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Janette [Iaring
erevrijwilliger van het
Sophia SnuffelCollege
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Janette Haring uit Oegstgeest
mag zich siíds kort 'erewiiwilliger' noemen van het Sophia
SnuffelCollege. Ob 6 mei werd
zii door de Koningin SophiaVereeniging tot Bescherming
van Dieren gehuldigd voor haar
belangeloze inzet Yoor dit
proiect. Samen met haar hond
Biike bezoekt Janette al sinds
2007 basisscholen in ZurdHolland, om kinderen te leren
hoe ze veilig met honden omgaan. Zo worden hondenbeten
voorkomen, neemt angst voor
honden af en ontstaat er meer
begrip en respect voor honden
en andère dieren.

Met 1,9 miljoen

honden

is

de

trouwe viervoeter niet meer weg te
denken uit onze samenleving. Toch
is een goede, veilige omgang met
honden niet vanzelfsprekend, want
elk jaar vinden er in Nederland
150.000 bijtincidenten plaats. Een
derde van de slachtoffers, waaryan
het merendeel kinderen, meldt zich
bij de huisarts of de spoedeisende
hulp. Uit internationaal onderzoek
is echter gebleken dat de kans op
een hondenbeet met 860lo afneemt,

juist deze kinderen de neiging
om gedrag te vertonen dat honden
uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, met de armen zwaaien en wegrennen. Daarmee neemt het risico
- om gebeten te worden toe", vertèlt
Janette. "Door hen vertrouwd te
wanneer kinderen weten hoe ze maken met hondengedrag, leren ze
het gedrag van honden moeten bij het Sophia SnuffelCollege hun
interpreteren. Janette:'Helaas ge- angst voor honden te overwinnen."
beuren er met kinderen vaak ongelukken. Ze hebben teveel bravoure SnuffelColleges
en duiken bovenop een hond, of Het Sophia SnuffelCollege bestaat
ze zijtn bang en weten niet wat ze uit drie wekelijkse lessen van 30 tot
moeten doen. Bij het Sophia Snuf- 45 minuten. In de eerste les laat
felCollege leer ik kinderen van 4 Janette de kinderen kennismaken
tot 8 jaar de lichaamstaal van hon- met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Friese stabij
den te begrijpen en er op een goede
manier op te reageren. Zo kunnen Bijke mee de klas in en wordt de
ze op een veilige en respectvolle theorie in praktijk gebracht.
manier met honden omgaan en
wordt de kans op een hondenbeet
aanzienlijk kleiner".
Bang voor de hond
Veel kinderen zijn bang voor hon-

den. Dat komt doordat ze het
gedrag van de dieren niet goed
kunnen inschatten. Angstige kinderen ervaren hun omgeving als
onveilig, want ze kunnen overal
honden tegenkomen. "Vaak heb-
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ben

Hoe zie je of een hond boos is, of
verdrietig? Wanneer mag je een
hond aaièn en wanneer kunje hem
beter met rust laten? Spelenderwijs
legt Janette de belangrijkste regels
voor de omgang met honden uit.
Janette: "Ik laat de kinderen oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Dat is absoluut veilig,
want Bijke heeft een rware gedragstest ondergaan voordat ze mee de
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klas in mocht. Na afloop van de

krijgen alle kinderen
een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie
voor de ouders."
lessenreeks

Erewiiwilliger

In haar carrière als SnuffelVrijwilliger heeft Janette honderd en ZuídHollandse kinderen van een Snuf-

felDiploma voorzien. Reden voor
de Sophia-Vereeniging om haar te
huldigen. Als dank en waardering

ontving Janette een speldje en een
oorkonde.

De projectmanager van het Sophia SnuffelCollege vertelt: "Janette
heeft de titel'erevrijwilliger' abso-

luut verdiend met haar belangeloze
inzet voor het project. We vinden
het ontzettend leuk om met Janette

te werken: gemotiveerd, enthousiast en nergens te beroerd voor. Een
droom van een vrijwilligerl".

Gelukkig is Janette nog lang niet
van plan om te stoppen met dit
werk. Scholen die interesse hebben

in haar

SnuffelColleges, kunnen

zich aanmelden via www.sophia-

snuffelcollege.nl.
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