervereniging in Canada. We proberen al
jaren om zo een hond te bemachtigen om
ervaring mee op te doen, tevergeefs echter. In 2006 zat ik bijna op het vliegtuig,
we hadden ook de fondsen gekregen via
een serviceclub. Maar de voorzitter van de
vereniging MIRA was op het laatste moment van gedacht veranderd. Wanneer
onze fondsen het toelaten, zullen we weer
een poging ondernemen.

Eager, de flatcoat

We hadden het daarnet over een flatcoated retriever, dit brengt ons bij Eager. Eager is ondertussen gecastreerd. Ik moet
zeggen, na twee dagen was hij zijn operatie al vergeten. Eager is nu sinds een paar
weken bij Marnic en familie, gastgezin
voor Eager. Eager gaat ook naar de hondenschool in Zottegem. Hij leert de basisbevelen en reeds ietsje meer. Zo is hij al
perfect in het geven van een 'high five', dit
zal later dienen om de hond een kastdeur
dicht te laten doen. Een rolstoel is geen
vreemd voorwerp meer voor Eager, zonder vrees gaat hij op commando onder de
rolstoel liggen tot hij vrij gegeven wordt.
De poes des huizes vind hij schitterend,
ze liggen soms samen te slapen. De eigen
hond van Marnic, Fara, een golden retriever, is zijn beste speelkameraadje. Marnic
is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft
met succes al drie honden gesocialiseerd
en een basisopleiding gegeven.

Gastgezin zijn voor een hond,
wat betekent dit?
Iedereen die met een hond kan omgaan,
komt in aanmerking als gastgezin. Je
moet dus geen trainer zijn, alhoewel
dat mooi meegenomen is natuurlijk. Je
mag andere honden hebben. Er wordt
gevraagd dat je heel graag met honden

omgaat en bereid bent om volgens onze
technieken een pup te socialiseren en te
trainen . Als gastgezin moet je veel vrije
tijd hebben. De hond gedurende acht uur
per dag alleen laten is geen optie. Sommige mensen mogen de hond zelfs meenemen naar het werk.
In regel vragen we van het gastgezin dat
het minstens één keer per week naar een
hondenschool gaat zodat de hond goed
sociaal wordt met andere honden. Om de
twee weken worden ze ook uitgenodigd
op de gemeenschappelijke trainingen
van Canisha. Deze hebben altijd plaats op
publieke plaatsen om de pup te laten wennen aan veel drukte en lawaai. Er wordt
ook verwacht dat je minstens twee keer
10 minuten per dag met de pup traint.
Gezien het een hulphond in opleiding
is, wordt gevraagd dat je de hond overal
meeneemt. Je mag ook overal binnen, als
bewijs is er een jasje voor de hond en een
pasje voor het gastgezin. Een gastgezin
wordt persoonlijk opgevolgd en krijgt coaching van één van onze trainers.
Als gastgezin ben je ongeveer een jaar
met een hond bezig. Als vereniging zijn
we natuurlijk zeer dankbaar dat mensen
deze taak op zich willen nemen. Die gezinnen hebben geen kosten, die worden
door Canisha gedragen.

was in de mand

Volgende maand

Volgende maand zullen we het hebben
over hoorhonden. We gaan ook puppy's
testen van een nestje dat onlangs geboren is. We zijn steeds op zoek naar nestjes golden retrievers en labradors die we
mogen testen om zo voldoende geschikte
honden in opleiding te krijgen. We blijven
ook Eager op de voet volgen. Wie weet wat
er nog allemaal ons pad zal kruisen, waar
we jullie over kunnen informeren...
Tekst: Gerrit Martens
Nota van de redactie: Wie vragen heeft
over assistentiehonden, kan altijd een
mailtje sturen naar:
redactie@woef.be
Wij zorgen ervoor dat u een gedegen antwoord krijgt.

gordijnen dichttrekken

Algemene informatie
VZW Canisha
Kortewagenstraat 60B
9230 Wetteren
tel: 053 83 18 63
info@canisha.be
www.canisha.be
rekening: BE66 6528 2047 0643
bic: HBKABE22
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