mede [mens]

‘Heel mijn leven heb ik honden gehad. Meestal heel grote
honden. Ik hield van elke hond evenveel. Ik kon mijn verhaal
bij zo’n beestje kwijt en we trokken er samen vaak op uit. Ik
ben een echt buitenmens en daar hoort een hond bij, vind ik.
Nu ik op leeftijd ben lukt het me niet meer om voor een hond
zorgen. Ik kan niet meer lang naar buiten, de natuur in. En dat
heeft zo’n beest wel nodig. Ik mis het enorm. Het wandelen
en het verzorgen. Maar ook het gezelschap en de sociale contacten die je tijdens het wandelen opdoet. Dankzij Dierbaar
Gezelschap kan ik weer even genieten, knuffelen en spelen
met een hond.’
Johannes Marteijn, deelnemer Dierbaar Gezelschap

‘Elk bezoek gebeurt er wel iets. Dieren brengen warmte,
aandacht en blijdschap. Zaken die veel ouderen of kwetsbare
mensen niet meer dagelijks ervaren. En door het contact met
dieren ontstaat ook sneller contact met mensen. Allereerst
natuurlijk met de begeleider van het dier, maar ook met mensen op straat tijdens een loopje met de hond. Bovendien komt
de dierbegeleider, die van ons een training krijgt, uit dezelfde
wijk als de deelnemer. Zo krijgen ze gelijk mee wat er in de
wijk allemaal speelt. De deelnemers kijken enorm uit naar
de wekelijkse bezoekjes en hebben vaak iets lekkers voor de
hond in huis gehaald.’
Maike de Bont, dierbegeleidster ZorgDier

DIERBAAR GEZELSCHAP
Warmte, kameraadschap, liefde en troost.
Huisdieren hebben hun baasje veel te bieden.
Toch weerhoudt ouderdom, ziekte of een
beperking sommige mensen ervan een dier in
huis te nemen. Om deze mensen toch te laten
genieten van het gezelschap van een dier
zijn Stichting ZorgDier en welzijnsorganisatie
ContourdeTwern het project ‘Dierbaar
Gezelschap’ gestart.

‘Het contact tussen mens en dier is spontaan en laagdrempelig. Wie je bent, wat je hebt meegemaakt of hoe je eruitziet
maakt een dier niks uit. Hun liefde is onvoorwaardelijk. Op
een of andere manier praten mensen makkelijk tegen een dier,
werkelijk over van alles. Terwijl een gesprek met een mens
soms vastloopt. Een dier hoeft niks van je, dat werkt heel bevrijdend. Er wordt dan ook heel wat afgekletst tijdens deze
bezoekjes. Komen er dan zaken aan bod die meer aandacht
verdienen, dan komen de dierbegeleiders daarmee naar ons.
Pakken wij het verder weer op.’
Linda Drabbe, sociaal werker bij ContourdeTwern
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