Die lieve oogjes, die zachte vacht, die warme kleur… betoverend,
inderdaad, dat is het juiste woord voor mij. Op mijn eerste foto’s sta
ik nogal slaperig, maar o wee als ik wakker ben, dan test ik graag mijn
melktandjes op het meubilair en de broekspijpen van mijn
puppypleeggezin!n mijn puppypleeggezin!

01-02-2020 – Positieve opvoeding
Na ruim 7,5 week te zijn verzorgd door hun moeder en het
fokgastgezin, zijn de vijf pups naar hun eigen pleeggezin vertrokken
voor hun opvoeding. Zanne heeft allerlei lessen en uitstapjes in het
verschiet. Ze zal stapsgewijs commando’s leren en haar gezin zal haar
meenemen naar uiteenlopende plekken als de kinderboerderij, een
eettentje, op verjaardagsbezoek en noem maar op. Dit gaat écht stap
voor stap en op een leuke, positieve manier.

23-03-2020 – In Coronatijd
Ook Zanne heeft te maken met de beperkingen in deze Coronatijd.
KNGF Geleidehonden volgt de richtlijnen van het RIVM en de
overheid. De gezondheid van mensen staat hierbij voorop. Daarom
heeft KNGF de puppypleeggezinnen gevraagd om deze richtlijnen aan
te houden en afgewogen beslissingen te maken. Het oefenen met het
OV, winkels, stadcentra e.d. kan nu even niet gedaan worden.
Aangelijnd ‘werk’ in een rustige en veilige (woon-)omgeving kan
natuurlijk wel. Gelukkig valt er in en om het huis nog voldoende te
leren voor Zanne. Ook een stukje rijden in de auto hoort daarbij en is
leerzaam voor een jonge pup!

20-04-2020 – Kroelen met de kids en op de Boulevard Scheveningen
Kroelen met kinderen is altijd leuk! Het baasje vertelt: “We hadden
laatst kinderen op bezoek. Je ziet dan Zanne zich heerlijk door hen
liet kroelen, het ging heel goed”.
Mooi, want het is belangrijk dat Zanne goed omgaat met mensen,
van nul tot 100.

Lekker lopen over de boulevard in Scheveningen. Het is er nu rustig
en daardoor juist geschikt om er wat te oefenen met een jonge hond,
zonder veel mensen en andere honden tegen te komen. En Zanne
geniet, op afstand, vast van de zeelucht.

23-04-2020 – Terrasje spelen thuis en braaf wachten
‘De terrasoefening doen we gewoon op ons eigen terrasje in de
voortuin’, zegt de pleegbaas. Niet hetzelfde als bij een café, maar
toch. De terrasoefening is normaal gesproken heel populair bij
pleeggezinnen… Zij lekker aan de gemberthee of cola en de pup leert
(m.b.v. een bak water en een kluifje) om rustig te blijven liggen
terwijl de bazen kletsen en er om hen heen nog wat rumoer is van
andere gasten.

Zanne wacht bijna altijd netjes voor de keuken als er gekookt wordt.
Het is een open keuken dus het is superbraaf van haar dat ze op de
grens tussen kamer en keuken blijft liggen. Dit soort gedrag is erg
prettig, ook voor haar toekomstige blinde baas. Zo loopt zij niet in de
weg en bedelt zij ook niet! Ze heeft ook geleerd om netjes te
wachten als ze zelf eten krijgt. Als de brokken in haar voerbak zitten,
zet de pleegbaas de bak voor haar neus. Pas bij het commando ‘ga
maar’ mag ze gaan eten. Zo voorkom je dat een eetgrage hond de
bak uit je handen gooit en alles op de vloer belandt.

Juni 2020 – In de lift en in de tram
Zanne leert ook dat het normaal is om met de lift te gaan. In dit geval
de lift naar het perron. Ze went tijdens deze oefening meteen aan
een ‘vreemde’ ondergrond, want de vloer is van een metalen plaat
gemaakt. Dus hier slaan ze 2 vliegen in één klap.

Nu de maatregelen rond de coronacrisis steeds verder versoepelen,
kan de pleegbaas ook met Zanne het openbaar vervoer gaan
oefenen. Uiteraard op veilige afstand en met een mondkapje op. Het
is de bedoeling dat Zanne netjes de tram in- en uit kan stappen en
dat ze tussen de benen van de baas meereist. Zanne kijkt haar ogen
uit in de tram met alle andere reizigers en geluiden die de tram
maakt.

juli 2020 – Zanne aan het water en een weekendje weg
Toekomstige geleidehonden leren om niet in het water te gaan. Een
kletsnatte hond is niet fijn voor een blinde baas. Sommige honden
zijn echte waterratten en dan vergt het best wat oefening om het
water te negeren. Zanne lijkt het allemaal wel prima te vinden.
Overigens: als de toekomstige baas een zwemmende hond geen
probleem vindt, dan mag een geleidehond in zijn vrije tijd natuurlijk
het water in plonsen. Dat bepaalt straks zijn baasje!
Er staat een weekendje weg gepland in eigen land! Zanne kan
gewoon mee. Zo kan het leeggezin ontdekken hoe zij zich gedraagt in
een nieuwe omgeving. Zanne geniet van het uitje. Ze gaan veel
wandelen. Het baasje zorgt ervoor dat Zanne altijd over vers water
beschikt. Desnoods neemt het baasje een bakje voor haar mee.

