VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		
Gust is onze mascotte!
December was een zeer natte maand leuk voor de meeste honden
maar niet voor mij. Ik haat al die regen. Ik voel me dan ook
geroepen om iets minder met de honden buiten te gaan. Gelukkig
kunnen we ook binnen veel leuke dingen doen met onze honden.
Het trainen en spelen blijft onverwijld doorgaan. We geven ze het
paradijs op aarde. Ik wil eerst en vooral mijn excuses aanbieden
aan alle hondenfokkers in België, in mijn vorige artikels gebruikte
ik steeds het woord ‘kwekers’. Ik ben terechtgewezen door één
van de fokkers die ons pups bezorgt. Kwekers kweken planten.
Fokkers fokken dieren. Dus op straffe van een maand lang de poep
te gaan opkuisen, zal ik nooit meer het verkeerde woord gebruiken.
Onze mascotte

Niet alleen zijn we sinds vorige maand de
trotse bezitter van een centrum, maar nu
hebben we er nog een mascotte bovenop.
Hij heet Gust en is van de hand van Lili.
Lili krijgt bij ons een opleiding eigen hond
tot hoorhond (dit is een proefproject).
Zij heeft vele talenten, ze is o.m. kunstenares. Ze heeft Gust ontworpen en
geschonken aan VZW Canisha. Lili vertelt: ‘Wat Gust betreft. In de eerste plaats,
waarom Gust? Ik ben opgevoed door mijn
oma. Gust was de hond van haar man.
Hij was eerste schipper op de Queen Mary
en voer onder de Britse vlag. Gust ging
met hem mee, altijd. Als mijn opa thuis
kwam, dan was het feest. Ik was toen nog
erg klein, maar voor Gust had ik een boon.
Vandaar de naam. Als herinnering aan
een hond die de moeite waard was om te
herinneren. De wielen van Gust zijn een
beetje een eerbetoon aan de prestaties
van de meter van Canisha (Marieke Vervoort) en om duidelijk te maken dat het
zeker niet om een blindengeleidehond
gaat, maar om een hulphond. De kroon
op Gust's hoofd is omdat de 'mens met
een beperking' zich de koning te rijk voelt
met zijn vriend, die hem meer autonomie
geeft, als samen één. De hond zelf, geen
specifiek ras, duidt dan weer op het feit
dat jullie geen uitdaging uit de weg gaan.
Eigen hond, ander ras... Het is altijd het
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proberen waard.’ Gust krijgt voor altijd
een speciale plaats in ons centrum bij de
voordeur. Hij waakt over ons en over het
centrum zonder blaf, met een lach en met
engelengeduld.

Eager

De rode draad in ons verhaal zijn nog
steeds de vorderingen van Eager. We zijn
weer in een nieuwe fase beland. Ik had
de eer met Eager een eerste matching
te proberen met een persoon met een
beperking. Nadat we met het team een
grondige evaluatie deden van de aanvragen, zijn we tot de conclusie gekomen dat we Eager mochten voorstellen
aan Katrien. Zo’n matching is een eerste
test om na te gaan of hond en toekomstig baasje een band kunnen opbouwen.
We gaan met hond en persoon naar een
neutrale rustige plaats en observeren de
eerste gedragingen, de interactie tussen
beiden. Zonder woorden. Dikwijls, maar
niet altijd, zal de persoon enthousiast
zijn. Indien de hond ook positief reageert
op de persoon kunnen we voorzichtig
beginnen spreken van een matching. De
persoon krijgt dan de kans om de hond
aan te halen, te knuffelen. Laat de hond
dit toe, dan gaan we een stap verder. We
vragen aan de persoon een paar basiscommando’s te geven aan de hond. De
mate waarin de hond zin heeft om die

al dan niet vlot uit te voeren, geeft ons
een uiteindelijk idee van het niveau van
mogelijke samenwerking. Bij Katrien en
Eager verliep dit voortreffelijk. Momenteel is Eager bij Katrien voor de verdere
kennismakingsfase. Gedurende een paar
weken leren beiden mekaar kennen zonder dat er echt gewerkt wordt. Ze moeten
bevriend geraken. Katrien moet Eager als
het ware verdienen. Weer een mijlpaal
bereikt binnen onze jonge vereniging.
We zijn begonnen aan onze eerste plaatsing, het gaat hier over een hulphond.
Volgende maand geven we een vervolg
aan dit verhaal.

Ons puppyverhaal

Daar waar we begin vorig jaar met de
handen in het haar zaten omdat we
moeilijk aan geschikte puppy’s kwamen,
loopt het nu als een trein. In december
mochten we een aantal flatcoated retrievers gaan testen op de leeftijd van
7 weken. Deze keer was het bij de kw…
fokker ‘Of Perfect Promise’. De hondjes
werden ons aangeboden in de volgorde
waarin ze geboren werden. Bij het eerste hondje was het al meteen bingo.
Uiteindelijk moest onze keuze gemaakt
worden tussen hondjes 1 en 5. Ze waren
qua kwaliteiten evenwaardig. Het werd
dus een moeilijke en verscheurende
keuze. De twee nemen was geen optie.

voor assistentiehonden
Nummer 5 heeft het gehaald, omdat
deze ook spontaan sleutels opgeraapt
had. Deze fokkers laten hun puppy’s zelf
ook altijd beoordelen door testers van de
‘Flatcoated Retriever Club Nederland’. We
kregen een uitnodiging om 2 dagen later
even te gaan kijken. De testen waren zeer
leerrijk, het is altijd goed ook eens de manier van werken van anderen te observeren. Zo is er altijd plaats voor verbetering
van ons systeem.
Veerle is nu het trotse gastgezin dat Lagun (Lagoen uitgesproken) mag socialiseren en een basisopleiding geven. Het is
nog niet gedaan met de puppy’s, hopelijk
kunnen we in januari weer een positieve
test afronden. We komen nu dicht bij wat
we nodig hebben in vergelijking met de
aanvragen die we momenteel hebben.
Maar we zijn er nog niet helemaal. We
zoeken dringend naar nestjes Spaanse
waterhond, Engelse cocker spaniël of
dwergpoedels die we mogen testen om
dan, na socialisatie, opgeleid te worden
tot hoorhond. We hebben een gastgezin
dat ongeduldig uitkijkt naar hun eerste
pup.

Activiteiten

In december waren we uitgenodigd op
de Hondenkerstmarkt in Aalst. Voor deze
activiteit waren we uitgekozen als het
goede doel. De opbrengst na aftrek van de
gemaakte kosten was dan ook geheel ten
voordele van onze vereniging. We kregen een heel mooi bedrag, waarvoor nog
eens dank aan de inrichters. Zoals jullie
uit een vorig artikel weten, is sponsoring
heel belangrijk voor de overleving van
onze vereniging. Voor volgend jaar staat
er reeds behoorlijk veel te gebeuren waar
wij de eer krijgen om als goed doel te mogen fungeren. In volgend nummer kan je
meer informatie lezen hieromtrent.

Overzicht 1 jaar VZW Canisha

Op 6 december 2012 mochten we een
glaasje champagne drinken. Na 1 jaar werking zijn we de papfles voorbij. Met plezier
blikken we even terug, in vogelvlucht.
Januari: Eager, een volwassen flatcoated retriever van 1 jaar, komt onder onze
aandacht. De hond is graatmager, te klein

gebleven voor de rasstandaard. Plast onnoemelijk veel. Drinkt zich te pletter en
eet bijna niet. We zien er potentieel in
en krijgen de hond geschonken van de
mensen die hem, laat maar zeggen gered
hebben. Eager wordt de rode draad in de
verhalen van Woef.
Februari: Pech, een fokker die twee teven laten dekken heeft, krijgt het fatale
nieuws dat het niet gelukt is. Geen pups
ook voor ons.
Maart, april: VZW Canisha wordt gevraagd
hun wedervaren als jonge vereniging mee
te geven aan de lezer. Eerste artikel verschijnt. (oude artikels zijn terug te lezen op
http://www.canisha.be/overons_pers.html)
April: De aanvragen stromen letterlijk
binnen. Dit is de maand van heel veel interviews bij kandidaten aanvragers. Maar
ook van een interview met onze eerste
kandidaat trainer/gastgezin, Christel.
Mei: Een mijlpaal bereikt. Eerste pup aangekocht, een bruine labrador genaamd
Larka, geplaatst bij Christel.
Juni: Onze aanwezigheid op de Woefdag.
Door het slechte weer blijft de massa bezoekers weg. Grandioze verkoop van begonia’s op het Tuin- en Vijverweekend in
Berendrecht. 450 stuks verkocht in 2 dagen. Oef, weer wat ruimte in het budget.
Juli: ADI Assistance Dog International
Conference Barcelona. Hier kan ik de
nodige internationale contacten leggen.
Veel leren over de laatste nieuwe trends
in het assistentiehondengebeuren. Ik leg
er ook de basis voor een accreditatie die
we in de toekomst willen bekomen. Op
die manier kunnen we na een audit een
internationaal kwaliteitslabel krijgen.
Dit is voorzien vanaf januari 2013. (meer
informatie in een volgend nummer).
Augustus: Iets rustiger, ik neem eind augustus vakantie. Het leven binnen de vereniging gaat door, dankzij de vrijwillige
medewerkers.
September: Nog even vakantie en dan onze
eerste grote activiteit. Wandeling met Ontbijt te Westmalle. De organisatie werd verzorgd door Patty, gastgezin van Lambiek,
met aanhang. Een heel groot succes. We
bouwen een beetje financiële reserve op.
Oktober: We worden door de Iron Maids
als hun goed doel gekozen bij hun poging

om met een team van 8 dames tegen volgende zomer een halve triatlon te doen.
Ondertussen zijn we ook al betrokken bij
een ander project ingericht door de VZW
Wielemie (Marieke Vervoort): een duatlon in Diest, ten voordele van de vzw’s Canisha en Able 2 Sport. Dit met de volledige
steun van Rotary Diest.
November: Opening van ons nieuw en
eerste centrum gesponsord door Sabine,
vrijwilliger en gastgezin.
December: Plaatsing van onze zevende
puppy! We deden het niet slecht voor ons
eerste jaar. Dank aan alle medewerkers,
vrijwilligers en sympatisanten.
P.S. Door technische omstandigheden zijn
er deze maand geen blogs beschikbaar
Tekst & foto's: Gerrit Martens
Veerle met Lagun
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