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Weekendopvang
Een hond als weekendpartner

Tijdstip afhalen & terugbrengen hond
•
•

Vrijdagvoormiddag tussen 11u30 en 12u30
Maandagvoormiddag tussen 7u30 en 9u30

Op stap met de hond
•

De hond loopt altijd links van u én aan de leiband.

U krijgt mee
•

Bench (opgeplooid - fmt. 107 x 77 cm), eten, drink- en eetpot,
leiband, poepzakjes, ligdeken, speeltje

Dierenarts
•
•

Kan ik zomaar naar een dierenarts gaan met de hond?
Neen, eerst contact opnemen met de contactpersoon.
U betaalt nooit bij een goedgekeurd dierenartsbezoek.

Vragen
•
•
•

Wat indien de hond wegloopt?
Neem eerst contact op met de contactpersoon.
Wat moet ik doen indien de hond zich of iemand kwetst?
Neem eerst contact op met de contactpersoon
Moet ik een speciale verzekering afsluiten?
Uw familiale verzekering is voldoende.

GOUDEN REGELS bij weekendopvang
Ben ik in de bench niet stil, geef me dan niet wat ik wil.
Als ik begin te gapen, ga ik in de bench slapen.
Wij hebben er bij Vrienden der Blinden voor gekozen om de hondjes aan
te leren te verblijven in een bench. Wij zijn ervan overtuigd dat het zowel
voor de blinde later als voor het opvanggezin een voordeel is om de hondjes
dit benchgebruik aan te leren. Het is de bedoeling dat de hond leert dat de
bench zijn huisje en veilige plek is, dit wil zeggen dat de bench zeker niet
gebruikt mag worden als “strafhokje”. De bench is niet alleen een veilige plek
voor de hond om in te liggen maar is ook zeer handig als de hond alleen
moet thuis blijven. Het opvanggezin of de blinde kan zo de hond met een
gerust hart achterlaten. De hond kan namelijk niets kapot bijten, geen
dingen eten die niet voor een hondenmaagje bestemd zijn of zijn behoefte
doen in huis. Sommige honden kunnen in het begin wat blaffen of janken
als ze in de bench zitten. Het is belangrijk dat de hond niet beloond wordt
voor dit negatief gedrag. De beste manier om de hond duidelijk te maken dat
dit gedrag niet gewaardeerd wordt, is door de hond te negeren. Probeer te
vermijden om de hond met de stem te straffen tijdens dit blaffen of janken.
Ook negatieve aandacht van de baas kan voor de hond als positief ervaren
worden (eender welke aandacht is goed voor de hond).

Bedelen is geen goed idee, aan tafel eet ik niet mee.
Eens de hond leert dat er eten te verkrijgen valt aan tafel is het zeer moeilijk
om dit terug af te leren. Een hond heeft heel veel geduld en als het bedelen
één keer iets lekkers oplevert gaan ze dit bedelen de volgende keer nog langer
volhouden tot ze uiteindelijk iets krijgen. Waarom is het nu zo belangrijk dat
de hond niet bedelt aan tafel? Wel, eenmaal de hond opgeleerd is, gaat hij bij
een blinde of slechtziende wonen. Indien de hond in het opvanggezin eten
kreeg aan tafel, zal hij ook bij de blinde bedelen. De hond heeft al snel door
dat zijn nieuwe baasje niets ziet en het bedelen slaat dan al snel over in eten
stelen van tafel. De blinde merkt niet altijd onmiddellijk op dat de hond iets
gestolen heeft van tafel. Dit stelen heeft de hond een succes opgebracht en
zo wordt de hond telkens in zijn slecht gedrag versterkt. Zoals in veel gevallen
geldt ook hier “Wat de hond niet leert, moet hij later niet afleren of missen”.
Krijg ik op vaste tijd mijn eten in mijn bakje
dan krijgt mijn baasje op vaste tijden een kakje in een zakje.
Een jonge hond die iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip eten krijgt, zal
ook op vaste tijdstippen zijn behoefte doen. Het opvanggezin zal al snel die

tijdstippen van behoefte doen leren kennen en kan hier dan ook op inspelen.
Zo weet je al snel wanneer de hond eens buiten moet om zijn behoefte
te doen of kun je de dagelijkse wandelingen hier een stuk op afstellen.
Sommige honden doen hun behoefte onmiddellijk na het eten, andere na
een wandeling of na een speeltijd. Ook dit leer je als opvanggezin kennen.
Een tip kan zijn om de eerste dagen op een blaadje bij te houden wanneer
de hond zijn behoefte doet als geheugensteuntje.
Voor we gaan, zeker plasje gedaan.
Onze hondjes zullen tijdens hun volwassen leven telkens blinden of
slechtziende begeleiden. Deze mensen zien het niet wanneer en waar de
hond zijn behoefte gedaan heeft. Als dit langs de weg gebeurt zorgt dit vaak
voor moeilijke situaties. De blinde moet dan hulp vragen aan een vreemde
om de behoefte van de hond op te ruimen of moet zelf op zoek gaan met
de handen waar de hond kaka gedaan heeft. Dit ongemakkelijk probleem is
iets die wij grotendeels kunnen vermijden met jullie hulp. Indien we er een
gewoonte van kunnen maken dat de hond zijn behoefte gaat doen voor we
op pad gaan is de kans al veel kleiner dat er ook tijdens te wandeling nog een
behoefte moet gedaan worden.

Ben ik een dief, laat mij dan niet spelen met jouw gerief.
Loop mij dan ook niet achterna want dat is iets wat ik niet versta.
Kan ik niet mee, dan ben ik in mijn bench tevree.
Indien de hond alleen thuis is, vertoeft hij het best in zijn bench. In zijn bench
kan namelijk niets mislopen. De hond kan niets kapot bijten of kan geen
zaken opeten die eigenlijk niet voor zijn maagje bestemd zijn. Thuiskomen en
een compleet vernielde zetel aantreffen is meestal geen leuke thuiskomst.
Eens de hond geleerd heeft dat hij dingen kan kapotbijten en/of opeten
wordt dit algauw een leuk spelletje.
Opspringen wordt niet gedaan, vier pootjes blijven op de grond staan.
Wij hebben vooral labradors en golden retrievers in opleiding. Deze honden
wegen al snel 25 kg op volwassen leeftijd. Als zo’n grote hond opspringt is het
niet altijd gemakkelijk om het evenwicht te bewaren. Wij hebben dan nog
het voordeel dat we de hond zien opspringen, voor een blinde die de hond
niet ziet, kan het opspringen al snel tot gevaarlijke situaties leiden. Natuurlijk
zou het ook net moeten lukken dat je in je zondagse kledij klaarstaat om
naar een feestje te vertrekken en de hond je nog even komt uitzwaaien met
2 mooie voetafdrukken op je kleren als gevolg.

Het is belangrijk dat de hond leert waarmee hij wel of niet mag spelen.
Zo wordt vermeden dat de hond zaken, die niet van hem zijn, kapot bijt of
op eet. Indien de hond toch iets vast heeft die niet voor hem geschikt is, loop
de hond dan niet achterna. Dit achterna lopen wordt al snel als een spelletje
gezien voor de hond en zo wordt hij bevestigd in zijn negatief gedrag.
Wil mijn baasje passeren,
dan maak ik plaats zodat hij niet moet manoeuvreren.
Ook hier is het belangrijk dat we in ons achterhoofd houden wat de taak van
de hond in de toekomst zal zijn. Als de hond zich later in huis zomaar overal
zal neerleggen om te slapen zal de blinde al snel over de hond vallen met
alle gevolgen vandien. Als de hond reeds in het opvanggezin geleerd heeft
plaats te maken voor de baasjes die passeren kunnen dergelijke ongelukken
vermeden worden. Ook is het plaats maken voor de baas een teken van lager
staan in rang.
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