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Een hond om
zelfvertrouwen
te krijgen
Honden oordelen niet. Dat maakt ze geschikt om
kinderen te helpen die bijvoorbeeld heel weinig
zelfvertrouwen hebben. „Hallo vriendje.”

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

UNIEKE EINDEJAARSACTIE

GRATIS
PLAATSING
van vele vloeren,
gordijnen
en raamdecoratie*

Wees er snel bij, deze actie eindigt
zaterdag 31 december!

Door�onze�redacteur
Juliette�Vasterman
NUNSPEET.�De jongen zei nooit wat op school.

Thuis wel. Maar op school echt geen woord.
Tot hij begeleiding kreeg van een hond. Want
als je met een hond wilt spelen, zul je wel wat
moeten zeggen. Zoals ‘zit’ of ‘poot’ bijvoorbeeld.
In het begin gaf de jongen heel zachtjes een
commando. En dan ging de hond netjes zitten
of hij trok zijn poot omhoog. Maar na verloop
van tijd moest het kind zijn stem verheffen en
rechtop gaan staan, want de hond was niet
meer zo onder de indruk. En zo leerde de jongen van 11 jaar oud om te durven praten. Hij liet
het dier rennen, rollen en buigen. Hij schoot
hem zelfs zogenaamd neer, en dan wierp het
beest zich op zijn zij.
Het zelfvertrouwen dat de hond het kind gaf
door naar hem te luisteren maakte het verschil,
vertelt Raquel Schoneveld. Ze is orthopedagoog op de Dokter A. Verschoorschool in Nunspeet, een basisschool voor speciaal onderwijs,
waar leerlingen met gedragsproblemen of psychische aandoeningen komen. Ze hebben bijvoorbeeld autisme, adhd of een hechtingsstoornis. Schoneveld begeleidt samen met haar
therapiehond Matu, een Australian shepherd,
verschillende scholieren zo’n vier dagen in de
week.
Haar hond is opgeleid om kinderen op allerlei fronten te helpen, zegt ze. Denk aan het leren reguleren van emoties en gevoelens, het
maken van contact en het vergroten van zelfvertrouwen. Of vertrouwen in een ander.
Dat laatste is belangrijk voor leerlingen met
een hechtingsstoornis. Deze kinderen hebben
veelal in hun eerste levensjaren te weinig zorg,
liefde en aandacht gehad. Voor hen is het moeilijk om iemand toe te laten in hun leven, vertelt
Schoneveld. Maar met Matu lukt dat soms wel,
zegt ze. „Hij is altijd blij om mij te zien, zeggen
kinderen dan. Hij heeft mij gemist.” En dan het
contact: aaien, knuffelen, een kus. „De liefde
die hij geeft is echt en altijd. Dat hebben deze
kinderen nodig.”

Hardop voorlezen
En deze basis geeft vele mogelijkheden. Zo
voelen kinderen zich veilig genoeg om bijvoorbeeld de hond voor te lezen. Dat gebeurt niet
alleen in Nunspeet, maar ook in Den Haag op
basisschool De Opperd – ook speciaal onderwijs, waar maatschappelijk werker Jip Korteknie haar koningspoedel Sjors mee naar school
neemt voor trainingen en begeleidingen. Ook
Sjors volgde daarvoor een opleiding.
Korteknie vertelt dat het voor sommige leerlingen lastig is om hardop voor te lezen. En als
dat in de klas niet lukt, raken de kinderen van
slag. Ze schamen zich, worden angstig. En enkel bij een leerkracht of een ouder lezen, werkt
ook vaak niet. „Mensen geven toch een signaal
af als het niet goed gaat.” Maar dat doet een
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therapiehond niet, die geeft geen negatieve
feedback. „En zo kunnen de kinderen voluit
hun gang gaan.”
De kracht van een therapiehond is dat hij
niet veroordeelt of beoordeelt, zegt Desiree
van Veldhuizen van Pets4Care. Veldhuizen verzorgt opleidingen en workshops voor honden
en hun baasjes. Voor vrijwilligers die met hun
huisdier bijvoorbeeld demente ouderen willen
voorzien van wat liefde en aandacht, maar ook
voor professionals die een hond willen gebruiken in hun vak. Van Veldhuizen ziet onder haar
deelnemers steeds vaker mensen uit het onderwijs. „En dat is ook niet gek; kinderen zijn
vaak dol op honden. Die nemen je namelijk zoals je bent. En dat is voor sommige kinderen
van levensbelang.”
Van Veldhuizen vertelt dat niet alle honden
geschikt zijn als therapiehond. En dat mensen
niet zomaar een willekeurige viervoeter moeten inzetten bij kinderen. „Dat is gevaarlijk.
Een hond zou misschien kunnen bijten of een
kind omver kunnen lopen. Je moet uiterst
voorzichtig zijn.”

Floor Rusman

Nepnieuws is niet gelijk
aan gekleurd nieuws

H

et nepnieuws haalde deze Kerst twee keer het
reguliere nieuws. Eerst omdat de Pakistaanse
minister van Defensie Israël dreigde met een
atoomaanval naar aanleiding van een nepbericht. Daarna toen Commissievoorzitter Juncker zei dat hij wil dat sociale media meer doen
tegen de verspreiding van nepnieuws.
Nu reageren mensen nooit heel enthousiast op Juncker en
deze keer vormde geen uitzondering. Juncker is zelf een neppoliticus, was het commentaar op sociale media. Een twitteraar genaamd ‘Flurk47’ vroeg zich af: „Wie bepaalt wat ‘nepnieuws’ is? Nepnieuws kan ook ‘politiek correct’ zijn.”
Flurk47 stelde verzonnen nieuws hiermee gelijk aan gekleurd of onvolledig nieuws. Dat hoor je de laatste tijd vaker.
Vorige week was ik bij een debatavond van het Forum voor
Democratie van Thierry Baudet. Journalisten Wierd Duk
(Algemeen Dagblad), Jelte Wiersma (Elsevier) en Sietske
Bergsma (The Post Online) praatten daar over de journalistiek
in Nederland.

Traumatische ervaring
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In Nunspeet is inmiddels Barbara (11 jaar) uit
Hoevelaken de kamer van orthopedagoog
Schoneveld binnengelopen. „Hallo vriendje”,
zegt het meisje tegen Matu. Die springt op. Ze
knuffelen elkaar. Barbara uit groep 7 trof een
tijdje geleden, samen met haar opa, haar oma
dood aan in huis. Het was een traumatische ervaring.
Bij Schoneveld doet het meisje aan rouwverwerking, in een boek schrijven ze allemaal herinneringen en gevoelens op. En Matu helpt ook
in het proces. „Als ik verdrietig ben en ik zie
hem, ben ik zo weer vrolijk”, zegt Barbara. „En
ik durf sommige dingen wel tegen hem te zeggen die ik niet aan anderen vertel.”
Door te praten met de hond, kunnen kinderen hun emoties kwijt. Schoneveld vertelt over
een leerling die bij een pleeggezin woont. Zijn
biologische moeder is in de war en zijn vader
kent hij niet. Schoneveld liet de jongen een familieboek zien van Matu, die ook heel jong bij
zijn moeder werd weggehaald en geen papa
heeft. Net zoals ik, had de jongen volgens Schoneveld gezegd. „Ben jij daar ook verdrietig
over, vroeg hij vervolgens aan Matu.”
De kinderen leren ook van het gedrag van
een therapiehond. Zo laat Jip Korteknie haar
leerlingen geregeld een parcours afleggen met
Sjors. „Als het niet lukt, dan vraag ik: vindt de
hond het erg? Wordt hij boos? Nee, hè.” Alles
wat we op de hond projecteren, halen we ook
naar de situatie van het kind, zegt ze. „Dus als
jou iets niet lukt in de klas, kun je dan ook rustig blijven?”
En soms is de inzet van een therapiehond gewoon heel simpel. Een kind dat niet naar
school wil, komt nu ’s ochtends wel zijn of haar
bed uit. Want Sjors of Matu wachten op een
knuffel.

Een twitteraar genaamd ‘Flurk47’ vroeg zich
af: ‘Wie bepaalt wat ‘nepnieuws’ is?’
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Hond�Matu op�de�Dokter�A.�Verschoorschool�in�Nunspeet�met�Barbara�(11),�die�een�traumatische�ervaring�heeft�gehad.
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Gewiekste insluipers, die buren
Door�Merel�Thie
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Wie: Kees K. (68)
Waar: politierechter
Almere
Kwestie: laster over
vergiftigen bomen

et is niet meer zo gezellig
in de Gijs Gansstraat in
Almere. Althans, niet volgens bewoner Kees K. Hij
zit vandaag als verdachte tegenover
de politierechter in Almere. Een kalende man van 68, met een dun brilletje. Hij draagt een zwart corduroy
jasje boven een spijkerbroek. Bij
zich heeft hij een acht pagina’s tellende verklaring, die de rechter hem
vandaag niet zal laten voorlezen.
Hij moet haar vragen beantwoorden. „We kunnen het anders wel
over heel veel dingen gaan hebben.”
Ook drie buren van Kees zijn naar
de zitting gekomen. Twee mannen
en een vrouw. Voorafgaand aan de
zitting zaten ze in een aparte kamer

zodat ze Kees niet al op de gang tegen zouden komen.
Een van Kees’ buren beschuldigt
hem van smaad en laster. Verschillende buren hebben verklaard dat
Kees kwaad over hem spreekt. Kees
wees die buren, toen ze terugkwamen van vakantie, erop dat ‘hij van
nummer 7’ hun bomen met gif had
besproeid. „Zie je die bruine, gekrulde blaadjes?” Ze zagen het niet.
„Zeven van de negen appelbomen
hebben nooit meer appels gegeven”, zegt Kees daarover nu tegen
de politierechter.
Kees is ervan overtuigd dat een
deel van zijn buren het op hem gemunt heeft. En dat ze heel gewiekst
opereren. „Ze maken nauwelijks
sporen.” Voor wie het wíl zien,
maakt Kees duidelijk, zijn de bewij-

zen dat vreemde mensen in zijn
huis komen er wel degelijk. „De
laatste tijd vind ik steeds as van de
schoorsteen in het water van mijn
vissen.”
Er zit voor hem niets anders op:
hij gaat verhuizen. „Mijn huis staat
vanaf volgende week te koop.” Op
de achterste rij schudden de buren
hun hoofd.
Het is vervreemdend. Kees formuleert coherent, geeft soms blijk
van inzicht in wat er met hem aan
de hand is – „ik ben gestresst, dan
ga je dingen zien die er misschien
niet zijn” – maar wisselt dat soepel
af met zijn theorieën over het complot van de buren. „Kan het niet zo
zijn”, vraagt hij bijvoorbeeld de
rechter, „dat de strategie van mijn
buren zó goed is, dat hun daden onbewijsbaar zijn?”
De rechter zegt: „Ik maak me zorgen over de onrust in uw hoofd.”
Er is een reclasseringsrapport
over Kees gemaakt waarin staat dat

hij een psychose heeft. De rechter
denkt dat Kees inderdaad deels ontoerekeningsvatbaar is, maar niet
helemaal. Hij is niet zó in de war dat
ze vindt dat ze de zaak moet stilleggen.
De officier van justitie twijfelt
zichtbaar over zijn eis. Smaad is,
vindt hij, wel bewezen. Maar voor
laster is nodig dat Kees wíst dat het
niet waar was wat hij vertelde over
de buurman van nummer 7. „Daar
heb ik twijfels over. Ik denk dat
Kees gelooft wat hij heeft verteld.”
Hij eist 200 euro boete en vindt dat
Kees de buurman een schadevergoeding van 150 euro moet betalen
omdat hij diens goede naam en eer
heeft geschaad.

Geen straf, maar hulp
Kees „staat perplex”. De zaak is
„dermate omgedraaid” dat „iemand die nog nooit in zijn leven
een stap in de verkeerde richting
heeft gezet, straf krijgt”.

De rechter gaat het anders doen,
zegt ze. „Er is bewijs dat u vervelende dingen over de buurman hebt
gezegd. Maar er lijkt wat kortsluiting in uw hoofd. Dan dient straffen
geen doel. U hebt hulp nodig. Daar
hebt u iets aan en daar hebben uw
buren iets aan.” Ze legt hem een
voorwaardelijke boete op van 200
euro. Verder krijgt hij reclasseringstoezicht, wat inhoudt dat hij mee
moet werken aan een behandeling.
Na het vonnis, en dat is ongebruikelijk, krijgt een buurvrouw het
woord van de rechter. Ze richt zich
tot Kees. „Ik hoop dat het weer helder wordt in je hoofd. Ik ben blij dat
je hulp krijgt en dan spreek ik namens alle buren.”
Na afloop van de zitting benadert
Kees de verslaggeefster. Wil die
misschien mee naar zijn huis? „Dan
kun je de planken zien die ze tegen
mijn schutting aan hebben gezet,
om eroverheen te komen. Het valt
bijna niet op. Ze zijn zó goed.”

e centrale vraag: bieden de ‘mainstream media’ wel
betrouwbare berichtgeving? Het antwoord: nee. Ze
schilderen politici als Poetin en Viktor Orbán negatief
af, terwijl ze geen idee hebben wat er speelt in Rusland en
Hongarije. Ze proberen ons een schuldgevoel aan te praten
over vluchtelingen. Ze negeren de problemen met de islam.
Het gesprek ging ook over nepnieuws. Sietske Bergsma verwoordde dezelfde twijfel als Flurk47: „Wie bepaalt wat nep
is? Dat Kerst wordt afgeschaft wordt ook nepnieuws genoemd!” Baudet vond dat de NPO met de „bagger” die deze
uitzendt zelf nepnieuws verspreidt. Het bestrijden van nepnieuws noemde hij een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. „We moeten onze vrijheid beschermen tegen de
perverse elite.”
Interessant was dat ook hier mogelijk eenzijdige berichtgeving op één hoop werd gegooid met nepnieuws. Over dat eerste: Wierd Duk merkte op dat de blik van redacteuren in gevestigde media „voor 90 procent hetzelfde staat afgesteld”.
Hij heeft een punt, want redacties bestaan voor een groot
deel uit witte Randstedelingen die stemmen op middenpartijen. Maar er is een verschil tussen deze redacteuren, die van
toetsbare feiten verslag doen, en Macedonische tieners die
rijk worden met het verspreiden van verzinsels.
Als dat verschil teruggebracht wordt tot een verschil van
mening, kunnen we net zo goed de ‘mainstream media’ afschaffen en het nieuws overlaten aan degenen die met fantasie hun brood verdienen. Dan zijn er geen feiten meer, maar
tenminste ook geen politieke correctheid!

Floor�Rusman vervangt�Tom-Jan�Meeus.

