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Eerbetoon aan alle

Billie

canishahonden

Xena

Het voorbije jaar hebben we getracht
om jullie te laten meegenieten van
het reilen en zeilen van onze vereniging. Nu zijn we aan ons slotartikel
toegekomen en zullen we plaats maken voor de avonturen van een andere
ongetwijfeld fantastische vereniging.
Maar we nemen geen afscheid zonder
een mooi tribuut aan al onze pups
en buddy’s. Ziehier een overzicht van
onze viervoetige sterren!

Kaprice
Trixie

BAASJE: Gerrit
RAS: labrador
GEBOREN: 18/03/2008
De trouwe fans onder jullie zullen Xena zeker al aan de slag
hebben gezien tijdens een van onze demo’s! Ze helpt Gerrit
niet alleen met promowerk voor Canisha, ook thuis haalt ze
wel eens een pintje uit de frigo voor haar baasje…

BAASJE: Myriam
RAS: berner sennen
GEBOREN: 21/07/2010
Trixie is de eigen hond van Myriam waarover je kon lezen in de
vorige editie van Woef. Ze helpt Myriam na haar schoudertransplantatie met het oppikken en dragen van spullen, het openen
van deuren en nog veel meer!

Zenn

Quitty

Eager
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BAASJE: Marieke
RAS: labrador
GEBOREN: 14/08/2008
Zenn is de alombekende
eigen hond van onze
meter Marieke Vervoort.
Zij werd samen met Marieke door onze voorzitter Gerrit opgeleid.

BAASJE: Lili
RAS: sheltie
GEBOREN: 01/08/2011
Quitty is de sheltie van
Lili. Lili hoort niet meer
en heeft aan Canisha
gevraagd of we haar wilden helpen om Quitty op
te leiden tot hoorhond.

Rinja
BAASJE: Katrien
RAS: flatcoated retriever
GEBOREN: 21/05/2010
Eager is de allereerste
hond die door Canisha
werd geplaatst. Hij werkt
momenteel als buddy
voor onze 29-jarige
Katrien.

GASTGEZIN: Jana
RAS: Zwitserse witte
herder
GEBOREN: 12/10/2011
Rinja is de hulphond in
opleiding van Jana. Een
iets meer uitdagende
keuze als ras voor een
hulphond ,maar Rinja
doet het uitstekend en is
nu zelfs met Jana gestart in de discipline agility!

BAASJE: Chris
RAS: labradoodle
GEBOREN: 16/11/2011
Behalve doorgedreven
socialisatie, helpen we
ook mee aan de opleiding tot therapiehond.
Indien geslaagd zal Billie
een logopediste bijstaan
in het dagelijks werk.

GASTGEZIN: Nathalie
RAS: border terriër
GEBOREN: 25/11/2011
Nathalie hoort niet, maar
met haar hondjes heeft
ze een geweldige verstandhouding. Kaprice is
niet haar eerste terriër,
maar wel de eerste die ze
door Canisha laat opleiden tot hoorhond.

Larka

GASTGEZIN: Christel
RAS: labrador
GEBOREN: 1/02/2012
Larka is het allereerste
hondje dat helemaal van
A tot Z wordt afgewerkt
door Canisha zelf. Ze was
erg goed op weg om hulphond te worden, maar
door de ernstige dysplasie die werd vastgesteld
in haar ellenbogen en heupen, kan ze die taak helaas niet aan.
Een toekomst als hoorhond of instellingshond is mogelijks wel
voor haar weggelegd.

Pebbels

Liebke

GASTGEZIN: Liesbeth
RAS: golden retriever
GEBOREN: 30/04/2012
Onze lieve Liebke heeft
het niet gehaald als
hulphond, maar houdt
intussen een fijn opvanggezinnetje gezelschap met haar tomeloze
enthousiasme en energie.
Liebke, Liesbeth en Ignace zijn nu bezig aan een verkenningsperiode en die loopt momenteel uitstekend.

Lambiek

GASTGEZIN: Patty
RAS: golden retriever
GEBOREN: 21/05/2012
Lambiek gaat voor hulphond. Hij heeft dezelfde
vader als Loki, maar is niet
zo groot als zijn halfbroer.
Toch niet van uiterlijk,
vanbinnen is hij minstens
even reusachtig! Momenteel heeft Patty de handen vol met het verzorgen van zijn
gekwetste poot, maar alles komt goed.

Loki

GASTGEZIN: Dominique
RAS: golden retriever
GEBOREN: 26/05/2012
Loki is heel goed op weg
om hulphond te worden.
Deze grote vriendelijke
reus liet zijn stem horen
in het Vlaamse Parlement
toen het woefkesdecreet
werd gestemd.

Joytha
BAASJE: Veerle
RAS: dwergteckel
GEBOREN: 11/04/2012
Deze eigen hond van
Veerle wordt geleerd om
in alle omstandigheden
rustig te blijven. Na verdere training zal Pebbels
meewerken in een school
ter opvang van kinderen
in een crisismoment.

GASTGEZIN: Sabine
RAS: golden retriever
GEBOREN: 31/07/2012
Joytha is een van de eigen
honden van Sabine en
doorloopt bij Canisha de
volledige opleiding tot
assistentiehond. Indien de
heupen goed zijn, mogen
we in de toekomst pupjes
verwachten.
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Leni

GASTGEZIN: Nathalie
RAS: labrador
GEBOREN: 22/08/2012
Leni krijgt een opleiding
tot hulphond of hoorhond. Nathalie is het
tweede gastgezin voor
Leni. Dit gaf onvermijdelijk een beetje achterstand, maar we gaan
door op het tempo van
de hond. Nathalie en Leni zijn beste maatjes.

Nieuw opleidingscentruM voor assIStentiehonden

Muppet

GASTGEZIN: Irina
RAS: kruising flatcoated
en akita inu
GEBOREN: 4/11/2012
Deze ‘flakita’ heeft een
geluk bij een ongeluk.
Al heel snel stelde zijn
gastgezinnetje (een dierenartsassistente!) vast
dat Muppet een ernstige
vorm van dysplasie heeft. Afgeschreven als hulphond dus,
maar deze guitige kruising komt nog vaak hallo zeggen op
onze trainingen, samen met Irina die hem uitstekend verzorgt
en hem blijft opvoeden volgens de positieve Canisha-normen.

vaarwel

Geen

Dit mag dan misschien ons laatste artikeltje in de Woef zijn, maar het is hopelijk geen afscheid! Ik wil de trouwe lezers
en de redactie bedanken voor de steun en reacties. Alle vorige artikels kan je terugvinden op onze website. Kom gerust
af en toe eens piepen op www.canisha.be of breng ons een bezoekje op onze Facebookpagina of nog leuker: kom ons
hallo zeggen op een van onze activiteiten. Mis vooral niet onze ontbijtwandeling in Zottegem op zondag 6 oktober!

Lubby

GASTGEZIN: Wim
RAS: labrador
GEBOREN: 29/08/2012
Onze Lubby had het niet
beter kunnen treffen: zijn
gastgezin is… een dierenarts! Lubby wordt dus
omringd met de allerbeste zorgen tijdens zijn
opleiding tot hulphond.
Een ‘kwaaltje’ waar ook
Wim nog geen remedie tegen heeft gevonden: Lubby gaat
graag aan de haal met het eten uit de boodschappentas.

Mats

GASTGEZIN: Femke
RAS: poedel
GEBOREN: 2/10/2012
Onze puberende poedel Mats bezorgt zijn
gastgezinnetje Femke
momenteel de ene
uitdaging na de andere.
Flink luisteren is nog niet
altijd zijn forte, maar dat
zal het wel worden, want
voor deze knapperd is een toekomst als hoorhond weggelegd.

Lagun

GASTGEZIN: Veerle
RAS: flatcoated retriever
GEBOREN: 4/11/2012
Lagun heeft zijn naam al
mee om een echte buddy
te worden. Lagun betekent immers ‘vriend’. Hij
is alvast de allerbeste
vriend van zijn gastgezin
Veerle. Hij vergezelt haar
overal: met de trein mee
naar haar werk in Brussel bijvoorbeeld. Veerle pent elke dag zijn
avonturen neer in een dagboek op de website van Canisha. Ga
snel kijken dus om te leren wat deze romeo allemaal beleeft!
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Mauro

GASTGEZIN: Marcia
RAS: labrador
GEBOREN: 23/02/2013
Deze gouden ziel heeft
een gouden start gekregen bij zijn gastgezinnetje
Gie, maar door omstandigheden kon Mauro daar
helaas niet blijven. In
allerijl moest een nieuw
gastgezin worden gezocht. Ze zullen een zeer degelijk hondje
met een meer dan degelijke basis in huis krijgen. Toch is hij
niet meer echt een ‘pup’ sinds zijn recente groeischeut. Letterlijk en figuurlijk: Mauro belooft groots te worden!

Xantoes

GASTGEZIN: Sabine
RAS: golden retriever
GEBOREN: 24/05/2013
Onze nieuwste telg is
nog eens een meisje! Zij
mag vrolijk in de voetsporen treden van Joytha
bij Sabine als haar eigen
tweede golden. Joytha
heeft zich de rol van
mama alleszins al helemaal eigen gemaakt. Ze verliest dit
kleine hartenbreekstertje geen seconde uit haar zicht!

Komende evenementen
Zondag 25 augustus 2013
Expo Steunpunt Levend Erfgoed Vereniging in de kijker
In het provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug
1a in Wachtebeke.
Wat? Informatie, verkoop van gadgets en demo’s

Zondag 6 oktober 2013
Ontbijt met wandeling in Zottegem
Eind januari 2014
Tweede jaarfeest: meer info volgt nog op onze website en later in Woef.
TEKST EN FOTO’S: Gerrit Martens
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