vrijdag, 28 augustus 2009

IN BEDRIJF

De Westelijke Mijnstreek heeft vele bijzondere bedrijven.
Elke week licht de redactie er een uit. Deze week: hond en
baasje: wat is het verschil?

,,Soms laat ik met hulp van mijn honden
mensen ontspannen. Cliënten van
Pergamijn mogen ze dan aaien of met ze
wandelen.”

Ontspanning tijdens inspanning
Naam: Dogbasics
Plaats: Einighausen
Eigenaar: Magda Willems
Bestaat sinds: 2003
Personeel: 1
door Nick Bruls

D

e garage van Magda Willems (47) aan de Bergerweg in Einighausen
stroomt langzaam vol.
Het is dinsdagochtend en om elf
uur begint de hondentraining voor
mensen met een lichamelijke beperking en een hond.
Het regent. De baasjes zoeken de
droogte op in de schuur, terwijl
hun viervoeters vrolijk door de regen banjeren. Hond Victor komt
binnen met een piepend speeltje
in zijn bek. Drijfnat. Andere honden volgen. Het is een dolle boel
als de rest binnen rent. Zijn ze de
regen zat of ruiken ze Magda’s verjaardagsvlaai?

Zodra zich een droog moment aandient, is het weer tijd om naar buiten te gaan. Het parcours wacht.
Victor doet even wat hij wil. „Hij is
af en toe zó dwars”, zegt zijn baas
Henk Grissen vanuit zijn rolstoel.
„Maar privé helpt hij me enorm. Ik
zie Dogbasics hier als zijn speeltuin. Tijd voor ontspanning.”
Eigenaar Willems deelt die mening. „De honden werken voor de
mensen. Daarom moeten we het
de dieren gunnen om hier even lekker met elkaar te spelen.”
In de rij worden nog wat commando’s doorgenomen. Simba van
Gemmy Laudy neemt de hindernissen in een razend tempo. Er gaat
een bijzonder verhaal schuil achter
haar trouwe vriend. Alsof het dier
over een zesde zintuig beschikt,
wordt Laudy al gewaarschuwd nog
voordat de eerste tekenen van een
epileptische aanval zich aandienen.
Of neem Djuna van Chantal Geilen. Een echte hulphond. Houdt
deuren voor haar open en helpt
zelfs met het aan- en uitkleden.
Het is een gezellige groep. Al twee
jaar samen. Ook de honden kunnen het goed met elkaar vinden.
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Magda Willems helpt Chantal Geilen met het trainen van haar hond Djuna.
Maar het is niet de enige bezigheid
van Dogbasics. Ook gedragstherapie en puppybehendigheid behoren tot Willems’ takenpakket. En

‘Baas en hond
lijken inderdaad
veel op elkaar’
steeds met een positieve insteek.
Geen straf bij een fout, maar een
koekje als beloning wanneer het
goed gaat.

De hondentrainster leerde het vak
bij Martin Gaus. Althans, ze heeft
één ochtend ook daadwerkelijk les
gehad van de meester zelf.
Bij Dogbasics brengt ze het geleerde in praktijk bij haar eigen bedrijf.
„Toch doen de cursisten het vooral
zelf. Ik stuur bij waar nodig. Thuis
moeten ze het immers ook kunnen.”
Willems vindt het leuk om met
honden en mensen bezig te zijn. Al
is er volgens haar weinig verschil.
„Het is een cliché, maar daarom
niet minder waar: mensen en honden lijken op elkaar. Alleen klopt

de combinatie soms niet. Dan kiest
iemand een hond die niet bij hem
of haar past. Een band krijgen met
zo’n dier wordt dan verdomd lastig.”
De eigenaar, zelf viervoudig hondenbezitster, sleurt de ene na de
andere hond door het natte en
daardoor gladde parcours. Met
evenveel liefde. Toch heeft ze een
voorkeur. „Border Collies, want
die leren zo snel. Een nadeel is dat
ze ook de slechte dingen snel beheersen. Maar eigenlijk is alles
leuk. Puppies altijd, al zijn ze nog
zo lelijk.”

