=:AE:C9:=DC9:C

i

mmm$^[bf[dZ[^edZ[d$db

>edZ[d^[bf[da_dZ[h[d
B::CDDG9"L:HI=DAA6C9q:EEHH;C9E<H?JP

=dcYZcY^Z`^cYZgZc]ZaeZcY^ZZmigV
dcYZghiZjc^c\`jccZc\ZWgj^`Zcd[bZi
\ZYgV\hegdWaZbZciZbV`Zc]ZWWZc#
9Vi`VcidX]c^Zi47^_=ZaeZcYZ=dcYZc^c
KZc]j^oZcWa^_`iYViY^ila`Vc#

Patricia Delorme en Lisette van Zwol hebben samen een trainingsen begeleidingscentrum opgezet waarbij honden worden ingezet
om kinderen te helpen zoeken naar eigen oplossingen in het leren
omgaan met gedragsproblemen. Ook kunnen de honden helpen
wanneer er extra behoefte is aan ondersteuning op het gebied van
communicatie, sociale vaardigheden of bij het zelfvertrouwen. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen met een autisme spectrum
stoornis, dwang- of angststoornissen of een verstandelijke beperking. Honden kunnen een goed hulpmiddel zijn om te werken aan
bepaalde vaardigheden.
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Patricia heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen. Zij
heeft een achtergrond in de kinderpsychiatrie en als jeugdhulpverleenster en werkt op dit moment bij Stichting De Praktijk. De honden
waarmee wordt gewerkt, zijn uitermate goed getraind en uitgebreid
getest voordat besloten wordt of zij een helpende hond kunnen
worden. Op dit moment wordt met vier honden gewerkt: Doortje,
Jans, Luna en Styx. De honden worden getraind in de Martin Gaus
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hondenschool de Bacchanten door Lisette van Zwol. Zij heeft jarenlange ervaring in het instrueren van honden. Zij verzorgt ook de
cursus Kind-Hond waarbij kinderen leren omgaan met honden.
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Na aanmelding worden zowel het kind als de ouders uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald
wat de hulpvraag precies inhoudt en kan er een keuze worden
gemaakt uit een individuele- of een groeptraining. Bij een groepstraining is de groep nooit groter dan vier personen. Er wordt gekeken
naar de samenstelling van de groep, zowel voor de kinderen als bij de
honden, waarbij de veiligheid voorop staat. Beide trainingen bestaan
uit tien bijeenkomsten. Er wordt een behandelovereenkomst opgesteld en tijdens de voortgang van het traject wordt er een voortgangsgesprek en een eindgesprek gevoerd. Het is soms zelfs mogelijk
om met de eigen hond te trainen. De hond wordt dan van te voren
wel uitgebreid getest.
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De vraag van het kind staat tijdens het traject centraal. De hond
fungeert als hulpmiddel voor het aanleren van vaardigheden bij het
kind. Zo kan het kind bijvoorbeeld beter leren communiceren door
samen met de hond een parcours af te leggen. Doordat een kind met
de hond werkt is het voor de therapeuten mogelijk om het kind
onbevangen te observeren en zo te zien hoe een kind in bepaalde
situaties reageert. Vooral bij kinderen waarbij moeilijk is om contact
te leggen, blijkt dit door middel van een hond vaak wél te lukken. Op
deze manier is het voor de therapeut vervolgens weer gemakkelijker
om contact met het kind te krijgen. Zo komt er een goede samenwerking tot stand tussen kind en therapeut.
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Tijdens de training en begeleiding is het niet alleen van belang dat
kinderen leren om hun eigen vaardigheden te vergroten, maar zeker
ook dat de kinderen het leuk vinden om met de honden om te gaan.
Soms blijkt na aﬂoop dat de omgang met honden zo goed is bevallen
dat het gezin een hond wil aanschaffen. Helpende Honden kan in dit
geval begeleiden en adviseren bij de aanschaf van een pup of een
volwassen hond uit het asiel.
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De methode die Helpende Honden hanteert is gebaseerd op Kids’
Skill van Ben Furman. Via Kids’ Skills worden kinderen geholpen om
hun eigen problemen op te lossen door hen vaardigheden te laten
leren. Uitgangspunt hierbij is het denken in oplossingen in plaats van
problemen. Er wordt gekeken naar dat wat veranderbaar is, waarbij
de mogelijkheden (vaardigheden, competenties, krachten) van het
kind centraal staan. 1
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Om de zaak op scherp te zetten zijn in cabaretvoorstellingen vele
doelgroepen de klos. Vrouwen, homoﬁelen, Bucklerdrinkers,
geitenwollensokkendragers, politici, hondenbezitters, mensen
van koninklijken bloede, lilliputters, gehandicapten…
Ja, ook gehandicapten. Enkele weken gelden trad cabaretier
Micha Wertheim op in Roermond. Hij had het in zijn show over
gehandicapten. Een man in een rolstoel barstte in tranen uit en hij
verliet, samen met een aantal bezoekers, het theater. Vervolgens
kreeg Wertheim te horen dat hij niet meer welkom is in het
bedoelde theater. En daarop weer nam een aantal cabaretiers het
besluit dan ook niet meer naar Roermond te gaan.
Grappen over mensen met een handicap liggen blijkbaar veel
gevoeliger dan grappen over andere doelgroepen. Daaruit zal ook
wel eens iemand een zaal hebben verlaten en dan lees of hoor je er
niets over. Wat ik ervan vind is in dit kader niet belangrijk, maar
van mij mag het. Maar wat vinden gehandicapten zelf? Want daar
gaat het toch eigenlijk om. Nou, kijk maar eens op diverse websites. Zoek maar eens naar columns hierover. Het overgrote gedeelte
van de schrijvers met een handicap vindt dat ook gehandicapten
het onderwerp van spot mogen, nee moeten zijn.
Gert-Jan van Zetten, zelf gehandicapt, schrijft in zijn column op
de site van de CG-Raad `Een cabaretier moet over alles en iedereen grappen kunnen maken, dus ook over mensen met een handicap. Het mag toch niet zo zijn dat een cabaretier eerst de zaal in
moet kijken of er iemand in een rolstoel aanwezig is en zo ja de
grap(pen) over gehandicapten moet schrappen. Eigenlijk mis ik in
dit hele verhaal een excuus van de gehandicapte man aan de
cabaretier. Want zijn tranen waren uiteindelijk de oorzaak van het
gebeuren.
Als je naar cabaret gaat dan weet je dat je soms ﬂink op de hak
genomen kunt worden en dat je het vooral niet persoonlijk op moet
vatten. Bij Theo Maassen heb ik nog nooit een vrouw huilend de zaal
zien verlaten, terwijl als vrouwen het persoonlijk op zouden vatten
daar alle aanleiding toe is… Zo komen we nooit van de nog altijd
heersende vooroordelen af dat gehandicapten zielig zijn, per deﬁnitie ook verstandelijk wat mankeren en niets kunnen. Deze man weet
niet wat cabaret is! Of hij had zijn dag niet, dat kan ook.”
Duidelijker kan het niet. Dit hoort dus ook bij integratie. Maar
wat vindt u als lezer van dit onderwerp? Laat het ons weten. Dan
komen wij er in de volgende MEEmagazine op terug. 1
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