Update Elton
Herpen, 4 april 2019
Trainer Karin vertelt:
“Met Elton gaat het super! Hij zit inmiddels
bij ons in het opleidingscentrum in Herpen.
Ik ben toegewezen als zijn trainer voor het
laatste deel van zijn opleiding tot hulphond.
Elton deelt een hondenverblijf samen met
Bolan en Flinn. Dat vindt hij erg gezellig en
hij is hier helemaal op zijn gemak.
Elton heeft de basistraining in Herpen nu
afgerond. Dit betekent dat hij de
commando’s “tug” (trekken) en “push”
(duwen) zowel op lades, deuren en kastjes
beheerst. Ook heeft hij geleerd om netjes
naast een rolstoel of scootmobiel te lopen,
zowel in Herpen als op andere locaties.
Verder kan hij allerlei voorwerpen apporteren. Het apporteren van voorwerpen
waar ijzer in zit, vindt Elton soms nog wel spannend. IJzer is voor hem namelijk
minder prettig om in zijn bek vast te houden, en wanneer het op de grond valt,
kan hij soms een beetje schrikken van het geluid. Elton heeft dan even wat
aanmoediging nodig om hem ervan te overtuigen dat hij het écht wel kan en dat
het niet zo spannend is als hij soms denkt.
Gedurende zijn opleiding wordt er gekeken als welk type hulphond Elton geschikt
zou zijn. Elton blinkt uit als ADL-hulphond en gaat iemand met een fysieke
beperking helpen met Activiteiten in het Dagelijkse Leven. Inmiddels is er ook al
een cliënt aan Elton gematcht. De komende weken wordt hij op maat getraind
voor deze cliënt. Elke cliënt heeft namelijk individuele behoeften, waarbij zijn of
haar hulphond kan assisteren! Voorbeelden van dingen die Elton de komende tijd
gaat leren: jas uittrekken, spullen uit de koelkast halen, was in de wasmachine
doen, schoenen en sokken uittrekken. Het is een genot om met Elton te trainen
en te werken. We weten zeker dat hij als ADL-hulphond iemand heel erg gelukkig
gaat maken!”

