VZW CANISHA: Nieuw opleidingscentrum		

voor assistentiehonden

Spetterend eerste jaarfeest!
Zoals eerder gemeld loopt onze tijdslijn achter op de datum dat u dit in Woef leest. De redactie en de
drukker moeten de tijd krijgen om hun werk te doen. Januari nieuwjaarsmaand, dit is meestal een
rustige maand waar iedereen zijn/haar wensen overbrengt. Bij Canisha was dit helemaal anders.
Het was alle hens aan dek, met de voorbereiding van ons ‘eerste jaarfeest’.

Heel veel steun

Waar het feestcomité reeds gedurende maanden om de twee weken vergaderde, werd in januari de
frequentie opgevoerd naar elke week.
Onze eerste opdracht was sponsors
zoeken om onze activiteit betaalbaar te houden. Daarvoor werd de
middenstand van Wetteren aangesproken , maar ook de KMO’s van het
industrieterrein van Evergem waar
ons centrum zich bevindt. Het werd
een groot succes, men heeft immers
heel veel begrip voor ons sociaal
engagement voor personen met
een beperking. We kregen geldelijke steun, steun in natura voor onze
tombola en voor de maaltijd die
aangeboden werd. We mochten 2 ballonvluchten verloten, enz.
Een andere opdracht was ons
evenement zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven. Diverse kranten

hebben mooie artikels geschreven,
radio en tv deden ook mee. Een gespecialiseerd bedrijf heeft voor ons een
professionele radiospot gemaakt…
Zoveel bijval waren we niet gewoon.
Hartelijk dank aan onze sponsors
en de media voor zoveel steun. Inmiddels begon de verkoop van de
kaarten redelijk te lopen maar in de
derde week van januari bleken we
nog ver onder ons streefdoel te zitten
en sloeg de paniek een beetje toe. Dit
bleek onterecht. Op 26 januari werden we overrompeld, onze zaal bleek
op een bepaald moment te krap.

Hoge moeilijkheidsgraad

We hadden in de namiddag een
professionele fotograaf. Iedereen
mocht zijn lievelingshuisdier laten
fotograferen. Om 16:30 werd het
startsein gegeven voor de eerste
wedstrijd ‘Hulphond van het Jaar’.

De juryleden Caroline (Hachiko), Marianne (Scaledogs/Dyadis) en Carine
(gedragstherapeut), kregen de laatste briefing. De deelnemers waren
Lies en Galia (Flatcoated retriever Canisha), Maaike en Wilson (Golden
retriever - Hachiko), Sandy en Xaltoen (Labrador - Hachiko), Catherine
en Sacha(kruising - Os’mose). De
competitie bestond uit twee sessies
van drie opdrachten en een finale
voor de drie hoogste geklasseerden. Het werd een nek aan nek race
met zeer uitdagende opdrachten.
Enkele voorbeelden: de hond mocht
een tasje met twee flesjes water de
hele zaallengte dragen en dan aan
zijn baasje afgeven. Er werd aan
de hond gevraagd om een ei (niet
gekookt) te dragen. Eén van de honden maakte er een omelet van...
Een andere keer moest de hond de
trui van zijn baasje uittrekken, de
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deur van de wasmachine openen,de trui erin deponeren en dan de deur terug dicht doen. De koppels hadden ook een vrije opdracht mogen kiezen en dan zie je
hoe creatief baasje en hond met elkaar omgaan. Het
publiek keek vol bewondering naar het spektakel.
Het was een uitstekende manier om het eindresultaat van ons project te tonen. Na de twee voorrondes
moesten we onvermijdelijk afscheid nemen van één
van de koppels. Dit werd Sandy met Xaltoen, maar alle
koppels waren aan elkaar gewaagd. Het resultaat van
de finale was: 1. Maaike met Wilson, 2. Lies met Galia, 3.
Catherine met Sacha. Dan mocht het publiek stemmen
voor een halve euro per stem. Binnen de twee minuten
waren al onze stembriefjes weg. Maar creatief als we zijn
hadden we meteen andere stembriefjes geïmproviseerd.
Het werd uiteindelijk toch nog het zelfde resultaat als
wat de jury voorzien had. Ik kan alleen zeggen dat ze alle
vier kampioen zijn. Maar Wilson is de eerste Hulphond
van het Jaar. Er zijn al ideeën om hier volgend jaar een
vervolg aan te geven, eventueel in samenwerking met
collega-verenigingen.

Eregast: Meter Marieke Vervoort en Zenn

Na de wedstrijd was het de beurt aan Marieke Vervoort,
onze meter en paralympiër van het jaar, om iets te vertellen over haar resultaten op de Paralympics in Londen en
natuurlijk ook over Zenn, haar hulphond. Binnen de minuut was het muisstil in de zaal en iedereen zat ontroerd
te luisteren. Marieke draagt ons ook een warm hart toe
en vertelde over onze samenwerking tijdens de opleiding

van haar hond tot hulphond.
Rond 21 uur was het tijd om onze gastgezinnen in de
bloemetjes te zetten. Negen personen met hun hond in
opleiding stonden op het podium, een prachtig zicht. We
hadden de honden van groot naar klein geplaatst, beginnend met Larka, 11 maanden oud, en eindigend met Muppet, 10 weken oud. Voor iedereen hadden we een mooi
bloemstuk. Ik werd er zelf een beetje ontroerd van.

Eindelijk: Eager!

En dan met tromgeroffel : we mochten onze eerste hulphond overhandigen en dat was niemand minder dan onze
allerbekende Eager. Eager werd door Marnic, het gastgezin, aan Katrien afgegeven. Onze eerste mijlpaal is gezet.
We hadden ook een aantal slechthorende of dove bezoekers. Daarvoor hadden we een paar mensen gevraagd
om alles wat op het podium verteld werd uit te typen
en te projecteren op scherm zodat ook die mensen niets
moesten missen. We kregen daar heel veel lofbetuigingen voor.
Al met al een zeer geslaagde avond, veel positieve reacties. Kortom, een dag om met fierheid aan terug te denken. Zondag was het opkuisdag. Ik kan je verzekeren dat
dat niet meeviel : wat we in drie dagen binnengesleurd
hadden, moest in 1 dag terug buiten. Ik dank de vele vrijwilligers die ons bijgestaan hebben!
Tekst & foto's: Gerrit Martens
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