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Dieren geven onvoorwaardelijke liefde
Als kind kwam Sandy Lelyveld al
wekelijks bij het Hippisch Centrum
Westland in Den Haag. Ze kreeg
er paardrijles van de eigenaar.
“Paarden zijn al mijn hele leven mijn
passie”, zegt ze enthousiast. Ze
greep haar kans toen ze negen jaar
geleden op de locatie Reflex van
Reakt werkte en het idee ontstond
om een buitenproject te starten
voor de cliënten.

Voorwoord
Honden, katten, een papegaai of
een paard. Dieren maken iets los
in mensen. Ze zijn puur, eerlijk en
zonder oordeel. Ze accepteren je
zoals je bent, los van je verleden.
En dat is voor veel cliënten van
Reakt een verademing. Of het
nu om een huisdier gaat, een
verzorgpaard of de dieren op
de kinderboerderij. Dieren doen
iets met je. Juist voor de cliënten
van Reakt zijn dieren van grote
betekenis. In deze editie lees je
hoe en waarom.
Heb jij een onderwerp voor het
tweede nummer van 2020? Laat
het ons weten via clientenraad@
reakt.nl of benader vóór 1 juni
een van de cliëntenraadsleden op
de locatie waar je regelmatig komt.
Karim, Ruud & Karin

Met Hippisch Centrum Westland
startte Sandy een project waarbij
wekelijks zo’n tien mensen uit de
doelgroep vijf dagdelen op de
manege werken. “Ze helpen mee
met de werkzaamheden en knuffelen
en poetsen de paarden. Het contact
met deze dieren doet hen heel goed.
Het maakt voor een paard niet uit
wat je gedaan hebt, hoe je je
gedraagt en wat voor kleur of
afkomst je hebt. Je wordt altijd met
liefde behandeld. Het is heel belangrijk voor de doelgroep om onvoorwaardelijke liefde te krijgen.”
“Alles gaat hier puur op gevoel”,
legt Sandy uit. “Een rustige cliënt
kan gemakkelijk contact leggen met
een paard dat op kinderen agressief
reageert. Er zijn ook mensen die in
het begin doodsbang waren en hier
nu al jaren rondlopen en het geweldig
vinden. Drie jaar geleden was er
een cliënt die op de binnenlocatie
onhandelbaar was. Ik daagde hem
uit om eens op de manege te komen
kijken. Hij vond het vreselijk, moest
overgeven van de geur en liep eerst
alleen te klagen. Toch wilde hij niet
meer weg. Hij voelt zich hier thuis en
kent elk paard bij naam. Het gaat nu
veel beter met hem dan destijds.”
Twee dagen in de week werkt Sandy
op de manege. Haar andere twee
werkdagen werkt ze sinds juli op
de locatie Pluk van Reakt. Op deze
zorgboerderij staan onder meer

ezels, minipaardjes, geiten, schapen, kippen, cavia’s en kalkoenen.
“Deelnemers reageren heel goed op
dieren”, vertelt Sandy. “Ze zorgen
voor ze en mesten de stallen uit.
De dieren zoeken toenadering en
zorgen ervoor dat ze hun hoofd leeg
kunnen maken. Bij de dieren zijn je
zorgen en problemen er even niet.
We hebben hier bijvoorbeeld mensen die verslaafd zijn en daardoor
verstoten zijn door hun familie. Vaak
voelen zij zich heel eenzaam. Dieren
beoordelen je daar niet op. Bij hen
kun je jezelf zijn. Je wordt gewaardeerd zoals je bent.”
Bij het werken met de dieren, dragen
de cliënten een verantwoordelijkheid.
Voordat iemand mag meewerken op
de manege kijkt Sandy of iemand
geschikt is. “Er staan hier tachtig
paarden waar je wel met zorg mee
moet omgaan. Hier leren cliënten
zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Als een dier ziek is of een wondje
heeft, zie je dat cliënten enorm
bezorgd zijn. Ook de grootste criminelen bouwen een band op met
dieren. Iemand die uit de detentie
kwam, begon bijvoorbeeld keihard te
huilen toen zijn parkietje dood was.
Dieren zullen je nooit een stempel
geven en van je wegrennen. Dat
doen mensen wel.”
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Interview met Sabine Kurth:

“Mijn huisdieren geven mijn leven zin”
“Zonder huisdieren zou het kil
en leeg zijn in huis”, zegt Sabine
Kurth. “Altijd al had ik meer contact met dieren dan met mensen.
Nu heb ik drie katten en een Maltezer leeuwtje. Als ik thuiskom,
staat mijn hond Bobbes al te
kwispelen en komen mijn katten
kopjes geven. Ook in mijn jeugd
had ik altijd huisdieren.”
Sabine had geen gemakkelijke jeugd.
Ze zat in een kindertehuis en woonde
later bij pleegouders. In het kindertehuis
had ze huisdieren en bij haar pleegouders een kat. “Ik nam mij voor om een
kat uit het asiel te halen, zodra ik op
mezelf zou wonen”, vertelt ze. “Op een
gegeven moment werd ik opgenomen
in Hoofddorp. Een half jaar later ging
ik begeleid wonen in een groepswoning in Koog aan de Zaan. Pas toen ik
alleen in een satellietwoning woonde,
nam ik een kat. Snoepie is een Engelse
korthaar. Tegenwoordig woon ik in een
driekamerflat. Naast Snoepie heb ik nu

ook Rambo en Goosie, twee hele lieve
katten. Ze zijn broer en zus en lijken
op elkaar. Naast mijn drie katten heb ik
natuurlijk mijn hondje Bobbes.”

Hondenmens
Zodra Sabine van Reakt komt, gaat ze
met haar hondje naar buiten. Daar komt
ze altijd andere mensen tegen. “Er zijn
wat honden in de flat die elkaar niet
verdragen. Dat is geen probleem, omdat
we rekening met elkaar houden. Ook in
het weekend ga ik met Bobbes op pad.
Waar je ook loopt, mensen met een
hond groeten elkaar altijd. Ik ben meer
een katten- dan een hondenmens. De
verzorging van katten is minder intensief, maar met een hond maak ik eerder
contact met andere mensen. Dat vind ik
fijn. Thuis praat ik altijd met mijn huisdieren. Ik maak kerstkaarten met een foto
van ze.” Of Sabine zonder huisdieren zou
kunnen? Ze moet er niet aan denken.
“Door mijn huisdieren heb ik minder
kans op terugval. Ze geven mijn leven
zin. Ik ben verantwoordelijk voor ze.”

Zodra Sabine van Reakt komt,
gaat ze met haar hondje naar
buiten. Daar komt ze altijd andere
mensen tegen.
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“Ik heb een reden om mijn bed uit te komen”
Gezelligheid. Een dagritme en
zingeving. Het zijn slechts enkele
voorbeelden van wat een huisdier
je kan brengen. Vier cliënten vertellen enthousiast wat hun huisdieren
voor hun betekenen.

laagdrempelig contact met andere
hondenliefhebbers. We praten als
‘baasjes’ met elkaar. Verder geven
mijn huisdieren ook structuur.
Ik heb een reden om mijn bed uit
te komen.”

Carla heeft een dwergpapegaai,
Soeghini, wat liefde betekent in het
Hindoestaans. “Ik erfde deze vogel
in 2017 van de danslerares van mijn
dochter”, vertelt ze. “Ik ben veel van
Soeghini gaan houden. Ze doet me
goed. Ik kan met haar praten en
lachen. Ik spreek tegen haar in een
mengeling van vier talen. Als er iets
met haar is, ben ik bezorgd om haar.
Ik zou haar niet alleen kunnen laten.
Om die reden heb ik al eens een
vakantiereis overgeslagen.”

Gezelligheid

Net kinderen
“Mijn huisdieren zijn net mijn kinderen”, zegt Dominique. Zij heeft twee
rashonden. Mickey, een Jack Russel
van 13 jaar en Yazoo, een Stafford
van 11,5 jaar. “Als ik verdrietig ben,
komen ze mij troosten. Ik hoef niet
te praten en geen verhalen te vertellen. Toch begrijpen ze mij. Ik zou
niet meer zonder kunnen. Ik kwam
uit een relatie die eindigde. Van mijn
ouders kreeg ik een hondje. Dat
hielp mij heel goed. Ik heb veel met
dieren. Altijd al gehad. Door mijn
hond heb ik een alibi om even kind
te zijn en samen te spelen. Dieren
geven afleiding. Ze geven iets zachts
in een harde wereld. Bij hen kan ik
mijn emoties laten zien. Iets wat bij
mensen niet altijd wordt gewaardeerd. Door mijn honden heb ik ook

Kitty verzorgt vier honden en vier
katten. Met deze dieren bezoekt ze
regelmatig een verzorgingshuis in
Zoetermeer. Daar laat ze bewoners
genieten van het gezelschap van
deze dieren. Haar ervaringen zijn
positief. “Bij dementerende bewoners die dat willen, leg ik soms een
huisdier op schoot of op de rollator.
Ze ervaren dan bijvoorbeeld dat een
hond zijn kop op hun schoot legt en
daarmee zijn trouw laat zien. Bij de
Reakt-locatie in Zoetermeer mogen
cliënten geen dieren meenemen,
met uitzondering van een hulphond.
Dat begrijp ik wel. Sommige mensen
zijn allergisch voor honden of vinden
dieren vies. Dieren kunnen wel
gezelligheid geven voor sommige
cliënten. Er ontstaan dan ook andere
gesprekken. Het gaat even niet over
de ziekte of behandeling. Als je psychische klachten hebt, zoals onrust
in je hoofd, is een huisdier heel fijn.
Het zorgt dan voor rust door bijvoorbeeld naar je toe te komen.
Als je je huisdier aait, geeft dat
een heerlijk gevoel. Wanneer ik mij
depressief voel, komt een van mijn
katten bij me liggen. Met mijn honden
moet ik naar buiten, hoe ik mij ook voel.
En dat is uiteindelijk toch wel lekker.”
“Zonder huisdier zou mijn leven

“Hoe klein een doos
ook is: Minoes moet en
zal erin gaan.”

hetzelfde zijn, maar wel saaier’, zegt
Raymond. Hij had eerst twee katten,
Romy en Minoes. Nu heeft hij alleen
Minoes nog. “Mijn katten betekenden
altijd al veel voor mij. Minoes is ‘een
psychiatrische kat met een rugzakje’. Ik kan haar gelukkig maken
en zij mij. In het begin was ze heel
angstig, maar Romy kalmeerde haar.
Romy redde ook eens mijn leven.
Ik ben diabeet. Toen ik een keer
het bewustzijn dreigde te verliezen,
alarmeerde Romy mij door in mijn
gezicht te likken.”
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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 Monny heet.”

Werken aan doelen
“Ons tweede nest is een werkproject van Reakt”, vertellen 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.”
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Trouwe viervoeter

Beeld
Danny Steggerda

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:

Vormgeving
Idefix Vormgeving en Communicatie
Reakt
Monsterseweg 93
2553 RJ Den Haag
T 088 357 76 00

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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