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ONZE DOELSTELLINGEN
Wij hebben tot doel volgende honden 
op te leiden en te plaatsen:
>  Hulphonden:
 Dit zijn honden die een persoon met 

een fysieke handicap bijstaan.
>  Hoorhonden:
 Deze honden  helpen doven en 

slechthorenden door hun baasje te 
verwittigen bij verschillende gelui-
den en hen naar de bron van het ge-
luid te leiden.

>  Therapiehonden:
 De bedoeling  van deze honden is 

om therapeuten in diverse speciali-
teiten bij te staan en hun patiënten 
te motiveren om bepaalde doelen te 
bereiken. 

>  Sociale honden:
 Deze honden, hebben tot doel het 

leven van bepaalde mensen met 
een mentale of sociale beperking  
aangenamer te maken, door vriend-
schap en genegenheid. 

We zullen vanaf nu telkens één van 
de specialiteiten in detail beschrijven. 
We zullen het hebben over wat zo een 
hond allemaal doet binnen zijn speci-
aliteit  en hoe hij daartoe wordt opge-
leid.

HET OPSTARTEN
Een nieuwe vzw starten, daar komt 
heel wat bij kijken. Het administra-
tieve luik gaan we u besparen. Onze 
missie uitschrijven bleek behoorlijk 
doenbaar. Zet passie voor honden 

samen met een groot sociaal gevoel 
om mensen te helpen en zo vorm je 
een zeer enthousiast team. Maar met 
mensen die vrijwillig instaan voor de 
dagelijkse werking van de vereniging 
kom je er niet. We zijn nu vooral op 
zoek naar puppy's en gastgezinnen. 

Zonder gastgezinnen zijn we  niks. 
Ze zijn een essentieel onderdeel van 
de opleiding van de toekomstige as-
sistentiehonden. Het zijn de gastge-
zinnen die de kleine pupjes omringen 
met de nodige liefde, hen een veilige 
basis geven om van daaruit vol ver-
trouwen de wereld om hen heen te 
verkennen. Een gastgezin traint met 
de pup op zijn basisvaardigheden, so-
cialiseert de pup en geeft de pup een 

warme thuis. Gastgezinnen krij-
gen één van onze trainers toege-
wezen, door wie ze persoonlijk 
gecoacht worden.
Ondertussen zijn we lid van het 
overkoepelend orgaan BADF 
(Belgian Assistance Dog Federa-
tion) en deden we onze aanvraag 
tot erkenning bij ADEU ( Assis-
tance Dog Europe). Dit is een Eu-
ropees orgaan dat de internati-

onale standaarden bewaakt voor alle 
aspecten van de assistentiehonden. 
Deze vereniging eist van haar leden 
dat deze aan de hoge kwaliteitseisen 
voor opleiding  en plaatsing van as-
sistentiehonden  voldoen. Goede kwa-
litatieve, controleerbare zorg is voor 
onze vereniging een topprioriteit.

EEN EERSTE FEESTJE
Eind januari hebben we onze eerste 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Het 

VZW Canisha is een in december 2011 nieuw opgestarte 
assistentiehonden-vereniging. Het nieuwe slaat op de 
opgerichte VZW, want ons team heeft jaren ervaring  in 
de wereld van de assistentiehonden. 'Assistentiehonden' 
is een verzamelnaam voor diverse soorten hulphonden, 
maar het doel is eenduidig: 'Een persoon met een 
beperking bijstaan in het dagelijkse leven om zo de 
autonomie te vergroten voor een betere integratie in 
de maatschappij'. 
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was vooral een blij weerzien met een 
aantal koppels dat we opgeleid heb-
ben in het verleden. We waren ook 
blij met de vele nieuwe gezichten. Bij 
een glaasje ging de voorzitter dan ook 
van tafel tot tafel om op ieders vragen 
over de plannen van de vzw te ant-
woorden. De aanvragen van kandida-
ten voor een assistentiehond stromen 
binnen.  We zijn volop bezig met op-
starten van dossiers en het houden 
van interviews.
Onlangs werd ons  Eager, een flatcoa-
ted retriever van anderhalf jaar, ge-
schonken door een kweker. Hij slaag-
de met glans voor alle socialiteits- en 
leergierigheidstesten en dus gaan we 
de uitdaging aan om Eager alle nodige 
bevelen te leren om op termijn een 
goede hulphond te zijn.  Eager is nog 
wat speels, apporteert heel goed en 
kan reeds perfect aan de leiband lopen.  
Eager heeft ook nog wat rare gewoon-
tes.  Hij drinkt heel graag en heel veel. 
Maar gelukkig is zijn favoriet water en 
geen bier. We waren er toch een beetje 
ongerust over. Dus werd Eager gecon-
troleerd via bloedafname en urinetes-
ten. We waren dan ook heel blij met 
het nieuws dar er met Eager niets mis 
is. We leren hem nu met mate te drin-
ken. Dit zorgt ervoor dat hij zijn blaas 
ook beter kan controleren.  Nadat hij 
gecastreerd is, mag hij naar een gast-
gezin. We hebben  al een kandidaat 
voor Eager op het oog. Dat is Maarten. 
Maarten verloor zijn hulphond  Eliot (7 
jaar) aan leverkanker verleden jaar in 
augustus. Dit was een zware klap ook 
voor ons. Maarten en Eliot bleken een 
perfect koppel. In de volgende artikels 
kunnen jullie Eager's belevenissen 
volgen. Tenslotte willen we jullie ook 
onze mascotte Xena voorstellen. Xena 
is een bruine labrador die nu drie jaar 
oud is. Zij deed het uitstekend tijdens 
de opleiding en werkt technisch per-
fect. We hebben ze moeten afkeuren 
omdat  ze niet zelfzeker genoeg is. Dat 
wil niet zeggen dat Xena geen taak 
binnen Canisha heeft. Op alle demon-
straties gaat Xena mee om te tonen 
wat zoal de taken van een hulphond 

zijn. Ze mag tijdens trainingen ook 
mee de opdrachten 'uitleggen'.

2012 BELANGRIJK JAAR
2012 zal voor vzw Canisha een boei-
end jaar zijn, met de zoektocht naar 
geschikte pups, hopelijk veel gastge-
zinnen, vrijwilligers en heel wat acti-
viteiten waarop we wat meer naam-
bekendheid proberen te verwerven. 
Door de vele aanvragen voor een as-
sistentiehond, kijken we ook  uit naar 
één of twee enthousiaste mensen die 
ons trainers team willen vervoegen. 
Na een grondige opleiding kunnen ze 
mee onze honden trainen en de kop-
pels coachen.Volgende maand gaan 
we dieper in over onze manier van 
werken. We praten over hulphonden.  
We vertellen alles over gastgezinnen.
En we volgen Eager verder op tijdens 
zijn opleiding.

Tekst: Gerrit Martens

Nota van de redactie: Wie vra-
gen heeft over assistentiehonden, 
kan altijd een mailtje sturen naar: 
redactie@woef.be
Wij zorgen ervoor dat u een gedegen 
antwoord krijgt!

VZW CANISHA
KORTEWAGENSTRAAT 60B
9230 WETTEREN
TEL: 053 83 18 63
INFO@CANISHA.BE
WWW.CANISHA.BE
REKENING: BE66 6528 2047 0643 
BIC: HBKABE22

ALGEMENE INFORMATIE

GASTGEZIN

HULPHOND
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