Ons tweede nest: "Dit dierenpension
voorziet in een grote behoefte"
Stel, je wordt voor kortere of langere tijd opgenomen in een GGZ-instelling.
Wat doe je dan met je huisdier? Als je om deze reden even niet zelf voor je
hond of kat kunt zorgen, kun je aankloppen bij dierenpension Ons tweede
nest in Den Haag. Dit dierenpension maakt onderdeel uit van Reakt.
Een commercieel pension zou voor de meeste patiënten te duur zijn. Reakt rekent
per dag een symbolisch bedrag per opgevangen huisdier. Begeleiders Rianne en
Robin werken als vrijwilliger bij Ons tweede nest. "Dit dierenpension voorziet in een
grote behoefte onder mensen die worden opgenomen. Anders zouden patiënten
hun geliefde huisdier moeten afstaan. Op dit moment is er meer vraag naar tijdelijke
opvangplaatsen dan dat er ruimte is. Daarom onderzoeken de begeleiders en het
management de mogelijkheden om uit te breiden of een andere locatie te openen.
Daarover is nog geen concrete beslissing genomen. Hopelijk wordt de cliëntenraad
bij dit denkproces en de besluitvorming betrokken. Wellicht kan de cliëntenraad ook
nadenken hoe deze locatie nog beter in de raad vertegenwoordigd kan worden."

Schoonmaken
Robin werkt al negen jaar met plezier bij Ons tweede nest. Hij heeft daar 20 tot
25 collega's, omdat de dieren in het dierenpension zeven dagen per week zorg
nodig hebben. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de kennels
en de buitenverblijven. Tijdens de opname kunnen cliënten hun huisdier in Ons
tweede nest bezoeken. Dat helpt mee aan hun herstel. Als een dier ziek wordt,
wordt de dierenarts ingeschakeld. Robin is bij Ons tweede nest gaan werken,
omdat hij zoveel van dieren houdt. "Ik heb nu twee katten, Binky en Smiegel",
vertelt hij. "Ook heb ik een konijn dat Manny heet."

Werken aan doelen
"Ons tweede nest is een werkproject van Reakt", ver tellen Robin en Rianne.
Cliënten die hier als vrijwilliger werken, zijn ook bezig met hun eigen doelen.
Bijvoorbeeld het opbouwen van een dagritme en van sociale contacten, het
opdoen van werkervaring of het re-integreren naar werk. Rianne volgde als
begeleider een agrarische opleiding, een opleiding tot hondeninstructeur en een
aanvullende scholing psychologie. "Een cliënt startte hier met een opleiding voor
dierenverzorging", vertelt ze. "Ik zag hier mensen vanuit een klinische opname doorgroeien naar bijvoorbeeld begeleid wonen of een opstapbaan. De doelen verschillen
per cliënt. Per jaar keren er twee tot drie cliënten terug naar (betaald) werk."

Trouwe viervoeter
Voel je je depressief, dan komt je viervoeter naar je toe en legt zijn kop op je
handen. Ben je driftig dan kruipt hij in zijn mand en wacht tot het over is.
Ben je opgewekt dan is hij het ook. Sensitief noemen we dat. De grootvader
van prinses Beatrix had een teckel die hem als een schaduw vergezelde.
Wij mensen zouden een voorbeeld aan onze trouwe viervoeters moeten nemen.
Prins Hendrik zette dit op het graf van zijn hondje:
Hier ligt mijn trouwe hond begraven
die alle deugden in zich vereend
Kon men met dieren vriendschap hebben
Zo ligt hier mijn trouwste vriend.
Toen ik dit las, wandelend door de bossen van het Loo in Apeldoorn, was ik
zeer ontroerd door de liefde tussen deze twee 'soulmates'.
Ben Bakker
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