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Hulphonden.
Iedereen kent wel een hond in zijn of haar omgeving. Je eigen hond
thuis misschien of de hond bij een vriendje of vriendinnetje thuis. Dit zijn
meestal gewone huishonden. Maar wist je dat er ook honden zijn die een
echte baan hebben? Bijvoorbeeld een politie hond of een hond bij de
douane die met zijn neus drugs kan vinden die mensen hebben verstopt.
Zo zijn er ook hulphonden. Dit zijn honden die hun baasje kunnen
helpen. Hun baasje is gehandicapt en kan niet meer alles zelf doen.
Maar voor we gaan kijken wat een hulphond allemaal voor zijn baasje
kan doen, gaan we eerst even kort vertellen hoe een hond nu precies
hulphond wordt.

Puppy´s
Als er puppy´s zijn geboren dan gaat een trainer (dit is iemand die
speciaal is opgeleid om hulphonden te trainen) kijken om te zien of er
geschikte pups tussen zitten. Je kunt niet van elke hond een hulphond
maken, dus zoekt de trainer die pups uit,
die het meest geschikt zijn. Dit noemen wij een puppytest.

De Puppytest
Wanneer de pups 7 weken oud zijn wordt een test afgenomen. Het hele
nest mag zich nu van zijn beste kant laten zien want de beste word
uitgekozen. De pup die de meeste punten haalt en voldoende indruk
heeft gemaakt op de trainer is dan de gelukkige.
Een paar onderdelen zoals de pup moet reageren worden uitgelegd.

Is de pup nieuwsgierig naar het
propje papier

De pup mag niet tegenstribbelen
en moet rustig blijven liggen

Schrikken van een
openklappende paraplu

En wil hij het in zijn bek nemen

Hier moet de pup vertrouwen in
je hebben en slap blijven
hangen

Hersteld van de schrik en dan
toch kijken

Asielhonden

Naast het inkopen van puppy´s zijn wij ook op zoek naar asielhonden.
Wij denken dat ook deze honden een kans verdienen om als hulphond
opgeleid te worden. Na een zorgvuldige gedragstest worden deze
honden bij ervaren en gemotiveerde gastgezinnen geplaatst.
Ook zoeken en vinden wij geregeld honden op marktplaats waarvan de
baasjes het niet meer kunnen opbrengen om voor de hond te zorgen.
Je hoort heel veel verschillende redenen waarom mensen van hun hond
af willen. Bijv. Mensen die gaan scheiden, mensen die opeens allergieën
krijgen van hun hond enz. Wel jammer dat je dan afstand moet doen van
je hond. Deze honden hebben dan geluk wanneer ze bij ons terecht
komen.

HULPHOND VAN DE TOEKOMST

Het Gastgezin

Wanneer de pup geslaagd is in de test word hij rond de leeftijd van 7 tot
8 weken geplaatst bij het gastgezin.
Een gastgezin, is een gezin waar de pup woont totdat hij uitgegroeid
is tot een volwassen hond en alle trucjes heeft geleerd die een hulphond
moet kennen en dat zijn er nogal wat. Rond de 50 truckjes moet hij
in zijn koppie stampen om te slagen als hulphond. Dit doet hij samen met
zijn baas want die moet toch zeggen wat zijn hond moet doen.
In het gastgezin wordt er veel met de pup gespeeld en getraind.
Als de hond dan ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud is, heeft de hond zoveel
dingen geleerd dat hij klaar is om als echte hulphond te gaan werken.

De gastgezinnen

Aan het werk
Nu kan het echte werk beginnen de hond kent alle trucjes en heeft nu
een diploma op zak. Dus het voorstellen aan een nieuw baasje kan
beginnen.
Dit gaat misschien na een eerste keer niet gelijk goed en dan komen wij
voor een tweede keer langs om te kijken of de klik er dan wel is.
Het is voor een hond natuurlijk niet niks. Van het vertrouwde gastgezin
naar een nieuwe plek.
En als het dan raak is dan hebben wij 2 weken lang een intensieve
overdrachtstraining. Dit moet omdat het baasje en de hond elkaar nog
niet kennen. De commando´s moeten geleerd worden door het nieuwe
baasje en dat is niet altijd een makkelijke klus. Daarom helpen wij dat
aan te leren zodat zij straks goed kunnen samen werken.
Na deze twee weken mag het gastgezin de hond als cadeautje geven
aan het nieuwe baasje en dat geeft soms wel tranen omdat het
gastgezin weet dat het een soort afscheid is, maar zij zijn ook blij dat
juist hun hond een persoon gaat helpen die het heel hard nodig heeft.

Klusjes
De klusjes die een hulphond bijvoorbeeld allemaal kan zijn ….laatjes
open maken en weer dicht doen. Of deuren open- en dichtdoen. Ze
kunnen het licht aan- en uitdoen. De gordijnen dichttrekken. Of als het
baasje iets op de grond laat vallen, dan kunnen ze dat weer oppakken
en aan de baas geven.
Ook kunnen ze ritsen in laarzen of in een jas openmaken. Ze kunnen
kleren uittrekken zoals sokken,steunkousen,broeken, jassen,
handschoenen enzovoort. Ze kunnen de was uit de wasmachine halen
en het bed opmaken. En nog veel meer dingen. Ook mag een hulphond
mee in de winkel zodat hij kan betalen aan de kassa. Of hij gaat mee
naar de kapper of de huisarts. De hulphond is altijd bij zijn baasje ook in
de bioscoop of de bibliotheek. Hierdoor kan de hulphond zijn baasje altijd
en overal helpen.

Niet aaien

Als je een hulphond ziet, mag je deze niet aaien en niet tegen hem
praten. Een hulphond moet goed op zijn baasje blijven letten en mag niet
afgeleid worden door andere mensen die hem willen aaien ofzo. Daarom
worden de commando’s die de hulphond leert, niet in het Nederlands
aangeleerd maar in het Frans. Als mensen dan toch tegen de hulphond
gaan praten (in het Nederlands), dan begrijpt de hulphond het toch niet
want hij heeft Franse woorden geleerd en wordt dus ook niet afgeleid.
De Franse commando´s worden met nog een andere reden gegeven.
Wanneer iemand moeilijk kan praten dan is de Franse taal makkelijker
uit te spreken.

Toch moeilijk om niet te aaien?

De verschillende hulphonden

ADL hond:
Een ADL hond, helpt mensen met dingetjes die je elke dag steeds weer
opnieuw tegen komt. Het baasje van een ADL hond zit meestal in een
rolstoel dus zal de hond dingen voor zijn baasje van de vloer pakken en
aangeven, helpen met kleren uittrekken, de deur voor zijn baasje open
maken, het licht aandoen en nog veel meer dingen die elke dag opnieuw
weer nodig zijn. ADL is een afkorting voor “Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen”. Dit zijn een beetje dure woorden die gewoon
betekenen, “dingen die elke dag weer opnieuw moeten gebeuren”. Een
ADL hond is dus eigenlijk een extra paar handen voor zijn baasje.

Blindengeleidehond

Een blindengeleidehond heeft een baasje die heel slecht kan zien, of
zelfs helemaal niet kan zien en dus blind is. Een blindengeleidehond
helpt zijn baasje door hem de weg te wijzen. Zo kan een
blindengeleidehond zijn baasje naar de winkel brengen of naar het
treinstation of naar school en natuurlijk naar het goede huis. Het baasje
houdt de blindengeleidehond vast aan een speciaal tuig en de
blindengeleidehond zoekt dan een veilige weg voor zijn baasje zodat die
zonder ongelukken en zonder te verdwalen bij bijvoorbeeld de winkel
aankomt. De blindengeleidehond heeft ook geleerd om een straat over te
steken op een veilige manier en om te wachten als een stoplicht op rood
staat bijvoorbeeld. De blindengeleidehond is dus eigenlijk de ogen voor
zijn baasje.

Signaalhond
Een signaalhond heeft een baasje die heel slecht of helemaal niet kan
horen, een doof baasje dus. Omdat zijn baasje niet kan horen,
waarschuwt een signaalhond zijn baasje als bijvoorbeeld de telefoon
gaat of de deurbel. Hij geeft zijn baasje dan een “signaal” dat er iets aan
de hand is door bijvoorbeeld zachtjes aan de mouw van zijn baasje te
trekken. Of als zijn baasje een baby heeft, dan waarschuwt de
signaalhond als de baby huilt. Of dat de wekker afgaat en het baasje dus
op moet staan. Een signaalhond is dus de oren voor zijn baasje.

Seizurehond
Een seizurehond is een hond die zijn baasje kan helpen als hij of zij een
epileptische aanval krijgt. De hond voelt dan meestal aan wanneer er
een aanval komt en kan zijn baasje dan waarschuwen. Ook kan de hond
zijn baasje in een zijligging leggen, zodat het baasje zichzelf niet kan
bezeren tijdens een aanval. De hond gaat medicijnen halen, kan op een
alarmknop duwen en gaat hulp halen voor zijn baasje.

Commando´s
In totaal zijn er ruim 50 verschillende commando’s voor een hulphond
wij hebben hieronder een paar voor jou uitgelegd die dagelijks worden
gebruikt:

A ta place
(a ta plas)
Dit betekent “op je plaats”.
Bij dit commando moet de
hond op zijn plaats of in zijn
mand gaan liggen.

Genoux
(sjunnoe)
Dit betekent “knieën”.
Bij dit commando moet
de hond met zijn
voorpoten op je knieën
komen.

Tire
(tier)
Dit betekent “trek”.
Bij dit commando moet
de hond ergens aan trekken,
bijvoorbeeld deze nek gordel
losmaken.

Apporte ta laisse
(apport ta less)
Dit betekent “haal je riem”.
Bij dit commando moet de
hond zijn riem gaan halen.
Hij neemt op de foto een vriendje mee.

Assis
(assie)
Dit betekent “zit”.
Bij dit commando moet
de hond gaan zitten.

Au pied
(o pjee)
Dit betekent “aan de voet”.
Bij dit commando moet
de hond aan je linkerkant
gaan zitten.

Dan wensen wij jou veel succes toe met je spreekbeurt

Best vermoeiend zo´n spreekbeurt

