Blok 3

Brugles 4

Zie de oorzaak en het gevolg

Geleidehonden
Tessa en Bob

Tessa is blind. Daarom is het voor haar soms lastig om bijvoorbeeld een
boodschap te doen of met de trein te gaan. Als er opeens iets op straat ligt, kan
Tessa dat niet zien. Ze zou er hard over kunnen vallen. Als Tessa oversteekt, kan
ze ook niet zien of er een auto aankomt. Gelukkig heeft Tessa een geleidehond
die haar helpt. Zodat ze niet altijd afhankelijk is van andere mensen. Haar hond
heet Bob. Doordat ze Bob nu heeft, is Tessa veel zelfstandiger. Hij helpt haar als
ze naar buiten gaat. Hij zorgt dat Tessa nergens tegenaan botst, waardoor Tessa
zich veiliger voelt. En natuurlijk zijn Tessa en Bob ook de beste maatjes
geworden. Ze zijn eigenlijk altijd bij elkaar.

Vriendelijke honden

Een geleidehond kan veel doen voor zijn blinde
baasje. Ze moeten elkaar goed kunnen
vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat alleen
de beste honden geleidehond worden. Niet elke
hond kan een goede geleidehond worden.
Sommige hondenrassen zijn onrustig en snel
afgeleid. Daardoor kunnen ze hun baasje niet
goed helpen. De beste geleidehonden zijn
labradors, golden retrievers en Duitse herders.
Dit zijn vriendelijke honden. En ze willen ook
graag werken voor hun baasje. Omdat die
honden zo slim zijn, kunnen ze veel leren. Als je
ze met hun baasje ziet, mag je ze niet afleiden.
Omdat ze er zo lief uitzien, willen mensen ze
graag aaien. Toch is dat niet de bedoeling. Ze
zijn aan het werk.

Hard werken? Maar daardoor
wel altijd samen!
Ik liep laatst op straat, omdat ik een boodschap
moest doen. Toen zag ik een blinde man met
een geleidehond. De man had een brief in zijn
hand. Ik bleef even staan, zodat ik goed kon
zien wat de hond voor zijn baasje deed. De hond
bleef voor de brievenbus staan, waardoor de
man wist dat hij de brief kon posten. Ik vond
het knap. Hoe kan zo’n hond dat weten? Toen
hoorde ik iemand zeggen: ‘Dat is toch zielig
voor die hond, want hij kan nooit eens lekker
spelen.’ Ik vind het niet zielig.
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De geleidehonden houden van werken. Doordat
de hond zo veel bij zijn baasje is, is hij bijna
nooit alleen. En na het werken, speelt het baasje
juist veel met hem.
Yang

Hoe word ik een goede geleidehond?
Als je zeven weken oud bent, ga je naar het
pleeggezin. Daar word je opgevoed. Je maakt zo
veel mogelijk dingen mee, zodat je overal aan
gewend raakt. Dan schrik je niet meer van andere
dieren of drukke straten. Je weet wat kinderen
en treinen zijn.
De mensen van het pleeggezin oefenen de
basiscommando’s met je, waardoor je leert wat
zit en af en mand betekent. Je eerste jaar is erg
belangrijk, want daarin leer je het meest.
Als je een jaar bent, ga je naar school. Daar moet
je goed opletten, zodat je later weet wat een
zebrapad is of een stoeprand. Doordat jouw
baasje niets kan zien, zijn jouw ogen extra
belangrijk. Jij moet straks weten waar
bijvoorbeeld het einde van het perron is.
Als je klaar bent met de opleiding, krijg je nog
een eindinstructie op school. Dat is heel
spannend, want dan ontmoet je voor het eerst je
nieuwe baasje. Jullie gaan eerst op school
oefenen, zodat jullie elkaar goed leren kennen.
Daarna gaat er iemand van school mee naar huis
om ook thuis goed te oefenen, want daar zie je
weer nieuwe dingen.
Zo word jij een goede geleidehond.
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