VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		
Met trots kunnen we de eerste puppy bij Canisha aankondigen. Na
maanden van zoeken naar geschikte pups, was het eindelijk zover. Op een
bepaald moment kreeg ik een telefoontje van Gerdi (hij is gepassioneerd
door honden en heeft vele jaren ervaring in training) uit Roeselare. Er zou
bij kweekster Heidi uit Tielt nog een teefje bruine labrador wachten op
ons. Het bleek een zusje te zijn van zijn hondje dat hij daar gekocht had.
Het was blijven zitten omdat niemand een teefje wou. Het hondje was
inmiddels al drie maand.

Er naartoe!

We trokken erheen om te gaan testen. De
puppy bleek al op het eerste zicht een vinnig en actief hondje. Hoe meer testen we
deden hoe opgewekter we werden. Bij de
apporteertest waren we pas echt verrast.
Het hondje nam spontaan sleutels op en
kwam er nog mee naar ons ook. Opeens
liet Wendy, mijn collega, haar kruk vallen. De puppy vloog erheen, pakte de kruk
bij het handvat en nam ze mee naar haar
mand, als trofee. Natuurlijk had ik op dat
moment geen fototoestel bij, wat zeer spijtig was. De laatste test was kennis maken
met een heel drukke weg. De rit met de
auto erheen vond ze niet leuk. We moesten
het ruiken, bij aankomst ter plaatse mochten we een stevig bruin hoopje aanschouwen. Haar eerste ervaring met auto's en
vele vrachtwagens, bracht haar niet eens
van de wijs. Het ontdekken van de berm
was veel leuker.
Natuurlijk had ik niemand van de kandidaat gastgezinnen ( het zijn er nog niet
veel) kunnen voorbereiden, het ging plots
allemaal zo vlug. Ik belde Christel met
kloppend hart, maar meteen hoorde ik
door de telefoon een enthousiaste 'ja!'.
De pup heeft nu natuurlijk ook een naam
gekregen: 'Larka'. Vanaf volgende maand,
kunnen jullie het leven van Larka hier volgen, via een dagboek.

Therapiehonden en sociale
honden

In de vorige artikels hebben we het gehad over hulphonden en hoorhonden en
wat dat allemaal betekent. Deze keer wil
ik het hebben over therapiehonden en
sociale honden.
Meestal zijn sociale honden ook therapiehonden. Wij maken hier persoonlijk een
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Therapiehond helpt bij het lezen

Therapiehonden worden ingezet daar
waar ze een motiverende invloed hebben
op mensen. Ze kunnen worden ingezet in
ziekenhuizen, homes voor senioren, revalidatiecentra, centra voor mensen met
een mentale handicap, gevangenissen,
verschillende therapiecentra, enz...
Enkele voorbeelden:
In een home voor senioren neemt ergotherapeut Marijke dagelijks haar golden
retriever Boy mee naar het werk. Boy
werd in het verleden opgeleid tot thera-

Welke rassen worden gekozen als therapiehond?

Wat betekenen therapiehonden voor Canisha?

Wat zijn de taken van een therapiehond?

Waar worden therapiehonden
voor ingezet?

wel in om het kind meer gemotiveerd te krijgen om zijn best te
doen en zo vlugger vooruit te geraken. De hond heeft allerhande
kunstjes geleerd. Hij kan ja knikken, nee knikken, gaan liggen en
de poten voor de ogen houden (in de zin van 'ai wat doe je nu').
Hij kan met de vier poten tegelijk ophoog springen van blijdschap. In samenwerking met de logopedist geeft de trainer met
verdoken gebaren de bevelen aan de hond om zo een reactie te
geven op de prestatie van het kind.
Hiervoor bestaat geen voorkeur. Elk ras komt eigenlijk in aanmerking en is afhankelijk van de taken die uitgevoerd moeten
worden. Alleen moet het karakter voldoen aan de hierboven
vermelde eisen. Een geoefende broekenbijter kan therapeutisch
werken maar niet voor onze doeleinden.

verschil. De informatie die ik hier geef is
een persoonlijke benadering binnen het
kader van onze vereniging. Er bestaat
geen strikte definitie zoals bij hulp- en
hoorhonden. Je moet hier dus geen wetenschappelijke uitleg verwachten. De
internationale benaming is AAT (animal
assisted therapy)

De taken voor een therapiehond kunnen
zeer verschillend zijn, afhankelijk van
waarvoor ze ingezet worden. Dit kan gaan
van gewoon lief zijn tot het tonen van
kunstjes allerhande.
Ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze
moeten supersociaal zijn. Deze honden
zijn en blijven lief en rustig in alle omstandigheden. Ze laten zich graag aanraken. Ze luisteren perfect naar hun baasje
zodat deze de situatie steeds volledig onder controle kan houden.
In een aantal gevallen hebben we ook te
maken met superintelligente honden, die
heel veel kunstjes kunnen uitvoeren en
dit met een simpel gebaar van de trainer.

voor assistentiehonden

Larka
piehond. Boy gaat van kamer tot kamer
om de bewoners te plezieren. Hij laat zich
aaien, geeft pootjes, tot groot plezier van
de bewoners. Boy weet perfect in welke
kamer hij niet gewenst is. Bij gezamenlijke activiteiten ingericht door Marijke
mag Boy ook meehelpen. Bij een quiz bijvoorbeeld, mag hij een persoon gaan aanduiden die mag antwoorden. Na een dag
samen werken gaan Marijke en Boy weer
naar huis en mag Boy zich ontspannen en
huishond zijn. Hij heeft gedurende de dag
soms iets teveel snoepjes gekregen van de
bewoners, maar dit gaat onherroepelijk
af van zijn hoeveelheid eten voor die dag.
Marijke wil Boy gezond en fit houden.
Tanja werkt als logopedist vooral met kinderen. Ze probeert kinderen met leesachterstand te motiveren om goed te leren
lezen. Verder werkt ze o.a. ook met kinderen die spraakstoornissen hebben. Alhoewel ze heel bedreven is in het motiveren
van kinderen, slaagt ze er niet altijd in het
gewenste resultaat op een redelijke termijn te bereiken. Bij sommige kinderen
doet ze een beroep op een trainer met een
therapiehond. Een hond slaagt er meestal

et is niet de bedoeling om van deze activiteiten onze hoofdactiviteit te maken. Dat zijn voor ons hulphonden en hoorhonden.
We willen wel graag een proefproject opzetten voor de opleiding
van een therapiehond in samenwerking met een therapeut. We
denken hier bv. aan een kinesist die revalidatie doet met kinderen, een logopedist, ... Wanneer iemand zich aanbiedt, bespreken
we samen de ideeën en starten de opleiding met als uiteindelijk doel dat de therapeut zelf kan samenwerken met de therapiehond. Dit project willen we graag starten eind dit jaar begin
volgend jaar.
We hebben sinds begin dit jaar ook veel aanvragen gekregen
voor de opleiding van autismehonden. We hebben daar een zekere ervaring in uit het verleden. We moeten de aanvragers echter momenteel teleurstellen, men krijgt een wachttijd omdat we
momenteel overbevraagd zijn. We hopen hier begin volgend jaar
de achterstand te kunnen wegwerken.

Sociale honden

Met sociale honden bedoelen wij de plaatsing van honden als gezelschap en motivator voor personen met een mentale beperking.
Vooral kinderen waar de ouders dan de verantwoordelijkheid krijgen. Eigenlijk overal waar de hond een toegevoegde waarde kan
betekenen zonder echt werktaken te moeten uitvoeren.

Welke honden worden
hiervoor gekozen?

Dit zijn meestal honden die we in het hulp- of hoorhondentraject
moeten afkeuren. De reden van het afkeuren kan zijn: geen perfect gezonde toestand voor het inspannende werk. Of de hond
gaat niet snel genoeg vooruit in het leerproces. Dit is in het belang van de hond, wij forceren nooit. Deze honden zijn wel altijd
super sociaal en zullen hun nieuwe taken perfect aankunnen.

Hoe gaat het met Eager?

Deze keer valt er weinig nieuws te rapen. Eager zit nog steeds op
schema. De laatste maand is Marnic vooral bezig met het beves-

tigen van de geleerde commando's door deze te laten uitvoeren
op verschillende al dan niet uitdagende locaties.
Het bezoek van Canisha aan de opendeurdag van het Vrij Agro& Biotechnisch Instituut VABI te Roeselare, afdeling Dierenzorg
Ik kreeg een telefoontje van een jonge dame, Saida, met de vraag
of ze samen met 3 andere studenten, Ilse, Silva en Florijn, de hulp
van Canisha mocht inroepen voor hun jaarproject rond assistentiehonden. Ik heb meteen toegezegd. Het was de bedoeling dat
men ons zou leren kennen en ons dan voorstellen op de opendeurdag. Met de trein en de bus zijn ze dan van Roeselare naar
Zottegem gekomen om een training bij te wonen. Dat is al een
uitdaging op zich. We hebben gepraat en er werden ontelbare
foto's genomen. Op de opendeurdag hadden ze prachtige panelen gemaakt met uitleg en veel foto's. Alle vier hebben ze de
bezoekers voorzien van uitleg over assistentiehonden en onze
vereniging. Wij hebben die dag met de honden ontelbare kleine
demonstraties gedaan. Bij de evaluatie hebben we een zeer duidelijk 'geslaagd' gegeven. Ze zouden ons nieuw promotieteam
kunnen worden.

Komende activiteiten

15 augustus: 22ste hondenwandeling ingericht door de toeristische dienst van Zoutleeuw. Per ingeschreven en betaalde hond
(3 euro) krijgt vzw Canisha 1 euro. We geven er een demo met
hulphonden. Kom massaal meewandelen voor het goede doel!
Info: http://www.canisha.be/activiteiten_zoutleeuw.html
30 September: Eerste ontbijt met wandeling van Canisha, georganiseerd door onze medewerkers Patty en Patrick.
We maken er meteen iets heel speciaals van. Na een zeer uitgebreid streekontbijt kan er 4, 6 of 12 km gewandeld worden. De
4 en 6 km zijn toegankelijk voor rolstoelen. Iedereen is welkom
met of zonder hond. Natuurlijk hopen we op een grote toeloop.
Inlichtingen en inschrijvingen op http://www.canisha.be/activiteiten_wandeling.html of telefonisch bij Patty op nummer
0478 78 17 17 enkel in de voormiddag.
Volgende maand starten we met het dagboek van Christel en Larka, onze labradorpup, over de opleiding tot hulphond. Ook het dagboek van Lili en Quitty gaan we kunnen volgen over de opleiding
tot hoorhond. Verder heel veel informatie over wat er allemaal in
Canisha gebeurt. Volgende maand belooft een heel drukke maand
te worden.
Tekst: Gerrit Martens

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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