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Door: Anke Kleij
Het is geen pretje om vandaag buiten te zijn. Het
is de koudste en natste Koningsdag sinds jaren.
Maar de hond moet toch zijn behoeften doen,
dus ondanks het slechte weer toch naar buiten.
En ach af en toe een bui op je kop, het is toch
heerlijk om een frisse neus te halen en thuis te
komen in een verwarmd huis.
Meer moeite schijnt het ons te kosten om naar
de groepstrainingen te komen. Er zijn dit jaar al
twee trainingen afgelast omdat er te weinig animo voor was.

Inleveren kopij
Heeft u ook leuke stukjes, info, tips of foto’s?
Stuur ze – vóór 1 september – op naar:
nieuwsbrief.signaalhond@gmail.com

Maand
Juni

Locatie
Callantsoog

Trainer
Erwin

Soort training
Volgt nog

Juli

Dag
Zaterdagmiddag 18,
13.00 uur
Zaterdag 2 juli

Goorseweg 27
Lochem (Intratuin)

Inge

Augustus

Vrijdag 12

Hanny

September

Zondag 4 (ovb)

Regio Hoeksche Waard
Deventer

Winkeltraining, signaleringen, restauranttraining, eventueel buitentraining op
het veld.
Volgt nog

Inge & Mary

examentraining
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Nieuwe outfit van Stichting Signaalhond…

Maar helaas zij kan niet mee, omdat Suzanne na
jaren van solliciteren eindelijk een baan heeft!
Van harte gefeliciteerd Suzanne en veel succes
met je werk.

Reden is niet altijd duidelijk. Wel hebben we het
allemaal natuurlijk razend druk en hebben we
geen tijd om dit er nog even bij te doen. Toch
jammer want je leert altijd wel iets.
Dit jaar weten we ruim van tevoren wat de data
van de groepstrainingen zijn. Dus als het enigszins kan, probeer tijd te reserveren voor een
groepstraining.
Verder in deze nieuwsbrief vindt u nog een overzicht van de data van de groepstrainingen.

Martin woont sinds enkele weken in zijn nieuwe
huis. Hij is maanden druk bezig geweest met de
verbouwing en nu met het uitpakken van dozen
en inrichten van zijn nieuwe huis.
Ook jij, Martin heel hartelijk gefeliciteerd en heel
veel woongenot in je nieuwe huis.
Momenteel moet u enige clementie hebben als
een van de bestuursleden niet onmiddellijk reageert op een mail. Een nieuw huis, een nieuwe
baan, voorlichtingen geven, vergen etc. veel tijd.
Het vrijwilligerswerk dat ons werk bij de Stichting
allemaal is, kan daardoor weleens blijven liggen.
Het is geen onwil, eerder overmacht.

Er is nieuwe kleding in bestelling. Een oranje
polo en azuur blauw shoftshell jack met geborduurde logo’s. Het ziet er vrolijk uit.
Van 14 mei tot 17 mei vindt de ‘Assistance Dogs
International 2016 Conference’ plaats.
Stichting Signaalhond zal vertegenwoordigd zijn
in mijn persoon.
Ik heb nog nooit zo’n hondencongres bijgewoond, dus ik ben zeer benieuwd. In een volgende nieuwsbrief volgt ongetwijfeld een verslag.
Aanvankelijk zou Suzanne meegaan.

En nu maar wachten op heerlijk, warm en droog
lenteweer.
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Martins nieuwe stekje…

Van de penningmeester

aan de receptie eigenlijk Doerak weigeren. In
het hotel mochten geen honden. Toen ik hem uitlegde dat Doerak mijn hulphond was, mocht hij
alsnog naar binnen.
Bij andere Van der Valk-hotels was het me nog
nooit overkomen dat de hond geweigerd werd.
Het jaar daarop waren alle honden welkom bij
Van der Valk Maastricht.
Alleen krijg je met hond een andere kamer dan
je normaliter zou krijgen. Een kamer met op de
vloer click laminaat in plaats van tapijt, wat natuurlijk makkelijker schoon te maken is. Het zijn
voormalige rokerskamers, voor mensen met
longklachten geen echt ideale kamer. Maar bij
bezwaar kun je een andere kamer krijgen.
Ook moet je geld betalen voor de hond. Op zich
vind ik dat wel te begrijpen, want door de hond
moet er extra schoongemaakt worden.
Maar mijn ervaring bij Van der Valk in heel Nederland is dat deze extra kosten niet gerekend
worden, omdat het een hulphond is.
Ook is de hulphond welkom in de Van der Valkrestaurants, wat voor ‘normale’ honden niet
overal het geval is.

Door: Martin de Jong
Een kort berichtje dit keer.
Het is erg druk ten huize van de penningmeester! Ik ben namelijk op 11 april verhuisd en mijn
nieuwe adres is:
Looweg 5, 9462 TK GASSELTE
De stichting verhuisd natuurlijk mee…
In een volgende nieuwsbrief zal ik weer een langer stukje schrijven!.

Toegankelijkheid… Hotels
Door: Anke Kleij
Nederland:
Hotel Van der Valk Maastricht:
Drie jaar geleden bij het inchecken wilde de man
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Andere hotels in Nederland

naar het restaurant van het hotel.
Tot zover… In het volgende nieuwsbrief: Toegankelijkheid in restaurants.

Eigenlijk heb ik nooit problemen om Doerak mee
te nemen in een hotel. Zodra de receptie ziet dat
het om een hulphond gaat, mag hij mee de hotelkamer op.
Doerak vindt het overigens prima om op een
hem onbekende plaats in een onbekende kamer
te slapen.
In het begin heeft hij soms even problemen om
alleen in de kamer te blijven als ik bijvoorbeeld
wil gaan zwemmen, maar naarmate hij of vermoeider of bekender met de omgeving is, lukt
dat beter.
Ik zorg er altijd wel voor dat ik bekend speelgoed
bij me heb, waar hij ook meestal blij mee loopt te
spelen.
Er wordt in bijna alle hotels overnachtingskosten
voor de hond gevraagd, maar als je maar aan
blijft dringen dat het om een hulphond gaat, ziet
men hier meestal van af.

Graag jullie reactie op dit stuk. Let op: het zijn
mijn ervaringen met mijn hond. Misschien hebben jullie wel hele andere ervaringen. Deel deze
dan.
Zo krijgen we een beter beeld hoe toegankelijk
de maatschappij is voor mensen met beperking
met hulphond.
Zijn er onder jullie personen die ervaringen hebben met de hulphond op de camping?
Graag hoor ik van jullie wat jullie ervaringen
daarmee zijn.

Voorlichting en demo’s
schooljaar 2015/2016

Hotels in de EU

Door: Anke Kleij

Frankrijk
Geen enkel probleem tot nu toe ondervonden.
Overnachtingskosten voor de hond worden
meestal spontaan niet berekend.

Heel regelmatig geef ik voorlichting over slechthorendheid en/of over de Stichting Signaalhond
en demonstraties met mijn Doerak.
Om u een idee te geven over de aanvragen die
binnen komen, volgt hier een lijst van de aanvragers van de afgelopen periode.

Duitsland
Doerak wordt soms geweigerd. Het betreft dan
met name hotels in de vorm van kasteeltjes of
oude landhuizen die omgebouwd zijn tot luxe culinaire gelegenheden.

Sinds drie jaar krijgen we vanuit Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG) elk jaar de
vraag of iemand voorlichting wil komen geven
over de Stichting Signaalhond met een demonstratie.
Meestal doe ik dat met mijn Doerak.
Dit keer kostte het vanwege persoonlijke omstandigheden enige moeite om tot een geschikte
datum te komen, maar uiteindelijk lukte dat.
Het gebouw van het SOG bevindt zich op de Uithof, een groot Universiteitscomplex.
Voor deze voorlichting en demo bestaat redelijk
wat belangstelling bij de studenten. Het studielokaal zit in ieder geval goed vol.
Deze keer was er ook een vrijwilliger van de
KNGF. Via Facebook was zij te weten gekomen

Italië
Ook hier is Doerak niet altijd welkom.
Zo moest ik op het laatste moment een vlucht
naar Milaan annuleren, omdat Doerak geweigerd werd.
Mag de hulphond wel in het hotel dan is de kans
groot dat hij geweigerd wordt in het restaurant
van het hotel.
Oostenrijk
Tot nu toe mag Doerak mee in het hotel. Maar
het is minder makkelijk om hem mee te nemen
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dat ik vanuit Stichting Signaalhond deze voorlichting kwam geven.
Tijdens de voorlichting laat ik de PowerPoint presentatie zien en vertel daar het een en ander
omheen. En met medewerking van de studenten
wordt Doerak aan het werk gezet met het signaleren van geluiden voor mij.
Doerak is altijd een groot succes. Opvallend is
ook dat, terwijl ik aan het praten ben, hij mij onafgebroken in de gaten blijft houden. Mooi is dat
om te zien.
Het Wellantcollege doet ook regelmatig een aanvraag voor voorlichting met demonstratie. Het
Wellantcollege is een MBO voor land en tuinbouw, verspreid over heel Nederland.
Vorig schooljaar hadden Doerak en ik voorlichting gegeven op het Wellantcollege in Gouda.
Dit schooljaar lag er de vraag van het Wellantcollege Alphen aan de Rhijn, of we om de 6 weken 6 x 2 lesuren van 50 minuten wilde geven.
Dit in het kader van het thema Kynologie.
Omdat ik de eerste keer ziek was, heeft Pieter
een keer voor mij waargenomen. Dit was goed
gegaan hoorde ik.
De studenten die mijn lessen volgden waren
heel gemotiveerd en vinden het schitterend om
te zien hoe Doerak voor mij werkt.
Twee lesuren vullen is best lang, maar de tijd
vliegt dankzij de grote belangstelling van de studenten snel voorbij.

Doerak aan het werk…

dere ouderenorganisaties geen geld opleveren
denk ik dat het goed is voor het vergroten van de
naamsbekendheid van de Stichting Signaalhond.
Het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
streeft er naar om de samenleving toegankelijk
te maken voor mensen een beperking.
In dit kader geven mensen met een beperking
gastlessen over hun beperking op voornamelijk
basisscholen en dan vooral groep 7 van de basisschool.
Ook ik met Doerak doen hieraan mee.
In deze les ga ik in op de mogelijke oorzaken
van de slechthorendheid, waarbij er veel nadruk
wordt gelegd op het gevaar dat de kinderen zelf
lopen bij te veel en te lange blootstelling aan
hard geluid aan hun oren.
Hoewel bijna alle kinderen weten dat dit slecht
is, zijn er maar weinig genegen om in de toekomst oordopjes te gaan dragen.
Verder leg ik uit tegen welke problemen een
slechthorende aanloopt in diverse situatie.
Ten slotte leg ik de hoorhulpmiddelen die er zijn
voor slechthorenden uit, waarna ik een demonstratie met Doerak geef. Dat is altijd een succes.
Doerak vindt het heel leuk om te doen en zet al-

Namens Stichting Hoormij/Breda geef ik of een
andere collega regelmatig voorlichting aan ouderen in het kader van het project slechthorendheid onder ouderen. Naarmate men ouder wordt,
neemt namelijk de kans op slechthorendheid
toe. De voorlichting doen we aan de hand van
een PowerPoint presentatie. Als toegift geef ik
altijd een demonstratie met Doerak.
Hoewel er mensen bij zijn die hun hele leven al
honden houden, is men nooit op het idee gekomen dat er misschien ook wel hulphonden kunnen zijn voor slechthorenden.
Ik laat zien wat Doerak allemaal voor mij kan
doen.
Hoewel deze demonstraties bij het KBO en an5
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Vervolgens geef ik een demonstratie met Doerak.
Na afloop van de demonstratie vraag ik geld voor
het goede doel van de Soroptimisten. Dit jaar is
het geld bestemd voor het UNICEF project ‘Back
to School’. Door middel van dit project worden
Syrische kinderen die gevlucht zijn en in Turkije
buiten de kampen wonen onderwijsmogelijkheden geboden.
Hoewel deze demonstraties eveneens geen geld
opleveren voor onze Stichting, denk ik dat het
bijdraagt aan onze naamsbekendheid.

tijd zijn beste pootje voor.
Jaarlijks vraagt het Onze VrouweLyceum in Breda aan Stichting Hoormij/Breda of we 2 dagen
gastlessen komen geven over slechthorendheid
/doofheid in de groepen 3 van de HAVO.
Naast de auditieve beperking wordt deze week
ook aandacht besteed aan het leven met een visuele beperking.
De leerlingen gaan bijv. naar Bartiméus en het
MuZIEum in Nijmegen. In het MuZIEum kunnen
ze zelf ervaren hoe het is om blind te zijn.
Een eveneens slechthorende collega en ik verzorgen de auditieve kant, waarbij ik gebarentaal
geef en natuurlijk een demonstratie met mijn
Doerak doe.
Hoewel de pubers het vaak moeilijk vinden om hun
emoties te tonen laten ze wel duidelijk merken dat
ze het leuk vinden wat Doerak voor mij doet.
Achteraf horen we bij de evaluatie dat de kinderen de hond geweldig vinden.

Doerak begint een dag met demonstraties altijd
heel vrolijk. Hij doet geweldig goed zijn best.
Toch denk ik altijd dat hij best in de gaten heeft
dat het niet echt is om mij te helpen.
Gaandeweg de dag en na meerdere dagen van
demonstraties en voorlichtingen achter elkaar zakt
zijn animo wat. Hij wordt trager in zijn reageren.
En ook voor mij is dan wel genoeg.
Daarom hebben we nu even een voorlichting
vrije periode waarin we de accu opladen, zodat
we de volgende periode weer met vol gas tegenaan kunnen.

Voorjaarsmarkt van de Soroptimisten.
Ook dit is een jaarlijks evenement, waarbij getracht wordt door catering, verkoop van artikelen, kinderactiviteiten, rietvlechten en demonstraties met de signaalhond zoveel mogelijk geld
binnen te halen voor een goed doel.
Ik doe daar als lid van de Soroptimistenclub Breda (= internationale serviceclub van Vrouwen)
jaarlijks aan mee.
Wanneer er mensen met kinderen voorbij lopen
vraag ik of ze willen zien wat de hond voor mij
doet. De kinderen en ook hun ouders vinden dat
meestal heel leuk.
Dit jaar was de voorjaarsmarkt door de kou en
het begin van de meivakantie iets minder druk
bezocht dan de andere jaren.
De groepen waaraan ik demonstraties gaf, waren niet zo groot.
Er waren ook mensen die zeiden dat ze al wisten
wat een hulphond doet en door wilden lopen. In
het voorbij gaan werd ook nog even gezegd dat
ze doppen voor onze organisatie inzamelden.
Wanneer ik dat hoor spring ik er meteen bovenop dat dit een andere organisatie en een ander
soort hulphond is.

Hallo baasjes en jullie honden
Door: Hennie Sterne
Het lijkt mij een leuk idee als we onze ervaringen
eens wat vaker met elkaar delen. Het doel is om zo
van elkaar te kunnen te leren. Ook is het dan zo dat bij
gemeenschappelijke ‘problemen’ onze trainers daarop bij een volgende bijeenkomst kunnen inspelen.
Het zou fijn zijn als iedereen bij toerbeurt via de
maandelijkse nieuwsbrief zorgt voor wat input. Daarom bijt ik de spits af en hoop de pen daarna door te
kunnen geven. ( om dit praktisch uit te voeren, kan
misschien het bestuur hieraan meehelpen)?
Mijn naam is Hennie Sterne, ben 59 jaar en sinds drie
jaar ben ik een koppel met Pelle.
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Er valt voor ons echter ook nog veel te leren.
In nieuwe omgevingen en situaties doet Pelle nog
steeds te uitbundig en te baldadig. Alles gaat dan hyper actief en ongeduldig. Netjes lopen aan de lijn lukt
dan niet.
Natuurlijk blijven we hierin oefenen. Zo ben ik sinds
kort begonnen met de cursus ‘sociale wandelingen’
bij Hondenschool Salland. Hier leren we om samen
met andere honden en hun baasje netjes aangelijnd te
wandelen.
Ook door trainingen met Inge van de stichting leren
we nog veel bij. Inge geeft vooral tips en uitleg waardoor Pelle rustiger kan worden en waarmee ik dan
aan de gang kan. Zoals gezegd gaat het signaleren super. Nu nog wat meer rust in ons samen brengen.
Daarbij bieden de gezamenlijke trainingen van de
stichting voor ons een goede ondersteuning.
Daarom vind ik het jammer dat dit jaar de trainingen
al een paar keer niet zijn doorgaan, omdat er te weinig
aanmeldingen zijn.
Om de vereniging ook in de toekomst goed te laten
functioneren, dan is het belangrijk om als Baas en
Hond samen met de vereniging actief te zijn en te
blijven en zo te zorgen voor uitwisseling van ervaringen, gezelligheid en elkaar te helpen en van elkaar te
leren.

Sinds 1,5 jaar zijn we gediplomeerd.
Pelle is een Drenthse Patrijs van net 3 jaar. Ze is een
lief druk meisje. Zij werkt heel erg graag voor mij.
Het is een vrolijke actieve hond en daarmee maakt ze
mij ook vrolijk en blij. Doch heel soms wil ik ook wel
rust en zorgt ze ervoor dat ik haar zat ben.
Als signaalhond voorziet ze in al mijn dagelijkse
werkzaamheden
Ze let de hele dag op mij, houdt me scherp in de gaten
of ze iets kan signaleren en hoopt dan natuurlijk op
een beloning.
Laatst liepen we in de winkel en geeft ze me een flinke touch en trekt me naar iemand die verder op staat.
Deze persoon had iets laten vallen en Pelle reageerde
daar direct op.
Soms ook creëert ze haar eigen werk met de hoop op
een beloning.
Ze touched me zo maar aan en brengt me dan naar een
van mijn kinderen of man. Bij navraag hebben zij mij
dan niet geroepen. Of ze pakt een krant uit de oud
papier bak en komt deze vrolijk bij me brengen. En
iedere keer hoopt ze dan kwispelend op een hondenbrokje.
Zo bedenkt ze de hele dag door wel iets om voor mij
te werken.

Binnenkort is er weer een gemeenschappelijk training. Deze vindt plaats op zaterdag op 2 juli a.s. in
bij Tuincentrum Intratuin, Goorseweg 27 te Lochem. De training zal door Inge verzorgd worden.
Zij bereidt een erg leuke en leerzame training voor.
Ook de locatie is gezellig en biedt een fijne veilige
plek voor een gezamenlijke training. Wij rekenen op
jullie aanwezigheid..

Toen ik een keer ziek op de bank lag bleef ze signaleren. Graag had ik toen gewild dat er een knopje op
haar zat om uit te zetten.
We trekken de hele dag samen op, dit geeft mij een
goed gevoel.
We maken regelmatig (zeker 5x per week) heerlijke
wandelingen in het bos en daar mag ze dan lekker los
rennen. Ze geniet daar zichtbaar van.
Een zin met daarin bijvoorbeeld de woorden ‘bos’ of
‘eten’ zijn genoeg voor haar om te weten wat er gaat
gebeuren.
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