VZW CANISHA: NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM
Het is avond en vier honden liggen vredig te slapen in hun mand of bench. Eindelijk een beetje rust. De honden waren heel
druk vandaag. Men zegt dat als het buiten hard waait de honden hier ook last van hebben. Ik zou het zowaar geloven. Het
zijn van die momenten, heel zelden, waar je geen hond meer kan zien. Bij mij duurt dat gelukkig maar 5 minuten. De rust
geeft me inspiratie voor een nieuw artikel in Woef. We praten deze keer over onze belevenissen in november.
EAGER BIJNA KLAAR

Onze Eager is aan een nieuwe periode
in zijn opleiding begonnen. Hij is nu in
eindafwerking bij mij. In onze vereniging
verblijven honden in eindafwerking bij de
trainer thuis. We gaan de scherpe kantjes
bijschaven en nieuwe commando’s aanleren. De meeste van die commando’s
komen van de aanvrager waar de hond
zal geplaatst worden. Dus we hebben nog
een aantal onbekende factoren. We kijken in ons dossier van aanvragers, wie in
aanmerking kan komen voor Eager. Dit
doen we op basis van een aantal zo objectief mogelijke factoren. Bijvoorbeeld, een
grote levendige hond zal moeilijk aarden
op een appartement, waar de omgeving
niet meteen veel groene zones heeft om
de hond uit te laten. We kijken ook naar
de karaktereigenschappen van de hond en
naar het dossier van de aanvrager om na
te gaan of een matching succes kan bieden.
We gaan dus op zoek naar een geschikte
kandidaat voor Eager in onze aanvragerslijst.

NAAR KORTRIJK

Op 2 en 3 november waren we uitgenodigd
op de ‘Blijf Actief Community Days’ in het
Ringshopping Kortrijk Noord te Kortrijk .
Deze vereniging is een platform voor en
door minder mobiele maar actieve mensen.
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(http://www.blijfactief.be) We mochten
er met een stand staan en kregen de mogelijkheid om 5 demo’s te geven op 2 dagen. Die demo’s deed ik in samenwerking
met Katrien, een dame die al een tijd een
aanvraag ingediend heeft bij ons en ook
als vrijwilliger een aantal taken op zich
neemt voor onze vereniging. Meestal doe
ik de demo’s samen met Lies en Galia,
die al meer dan 3 jaar samen zijn. Spijtig
genoeg was Lies niet beschikbaar. Xena
heeft het uitstekend gedaan met Katrien.
Ik vertelde Katrien wat te doen, zij gaf dan
de commando’s aan Xena, die ze amper gezien had. En wonder o wonder, Xena deed
bijna alles spontaan. Dit zou een voorbeeld
zijn van perfecte matching. Alleen: Xena
blijft bij mij als demohond. We hebben
haar moeten afkeuren wegens blaffen
naar mens en dier, op zeer onverwachte
momenten. Xena is een vaste waarde geworden bij mij thuis en we houden dat zo,
voor het welzijn van de hond.

EEN NIEUW CENTRUM VOOR VZW
CANISHA

HOERA, WE ZIJN WEER EEN PUP
RIJKER.

Op het moment dat u dit nummer leest zijn
we in de laatste rechte lijn naar ons jaarfeest met heel veel activiteiten en lekker
eten. Koppels (persoon met een geattesteerde hulphond) kunnen zich nog steeds
inschrijven voor de allereerste competitie
‘Hulphond van het Jaar’: we zijn erin geslaagd een zeer professionele jury te strikken. Mensen die al vele jaren in het vak
staan en dus objectief kunnen oordelen.
We starten met een aantal deelnemers,
die opdrachten uit het dagelijkse leven te
verwerken krijgen. Er zullen wat verrassingen bijzitten! De drie beste honden spelen
de finale. Gedetailleerde informatie is te
vinden op de website van Canisha onder
www.canisha.be/hulphondvhjaar.html
Natuurlijk gaan jullie behalve met de eer
en de roem, niet met lege handen naar
huis. Wat er aan prijzen te winnen is blijft
een verrassing. Vergeet niet op de dag zelf
jullie aanhang mee te brengen. De finale

Toen we op 23 november een presentatie
en demonstratie gegeven hadden op de revalidatie van het UZ Gent, ben ik een pienter zwart pupje tegengekomen. Het is een
13 weken oud pupje van Christel, de dame
die ons uitgenodigd had voor de demo. Het
is een kruising, waar de moeder een kruising is van een
Berner sennen en een labrador en de vader een labrador.
Er bleek nog een pupje over.
Dus zijn we gaan testen, met
positief resultaat. Liese, van
het nieuwe gastgezin, gaat
zich vanaf nu ontfermen over
Leni.
Er komen nog puppy’s, maar
daarover meer in het volgende nummer.

In de maand november zijn onze stoutste
dromen waarheid geworden. Het bewijs is
geleverd: ‘Dromen zijn GEEN bedrog’. We
hadden nooit gedacht om binnen ons eerste werkingsjaar een eigen CENTRUM ter
beschikking te krijgen. Wel, het is gebeurd.
Dankzij Sabine hebben we nu een spiksplinternieuwe (dit woord heb ik een paar
keer moeten oefenen voor ik het juist op
papier kreeg) ruimte inclusief keuken, wc’s
en berging, waar ook nog eens een douche
staat, ter beschikking gekregen. Als ik ooit
eens ruzie heb met mijn echtgenote, kan
ik daar zelfs overleven. We zullen er regelmatig oefenen met de honden, interviews
afnemen, vergaderen. Ons materiaal stockeren enz.
Mijn huis zal opeens leeg aanvoelen. Maar
ik ken iemand thuis, die niet zal rouwen.

EERSTE JAARFEEST CANISHA
26/01/2013

VOOR ASSISTENTIEHONDEN
eindigt niet met de score van de professionele jury, het publiek mag ook stemmen
en zo beslissen of de jury 100% gelijk krijgt
of iets minder.
Er zijn nog tal van andere activiteiten op 26
januari. Je kan gratis een foto laten nemen
van je favoriete huisdier.
Er wordt een restaurantwaardige maaltijd
geserveerd, waarvoor je via de website kan
inschrijven maar ook gewoon kaarten kan
bestellen via de nummers: 0473 78 62 54 (Katrien) en 0478 24 93 55 (Christel) . Bekijk dit
allemaal en veel meer op onze feestpagina:
http://www.canisha.be/1stejaarfeest.html

DAGBOEKEN

Naar maandelijkse gewoonte willen we
jullie kort nog een paar citaten uit de dagboeken voorstellen.
Lili
(http://www.canisha.be/honden_
hoorhonden.html#dagboeklili)
08/11/12: Quitty gaat mee. In de Lidl van
Sint-Truiden is sinds kort nieuw personeel aangeworven. Eén van de jonge verkoopsters wil zich duidelijk nog bewijzen:
'Mevrouw, een hond is niet toegestaan.
Om hygiënische redenen, begrijpt u. De
voedingsinspectie vertelt...' Ik onderbreek haar relaas met mijn argument dat
Quitty een hulphond in opleiding is, maar
de dame in kwestie is niet overtuigd. Quitty heeft namelijk niet het juiste formaat
en lijkt helemaal niet op een hulphond.
Mevrouw denkt dus dat ik haar een oor
aannaai.
Ik haal dan maar het pasje boven en de nodige documenten die het verhaal van een
hulphond bevestigen. 'OK,' zegt ze met tegenzin. ‘Maar wil u haar dan alstublieft in
uw winkelkarretje zetten, het is niet proper als ze hier over de grond sjaffelt.' Alsof
een hond in een winkelkarretje dan wel
hygiënisch mag genoemd worden.
Omdat ik niet aan haar vraag wil voldoen
word ik verzocht om naar de kassa te gaan
en mijn inkoopsessie te beëindigen. Is een
beperking op zich nog niet genoeg, dat
mij dan nog extra beperkingen worden
opgelegd?
Gerrit: ondanks de media-aandacht zijn bepaalde winkeliers blijkbaar nog niet genoeg
op de hoogte van wat mag en niet mag voor
assistentiehonden in opleiding en afge-

werkt. In dit geval mag Lili met haar hond
gewoon winkelen.
15/11/12: Je hebt zo van die dagen. Het lijkt
wel of Quitty ook doof is. Maar ja, pubers...
Het gras is nu eenmaal groener aan de
overkant. Het is leuk om te snuffelen, te
rennen en te spelen. Ik vrees dat het vandaag een Quitty-negeerdagje wordt. Een
lange wandeling maken met Quitty is superleuk, maar soms heeft ze zo van die dagen dat ze voortdurend de andere kant op
wil gaan. Gelukkig kreeg ik daarvoor een
slim trucje van Gerrit. Een hond leert trekken aan de leiband omdat hij daarmee zijn
doel kan bereiken. Trekken is een beetje
zelfbelonend want het brengt hem waar
hij wil zijn. Op dat moment heeft hij ook totaal geen aandacht meer voor zijn baasje.
'Als Quitty trekt dan blijf je onmiddellijk
staan,' zegt Gerrit. 'Daarna breng je haar
aandacht terug bij jou door haar naam te
zeggen en haar te belonen als ze naar je
kijkt. Pas als ze niet meer trekt en aandacht
voor je heeft, mag je de wandeling verder
zetten. Als ze netjes bij je loopt zonder te
trekken, dan moet je haar af en toe belonen met iets lekkers of door haar vrij te
geven.' Gelukkig zijn er mensen met een
goed hondenverstand. Ik zou het anders
niet redden, vrees ik.
Christel (http://www.canisha.be/helpons_
gastgezinnen.html#dagboekchristel)
10/11/12: Larka zit terug boordevol energie. Ik vrees dat de dierenarts Larka’s
hersenen ook verwijderd heeft. Ik probeer terug een paar commando’s in te
oefenen met haar. Ze kijkt me met haar
grote ogen aan: ‘Heb IK dat ooit geleerd???
Ik snap echt niet wat je bedoelt.’ En ze doet
niks meer : geen ‘Assis’, geen ‘Down’….. TOTAAL NIETS! Frustrerend maar niks aan
te doen. Effe niet verder oefenen want ik
maak er me druk in en dat helpt toch niet.
Gerrit: Larka was enkele dagen eerder gesteriliseerd.
30/11/2012: ’s Avonds laat gaan de honden
nog een plasje doen. Iedereen komt naar
binnen behalve Larka.
Ik roep haar verschillende keren maar ze
komt niet. Vreemd! Het is pikdonker en het
regent. GGrrmmbbf, ik doe dus maar mijn
schoenen en jas aan en ga kijken waarom

Larka niet naar binnen komt. Ik zie haar
nergens en mijn hart begint iets sneller te
slaan. Totdat ….. Toen ik thuiskwam hebben mijn kinderen de auto leeggemaakt en
een autodeur laten openstaan. Larka ligt in
de auto en ze wil er niet uit.
Vandaag mocht ze voor één keer niet mee.
Toen ze vanavond de kans kreeg is ze maar
in de auto gaan liggen, ze zal gedacht hebben: ‘Als je nu weggaat, ga ik toch lekker
wel mee!’ Ik krijg haar niet uit de auto, ze
blijft gewoon liggen. Uiteindelijk moet ik
binnen een snoepje gaan halen en kan ik
haar zo uit de auto lokken. Ze is ook al goed
gewoon dat haar bench in mijn kamer
staat. ’s Avonds als ik ga slapen, staat ze als
eerste aan de deur van de gang.
Tekst & foto's: Gerrit Martens
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