VZW CANISHA: NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM
De afgelopen periode was het heel druk bij Canisha. We hebben een aantal
leuke manifestaties gehad. Er is goed nieuws van het puppyfront. En zoals
beloofd de eerste informatie uit het dagboek van Larka (onze eerste pup)
met Christel en Quitty (opleiding hoorhond) met Lili.

VOOR VIJFDE KEER OP WOEFDAG

We hebben een hele reeks activiteiten
achter de rug. Zo was er de demo die we
mochten geven op de BBQ van de spina
bifida vereniging. Dit bracht ons meteen een koppel vrijwilligers op.
Voor de vijfde keer mochten we deelnemen aan de Woefdag in Huizingen.
Dit jaar goot het water. De douche die
we kregen tijdens het opzetten van de
stand kon hooguit verfrissend genoemd
worden. Gelukkig konden we na de middag genieten van een fijne motregen,
wat moet een mens nog meer hebben in
volle zomer. Maar de toeloop naar onze
stand was er niet minder om. Een aantal
mensen waren benieuwd naar de gezichten achter onze artikels in de Woef
en we hadden leuke babbels.
In Berendrecht waren we dan weer
uitgenodigd op de tweejaarlijkse tuinbeurs. We hebben er honderden begonia's verkocht. Als echte marktkramers
en met de steun van Xena brachten we
onze waar aan de man.
Verder was er ook nog een stand op een
hobbymarkt in Aalst.

paniek. Liebke was zonder enige reden
door haar achterpootjes gezakt en kon
met moeite nog lopen, maar jankte
niet. Meteen werd de dierenarts van
Canisha, Wivine, ingeschakeld, na een
zeer alerte reactie van het gastgezin.
Bij de dierenarts aangekomen werd
alles grondig onderzocht, Liebke werd
een dag in observatie gehouden. Het
was dan ook een grote opluchting toen
alles in orde bleek te zijn.
LILI EN QUITTY

LARKA OP ONDERZOEK

PUPPY'S

Daar waar we maanden op zoek geweest zijn naar puppy's valt nu ineens
alles in de plooi. We hebben zomaar
even vier kwekers bereid gevonden om
puppy's te leveren volgens een door
ons uit te voeren selectiemethode (
zie artikel van juni). Het eerste pupje,
genaamd Liebke en komende van gelegenheidskweker Evi, is vorige week
geplaatst bij het gastgezin van Jolien,
gesteund door haar moeder Mieke.
Ze doen het samen heel goed. Liebke
loopt al vlijtig rond met de helft van
het huishouden. Ze brengt zelfs een
sandaal bij Jolien om duidelijk te maken van 'gaan we buiten?'. Een paar
dagen na de plaatsing, was er wel even

Verder mogen we volgende maand
twee puppy's gaan testen en de maand
erop nog één.
Leuk, zoveel puppy's op korte tijd. Dus
tijd om gastgezinnen te tellen, maar oei,
er waren er tekort. Zou opnieuw tellen
er één bijmaken? Niet dus. Dan maar
even contact opnemen met de collega
vereniging VZW Hachiko om te vragen
of ze geen gastgezin konden uitlenen
dat bereid was om eens met ons samen
te werken. Caroline ging een paar van
hun gastgezinnen mailen met de vraag.
Niet één maar twee gastgezinnen reageerden op de oproep en de afspraak
was eigenlijk één. Ik heb dat opgelost

door eens heel diep in de ogen van Caroline te kijken (via de telefoon).

EAGER

Deze maand hebben we een evaluatie
gedaan bij Eager en Marnic. Ik moet
zeggen: het gaat allemaal volgens
plan. De testresultaten waren schitterend. Alleen is Marnic onze bevelenset nog niet helemaal gewoon. Een
paar bevelen dienen van benaming te
veranderen maar ik weet dat het voor
Eager geen enkel probleem vormt.
Volgende maand komt Eager twee
weken bij mij in het centrum terwijl
Marnic en familie van een welver-
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VOOR ASSISTENTIEHONDEN
diende vakantie genieten. Meer hierover in het volgend nummer.

DAGBOEKEN

De dagboeken van Lili met Quitty en
Christel met Larka. Zoals beloofd starten
we er hier mee. Het is onmogelijk om beide verhalen in dit artikel weer te geven. Ik
zal me moeten beperken tot een aanzet,
zodat je zin krijgt om toch alles te gaan
lezen. Er is zoveel leuke maar ook minder
leuke informatie in terug te vinden. We
schrijven gedurende de volgende maanden steeds een vervolg.

DAGBOEK VAN LILI EN QUITTY

Quitty, een sheltie teefje, geboren op 1
augustus 2011, is het hondje van Lili. Lili
is een zeer moedige dove dame (niet van
geboorte) die ook niet kan spreken wegens geen stembanden meer. Maar ze kan
perfect liplezen en zich verstaanbaar maken via een speciaal toestelletje. Wij gaan
voor de allereerste keer de uitdaging aan
om haar eigen hondje samen met haar op
te leiden tot hoorhond. Indien dit project
slaagt kunnen we Lili helpen meer autonomie en zelfredzaamheid te verwerven.

Voorwoord

Toen Gerrit me vroeg om een dagboek bij
te houden over de vorderingen van Quitty
als hoorhond heb ik geen moment getwijfeld. Ik houd al jaren een dagboek bij, niet
zozeer als therapie, maar eerder om mijn
gedachten te ordenen. Om stil te staan bij
dingen waar ik anders nauwelijks de tijd
voor neem. Maar ik hoef er niet bij na te
denken. Het is iets van en voor mezelf.
Deze keer zal het anders zijn. Een openbaar dagboek, waarin een deel van mijn
leven verweven is, mijn gevoelens, angsten, beslommeringen zullen altijd tussen de regels voelbaar zijn en dat maakt
me wat onzeker, alsof ik af en toe in mijn
blootje zal staan.
Zal het soms niet kwetsend zijn of confronterend? Dom of onnozel misschien?
Gerrit: De eerste maand is voor Lili een
maand van twijfel. Er zijn veel uitdagingen. Het loopt eens goed en ook wel eens
mis. Er is twijfel om door te gaan. Maar uiteindelijk doet ze het. Ze is een doorzetter.

29 juni

Wat heb ik de voorbije maand vooral geleerd? Ik denk dat ik zeker heb ingezien
hoe moeilijk het is om een goede baas te
zijn. Hoe snel je verkeerd reageert omdat je denkt als een mens en vergeet dat
een hond een zeer uniek interpretatievermogen heeft....
Het dagboek van Lili en Quitty vind je
terug op onze website via de link onderaan de pagina http://www.canisha.be/
honden_hoorhonden.html

DAGBOEK VAN CHRISTEL EN LARKA

Larka is een bruine Labrador, geboren op
01/02/2012 en geplaatst op 22/05/2012. Ze
is het eerste pupje van Canisha. Ze was al
3 maand toen ze bij ons kwam. Een bruine
labrador heeft een ervaren gastgezin nodig. Onze keuze viel meteen op Christel.
Ze is van alle markten thuis in het hondenwereldje en gepassioneerd.

CHRISTEL EN LARKA

22 mei

Vandaag is onze eerste assistentiehond
in opleiding toegekomen. Een chocolade
labrador die luistert naar de naam Larka. Eerst heel veel informatie gekregen
van de voorzitter van Canisha. Allemaal
nieuwe namen voor bepaalde gedragingen. Niet alleen de hond zal moeten leren maar ik ook. Ik heb alvast een
spiekbriefje in de keuken gehangen en
in mijn handtas zit er ook één.

9 juni

Nu zit ze in de periode dat ze haar tandjes gebruikt. Ze heeft ze 'gekregen' en
dus moet ze nu op ontdekking gaan wat
kan ik hiermee doe? Ze bijt overal in,
ook in onze handen en onze broek. Het
is een zachte beet maar de tandjes zijn
vlijmscherp. Ze begint ook op te springen tegen mensen en op stoelen. Dit is
de periode dat je hen constant moet corrigeren. Vermoeiend want je hebt niet
altijd alles gezien....
Het dagboek van Christel en Larka vind
je terug op onze website via de link onderaan de pagina http://www.canisha.
be/helpons_gastgezinnen.html
Tekst: Gerrit Martens

LIEBKE MET LEPEL
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