VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		

voor assistentiehonden

van de laatste naar de eerste

geopereerd aan haar elleboogjes. Voor haar heupen ziet het
ernaar uit dat we enkel symptoom- en pijnbestrijding zullen
kunnen bieden. We staan voor een bijkomende uitdaging:
voor haar ellenbogen zal ze moeten rusten en voor haar heupen moet ze net bewegen. Het wordt dus een heuse evenwichtsoefening!
Gelukkig had Larka zich geen beter gastgezin kunnen inbeelden, dan hetgene waar ze nu al een jaartje zit. Christel is immers niet enkel hondentrimster en -gedragstherapeute, maar
ook een van de trainsters van Canisha en onlangs heeft ze bij
Hearing Dogs in Engeland een stage gevolgd om hoorhonden
voor slechthorenden op te leiden.

Vorige maand hadden we het over de stilte voor de storm. Wel, het heeft goed gestormd in mei… en
niet enkel buiten! We hebben er net een van de meest sombere en natte meimaanden ooit op zitten.
Soms was het zelfs letterlijk en figuurlijk dweilen met de kraan open, maar dat hebben we niet aan
ons hart laten komen. Hopelijk mogen jullie dit nu lezen op een zonovergoten terrasje.
Positief met de hond

larka

Afgelopen maand konden jullie ons onder andere aan het

werk zien tijdens de Dag van het Park in Mechelen. We stonden er met onze stand in het kader van Positief met je hond.
Naast zakjes hondensnoep mochten we er ook gratis paraplu’s
uitdelen, maar die hebben we gelukkig niet nodig gehad. De
weergoden waren ons gunstig gezind. We kregen de kans om
twee demonstraties te geven met Xena. Ook voor Eager, de
eerste door Canisha geplaatste hond, scheen het zonnetje opnieuw. Hij heeft ons even doen schrikken met wat uiteindelijk een epilepsieaanval bleek te zijn, maar hij is gelukkig snel
hersteld en was weer helemaal in zijn nopjes om een demo te
geven. Katrien en Eager worden momenteel van heel dichtbij
gevolgd tijdens hun eindfase en het resultaat mocht er wezen tijdens de demo: Eager voerde al zijn oefeningen uit, zij
het iets trager dan gebruikelijk. Maar ik denk dat elke flatcoatkenner en hondenliefhebber wat dat betreft het met me
zullen eens zijn: chapeau voor Eager dat hij zomaar een bos
sleutels opraapt voor zijn baasje in de rolstoel op een heerlijk
tapijt van konijnenkeuteltjes en met zijn speelkameraden op
enkele meters van hem verwijderd.

Geen puppyproefstuk

Ook Mauro, onze nieuwste aanwinst, liet in de groene arena
zien wat onze hondjes in hun mars hebben. Deze drie maand
jonge pup toonde meteen én foutloos alle houdingen op commando van zijn baasje Gie. Dat was een mooi staaltje van verbondenheid tussen hond en baasje. Gie geeft les in de hondenschool Bonheidense Hondenvrienden, waar hij voornamelijk
de puppyklas onder zijn vleugels neemt. Hij is dus niet aan zijn
puppyproefstuk toe met Mauro. Omdat hij veel tijd kan vrijmaken voor de zorg en opvoeding van zijn hondjes, wel van een
uitdaging houdt en zijn vrouwtje wist te overreden, leek Gie
ons een uitstekende keuze als gastgezin. Wanneer we zijn professionele mening vragen over Mauro als pup, is het antwoord
klaar en duidelijk: ‘Ik ga niet overdrijven, maar hij is super!’,
was zijn respons. ‘Dit is de eerste keer dat ik een pup ervaar die
zo snel leert. Hij is slechts drie maanden oud, kent al verschillende bevelen en hij blijft ze met plezier uitvoeren. Natuurlijk
is hij uit op zijn beloning, en zonder beloning werkt het niet.’
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mauro

Goed getroffen

Het is geen klein bier om de juiste pup te vinden bij de juiste fokker. De pups zijn amper zeven weken wanneer ze door
ons getest worden. Toch niets dan lovende woorden van Gie:
‘Canisha heeft Mauro uitgezocht en ik wist dus van tevoren
absoluut niet welke pup bij mij ging komen. Toch hebben ze
dat schitterend gedaan.’ Hij stelt immers vast dat Mauro een
voorsprong heeft op alle pups die hij heeft gekend. En we zijn
niet enkel tevreden met onze puppykeuze. Ook bij de selectie
van het gastgezin hebben we de bal duidelijk niet misgeslagen. Mauro heeft het uitstekend getroffen bij Gie, lijkt ons!
Ter illustratie: ‘Opstaan om zes uur. Mauro moet even buiten,
want hij is immers zindelijk. Daarna eten (Mauro heeft altijd
honger!) en vervolgens enkele oefeningen en een tijdje spelen.
Toci, onze driejarige chihuahua is dan nog aan het slapen en
dus kunnen we in alle rust oefenen zonder afleiding. Daarna
gaat Mauro terug in de bench, want het baasje wil nog wat slapen. Rond negen uur is het tijd voor de ochtendwandeling in het
Tivolipark, samen met Toci. We gaan langs de schapen, de ezel,
de paardjes en de eendjes. Mauro kent deze dieren nu, waardoor
hij verder geen reacties vertoont op deze dieren. Ook met langslopende joggers en voorbijrijdende fietsers is hij vertrouwd. Na

de wandeling gaat hij terug in de bench. Rusten voor het middagmaal. Na de middag doen we opnieuw enkele oefeningen,
spelen we samen, vecht hij met Toci om hetzelfde been (ondanks
de mand met speeltjes) en doen we nog een kleine wandeling.
Daarna wordt het avondeten met groot genoegen verorberd. Gelukkig kent Mauro ‘eet maar’, zodat ook dit rustig verloopt. De
rest van de avond is altijd rustig. Een pup is vlug moe.
Bijna elke zaterdag gaan we naar de markt. Mauro krijgt dan
zijn sjaaltje aan, wordt in de fietskar gezet, Toci in het fietsmandje en dan rijden we samen met de elektrische fiets naar de
markt. Donderdagavond en zondagmorgen zijn dan weer voorbehouden voor trainingen in de hondenschool.’.

Dubbele diagnose: heup- én elleboogdysplasie

En van onze laatste nieuwe aanwinst keren we even terug
naar onze eerste echte Canisha-hond: chocoladelabrador Larka. haar hebben we - in tegenstelling tot Eager die we pas op
latere leeftijd zijn beginnen te volgen - zelf uitgekozen, aangekocht en opgeleid. Onlangs mocht Larka haar eerste kaarsje
uitblazen en dat betekende dat het tijd was voor een grondige
dysplasietest. Canisha is meegestapt in een onderzoeksprogramma van de faculteit dierengeneeskunde aan de universiteit van Gent en zal voortaan alle honden rond de leeftijd van
15 maanden systematisch door hen laten testen op dysplasie.
De resultaten die we kregen waren helaas allesbehalve een
cadeau voor onze jarige. Integendeel, we kregen het harde
vonnis te horen dat Larka aan beide kanten elleboogdysplasie
én heupdysplasie heeft. Onmiddellijk afgekeurd als hulphond
dus. Wil dat zeggen dat we haar moeten opgeven? Allesbehalve! Het welzijn van onze honden, staat centraal bij Canisha
en het is nu aan ons om in overleg met de dierenarts het beste
pad te zoeken voor Larka. Tegen de tijd dat het julinummer
van Woef in de winkelrekken ligt, is Larka waarschijnlijk al

Toekomst als hoorhond?

Vorige maand konden jullie al lezen hoe we Kaprice, de eigen
hond van Nathalie, trachtten op te leiden tot hoorhond. We
overwegen nu hetzelfde te doen met Larka. Hoorhonden hebben immers een minder belastende functie dan hulphonden
en deze functie zou dus een mooi alternatief kunnen worden
voor onze getalenteerde bruine schone. Bepaalde oefeningen
zal Larka nooit meer mogen doen, maar die kunnen we makkelijk ombuigen tot minder pijnlijke bewegingen. Zo mag ze
bijvoorbeeld niet meer met de voorpoten op de knieën komen
om iets af te geven (een alledaagse taak voor de meeste hulphonden) en zou ze haar dove of slechthorende baasje niet mogen verwittigen met een tik van de poot tegen het been, maar
wel door een por te geven met haar neus bijvoorbeeld.
Ook andere zelf opgelegde ‘oefeningen’ zullen achterwege
moeten blijven. Larka vindt het een verworven recht om
Christel steeds overal te mogen vergezellen en springt dan
ook steevast op de passagierszetel zodra Christel aanstalten
maakt om te vertrekken. Ze is en blijft een geweldige typische
chocolade labrador natuurlijk: enthousiast, speels, onstuimig
en aanhankelijk. Wordt zeker vervolgd! Een fijne zomer iedereen en misschien tot op een van onze activiteiten!
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