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voorzitter

Kleintjes worden groot
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit er alweer op. Wat vliegt de tijd toch. Vraag
dit maar aan het gastgezin van Rescue. Hij is al een flinke volwassen reu van (bijna)
een jaar oud. In deze nieuwsbrief kan u dan ook het vervolgverhaal lezen van zijn
avonturen in zijn gastgezin, waar hij al elf maanden een warme thuis heeft en waar hij
klaargestoomd wordt als volwaardige hulphond.
Intussen is ook de eerste pup van 2019 een feit. Gastouders Olivier en Leen begonnen
een kleine maand terug aan de opleiding van een golden retriever teefje, genaamd
Subliem. Ook hun ervaringen kan u verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Nieuwe gebruikers staan te popelen om aan het werk te kunnen met hun hulphond.
Rond de zomertijd verwachten wij dan ook om een paar mensen gelukkig te kunnen
maken met een nieuwe trouwe vriend.
Graag wil ik jullie nog 2 data meegeven waar u ons aan het werk kan zien:
De eerste datum is zondag 30 juni. Die dag geven wij een demonstratie op de
koetsentocht van de Rotaryclub te Oostrozebeke.
De tweede datum die u alvast mag noteren is zaterdag 14 september. Dan houdt Donatea-dog zijn tweejaarlijkse wandeltocht en eetfestijn. Die dag worden ook de hulphonden
officieel overhandigd die de laatste 2 jaar geplaatst werden bij hun nieuw baasje. Dit in
het bijzijn van de gastgezinnen en sponsors. Meer informatie hierover vindt u terug in
de volgende nieuwsbrief en op onze Facebookpagina.
Veel leesplezier
Jelle & NG

Copywriter:
Luc Minnebo
Verantwoordelijke uitgever:
Donate-a-dog

Donate-a-dog is een geattesteerde assistentiehondenschool.
Deze attestering laat het voor de persoon met assistentiehond toe onbeperkt toegang te
krijgen tot publieke plaatsen in Vlaanderen en Brussels hoofdstedelijk gewest.
https://geattesteerdeassistentiehond.wordpress.com/
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De taal van de hond
C.D.

De taal van de hond.
Een hond kan niet praten,hij maakt met zijn lijf en zijn houding duidelijk hoe hij zich voelt en wat hij bedoelt.
Wie de taal van de hond kent kan hem begrijpen.
Aan het lichaam van de hond kan je veel zien, hoe hij zich voelt en wat hij wil doen.
Je kan aan zijn houding zien hoe hij zich voelt. Ook aan de bek, oren en staartaanzet kan je uw hond lezen.
Het is niet altijd makkelijk om dat te zien, iedere hond is anders. Je hebt lang en kortharigen, grote en kleine honden en ze hebben allemaal
een verschillende staart.
Toch is de hondentaal ‘lezen’ de eerste stap om uw hond te leren kennen. Pas als je de hondentaal goed kent zal je uw hond beter begrijpen
en hem niet ‘veroordelen’.
Een eerste aspect is de houding van de hond.
Is de houding neutraal, ontspannen houding , open brede kwispel en de mondhoeken ontspannen dan voelt de hond zich goed in zijn vel.
Een hond die zich sterk voelt staat helemaal rechtop met de staart omhoog en met de oren naar voren zodat hij alles goed kan horen.
Een hond die zich onzeker voelt heeft een lage houding, zakt wat door zijn poten en zijn kop hangt laag. De oren wijzen naar achter of
opzij en de staart hangt laag.
Een hond die bang is maakt zich klein, de oren liggen plat tot tegen de nek aan en meestal gaat hij op zijn rug liggen met de staart
aangetrokken tot tegen de buik. De hond kijkt ook volledig van je weg.
Niet alleen de houding bepaalt hoe de hond zich voelt.
De honden geven ook voortdurend signalen, zeker wanneer ze stress hebben.
Belangrijk is ook om die signalen te herkennen.
De negatieve stresssignalen zijn:
Wegkijken, de hond durft niet te kijken of wil de confrontatie niet aangaan.
Hijgen en kwijlen, een hond die stress heeft krijgt het warm. De warmte kan enkel weg via de pootjes en de tong.
Een bek lik of tongelen
Oogwit laten zien
Hoog blaffen
Geeuwen. Geeuwen is een manier om de stress te verwerken. De hond kalmeert zichzelf door de spanning bij manier van spreken weg
te geeuwen.
Maar als afsluiter, niet alle stress is negatief.
Een hond kan ook positieve stress ervaren. Een voorbeeld is uw wandelschoenen aandoen , dan is de hond vol(positieve) spanning omdat
hij weet dat hij mee mag.
De eetpot klaar maken met voeding. Dat kan de hond ook positieve stress geven omdat hij verwachtingsvol uitkijkt naar datgene dat
volgt, namelijk het krijgen van de eetpot.
Vanzelfsprekend is de positieve stress aangenamer dan de negatieve.
Toch is het belangrijk dat uw hond na zowel positieve als negatieve stress voldoende rust krijgt zodat hij de opgedane prikkels kan
verwerken.
Door uw hond regelmatig te laten snuffelen kan hij/zij op een eigen natuurlijke manier de stress verwerken en/of reduceren.

C.D.
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Beste lezer,

Gastgezin Stefaan & Maryse
Quantum

Mijn naam is Stefaan, secretaris en medewerker van VZW Donate-a-dog sedert een zevental jaren.
Halverwege juni 2017 krijg ik een dringende telefoon van Cathy. Er is een serieus probleem, namelijk een toekomstig gastgezin
heeft afgehaakt. De plaatsing van de nieuwe pup was voorzien eind juni. Na grondig overleg met mijn echtgenote Maryse
besluiten we om de taak als nieuw gastgezin op ons te nemen.
30 Juni 2017 is het dan zover, Quantum een 7 weken jonge golden retrieverreu zal in ons gezin terechtkomen. ’s Morgens halen we
vol enthousiasme en grote nieuwsgierigheid Quantum af bij de fokster. Qantum is een mooie pup met de typisch triestige maar
lieve golden retrieverblik. Na nog wat praktische zaken besproken te hebben met Cathy keren we huiswaarts waar Quantum
kennis kan maken met zijn nieuwe heimat en dit voor 19 maanden. Na een eerste plasje in de tuin en wat rondsnuffelen in zijn
nieuwe thuis maakt hij kennis met Buffy, onze grote witte keeshond, een nogal bazig en dominant teefje van vijf jaar. Hij zal met
haar zijn socialisatieperiode en opleidingsperiode bij het gastgezin moeten doormaken. Al vlug ondervindt en aanvaardt hij dat
Buffy den baas is en leert hij om te gaan met haar dominant gedrag. Ze leven naast en met mekaar soms onder gewapende vrede.

Quantum start met zijn socialisatie en al snel merken we dat Quantum van weinig prikkels bang is. Hij mag overal mee naartoe, ook op
vakantie naar de caravan aan zee.
Hij volgt als een goede leerling samen met zijn baasje de puppylessen bij Cathy samen met Quintus, een vier dagen jongere golden
retrieverpup en met Quastaar een iets oudere bruine labradorpuppy.

Na zes maanden komt Quantum terecht in zijn eerste puberfase. Quantum is een hond met een eigen maar soms koppig karakter, dat
zal later nog blijken in zijn tweede puberfase.
Veel trainen op het wandelen werpt zijn vruchten af en Quantum wandelt weer beheerst mee. Andere commando’s zoals down en stay
liggen hem minder. Een anekdote daarvan is: tijdens een les bij Mieke, zijn latere lesgeefster ging hij gewoon liggen en begon te slapen.
Quantum is wel een hond die zelf problemen kan oplossen. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen als de leiband achter zijn voorpoot blijft
hangen, blijft hij gewoon staan, heft zijn poot op zodat ik zeer gemakkelijk de leiband in de normale positie kan brengen. Quantum is
een zeer slimme hond, niet de overdreven werklustige hond en tijdens de lessen een leerling met ups en downs.
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vervolg Gastgezin Stefaan & Maryse
Quantum

Nu alles is toch goed gekomen want bij de eindafwerkster doet hij het momenteel prima.
Een andere toffe anekdote van Quantum is dat hij samen met Buffy erin geslaagd is om 6 hesperolletjes te stelen van het aanrecht, die ze
broederlijk of zusterlijk verdeeld hebben.
Na 21 maanden is het dan zover, Quantum vertrekt naar zijn eindafwerking. De dag voor zijn vertrek probeer ik nog eens volop te genieten
van de momenten met Quantum. Op vrijdag 8 februari 2019 laat ik hem achter bij Liesbeth. Het is voor mij een zeer grote geruststelling dat
hij daar goed zal verzorgd en verder getraind worden. Hij krijgt de compagnie van Jules, Liesbeth haar eigen labradoodle en van een kat.

Tijdens mijn periode met Quantum werd ik regelmatig aangesproken en een van de meest gehoorde zinnen was: “ik zou dat niet
kunnen, eerst zorgen voor de hond en hem dan moeten afstaan”. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk maar het is vooral belangrijk
te beseffen dat ge er iemand een groot plezier meedoet namelijk de latere gebruiker. Die persoon heeft nood aan een goede sociale
opgeleide hulphond.
De periode dat Quantum bij ons was heeft veel betekend. Het was een goeie leerschool zowel bij het socialiseren als het opleiden
van Quantum. Het verblijf van Quantum gedurende 19 maanden heeft natuurlijk ook een impact op het gezinsleven. Er moet wat
gereoganiseerd worden en ge moet er zeker ook een bepaalde opoffering voor doen. Soms was het hier druk en wat chaotisch met 2
honden en de kleinkinderen (soms 3). Maar we hebben het toch tot een goed einde gebracht.
Quantum zal altijd in mijn gedachten blijven. Er is een band gecreëerd
tussen mij en Quantum die ik mij altijd zal blijven herinneren.
Doe het verder goed Quantum en we zien mekaar zeker nog terug.
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Gastgezin Petra
Rescue
vervolg

Het vervolg van Rescue
Wauw, we zijn opnieuw 3 maanden verder, tijd om weer wat over Rescue neer te pennen.
Vorig jaar deze tijd waren wij nog volop aan het uitkijken naar de geboorte van Rescue, maar nu vieren wij binnenkort al
zijn 1ste verjaardag. Sinds 1 april is hij al 10 maanden een deel van ons gezin.
Wat is hij veranderd! Zelfs op de trainingen merk ik dat hij een stuk rustiger is geworden en de oefeningen steeds meer
onder de knie krijgt.
Wat hij momenteel nog steeds niet zo fijn vindt, is in de auto moeten als we van thuis willen vertrekken. De autorit zelf
verloopt zo goed dat je soms zou vergeten dat hij mee is.
Waar we nu nog vol spanning naar uitkijken is zijn oogtest en heupscan. Ik vermoed dat dit binnenkort op onze planning
komt te staan.
We hopen op goed nieuws!

Oproep vrijwilligers

Beste mensen,
Wilt u ook uw steentje bijdragen tot het opleiden van een hulphond? Dat kan!!
Donate-a-dog zoekt altijd vrijwilligers.
U kan gastgezin worden of meehelpen op onze activiteiten.
Leeftijd of M/V maakt echt niet uit.
Heeft u zelf ideeën of suggesties, geen probleem.
U kan ons altijd mailen, we mailen ALTIJD terug.

info@donate-a-dog.be
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Een werkend koppel aan het woord
Mieke & Oriel

...vervolg van Mieke & Oriel...

Ik kan alleen mijn stem gebruiken om haar gerust te stellen want ik kan niet
corrigeren met mijn handen aan de leiband, omdat ik links geen hand heb en
rechts heb ik alleen een dikke kromme duim. Dit was soms heel moeilijk. Maar
hierin heeft Oriel al een grote vooruitgang gemaakt. Geduld hebben en steeds
verbeteren en belonen.
Na drie weken was het een cruciaal moment. Oriel heeft een sterke wil, moest
nog haar omgeving leren kennen. Ik had tweemaal gevraagd of er nog eens
een trainer langs wou komen. Ik had het heel moeilijk. Ik voelde mij soms op
bepaalde momenten en in bepaalde situaties nog niet op mijn gemak met Oriel.
Natuurlijk heb je snel de neiging om alles te vergelijken met de situatie wat Veti
voor mij allemaal gedaan heeft en om den duur was dit een automatisme.

De grote vraag was ga ik Oriel houden of niet. Ik heb toen beslist dat we nog een
paar weken doorgaan en daar ben ik heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Stilletjes
aan begon de vertrouwensband te groeien. Oriel is een grote knuffelhond en
kwam dan ook hoe langer hoe meer naast mij zitten om gestreeld en geknuffeld
te worden. Ze kwam ook regelmatig met de voorpoten op mijn rolstoel staan
om geaaid te worden. Zij had er deugd van en ik ook. Ze begon veel sneller de
commando's uit te voeren met veel enthousiasme. Ze hield mij ook meer in het
oog. De klik was gemaakt ook al was Veti constant in haar buurt. Telkens als
Oriel beloond wordt dan krijgt Veti ook een beloning en andersom ook. Oriel
doet bepaalde commando's dat ze in begin minder goed deed nu wel heel goed.

Ik ben zelf Oriel al nieuwe zaken aan het aanleren vb de ijskast deur toe doen
met haar neus, een rood zakje dragen naar mijn zus Frieda enz... Oriel is ook heel
zot op zoekspelletjes. Nu ben ik bezig om op het hoofd van Oriel een koekje te
leggen. Dan moet ze een tijdje stilzitten en dan mag ze het koekje op de grond
laten vallen en opeten. Oriel is een zeer slimme hond en leert snel bij.
Ik ben heel blij dat ik volgehouden heb. Het was niet gemakkelijk, maar dankzij
de nodige steun dat ik krijg van mijn omgeving, de goede raad van de begeleiders
van Donate-a-dog en ook omdat ik Oriel een kans wilde geven om een goede
hulphond te worden, staan we waar we nu staan. Oriel blijft bij mij. Ik ga haar
nog vele zaken aanleren en ik ga nog veel genieten van onze vriendschapsband.

Bedankt gastgezin Trees, voor de goeie zorgen in de eerste o zo belangrijke
levensjaren van Oriel
Bedankt trainster, om van Oriel de hond te maken die ze nu is.
Dit is een verhaal met een happy ending.
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Een nieuw gastgezin aan het woord
Leen & Olivier
Subliem

Wij zijn Leen en Olivier uit Menen.
Al jaren zijn we bevriend met Jelle, Cathy en Reginald. Zo zijn
we in contact gekomen met Donate-a-dog.
Zelf hebben we een hond Falco, een sheltie. Hij is 10 jaar
oud. Door familiale omstandigheden hebben we een drukke
periode achter de rug. Nu ons leven wat rustiger is, vonden we
het tijd om ons kandidaat te stellen als gastgezin. Doordat we
Quantum vaak zagen bij onze beste vriend Stefaan kregen we
de microbe nog meer te pakken. De mama van Olivier was zo
trots dat wij dit zouden doen, ze heeft zelf altijd als opvoedster
gewerkt. Zo jammer dat ze de komst van Subliem niet meer
heeft kunnen meemaken. In de maand januari hebben we van
haar afscheid moeten nemen.
Op 2 januari is Subliem geboren, 7 weken later mochten we
haar ophalen. De eerste kennismaking met Falco verliep
gewoon. De eerste drie nachten heb ik moeten opstaan, vanaf
de vierde nacht sliep ze door. Ze eet goed, heeft veel aandacht
voor ons, en speelt graag in de tuin.
Falco en Subliem zijn nog geen beste vrienden maar deze week
toch samen op één kussen. Af en toe maakt hij wel duidelijk
wie de baas is. We zijn ondertussen ook aan verbouwingen
bezig. Subliem is de vriend van alle bouwvakkers die onze
woning passeren. Tijdens de werken werd de omheining met
de buren afgebroken, voor Subliem extra speelruimte en voor
de kinderen Matthias en Winter een nieuw speelkameraadje.
Nu probeert ze nog steeds om bij de buren te geraken.
We hopen als gastgezin dat we een goede basis kunnen leggen
voor een goede hulphond. Het is in ieder geval een goede
leerschool. Deze ervaring gaan we zeker kunnen gebruiken
voor onze volgende hond en wie weet misschien later nog eens
een hulphond.
Dus we gaan zeker ons best doen met Subliem. En het is ook
leuk om nieuwe mensen te leren kennen in de vereniging.
Groetjes,
Leen en Olivier
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Kalender

Donate-a-dog

Evenementen kalender
30 juni 2019: koetsentocht Oostrozebeke

Op 30 juni mogen wij opnieuw mee met de koetsentocht van de Rotary
Oostrozebeke.
Deze serviceclub biedt iedereen een prachtige dag aan met een etentje en een
tocht in de koets.
Ook de honden zijn welkom, men verwacht wel dat wij ook een demo geven.

14 september 2019: Wandeling & Afgifte

Op zaterdag 14 september gaat onze tweejaarlijkse wandeling en
overhandigingsfeest door.
De mensen die een hond hebben gekregen in 2018-2019 en hun gastgezinnen,
zouden we graag aanwezig zien op het feest.

13 december 2019:Kerstmarkt Kuurne

Kerstmarkt in de Branding op 13 december 2019
Adres Ringlaan 30 te Kuurne
Meer info volgt later voor al deze evenementen. Maar jullie kunnen reeds al die
data inplannen.
GDPR

Donate-a-dog privacy voorwaarden

Donate-a-dog beschermt de gegevens en respecteert de privacy van elke lezer
die ingeschreven is voor de nieuwsbrief.
De e-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en
worden niet doorgegeven aan derden.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.
Dit conform aan de GDPR wetgeving van 2018
Wenst u zich toch uit te schrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje
met ’ ik wens mij uit te schrijven voor de nieuwsbrief’ naar
donate-a-dog@proximus.be
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Team Scheire

Team Scheire gaat op zoek naar creatieve en concrete
oplossingen voor dagdagelijkse problemen van mensen
die omwille van een beperking niet ten volle van het
leven kunnen genieten.

Beste,
Lieven Scheire roept na het eerste succesvolle seizoen zijn team van ingenieurs,
wetenschappers en programmeurs opnieuw samen.
Deze moderne uitvinders, ook wel “makers” genoemd, willen door middel van op maat
gemaakte machines of apps de levenskwaliteit van mensen die het het meeste nodig hebben
verbeteren.
Je kan de verhalen van het eerste seizoen bekijken op https://www.canvas.be/teamscheire. Het eerste seizoen werd heel goed onthaald en heeft ook veel mensen geholpen en
geïnspireerd.
In aanloop naar het tweede seizoen zijn we op zoek naar nieuwe verhalen, dromen en
problemen waarvoor onze uitvinders een gepaste oplossing kunnen bieden. Misschien
zijn er binnen het netwerk van Donate-a-dog wel personen die een gepersonaliseerde
uitvinding kunnen gebruiken?
Het zou fijn zijn moesten jullie deze oproep via onderstaande video of Facebookpost willen
delen binnen jullie eigen netwerk (facebook pagina, website, nieuwsbrief, …).
Facebook post: https://www.facebook.com/477134662694710/posts/530909627317213/
Youtube link: https://youtu.be/smPtRzVmvCU
Alvast bedankt. Hopelijk kunnen we op deze manier weer mooie uitvindingen realiseren
en mensen hun leven stevig verbeteren.
Vriendelijke groeten,
Team Scheire

