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VZW CANISHA: Nieuw opleidiNgsceNtrum        voor assisteNtiehoNdeN

LAmbIek
De eerste pup van de maand is Lam-
biek, een golden retrieverreu. Hij 
mocht meteen een lange reis onder-
nemen van Zedelgem naar Westmal-
le. Na 15 minuten kwam het aroma 
je tegemoet, weliswaar iets te sterk. 
Dus we hebben onze noodkit uitge-
haald en alles schoon gemaakt. Bijna 
de hele weg zijn we getrakteerd op 
een symfonie van hemels janken af 
en toe gesteund door de bassen van 
het blaffen. 
Gezien de lengte van het concert, heeft 
Lambiek ons ook de nodige pauzes ge-
geven om eens diep na te denken over 
de kwaliteit van de performance. Lam-
biek is nu bij Patty en Patrick die bij 
ons voor de tweede keer gastgezin zijn 
en voor de eerste keer een pup hebben. 
Alles verloopt nu zoals het hoort. Hun 
Berner sennen moet nog steeds wen-
nen. Maar eens Lambiek groter is zal 
dit vanzelf goed komen.

LokI
Een week later was het de beurt aan 
Loki, opnieuw een lange reis van Ber-

broek ( Herk de Stad) naar Serskamp. 
De kwaliteit van het concert was iets 
minder. Loki is nu bij Dominique en 
Lisa, deze mensen hebben al meer-
dere hondjes gehad van de collega’s 
van Hachiko. Ze zijn één van de twee 
gastgezinnen die onze vrienden van 
Hachiko ons ‘uitgeleend’ hebben. Het 
is even wennen omdat onze manier 
van opleiden lichtjes anders is, maar 
ze zien het beiden echt zitten.
Nu is het ook niet altijd rozengeur 
en maneschijn. Liebke, die vorige 
maand geplaatst werd, protesteert 
nog steeds tegen de bench en doet 
haar behoeftes nog veel liever in huis 
dan op de plasweide. Jolien en gezin 
zijn echte volhouders en blijven, met 
onze coaching, proberen om dit op-
gelost te krijgen. Op technisch vlak 
is Liebke wel heel pienter en ze leert 
heel vlug. Op de eerste gemeenschap-
pelijke training waaraan Jolien en 
Liebke deelnamen, werd er gevraagd 
om speels de hondjes te laten appor-
teren. Liebke koos meteen voor het 
zwaarste, een kruk.
De kweker die sinds 4 juli pups heeft 

en waar we eind volgende maand 
mochten gaan testen, heeft afge-
haakt. We zijn nu weer hard aan het 
zoeken naar een andere pup, we heb-
ben nog steeds te weinig pups voor 
het aantal lopende aanvragen dat we 
hebben. Hopelijk duurt het deze keer 
niet zo lang.

eAger, oNZe rode drAAd
De rode draad in ons verhaal: Eager. 
Tijdens de vakantie van het gastgezin 
Marnic is Eager twee weken bij ons 
geweest. Tijd om hem eens goed te 
testen. Eager is ongelooflijk vooruit 
gegaan op een paar maanden. Te we-
ten dat bij aankomen, hij aan de lei-
band kon lopen en zitten. Nu beheerst 
hij een 30-tal commando’s vrij goed. 
Op plaatsen met afleiding is dat nog 
iets minder. Het overmatig drinken 
kunnen we nu gemakkelijk onderbre-
ken met het woordje ‘NON’.  Plassen 
kan hij nog steeds als de beste. Mocht 
er een wedstrijd bestaan om ter 
meest plassen per dag dan is hij ze-
ker kampioen. Voor Eager was het ook 
vakantie, hij speelde uitbundig met 

Zoals in vorig artikel aangekondigd is het de periode van het testen 
van pups en plaatsen bij gastgezinnen. Nog even vermelden dat om 
technische redenen onze artikels altijd informatie geven over wat 2 
maand eerder gebeurd is. We hebben het hier dus over de maand juli.

Xena. Nu is Eager weer bij het gastge-
zin waar gericht gewerkt wordt op de 
iets minder goede punten. Inmiddels 
hebben we een gesprek gehad met 
Maarten en geleerd waar de nieuwe 
behoeftes liggen, gezien Maarten nu 
op een appartement woont.

SteedS op Zoek NAAr kWALIteItS-
VerbeterINg door bIjSCHoLINg
Deze maand was ik uitgenodigd op 
de conferentie van ADI (Assistance 
Dogs International), op Europees vlak 
heten wij ADEU ( Assistance Dogs Eu-
rope). Verenigingen die hierbij aan-
gesloten zijn verbinden zich ertoe om 
te werken via internationaal opge-
stelde kwaliteitsnormen. Men wordt 
daar ook op gecontroleerd. De con-
ferentie ging door in Barcelona ( ik 
kon me geen betere locatie dromen, 
gezien het aanhoudend slechte weer 
hier).  Het waren drie lange dagen 
van intensief luisteren en meewer-
ken aan voordrachten en workshops, 
die de vernieuwende zaken binnen 
de assistentiehondenwereld duide-
lijk maakten. We deden er ook stevig 
aan netwerking om ook op interna-
tionaal vlak contacten te leggen met 
specialisten op bepaalde domeinen 

en er afspraken mee te maken voor 
bijscholingen.

geNtSe feeSteN
We kregen een oproep van het straat-
theaterfestival MiramirO om deel te 
nemen aan de openingsstoet van de 
Gentse feesten. De bedoeling was 
deels om aan de stad op een ludieke 
manier aan te geven dat de kasseien, 
die veelvuldig aanwezig zijn maar 
niet in goede staat, voor rolstoelers 
een nachtmerrie kunnen zijn. Ca-
nisha was goed vertegenwoordigd. 
Wendy en ik waren solidair en we 
hebben het traject zelf ook meege-
daan in een rolstoel. Ik kan je verze-
keren: het was hard labeur. Respect 
voor alle rolstoelgebruikers die dit 
dag in dag uit doen. Los van twee 
plensbuien was het verder allemaal 
wel heel plezierig.

komeNde ACtIVIteIteN
B>30 september, ons eerste ‘ontbijt 
met wandeling’ in het mooie West-
malle. Het wordt een schitterend lo-
kaal ontbijtbuffet, de wandelingen 
zijn voorzien van veel informatie.  
Via onze website kan je inschrijven 
voor 3 verschillende ontbijtshiften. 

Ga naar de link http://www.canisha.
be/activiteiten_wandeling.html voor 
meer informatie.
Lees zo vlug mogelijk de informa-
tie op link http://www.canisha.be/
helpons_puppies.html, onze puppies 
hebben een heel belangrijke bood-
schap te vertellen.
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De pups komen erAAn

LARkA GROEIT ALS kOOL
HONDJES MASSEREN

LOkI: ONZE JONGSTE PuP


