Voor de ouders van

GOEDE HONDENBAASJES’
De relatie met een hond heeft een hoge opvoedkundige waarde.
Een kind leert: zorgen, delen, gevoelens van een ander respecteren en
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid kan een kind niet alleen nemen.
Wij, volwassenen, moeten ze hierbij begeleiden...
We leven in onze maatschappij met steeds meer honden samen. Ook al heeft
een kind thuis geen hond, we kunnen niet vermijden dat het vroeg of laat mee in
contact zal komen. Als ouders hebben wij de taak erover te waken dat de wereld
waarin onze kinderen en honden samenleven een veilige en positieve wereld is.
Misschien niet zo eenvoudig…

nuttige tips

Een hond is...
✔ knuffelbaar
✔ geduldig
✔ een aandachtige luisteraar
✔ een ware vriend
✔ een trouwe speelkameraad
...GÉÉN SPEELGOED!!!

HOND & KIND COMMUNICEREN
op een ANDERE manier,
daardoor ontstaan er vaak
PROBLEMEN

GEEF ZELF HET GOED VOORBEELD…
✔ Ga zelf op een correcte manier om met de hond!
Schreeuw niet naar de hond en kies resoluut voor een
beloningsgericht opvoedingsprogramma.

LEER, HELP KINDEREN DE HONDENTAAL TE BEGRIJPEN:

✔ Maak GÉÉN gebruik van fysieke straffen.
Het imiteren van dit gedrag door kinderen kan nare
gevolgen hebben, zowel voor de hond als voor het kind.
Straf en pijn kan bij de hond (angst)agressie
aanwakkeren.

◆	Gromt “Max”?
Hij waarschuwt “laat mij met rust”! Misschien is Max al
wat ouder, hoort en ziet hij niet meer zo goed, heeft hij
pijn? Toch maar even mama of papa erbij halen!

HONDEN BESCHOUWEN KINDEREN NIET ALS HUN BAAS!

◆	Is “Max” bang?
Bange honden worden niet graag aangeraakt, we gaan
hem dus niet troosten.

✔ door samen met de kinderen voor de hond te zorgen
uitlaten – borstelen - eten geven - gehoorzaamheid te
oefenen: zit, lig, kom hier…
trucjes aanleren te leren: pootje, rollen ….

LEER DE KINDEREN REKENING TE HOUDEN MET DE HOND…
…als hij eens geen zin heeft om te spelen en liever niet wil
knuffelen laten we “Max” met rust.:

✔ veilig te leren spelen : apporteer– of zoekspel,
GÉÉN trek– of andere machtsspelletjes

✔ “Max” eet en drinkt graag rustig!

Zo kunnen we de HOND op eenleuke en DIERVRIENDELIJKE
manier leren dat kinderen “BOVEN” hem staan.

✔ Als “Max” slaapt laten we hem niet schrikken. We roepen
eerst zijn naam en laten hem dan zelf beslissen of hij
naar ons toe wil komen.

Ons advies
✔ Zorg ervoor dat de hond enkel positieve ervaringen
heeft met kinderen.
✔ Beloon de hond voor rustig, kindvriendelijk gedrag.
✔ Leer kinderen “Max” aanmoedigen en belonen met
een koekje, een knuffel, een spelletje spelen ...!
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KINDEREN & HONDEN
BEGRIJPEN ELKAARS
SPELREGELS NIET,
motiveer de kinderen om zich
aan volgende afspraken te
houden

Laat KINDEREN Nooit
een hond “MET STRESS”
BENADEREN!
Zowel kinderen als honden (en zelfs volwassenen)
kunnen in een stresssituatie onvoorspelbaar reageren:
pijn, angst (onweer/vuurwerk), opgewonden zijn voor
vb. een uitstapje, meerijden in de auto, hevig spel,
teveel drukte...
Leer samen met de kinderen de stresssignalen van uw
hond te herkennen!

✔ Als we op de grond willen spelen vragen we eerst aan
onze ouders om de hond even in zijn kamerkennel te
zetten. Zo kunnen we rustig spelen.
✔ We houden het rustig in de buurt van de hond. Als we
onstuimige spelletjes met zus/broer/vriendjes willen
spelen de hond even in zijn kamerkennel te zetten.
Ofwel vind wil hij meespelen, hangt aan de kleren ofwel
begrijpt “Max” het niet, denkt hij dat zijn “hondenbaasje”
pijn gedaan wordt waardoor hij “de aanvaller” zou
kunnen bijten.

stress-signalen meter
bijten
happen
grommen/blaffen

✔ We nemen de hond zijn botje/speelgoed nooit af, zelfs
niet als hij er met onze lievelingsbeer vandoor gaat. We
roepen dan de hulp van onze ouders erbij.

stokstijf staan/
dreigend kijken

✔ We mogen nooit alleen met “Max”op stap gaan, ook als
is onze “Max” zo lief, klein, gehoorzaam.
Wat als onze hond erg van iets schrikt en zich losrukt?
Wat als we een andere, loslopende, hond tegenkomen
die onze “Max” wil aanvallen?

op de rug liggen (buik laten
zien) kwetsbare keel tonen
wegduiken/
staart tussen de poten
oren platleggen
weglopen
lijf wegdraaien
zitten/voorpootje opheffen
wegkijken/kop afwenden
geeuwen
neus likken
knipperen met de ogen
Dit is een grafische voorstelling van wat een hond doet
als hij dreiging voelt. Deze signalen kunnen voortekens
zijn van agressie, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Met
sommige van deze signalen geeft de hond ook aan dat
hij zelf helemaal geen bedreiging is. Het begrijpen en
het juist interpreteren van de signalen van een hond is
de beste manier om agressief gedrag en hondenbeten
te voorkomen.
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LAAT KINDEREN EN HONDEN
NOOIT ZONDER TOEZICHT
BIJ ELKAAR...

Ons advies:

Baby’s/peuters/kleuters zijn heel nieuwsgierig., ze zijn altijd
op ontdekkingstocht. Op één van die tochten ontmoeten
ze een groot knuffelbeest. Veel leuker dan al die andere,
het beweegt, er komt geluid uit...

✔ van s’morgens tot s’ avonds toezicht houden is
voor niemand mogelijk. Een kamerkennel kan hier
een oplossing bieden.

een eigen veilig plekje
✔ Elke hond heeft soms nood aan een ontsnappings
route, even weg van die grijpgrage kinderhandjes,
even met een lekker botje tot rust komen in zijn
kamerkennel

“Max”, de hond gromt, vertelt ‘in zijn taal’ dat hij het niet
leuk vind dat er aan zijn staart getrokken wordt, … “
dat doet pijn, hou op!”

✔ een veilig plekje alléén voor “Max”, verboden
toegang voor de kinderen

Kinderen vinden dit gegrom juist fascinerend en proberen
nog een keer, misschien komen er ook nog andere klanken
uit?!

✔ Let wel: deze “leuke bench” mag nooit een
strafplaats zijn

Als “Max” geen ontsnappingsmogelijkheid ziet, is er voor
hem maar één manier meer om duidelijk te maken dat hij
met rust gelaten wil worden, “Max” bijt…
De eerste keer is dat een geremde beet, met een paar
schrammen tot gevolg. Daar schrikken kinderen behoorlijk
van en de traantjes blijven dan ook niet uit…
Mama/papa komt kijken wat er aan de hand is.
Brammeke wordt getroost en geliefkoosd en “Max” krijgt op
zijn donder. “Max” begrijpt er niks meer van, hij had toch
gewaarschuwd dat hij pijn had, dat hij met rust gelaten
wilde worden. Krijgt hij hiervoor straf?!... dan komt er
volgende keer geen waarschuwing meer en…
knuffelbeest “Max” wordt plots een ‘valse’ hond, die zijn
laatste spuitje krijgt.
Slechts één van de vele incidenten die men had kunnen
voorkomen door het gebruik van een kamerkennel.

Elk schooljaar krijgen ± 2800 Limburgse
schoolkinderen het bezoek van Vzw Xanuul met
het AAE-project “Goede hondenbaasjes” een
educatief & ludiek progamma omtrent een veilige,
respectvolle relatie tussen hond en kind.
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