De baan van Faelan,
In eerste instantie wil ik mijzelf en mijn hond aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Jeanine Mahieu en ik ben 24 jaar en ik heb een langharige Hollandse herder genaamd
Faelan, (geboren op 20-12-08).
Er zijn twee passies in mijn leven, de eerste is uiteraard mijn hond Faelan en de tweede passie is het “
speciale” kind. Dit wilde ik graag met elkaar gaan combineren, maar hoe wilde ik dit gaan doen!
Vanuit mijn opleiding aan de antroposofische pabo (leraar basisonderwijs) heb ik in het derde jaar de
mogelijkheid gehad om een stage op mijn eigen manier in te vullen als ik dit maar kon verantwoorden
voor mijn leraarschap.
Ondertussen was ik in aanraking gekomen met een organisatie die mensen met hun huisdier opleid tot
een zorgdierteam. Hier heb ik een sollicitatie naar toe gestuurd, met een motivatie waarom mijn hond
en ik geschikt zouden zijn als zorgdierteam. Naar aanleiding van deze brief zijn Faelan en ik allebei
uitgenodigd voor een sollicitatie. Tijdens deze sollicitatie is Faelan vooral getest door een aantal
gedragsdeskundigen. Faelan kwam goed door de screening heen. De gedragsdeskundigen hebben
onderzocht of Faelan geen enkel risico zou vormen t.o.v een zeer kwetsbare groep kinderen en jongeren
in deze maatschappij.
Het is namelijk de bedoeling dat Faelan en ik aan de slag gaan bij een psychiatrisch ziekenhuis voor
kinderen en jongeren.
Toen bleek dat Faelan en ik wel eens geschikt konden zijn voor het werk, mochten wij aan de opleiding
deelnemen.
Het was een pittige opleiding waar veel les werd gegeven door professionals van begeleidingshond
Nederland en van de Delta Society, (organisatie in Amerika die alle soorten hulphonden opleid)
Na de opleiding volgde er een examen, die werd afgenomen door drie gedragsdeskundigen en een
aantal medewerkers van de organisatie.
Het examen werd gehouden in een kelder, met een laag plafond en geen ramen.
De geluiden waren zelfs voor mensen heel raar om waar te nemen.
De MAG test is bij Faelan afgenomen, (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag), er zijn ook situaties
gesimuleerd die kunnen gebeuren als ik met Faelan bij de instelling ben. Er werd met ballen gestuiterd,
met badjassen om hem heen geslagen, gegild, ruzie gemaakt, enz. Dit gebeurde allemaal tegelijk.
De medewerkers en gedragsdeskundigen hebben Faelan met zijn zessen tegelijk ingesloten, er werd aan
zijn oren, poten en haren getrokken ook heeft een gedragsdeskundige met zijn armen Faelan zijn hoofd
klem genomen terwijl de andere mensen andere vervelende dingen deden bij Faelan.
Faelan verblikte of verbloosde niet tijdens het hele examen.
Faelan is hartstikke geslaagd voor zijn zorgdierexamen, dus hij is nu officieel zorghond.
Zorghond, wat houdt dat in bij een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen?
Het eerste wat mensen aan mij vragen als ik ze vertel dat Faelan een zorghond is, is blijft Faelan dan wel
bij jou wonen? Het antwoord is uiteraard, Ja!
Faelan kan bij de instelling op drie verschillende manier worden ingezet en ik zal als handler bij alles
aanwezig zijn.

AAA, Animal Assisted Activity; Hierbij zal Faelan activiteiten ondersteunen bij kinderen.
AAT, Animal Assised Therapy; Hierbij zal Faelan de therapeuten ondersteunen bij de therapie.
AAE, Animal Assisted Education; Hierbij zal Faelan onderwijsgevend personeel ondersteunen tijdens de
lessen.
Samen met Faelan zal ik een individueel kind onder mijn hoede krijgen, waarbij vooral de AAA en AAT
van toepassing zullen zijn.
Tijdens mijn afstuderen zal ik Faelan gaan gebruiken voor de AAE, dus hij gaat met mij mee de klas in.
Zo zie je maar dat de Hollandse herder ook deze kwaliteiten heeft.
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