Hulphond
Dylan is in opleiding om hulphond te worden. Dylan is nu nog een puber, doet af en toe ondeugende
dingen. Dat hoort bij puber zijn. Als hij helemaal opgeleid is, en hij is hulphond, is hij nog steeds geen
robot. Hij is en blijft een hond. Daarom het vriendelijke verzoek om Dylan en mij ruimte te geven. Houd
voldoende afstand, lijn je hond aan, laat je hond niet buurten. Geef ons rust en ruimte. Dylan helpt
mij. Het is fijn als buurtbewoners rekening houden met Dylan en mij. Dank u wel alvast voor de
medewerking.
Onderstaande tekst is gekopieerd van de website van Opleidingscentrum & Hondenschool Happy Tails.
Aan volwassenen/ kinderen met psychiatrische hulphonden, oftewel de autisme en de PTSShulphonden, is vaak niet te zien dat ze een hulphond nodig hebben. Als je een persoon met een
hulphond tegenkomt (te herkennen aan het dekje), dan kun je ervan uit gaan dat ze deze niet voor
niets hebben.
Mensen met autisme of PTSS kunnen heel veel dingen die voor anderen normaal zijn, heel erg
spannend vinden. Boodschappen doen, het openbaar vervoer, contact met mensen, alle prikkels. Alles
kan lastig zijn. Deze mensen willen vaak niet aangesproken worden. Ze willen meestal met rust gelaten
worden, hun ding doen wat ze vaak al heel veel moeite kost. Ze willen niet uitleggen waarom ze een
hulphond hebben. Ze willen niet aangestaard of afgeleid worden. Deze mensen hebben een hulphond
omdat ze daardoor veel zelfstandiger kunnen functioneren. Hun hond is hun buddy. Hun hond is hun
sociale buffer. Hun hond steunt ze, kalmeert ze, zorgt dat ze geen paniekaanvallen krijgen. Hun hond
controleert ruimtes voor ze, hun hond is hun steun en toeverlaat. Hun hond is en blijft een hond, dus
het is enorm belangrijk dat de omgeving zorgt voor rust en ruimte. Laat je hond niet buurten bij een
hulphond, en houd gepaste afstand.
Help mensen met een hulphond door ze ruimte te geven.
En:
•
Negeer de hond.
•
Niet aaien
•
Niet voeren
•
Niet roepen
•
Niet afleiden
De hond is aan het werk. Heel belangrijk, nuttig werk. Waardoor de mensen veel beter kunnen
functioneren in het dagelijks leven. De hulphond moet hun zelfstandigheid verbeteren. Als deze
mensen steeds moeten uitleggen, zich moeten verdedigen, geweigerd worden, afgeleid worden dan
belemmert ze dit juist, terwijl het een enorme verbetering van hun welzijn en zelfstandigheid zou
moeten zijn. Een nare ervaring kan er al voor zorgen dat de mensen niet meer naar buiten durven,
geen boodschappen meer durven te doen. Dus help ze door ze met rust te laten! Dat stellen ze enorm
op prijs.
Met andere woorden:
•
Ze hebben een hulphond.
•
De hond helpt hun.
•
Helpt u ook?
Bedankt!!!

