VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		
Een maand verder

speciaals gaat gebeuren. Meer hierover
in het volgend nummer. Schrijf alvast de
datum in je agenda.

Puppy actie

Ik heb genoten van een mooie vakantie, maar bij Canisha
stond de tijd niet stil. Mijn mailbox ontplofte bijna. Voor de
eerste keer was ik blij met spam, die kon ik immers in één keer
verwijderen. Resultaat, de mailbox van de ademnood gered.
Met (p)ups en downs

Onze huidige puppy’s doen het heel
goed. Loki is nu veruit de grootste van
de groep en hij belooft heel groot te
worden als we naar zijn poten kijken.
Ons Liebke is de magerste en ook momenteel ons probleemhondje. Ze heeft
veel stress, is hyperactief en eet niet
goed. Ze is in behandeling bij onze
dierenarts. We besloten dan ook om
Liebke de volledige opleidingsperiode
onder de hoede van Wendy te laten.
Lambiek was bij aankomst bij het gastgezin de kleinste, ondertussen heeft hij
zijn schade ingehaald en kan wedijveren
met de anderen. Lambiek is het slachtoffer geweest van een bijensteek, maar
dankzij het alert optreden van Patty,
heeft hij heel vlug een spuitje gekregen
bij de dierenarts. Tegen de avond was
het gevaar geweken en Lambiek gered.
Larka, onze oudste pup, doet het heel
goed. Ze is een bruine labrador waardig,
snoepjes en eten vindt ze de max. Ze is
iets te sociaal met andere honden maar
Christel heeft heel sterke armen, zodat
Larka op tijd gecorrigeerd wordt. Begin
november wordt ze gesteriliseerd.

Eager bijna klaar

Eager is nog steeds bij Marnic, het
gastgezin, maar de eindfase begint te
naderen. Hij mag weldra bij mij op eindafwerking komen. Op 16 september waren we uitgenodigd op de ontmoetingsdag van de kweker (kennel Of Perfect
Promise). Wendy en Annemie zijn
er heen gegaan. Het bleek een blij
weerzien met de moeder en grootmoeder van Eager. Ook zijn broers en zussen
waren aanwezig. Het was een prachtig
zicht de hele meute te zien rondlopen.
Je eigen hond er weer uithalen was
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niet evident. Wendy heeft,
toen ze dacht Eager terug te hebben, voor alle
zekerheid een paar van
onze (moeilijke) commando’s gegeven waar Eager
natuurlijk naar luisterde.
Ze gingen dus weer naar
huis met de juiste hond...
Sabine, de kweker, was heel
blij Eager in zeer goede conditie te zien. De moeder van
Eager is drachtig. We hebben
afgesproken dat we een pupje mogen aankopen. We tellen nu de dagen af.

Puppy’s gezocht!

voor assistentiehonden

Onze puppy-actie, waar onze pupjes vragen om uw steun, begint behoorlijk te lopen. Maar het kan nog beter. Wil u ook
onze pups helpen, kijk dan op de link
http://www.canisha.be/helpons_puppies.html
Met slechts 5 euro per maand kan u onze
pups al steunen. In dit artikel laten we
de dagboekschrijvers iets meer aan het
woord, veel leesplezier ermee!
Lambiek speelt verstoppertje

onze jongste puppies zijn beste maatjes
We zijn nog steeds dagelijks op zoek naar puppy’s, vooral gele Er waren 3 heel mooie wandelingen
labrador en golden retriever hebben uitgestippeld. Heel Westmalle inclusief
momenteel de voorkeur. Liefst teefjes het gemeentebestuur werd gemobiliseerd.
deze keer, omdat we al behoorlijk wat Een zeer grote opkomst van 250 mensen.
reutjes hebben. Maar we passen ons We kregen zelfs een delegatie van de
aan, als we maar aan pups geraken. Het collega’s van Hachiko en Os’mose
probleem is dat door deze situatie een op bezoek. Een ontbijtbuffet op proaantal aanvragers steeds langer moet fessionele manier verzorgd en een
wachten op een hond. Soms al tot 3 naadloze organisatie. Kortom ons eerste
jaar… Hints zijn altijd welkom op e-mail: ontbijt met wandeling was een succes.
gerrit@canisha.be
We kregen heel wat positieve kritieken,
mede dankzij het mooie weer natuurOntbijt met wandeling op 30/09 lijk. We mochten 3 drukbezochte demo’s
Een paar maanden geleden deed ik een geven met Xena. Volgend jaar heeft
voorstel aan Patty en Patrick, gastgezin van het ontbijt met wandeling plaats in WetteLambiek, om een wandelroute uit te stippe- ren, we zullen ons best moeten doen om de
len in het mooie Westmalle waar zij wonen. gastronomische kwaliteit te evenaren.
Ik zocht ook naar een zaal, om een ontbijt
met wandeling te kunnen organiseren. Pat- Feest éénjarig bestaan
ty mobiliseerde meteen haar achterban, met Op 26 januari 2013 geven we ons eerste
als resultaat dat 15 enthousiaste mensen zich jaarfeest. Dit heeft plaats in de gemeenachter haar en Patrick schaarden. Ik telijke feestzaal in Wetteren. We zijn al
moest helemaal niets meer doen, ze volop de activiteiten aan het plannen.
hadden alles zelf georganiseerd. En hoe! We kunnen al verklappen dat er iets heel

Lili in opleiding met een eigen
hond tot hoorhond

5-9-2012
Het is vreemd hoe een assistentiehond,
zelfs in wording, de aandacht trekt.
Meestal moet ik mensen vertellen dat
het niet goed is om Quitty aandacht te
geven. Soms vinden mensen dat overdreven, vandaag niet. Vandaag ontmoet
ik toevallig Pieter-Jan. Hij gaat door het
leven in een rolstoel. Hij noemt hem 'zijn
rollende vriend', maar het is niet zijn
enige vriend. Naast de rolstoel wandelt
Frauke, een hulphond, helemaal afgestudeerd. Samen zijn ze net één. Een
vrolijk duo, dat zie je zo. Ook al ken ik
Pieter-Jan niet en is het moeilijk om hem
te liplezen, ik begrijp dat hij me uitnodigt
om bij hem thuis een praatje te maken.
Je moet mijn vrouw ontmoeten, zegt hij
hakkelend. Met moeite begrijp ik wat
hij bedoelt en ik aanvaard met plezier
zijn uitnodiging. 'Ik zal zwijgen,' zegt
hij, 'tot we thuis zijn, dat is gemakkelijker voor jou, hé.' Ik ben blij want
wandelen en Quitty leiden en liplezen
tegelijk is natuurlijk net iets teveel van
het goede. Het is wel grappig om tijdens
een wandeling in een onbekende omgeving (Bure) iemand te ontmoeten die je
gevoelsmatig al jaren lijkt te kennen…..
27-9-2012
Ik neem samen met Quitty de bus.
Geen probleem, een braaf vriendelijk hondje dat trouw aan mijn zijde loopt, zoals het hoort. Op de bus,
mooi naast me. Prima zo. Een appel
dondert de grond op en rolt als beto-

verd onze richting uit. Hij neemt daarvoor zelfs een klein bochtje, vreemd.
Ik heb de doffe smak niet gehoord.
Quitty wel, uiteraard! Natuurlijk
ontsnapt ook het gegrinnik aan mijn
aandacht tot Quitty mij overenthousiast de appel presenteert. De helft is
echter verdwenen, tot groot jolijt van
mijn jeugdige reisgenoten. `Dat was
mijn middagsnack` zegt een jonge man
vriendelijk. `Het heeft haar duidelijk
gesmaakt.` Verontschuldigend presenteer ik hem wat overblijft. `Ze is best
een mooie dame, maar mijn appel deel
ik toch liever met een ander meisje.
Met rode wangen neem ik de
gehavende appel weer aan. Er zijn zo
van die dagen.
(http://www.canisha.be/honden_hoorhonden.html)

Christel gastgezin van Larka

11-9-2012
Vandaag is het commando ‘Duw deur’.
Ze kent het commando ‘Duw’: dan moet
ze tegen mijn hand duwen. Ik zet de deur
van een keukenkast open en ik toon
mijn hand achter de deur. In mijn hand
heb ik een snoepje dat ik haar duidelijk
toon. Larka gaat onmiddellijk zitten en
kijkt naar mijn hand. Na een paar seconden kijkt ze naar mij met een vragende
blik ‘Wanneer krijg ik mijn snoepje?’.
Ik wacht zeer geduldig. Na een tijdje
wordt ze het beu en heft ze haar voorpootje op en duwt tegen mijn hand om
haar snoepje te krijgen. Automatisch
duwt ze ook tegen de kastdeur die dicht
gaat. En dan krijgt ze haar snoepje.
We herhalen dit verschillende keren. ….
Yes!!! Weer een commando erbij!
25-9-2012
Vanavond terug een eerste les bij
Syntra, een vrij beperkt groepje deze keer.
En… vanavond mag ze voor de eerste
keer trappen lopen. Ik geef les op de
eerste verdieping en het zijn brede
gesloten trappen. De eerste trappen
volgt ze aarzelend maar dan loopt ze
gewoon naast mij. Als we na de les terug
naar beneden gaan, is het iets minder. Ze
durft eerst de trap niet af. Ik blijf twee trappen lager rustig wachten. Uiteindelijk zet
ze één pootje een trede lager en dan een
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tweede pootje. Maar ze is er niet gerust is.
Ik ga zelf ook een trap lager. Ze wil me zo
graag volgen dat ze haar moed verzamelt
en toch naar beneden komt. Op de typische
manier dat een hond dat in het begin doet:
voorpoten heel breed uiteen en sluipend.
26-9-2012
Als ik het dagboek van Larka opnieuw lees,
lijkt het alsof we nog niet veel gewerkt hebben aan commando’s. Larka is pas op haar 12
weken bij ons gekomen. De periode tussen
8 en 16 weken is cruciaal voor de socialisatie van een pup. Daar hebben we al 4 weken van gemist. We weten niet exact wat
ze bij de fokker allemaal geleerd heeft. Wat
uit dit dagboek volgens mij onvoldoende
blijkt, zijn de uren die we besteed hebben
aan socialisatie en wennen aan allerlei
omstandigheden. In het begin was het
vooral wennen aan de auto. Aanvankelijk
jankte ze constant in de auto. Ondertussen
heeft ze zeker al 6.000 km meegereden en
het resultaat is dat ze nu in de auto springt,
op haar kussen gaat liggen en pas haar
hoofd terug rechtzet als ze hoort dat ik de
motor afzet. Ze beweegt zelfs niet meer als ik
vertraag want ze is het gewoon dat we in
de file staan. Het telkens opnieuw in een
stad rondlopen, in winkels. Rustig blijven
zitten in de bibliotheek of als we een terrasje
doen rustig aan onze voeten blijven liggen.
Ook meegaan naar de Colruyt of Delhaize
is geen probleem meer. Ik moet wel blijven
oppassen als er ergens degustaties zijn…
Ze is nu vertrouwd met de meeste zaken.
Waar we nu moeten aan werken is het
rustig blijven op straat als ze andere dieren
ziet. Maar ze is nog jong en speels en ook dat
zal wel lukken..
Tekst en foto’s: Gerrit Martens
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