VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		
Op bezoek bij hoorhonden over het Kanaal
Februari… voor Canisha is het een veel te korte maand. Door het jaarfeest en de voorbereidingen daarop,
hebben we een achterstand op ons dagelijks werk opgelopen. En dat net nu de maand slechts 28 dagen
telt. Hoe krijgen we dat ooit voor mekaar? Wel, we zijn er matig in geslaagd! Gelukkig telt maart 31
dagen. Hier volgt een relaas van wat er allemaal gebeurde in februari.

Eager en Katrien

Eager is nu anderhalve maand bij
Katrien. Al van in het begin loopt
dat behoorlijk vlot. De eerste maand
hebben Katrien en Eager vakantie.
Dit wil zeggen: er wordt niet gewerkt
of geoefend. Alleen enkele basiscommando's worden gebruikt. Ze moeten
mekaar ontdekken en uitvinden wat
ze leuk vinden aan elkaar. De opdracht voor Katrien bestaat eruit Eager
zover te krijgen dat ze onafscheidelijk
worden. Nu moet ik zeggen dat deze
opdracht behoorlijk geslaagd is. Zowel binnenshuis als buitenshuis zal
Eager steeds in de omgeving van
Katrien blijven. Natuurlijk, zoals het
een flatcoated retriever betaamt,
zal Eager af en toe nog wel eens '
Oost-Indisch doof' zijn. Dan blijft hij
gewoon staan en doet alsof hij een bepaald commando niet gehoord heeft.
Na enige tijd bedenkt hij zich en gaat
hij ervoor. Ondertussen zijn ze samen
aan hun opleiding begonnen. Katrien
leert stap voor stap de commando's te
gebruiken die Eager al kent. Volgende
maand geef ik een uitgebreid relaas
van hun vorderingen!

Stage bij Hearing Dogs UK

We leiden ook hoorhonden of signaalhonden op. Dit zijn honden die
doven en slechthorenden bijstaan.
Wanneer er een bekend geluid klinkt,
zoals bijvoorbeeld de deurbel, zal de
hond zijn baasje zoeken, hem aanraken om hem te verwittigen en zijn
baasje dan naar de voordeur begeleiden. Ook als er een alarm afgaat, zal
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de hond zijn baasje verwittigen door
een speciale houding aan te nemen.
Zo kan hij aan zijn baasje duidelijk
maken dat ze met z'n tweeën zo snel
mogelijk het pand moeten verlaten.
De hoorhonden worden zo'n achttal geluiden aangeleerd. Van 12 tot
14 februari waren we bij 'Hearing
Dogs' uitgenodigd voor een stage.
Al maanden keken we daarnaar uit.
We hebben momenteel twee hondjes die gesocialiseerd worden om
binnenkort een opleiding te krijgen
tot hoorhond. Voor mij was de stage
bedoeld als een opfrissing van de
technieken, maar voor Christel was

de leerstof geheel nieuw. Ons programma voor deze drie dagen was
vooraf afgesproken en zag er uitdagend uit! Het centrum van 'Hearing
Dogs' ligt ten noorden van Londen.
We besloten er met de wagen naartoe te rijden. Om onze tijd ter plaatse
zo nuttig mogelijk te besteden, besloten we al op maandagavond te
vertrekken. De volgende ochtend
was het dan zover. Aangekomen in
het centrum, vielen onze monden
open. We reden door een gigantische
oprijlaan. Vervolgens kregen we een
rondleiding van het domein. 'Dit zijn
de huizen waar de kandidaten gedu-
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voor assistentiehonden
rende een week opgeleid worden met
hun hond, dit is de afdeling sponsoring, hier hebben we de gebouwen
waar de puppy's van eigen kweek
opgevangen worden tot ze naar hun
gastgezinnen kunnen gaan, dat is de
speelweide, hier zijn de kennels waar
de honden in opleiding opgevangen
worden...' Voor ons was het duidelijk:
we zouden hier tot de allerlaatste
seconde blijven. Ze zouden ons achteraf weer van het domein moeten
schoppen! We mochten de trainingen meevolgen en zelf proberen met
een hond te werken. Ook kregen we
de kans om een kandidate gedurende haar trainingsweek te volgen. We
mochten iedereen vragen stellen en
kregen telkens weer een vriendelijk
antwoord. Elke avond waren we behoorlijk moe, doch voldaan door de
overvloed aan informatie. We hebben
dus elke dag vroeg ons bed opgezocht
om de volgende ochtend opnieuw
onze nooit stoppende kennishonger
te bevredigen. Op donderdag namen
we afscheid en keerden we met een
lichte tegenzin weer naar huis.In de
wagen hebben we beslist te solliciteren naar een baan bij 'Hearing Dogs'.
Voor een trainer is het daar een paradijs! 'Hearing Dogs' bestaat sinds
1982 en heeft ondertussen ongeveer
800 honden geplaatst. Elk jaar worden er tussen 70 en 100 hoorhonden
geplaatst en opgevolgd. De organisatie heeft een eigen fokprogramma
dat ongeveer 100 honden per jaar
voortbrengt. Daarnaast krijgt de organisatie nog zo'n kleine 100 honden
gedoneerd door fokkers. Momenteel
slaagt ongeveer 80% van de honden
die de eindopleiding halen en worden ze geplaatst. Voor alle honden
die het niet halen, wordt een goede
thuis gezocht waar ze met liefde behandeld worden en verder door het
leven kunnen gaan als gezelschapshond. De afgewerkte honden worden
gratis geplaatst. Er zijn 160 mensen
werkzaam bij 'Hearing Dogs' en ook
nog eens zoveel vrijwilligers.

Schokgolf

In de aanloop naar ons eerste jaarfeest en de dagen erna, hebben we
mogen genieten van heel wat publiciteit in diverse kranten en weekbladen. Dat heeft een kleine schokgolf
teweeggebracht. We kregen heel wat
aanvragen van mensen die iets voor
ons willen doen en/of gastgezin willen worden. Het succes is zo groot dat
we besloten om voor al deze mensen
een informatiesessie in te lassen in
ons centrum. We gaan hen uitleggen
wat we precies doen en wat het betekent om als vrijwilliger of gastgezin
aan de slag te gaan bij Canisha. We
hopen zo een aantal van deze mensen aan boord te krijgen.
Helaas verloopt niet altijd alles zoals we het zouden willen. Ons laatste pupje, Muppet, blijkt een afwijking te hebben. Meer bepaald een
probleem aan zijn linkerelleboog.
Muppet wordt momenteel door het
gastgezin Irina met veel liefde rustig gehouden. Onze dierenarts is nu
in contact met een collega-specialist
om na te gaan wat er moet gebeuren
om dit probleem op de best mogelijke manier opgelost te krijgen. Zowel
Irina als wijzelf wachten met een
bang hart af.

Een warme oproep
Wij zijn op zoek naar fokkers
die middenslagpoedels of engelse cocker spaniëls fokken
met een rustig karakter, alert
en mensgebonden. We willen
graag met deze mensen na
overleg en uitleg van onze kant
samenwerken om geschikte
pups te kunnen aanschaffen
voor de opleiding tot hoorhond.
nisha via mijn deelname aan de 20
kilometer financieel te steunen. Elke
gift - hoe klein ook - is welkom! Storten kan eenvoudig door een sponsorbedrag over te schrijven op rekeningnummer van 'Walking Dogs': BE
81 7470329409 24. Voor giften vanaf
40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
De volledige opbrengst gaat rechtstreeks naar Canisha. We hopen een
puppy te kunnen overhandigen die
na opleiding zal dienen als hulphond. De kostprijs hiervan bedraagt
ongeveer 1000 euro.
Tekst & foto's: Gerrit Martens

Sponsoring

In 2013 zijn er meerdere initiatieven
lopende om ons te sponsoren, opdat
we ons werk zouden kunnen verder
zetten. Ik wil hier even een zeer recent initiatief onder de aandacht
brengen. Mieke van de vereniging
'Walking Dogs' deed ons een voorstel om geld op te halen voor het
sponsoren van een pup die door ons
zoude worden opgeleid. Ze hebben
ondertussen ook al een succesvolle
taartenverkoop gehouden en blijven
doorgaan.
Zoals reeds vermeld, nemen Kobe
en ik deel aan 'De 20 Kilometer van
Brussel'. Wij lopen deze populaire
stratenloop door onze hoofdstad ten
voordele van onze organisatie. Daarom doe ik een warme oproep om CaWOEF 591 | 31

