VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		

voor assistentiehonden

Fondsenwerving: een specialiteit
gebied begint ze nu ook goed vooruitgang
te maken. Er is echter nog een lange weg
te gaan. Door omstandigheden heb ik het
co-ouderschap op mij genomen, ze pendelt
nu tussen gastgezin Wendy en mezelf. Dit
is voor haar zeker een verrijkende ervaring.
De andere pups, Lambiek, Loki en Larka,
doen het goed en groeien mooi op.

Wanneer ik dit artikel zit te schrijven, is het eind oktober. Het regent
bakken uit de hemel en het is koud. Kortom een weer waar een hond
geen mens wil doorjagen, dus ligt Xena rustig aan mijn voeten te
slapen. In dit artikel zullen we het eens over sponsoring hebben. Ook
dit deel is belangrijk bij een jonge vereniging als de onze. Er is nog
helemaal geen reserve en het is altijd spannend om op het einde van
de maand na te gaan of er nog geld voorradig is. Sponsoring is recht
evenredig met naambekendheid.
Naambekendheid

Als men van je bestaan niet afweet dan kan
men ook niet aan je denken om te sponsoren. Eén van de middelen naar naambekendheid, is zeker ‘de Woef’. Er zijn mensen
die me vertellen dat ze met spanning de
volgende Woef afwachten om onze belevenissen verder te kunnen lezen. En zo start
een tamtam. De rest doen we natuurlijk
zelf. Zo hebben we onze puppy-actie opgestart, het systeem hier is: vele kleintjes
maken één groot. Op die manier verzekeren we ons van inkomsten die rechtstreeks
en alleen voor het onderhoud van de pups
zorgen. We hebben geleerd dat het niet voldoende is een soort ketting van doorsturen
te starten. De respons is dan heel klein. Wat
wel werkt is het persoonlijk contact met
mensen en ons project uitleggen. Je gaat
voor een streefcijfer en dat is 100 personen
die via doorlopende opdracht de pupjes
bijstaan. Momenteel zitten we aan 20, er is
dus nog een hele weg af te leggen. Het gebeurt ook dat de tamtam het voor ons doet.
Zo hebben we voor volgend jaar een groot
evenement aangeboden gekregen van de
VZW Wielemie, namelijk de organisatie
van een duatlon. Dit is lopen, fietsen, lopen.
(VZW Wielemie = Marieke Vervoort, winnaar Paralympics 200 meter zilver en 100
meter goud). We hebben haar in het verleden bijgestaan bij het opleiden van haar
hond Zenn tot geattesteerde hulphond.
Een gedeelte van de opbrengst komt ten
goede aan VZW Canisha. Een groot comité
trekt aan de kar, mede gesteund door Rotary Diest. (zie www.diestinbeweging.be
voor meer informatie). Nu Marieke meter
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van onze vereniging. Een BV is belangrijk
voor contacten.
We zijn op die manier ook bij het project
Iron Maids terecht gekomen. Tien dames
hebben een paar maand geleden beslist om
van nul te beginnen en deze zomer een halve triatlon te doen. Ze hebben zichzelf hiervoor 9 maanden gegeven. Hiermee willen
ze bewijzen dat zij ook in staat zijn om de
nodige extra tijd vrij te maken ondanks dat
zij een ander maatschappelijk patroon hebben dan de mannen. Ze vinden dat triatlon
nog te veel een mannenaangelegenheid is.
Ze kregen zoveel respons van sponsors dat
ze dreigden met een overschot te zitten op
de kosten. Zo is dan het idee gegroeid om
te delen met een goed doel. En nu is dat
dus Iron Maids for Canisha geworden. ( zie
www.ironmaids.be)
Hopelijk zorgen de twee projecten volgend
jaar voor de nodige financiële zuurstof.

AAnwezig Op evenementen

Een andere vorm van sponsoring is, meestal op uitnodiging, naar evenementen te
gaan waar we een stand hebben. We verkopen er allerhande gadgets gaande van
pluche hondjes tot zelfgemaakte confituur.
We hebben het bewijs dat de Vlaming hoge
kwaliteitsconfituur apprecieert. Mijn echtgenote begint te klagen dat ze de confituur
niet meer op tijd aangeleverd krijgt. Ik ruik
nu minstens één keer per week de lekkere
geur van kokend fruit. Op deze evenementen doen we ook meestal een demonstratie
met de nodige uitleg. Dit zorgt ervoor dat
mensen zien waarom we dit alles doen. Ze
weten dan ook waaraan hun steun besteed

Eerste verjaardag en
unieke competitie!!

Lubby: onze laatste aanwinst
wordt. Het bekomen van fondsen om te
kunnen werken is een taak die bijna even
belangrijk is als het opleiden van honden
tot assistentiehond. Als je me vraagt wat ik
het liefste doe, dan roep ik heel luid: ‘hondjes trainen en koppels vormen’. Maar het
één kan niet zonder het ander. Een artikel
schrijven in de Woef, zonder het over onze
honden te hebben, is hetzelfde als een misdaad begaan met een zware gevangenisstraf tot gevolg. Dus hier gaan we weer.
Met trots kunnen we weer de komst van
een pup melden. Op 26 oktober mochten
we een zwarte labrador, komende uit Nederland, Lubby, aan Wim overhandigen.
Lubby heeft me een bijna rustige rit (met
veel fileleed) van 145 km bezorgd. Op ongeveer 20 km van de eindstreep vond hij het
welletjes. Ik werd getrakteerd op een iets te
overweldigend parfum. Nochtans was ik
verschillende malen gestopt om hem uit
te laten. Maar ik vind dat hij zich heel flink
gehouden heeft, als pup van 8 weken. Met
Eager gaat alles uitstekend en hij is al even
klaar en zit de popelen om aan de eindafwerking te beginnen. Liebke maakt nu ook
steeds meer vooruitgang. Ze had eetproblemen waardoor ze veel te mager bleef. Dit
hebben we nu goed onder controle in samenwerking met onze dierenarts. Ze eet nu
flink al haar maaltijden op. Op trainings-

Op 6 december bestaat onze vereniging
1 jaar. Inderdaad, bij het verschijnen van
deze Woef zullen we één kaars aan het
klaarmaken zijn. Een overzicht van dat jaar
krijgen jullie in het januarinummer.
Ik wil jullie echter nu reeds uitnodigen voor
ons verjaardagsfeest, dat plaats heeft op 26
januari 2013 in de gemeentelijke feestzaal
in Wetteren. Er zijn allerhande activiteiten
voorzien. Zo zal er een professionele hondenfotograaf aanwezig zijn. Je krijgt dan
gratis een foto gratis. Er zijn nog tal van
andere activiteiten voorzien, waaronder
een feestmaaltijd… Voor meer informatie:
www.canisha.be/1stejaarfeest.htmlWe
zullen ook voor de eerste keer in België,
een unieke competitie organiseren. We
kiezen de ‘Hulphond van het Jaar’. Hiervoor komen koppels met een geattesteerde hulphond in aanmerking. De koppels
baasje-hond krijgen een aantal oefeningen
opgelegd die te maken hebben met hun da-

gelijkse bezigheden. Een professionele jury
zal hier punten op geven. Er zijn ook een
aantal vrije oefeningen voorzien door de
koppels zelf te kiezen. Punten worden gegeven op de moeilijkheidsgraad en de kwaliteit van uitvoering. Maar breng zeker je
aanhang mee want na de punten gegeven
door de jury, mag het publiek me beslissen
wie zij ‘De Hulphond Van Het Jaar’ vinden.
Wie hier graag zou aan meedoen kan zich
nu reeds aanmelden op hulphondvanhetjaar@canisha.be. Inschrijvingen zijn beperkt. Indien er teveel inschrijvingen zijn,
zullen we een preselectie houden.

helemaal geen probleem voor Larka. In de
voetgangerstunnel is het vrij druk en het
lawaai weergalmt daar. Heel veel afleiding
dus. De oefeningen gaan redelijk goed. Ze
doet het thuis en in de klas veel beter maar
dit is een test op commando’s uitvoeren in
een nog drukkere omgeving…

Een blik in de dagboeken

Zaterdag 20 oktober 2012
Technische training van Canisha in Hondenschool De Trouwe Hond in Zottegem.
Larka is de oudste pup en ze doet haar oefeningen zeer goed. Ze is nog altijd afgeleid
door andere honden. Achteraf assisteer
ik Gerrit bij de training van de volwassen
honden. Larka wordt toevertrouwd aan
Diane die juist buiten het veld staat. Larka
begint me te zoeken en wil naar mij komen.
Achteraf in de cafetaria is ze vastgemaakt
aan de rolstoel van iemand. Als ze me ziet
binnenkomen is ze dolgelukkig en ze spurt
naar me toe maar ze hangt nog vast aan de
rolstoel. Larka is sterk want ze kan de rolstoel zelfs ietwat naar voren krijgen. Larka
heeft zo’n hechte band met mij. Wat gaat
het pijn doen haar af te staan…

Naar goede gewoonte hebben we ook nog
een paar teasers uit het dagboek van Christel.
Zaterdag 6 oktober 2012
Vandaag training met Canisha in de voetgangerstunnel in Antwerpen.
Er stonden al een paar gastgezinnen met
hond te wachten. Zoals gewoonlijk wordt
Larka supervrolijk: blaffen, springen, trekken aan de leiband, want ze wil spelen. Ik
moet dan maar even heel asociaal doen en
al die mensen die ik ken gewoon voorbij
lopen totdat Larka terug gekalmeerd is. Wij
zijn gelukkig allemaal met hetzelfde bezig
en we weten van elkaar waarom we soms
zo asociaal reageren: de opleiding van de
honden heeft voorrang. De lift nemen is

Maandag 15/10/2012 tot Vrijdag 19/10/2012
Larka mag elke dag mee gaan werken. Ik
neem afwisselend één van mijn andere
honden ook mee.
In de klas liggen ze rustig te slapen. De perfecte hondjes! …

http://www.canisha.be/helpons_gastgezinnen.html#dagboekchristel
Tekst & foto's: Gerrit Martens

Algemene informatie

Vier op een rij in de voetgangerstunnel Antwerpen

VZW Canisha
Kortewagenstraat 60B
9230 Wetteren
tel: 053 83 18 63
info@canisha.be
www.canisha.be
rekening: BE66 6528 2047 0643
bic: HBKABE22
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