VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		

voor assistentiehonden

Drukke tijden
Canisha draait op volle toeren. Een aantal puppy’s komen in hun pubertijd. We worden gevraagd op
evenementen om informatie en demo’s te geven. Sponsors vinden de weg naar onze vereniging. Er
komen vlot aanvragen voor hulphonden binnen. Kandidaat-vrijwilligers, waarvan enkele gastgezin
willen worden, bieden zich aan… Ik moet zeggen dat het soms wel heel uitdagend om alles te
bolwerken met een kleine groep mensen waarvan het merendeel ook nog eens werkt in het dagelijks
leven. Gelukkig heb ik een echtgenote die begrijpt dat een voorzitter dan nog net iets meer doet. Ik ben
veel van huis weg voor het goede doel…
Revalidatie

Vorige maand had ik het over Muppet en zijn aangeboren elleboogluxatie. Inmiddels is hij geopereerd en
staat hem een revalidatieprogramma
te wachten. Irina van het gastgezin
neemt dat helemaal voor haar rekening, inclusief watertherapie. Daar
zijn we haar erg dankbaar voor. Eén
ding is zeker, Muppet staat alvast geen
carrière als hulphond te wachten. Dat
is onmogelijk. Maar samen met Irina
zetten we zijn socialisatie en een beperkte opleiding voort. Misschien kan
hij later nog hoorhond worden voor
mensen met gehoorproblemen of
demo’s geven als hoorhond. Informeren is immers ook belangrijk.
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Nieuwe pup

Deze maand was ook de aankoop
voorzien van een pupje dat opgeleid
zal worden tot hoorhond. We waren op zoek naar een poedel of een
Engelse cocker Spaniël. Het is een
zwarte poedel geworden, genaamd
Mats. De fokker wilde het hondje
zelf bijhouden om als dekreu te gebruiken, maar de dame heeft zich
bedacht en gaf ons de kans om het
hondje te testen. Mats was ondertussen wel al vier maanden. Daarom
moesten we hem op een andere manier testen dan de wijze die we hanteren bij pups van zeven weken. Nu
bleek dat Mats een zalig leventje had
bij zijn baasje, samen met nog een
aantal poedels. Maar aan verkeer
was hij nog niet gewend. Bij de testen bleek het allemaal goed mee te
vallen. Mats toonde tijdens de tests
aan dat hij behoorlijk alert is naar
geluiden toe, zonder schrik te hebben voor iets onverwachts. Femke
fungeert nu als gastgezin voor Mats.
Zij wachtte al maanden op een pup.
We hadden afgesproken dat ze, zodra
het mogelijk was, een kleiner ras ter
beschikking zou krijgen. Mats is ook
de tweede pup die mee naar Femke’s
werk gaat. Femke werkt op de administratie van het gemeentehuis van
haar woonplaats. Femke en Mats
hebben wel al sterallures. Ze zijn in
de krant verschenen en ze werden
geïnterviewd door Radio 2.

Woefdag!

Zoals elk jaar staan we met een
stand op de Woefdag. Iedereen
is van harte welkom voor een
babbel. Dit jaar zal het mooi
weer zijn, ik voel het!

Lagun en Veerle

We hebben nu een nieuw dagboek aan
boord! We geven jullie hier graag een
aantal anekdotes mee uit het leven
van Veerle en Lagun. De rest kunnen
jullie op onze website lezen. Het is stilaan een heuse roman aan het worden!
Vrijdag 28 december: Vandaag zal kleine Lagun arriveren. Ik loop rond als
een kip zonder kop. De avond ervoor
heb ik het hele huis geboend tot in de
kleinste hoekjes. Gewoon om iets te
doen te hebben? Nuja, met twee Mechelaars en regelmatig enkele viervoetige logés in huis, is het misschien
niet helemaal overbodig om eens een
fles Dettol te laten passeren vooraleer
een klein dreumesje van acht weken
arriveert. Iets na elf uur krijg ik een
sms van Christel die meldt dat ze op
weg zijn van Brugge naar Landegem.
Om de eerste nacht door te komen,
proberen we zo laat mogelijk op te
blijven. De fokster zei dat Lagun al zes
uur proper in een bench kon blijven.
Om half twee kruipen we in bed met
het gedacht dat we tot een uur of acht

Lagun @ Work
zouden kunnen slapen.
Week 4: Eerste tripje met de premetro in Brussel: alweer een bewijs dat
Lagun echt een stabiel hondje is!
We gaan naar een overdekt winkelcentrum in de Nieuwstraat. De wandeling
naar het station wat later, verloopt
moeizamer dan de wandeling die
we dezelfde ochtend maakten. Maar
dat is mijn eigen schuld. Wanneer we
een schuifdeur naderen, maakt Lagun
rechtsomkeer en krijgt hij een regelrechte crise. Ik denk dat hij bang is van
de deur en hurk rustig, probeer hem bij
me te roepen, maar niets helpt. Ik krijg
steevast zijn achterkant naar me gericht. Bovendien jankt hij en sleurt hij
aan de lijn. Het duurt best wel even en
ik wil wachten tot hij kalmeert, maar tegelijkertijd vraag ik me af of dat wel een
goed idee is als hij zo in paniek is. En dan
valt mijn frank. Wanneer reageert Lagun zo paniekerig? Juist ja, wanneer hij
een grote boodschap moet doen. Pffff,
soms hé. En ja hoor, zodra ik hem mee
neem naar een hoekje, doet hij zijn ding
en gaat hij in de richting van het station
staan. In de metro zelf is het lekker druk.
De grote hal doet dienst als geluidsversterker voor de piepende remmen van
de metrostellen. Ik hou Lagun eerst nog
even bij me, maar hij maakt me snel duidelijk dat hij best op eigen pootjes kan
staan. Hij stapt helemaal zelf de metro

in en blijft lekker staan, wat best een
moeilijke evenwichtsoefening is als je
maar op twee poten staat.
Week 11: Te sociaal ? Vandaag zijn de conferenties in de vergaderzalen gedaan
en neem ik Lagun weer zonder leiband
mee naar de keuken. Inmiddels stormt
hij geen enkel bureau meer binnen
zonder mijn toestemming. Mooi zo!
Maar wanneer we de hal voor de keuken in komen, moet ik verschrikt constateren dat ik me schromelijk vergist
heb: er zijn wél nog conferenties vandaag! De eerste ambassadeurs troepen
al samen rond de koffie in hun nette
en haarloze pakken. Lagun ziet er de
lol wel van in en gaat heel enthousiast
dag zeggen... Slik! De eerste dame die
hij begroet vindt het (helaas bijna) wel
best en bukt zich om hem zijn kusje
te laten geven. Mmmmm... oorbellen,
mooi opgestoken haar, een bungelende badge... zoveel leuke dingen om
los te trekken! De toeschouwers en het
slachtoffer kijken gelukkig vertederd
toe en ik kan Lagun zonder veel gemor
wegleiden.
Tekst & foto's: Gerrit Martens

Muppet na de operatie
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