18 juni 2013 , pag. 16

Kevin en Kwibus zijn de beste kameraden
REPORTAGE
ZORGDIER
3 Stichting brengt huisdier bij
mensen die zelf geen dier kunnen
houden
3 De Zijlen doet mee aan eerste
project in het Noorden

’’

Het was
liefde op
het eerste
gezicht

Door Esther van der Meer
Muntendam Jody. Zo heette de Zwitserse
collie van Kevin (14). De hond moest weg
toen zijn vader overleed, Kevin zelf kwam op
De Vennen wonen in Muntendam, een zorginstelling van De Zijlen waar jongeren wonen met lichte verstandelijke beperkingen.
Sindsdien mist hij zijn hond. "Ik kan heel
goed met dieren opschieten. Van Jody wist ik
of hij vrolijk of verdrietig was, of boos, dan
trok hij altijd heel hard aan de riem. Toen hij
wegging, voelde ik me alleen."
Dat hoeft niet meer. Kevin heeft een nieuwe kameraad. Kwibus heet hij, een tweejarige zwarte labrador, goedhartig, speels, vrolijk. Het is de hond van Yvonne Meyboom
(40) uit Hoogezand. Eens per week komt ze
een uur langs bij De Vennen zodat Kevin met
Kwibus kan spelen. "Het was liefde op het
eerste gezicht. Het is ontzettend leuk om te
doen, om de band te zien groeien tussen zo’n
kind en zo’n hond. Ik zeg weleens: je kunt
hier chagrijnig aankomen, maar nooit chagrijnig vertrekken."
De ontmoetingen tussen Kevin, Kwibus en
Yvonne zijn een initiatief van de in Brabant
gevestigde Stichting ZorgDier Nederland.
Die leidt vrijwilligers op om met hun huisdier langs te gaan bij mensen die dolgraag
een huisdier zouden hebben maar het niet
kunnen houden. De samenwerking met De
Zijlen is de eerste in het Noorden van het
land. In Muntendam, Appingedam, Marum,
Groningen en Tolbert krijgen nu 32 cliënten
bezoek van twintig ZorgDierTeams, zoals de
stichting het zelf noemt. De Rijksuniversiteit
Groningen doet onderzoek naar de effecten
van het dierenbezoek.
In twee maanden tijd is tussen Kevin en
Kwibus een hechte band gegroeid. Kevin
bloeit op als de hond binnenkomt, de labrador herkent hem. Ze stoeien samen, Kwibus
geeft Kevin af en toe een lange lap, Kevin
geeft de hond borstelbeurten en is een opleiding tot speurhond gestart. Hij verstopt

koekjes, Kwibus spoort ze op.
Begeleider Josien Sterkenburg van De Vennen: "Twee van onze cliënten doen mee aan
het project. Brian heeft een Deense dog, Kevin Kwibus. Je ziet het contact tussen hen en
de dieren ontstaan. Brian is heel gesloten,
maar tijdens het wandelen met de hond,
opent hij zich. Kevin heeft moeite emoties te
herkennen bij anderen, dat leert hij van Kwibus. Inmiddels willen alle bewoners hier wel
een zorghond."
Was dat maar overal zo, verzucht Jan Summeren van ZorgDier. In Nederland staan vijfhonderd mensen klaar om met hun huisdier
op pad te gaan, maar de stichting heeft niet

genoeg projecten. "Het is een innovatieve
manier van zorg die nog onbekend is. Veel
zorginstellingen zien praktische bezwaren
of zitten met regels waarbij er geen huisdieren mogen binnenkomen. Terwijl daar best
een mouw aan te passen valt en mensen er zo
veel voor terugkrijgen."
Kevin en Kwibus gaan nog even naar buiten. Dat doen ze allebei het liefst. Naar het
grasveldje met de voetbalkooi. Kwibus mag
op doel, Kevin staat in het veld. "Weet je, van
voetballen bakt hij niet zoveel. Maar Kwibus
is gewoon mijn beste vriend."
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Huisdieren gezocht
Stichting ZorgDier bestaat dit jaar tien
jaar. De stichting doet projecten in wooncentra voor ouderen, verpleeghuizen,
psychiatrische centra, ziekenhuizen, medische kindertehuizen en het speciaal onderwijs. Ze komt ook thuis. Projecten
worden betaald uit giften en sponsoring.
In het Noorden is de stichting op zoek
naar vrijwilligers die met hun kat of hond
op bezoek willen bij mensen die een huisdier missen. Meer informatie is te vinden
op www.zorgdier.nl.
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