Na een rit met een miezerregen en een stevig
briesje ontmoetten wij elkaar rond 10.00 uur
bij Groenevelt Motoren te Son en Breugel.

nog vies was, moeten dit boerderijtjes geweest
zijn waar de armoede vanaf straalde en waar
keuterboertjes op een klein lapje grond en met
een varkentje in de stal met hard werken hun
inkomen voor hun grote gezinnen bij elkaar
probeerden te scharrelen.
Tegenwoordig straalt er de Duitse Gründlichkeit vanaf. Allemaal spic en span in de verf en
keurig gerestaureerd. Ik stel me zo voor dat de
oorspronkelijke bewoners plaats hebben
moeten maken voor de yuppen uit de randstand die tegen elkaar opboden en zo de
prijzen omhoog hebben gejaagd.

Wij, dat zijn een aantal Panrijders, waarvan het
aantal op twee handen te tellen is. We lieten
ons de koffie van Groenevelt goed smaken en
na een glas en een plas gingen we op weg. Carlo
had een mooie route uitgezet door het
prachtige Brabantse land. Kenmerkend voor
Brabant is de geur van varkens en de inmiddels
prachtig gerestaureerde Brabantse boerderijtjes aan de kant van de weg. Vroeger, heel
vroeger, toen de lucht nog schoon en de sex

De oorspronkelijke bewoners of hun nazaten
zullen nu in flats in de buitenwijken van de
Brabantse steden wonen. Maar dat kan ik mis
hebben. Ik kom niet uit Brabant.
Om half één een lunchstop in St. Anthonis. Op
aanraden van Carlo hebben we de bitterballen
vermeden, want tijdens zijn vorige bezoek met
Anja waren deze ontploft. Maar er was keuze
genoeg. En lekker!!

Lekker eten is toch wel een van de leukste
dingen die je kunt doen met je kleren aan!

Na de lunch hebben we onze rit vervolgd,
waarna wij rond drie uur aankwamen bij het
trainingscentrum van Hulphond Nederland,
waar wij opgewacht werden voor een uitleg en
een demonstratie van de honden. Het viel mij
op dat tijdens ons hele verblijf hier je geen
enkele keer een hond hoorde blaffen. Zou dit
komen doordat het personeel ook allemaal zo
relaxed is?

Er worden per jaar zo’n vijftig honden getraind
tot hulphond. Deze honden worden opgeleid
om te assisteren bij de volgende doelgroepen.
• PTSS - Posttraumatische stress stoornis.
Dit komt voor bij geüniformeerde
beroepsgroepen zoals militairen, ambulancepersoneel, etc., die dingen hebben
meegemaakt en gezien die je beter niet
kunt zien. De hond brengt rust en zekerheid
in hun leven.
• Epilepsie. De hond kan geruime tijd, een tot
twee uur voordat de patiënt een insult
krijgt, de aanval zien opkomen. Hij kan
hierdoor zijn baas waarschuwen. Deze krijgt
hierdoor de kans om zichzelf in veiligheid te
brengen door alvast te gaan zitten of liggen
en medicijnen in te nemen. Dit voorkomt in
veel gevallen letsel, zoals een val op straat
of brandwonden door hete thee.

• ADL - Activiteiten in het dagelijks leven.
Patiënten die minder mobiel zijn doordat zij
bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn of
anderszins lichamelijk beperkt krijgen hulp
van hun hond die hen helpt bij het uitvoeren
van dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld bij
het aan- en uitkleden, kastlades en deuren
openen en sluiten, voorwerpen oprapen die
de cliënt heeft laten vallen etc. Zelfs kunnen
ze helpen met het omdraaien van de cliënt
in bed. Deze honden worden getraind op
drie basisvaardigheden: duwen, trekken en
apporteren. Alles met hun neus en bek.
• Kinderen en jongeren. Hulphond Nederland
zet ook therapie-hulphonden in voor
kinderen
en
jongeren
met
een
ontwikkelingsachterstand en psychische
stoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
autisme spectrum stoornissen, adhd,
hechtingsproblematiek, pestproblematiek
en licht verstandelijke beperkingen. Door
het aan- en afleren van gewenst en
ongewenst gedrag wordt hen inzichtelijk
gemaakt wat de consequenties zijn van hun
gedragskeuzes. De methode vergroot hun
observatievermogen, leert hen om hun
gedrag af te stemmen op een ander en zorgt
voor zelfcontrole. Bovendien wordt het
zelfvertrouwen vergroot door het opdoen
van succeservaringen.
Marlies, een van de zes hondentrainsters die
het centrum rijk is, heeft een demonstratie
gegeven van de vaardigheden die zij Castor, de
door haar opgeleide labrador, heeft aangeleerd. Een beetje nerveus, weliswaar, omdat
dit de laatste trainingsdag van Castor was. De
volgende dag zou hij worden overgedragen aan
de cliënt. Maar zowel trainster als hond
hebben de presentatie goed doorstaan.

Castor heeft dan een traject doorlopen van
selectie, een jaar verblijf bij een gastgezin,
waar hij gewoond heeft in een huiselijke
omgeving, en waar hij werd opgevoed tot een
rustige en sociaalvaardige hond. Hier werden
hem de eerste basiscommando’s aangeleerd.
Na hun verblijf bij het gastgezin beginnen ze
aan hun training in het opleidingscentrum van
Hulphond Nederland in Herpen. Professionele
trainers leiden de hond verder op en kijken
zorgvuldig naar het karakter en de fysieke
gesteldheid van de hond. Op basis hiervan
wordt bepaald of de hond een hulphond kan
worden en welke taken hij krijgt.
Dit hele traject, en wat er daarna nog verder op
volgt, kost zo’n € 43.000,00 per hond, waarvan
er € 17.000,00 wordt vergoed door de zorgverzekering. Voor de rest is de stichting afhankelijk
van donaties, sponsoring, legaten etc.
Want er werken 80 mensen, wat neer komt op
50 Fte’s. Van inkopers tot trainers, PR,
marketing
en
communicatie,
kinderpsychologen, donateurwerving etc. Deze
mensen houden van hun werk, maar moeten er
wel voor worden betaald.

En toen …. het doel van onze missie! De CPEN
heeft tijdens de BBQ-rit van 2017 een extra
bijdrage aan de deelnemers gevraagd die ten
goede zou komen aan Hulphond Nederland. Dit
kwam uit op € 175,00. Groenevelt motoren en
Pols motoren hadden toegezegd eenzelfde
bedrag bij te leggen, waardoor die totale
donatie uitkwam € 525,00.
Ook is er bij de BBQ-rit van 2018 een bijdrage
gevraagd. Bij diverse evenementen en ritten
hebben onze leden eveneens gul gegeven. Ook
hebben we 20 flipjes verkocht, toch € 200,00
Al met al hebben we € 894,37 bijeen gebracht.
We hebben deze sponsoring aan de stichting
overhandigd, waar zij uiteraard zeer blij mee
waren!
Het was een prachtige en leerzame dag.
Getekend: Michel van Ewijk◼

