
Mijn hond - Iron

Een getuigenis van Katrien

Dit dagboek van mijn stage draag ik op aan de VZW Mira Belgium en aan de Low vision afdeling in 
het UZ Gent.

Dag 1

Vandaag zijn we vertrokken naar Frankrijk en het is heel warm. Na aankomst hebben we 

gegeten en de kamers in orde gemaakt. We kregen een overzicht van de weekplanning 

en toelichting over de regels. Op dat moment waren er nog geen honden aanwezig. 

Verder kregen we te horen dat woensdag de beslissing zou genomen worden, over wie 

welke hond krijgt. SPANNEND!!!

Dag 2

Na eens lekker te hebben geslapen wordt het al vlug duidelijk dat het een intensieve 

stage wordt. Als we het ontbijt achter de kiezen hebben gaan we naar de kennel  om de 

honden te ontmoeten er zijn veel nieuwe namen maar ook een paar oude bekende (van 

de vorige stage). Na de kennismaking zijn we onmiddelijk begonnen met het herhalen 

van de commando’s. Ik heb vandaag in de voormiddag gewerkt met Iris en Jana en in de 

namiddag met Iron en Harley. 

Ik vond het werken met Harley het minst leuk, hij is heel lief maar stapt veel te snel en 

trekt altijd. De andere 3 waren beter. Morgen weten we wie onze hond wordt, natuurlijk 

kan dit nog veranderen maar die kans is klein. SPANNEND!!!

Dag 3

Ik ben al wakker voor de wekker en te opgewonden om nog te kunnen slapen. Na het 

ontbijt gaan we weer naar dat rustige straatje met die school. Alle kinderen kijken daar 

nogal raar op als er daar ineens 2 voortuigen met 8 honden stoppen. Vandaag werk ik 

alleen met Iron, we steken de straat over en lopen dan een eindje, steken nog eens over 

en lopen vervolgens terug langs de kant met de 3 oversteken. Na dat iedereen dat heeft 

gedaan gaan we terug en gaan we bij de kennel buiten op een stoel zitten. Is dit dan het 

goede moment? 

Alle honden zijn in de kennel en één voor één worden ze naar buiten gehaald en aan 

iemand toegewezen. Ik kreeg Iron, die op dit moment languit op de vloer van de slaap-

kamer ligt. Ik denk dat hij de perfecte hond voor mij is. We hebben best wel veel gemeen 

maar het grootste is dat we beiden van eten houden. Ik vind het ook leuk dat hij niet te 

snel stapt maar heel graag speelt. 

Straks gaan we op het terrein werken om beter aan elkaar gewoon te worden en als ik 

me niet vergis, gaan we deze avond onze honden kammen en dat is nodig want Iron 

verliest veel haar. We hebben vandaag ook onze eigen riem en harnas gekregen.



Dag 4

Vandaag hebben we geoefend in Cavaillon in de straat met de 9 oversteken. Ik ben er 

al achter gekomen dat Iron een grapjas is want toen ik hem een koekje gaf om te gaan 

liggen stond hij weer op in de hoop een 2de koekje te krijgen. 

Op dit moment zit ik met Iron op de kamer want de centrale ruimte wordt gepoetst en 

het is te warm om buiten te gaan. Ik merk het ook aan Iron dat de temperatuur wat te 

hoog is, dan is hij niet zo actief en gaat steeds liggen als we in de kamer komen. Verder 

gaat alles goed en het klikt wel tussen ons ook de groep is heel tof we spelen regelmatig 

gezelschapsspelen samen.

Dag 5

Vandaag zijn we opnieuw naar Cavaillon gaan wandelen en het gaat steeds beter met 

Iron. Laurens en Harley zijn een droom team en ook Nicolas en Hawai passen heel goed 

bij elkaar. In de namiddag zijn we in het dorp een ijsje gaan eten samen met de honden. 

Het eten is hier geweldig net als het weer alhoewel een paar graden minder zou beter 

zijn.

Dag 6

Vandaag zijn we naar de dierenwinkel geweest voor speeltjes en andere benodigd-

heden. De honden werden nogal opgewonden van al dat speelgoed. Ik heb voor Iron 

een speeltje gekocht, een raar rubberen ding om mee te gooien. Ook heb ik voor hem 

een kluif gekocht daar is hij heel blij mee nu heeft hij iets te doen als ik even weg ben. In 

de namiddag zijn we gaan zwemmen bij het gastgezin van Harley, het was een heel # jne 

namiddag. Ik moet wel toegeven dat ik mijn familie begin te missen, gelukkig komen ze 

volgend weekend een bezoekje brengen. 

Dag 7

Het is zondag en het ziet er naar uit dat het vandaag een rustige dag wordt. We gaan de 

honden wassen en worden daarvoor in 2 groepen van 4 verdeeld. We storten ons met 4 

op een hond maar ik denk dat het met 2 ook wel genoeg was geweest. 

Eerst werden de honden nat gemaakt en daarna werden ze ingezeept en vervolgens 

werden ze weer afgespoeld. De honden shampoo rook heel lekker en nu mijn vriendje 

dus ook. In de namiddag hebben we ze geborsteld en Iron verloor zoveel haar …...

Zo, de eerste week is teneinde en het is naar mijn mening heel snel gegaan. Ik ga nog 

ten volle van dit weer genieten want voor ik het weet zit ik terug op de TGV naar het natte 

België.

Dag 8

Het begin van een nieuwe week en dat betekent hard werken, maar eerst even poseren 

voor de camera. Er kwam een fotograaf en die heeft foto’s van iedereen genomen met 

de hond, alsook een groepsfoto. In de namiddag zijn we naar Cavaillon geweest voor 

een grote uitstap, het was opnieuw heel warm. Het wandelen gaat goed en we leren veel 

bij van de  van de begeleiders. 



Dag 9

Vandaag zijn we de hele dag naar Cavaillon gegaan om te trainen. In de voormiddag 

hebben we de grote wandeling nog eens herhaald en in de namiddag hebben we dit 

helemaal zelfstandig gedaan en dat ging heel goed. Ik heb vandaag ondervonden dat 

Iron 2 versnellingen heeft snel en traag. We kregen wat regen en dat was heel verfris-

send.

Dag 10

Vandaag hebben we een wandeling gemaakt in het stadje “Isle sur la sorgue” en in het 

begin werkte Iron niet zo goed mee maar daarna ging het vanzelf. In de namiddag heb-

ben we dezelfde wandeling opnieuw gedaan en daarna de honden geborsteld en met 

ze gespeeld. Céline heeft ook een hele lijst met vragen aan iedereen gesteld en daarna 

heeft ze ons individueel beoordeeld. Ik kreeg een positieve beoordeling en Iron is een 

geschikte blindegeleidehond voor mij. Ik mis toch wel een beetje mijn thuis na deze lange 

periode.

Dag 11

Vandaag hebben we opnieuw dezelfde wandeling gemaakt als gisteren. In de namiddag 

hebben we veel geoefend op de commando’s : assis, coucher en au pieds. “Au pieds” 

gaat vrij goed maar “assis” en “coucher” gaan nog wat moeilijker. Bij “au pieds” is het 

de bedoeling dat de hond naast het linker been van zijn baasje blijft lopen zowel met als 

zonder riem.

Dag 12

Vandaag hebben we een traject gedaan in een deel van Marseille. Ik vond het maar een 

rare buurt en Iron dacht er ook zo over want hij voelde zich er niet gerust bij. Nu zijn we 

vrij om wat tijd te spenderen met de hond en met elkaar. Iron en ik zitten op onze kamer 

en genieten van de airco en een beetje techno muziek. Ik schat dat het hier momenteel 

40 °c is nochtans het heeft hier afgelopen nacht goed geregend en vanmorgen was het 

echt een goede temperatuur. 

Dag 13

Eindelijk weekend!!! Maar eerst nog even roltrappen oefenen in een winkelcentrum. Het 

oefenen op de roltrappen ging heel goed. Iron heeft geen fouten gemaakt. In de namid-

dag zijn mijn ouders langs geweest en met Iron klikte het gelukkig. Deze avond zijn we 

samen gaan eten en dat was heel gezellig. Ik was ook blij dat we eens ergens anders 

waren dan op een parcours of in het centrum. Morgen even een dagje relaxen.

Dag 14

Het is zondag tijd om uit te slapen. Verder is mijn school leerkracht op bezoek geweest 

om te zien wat ik haar op school had verteld over mijn stage. In de namiddag zijn we bij 

Frederik gaan zwemmen. Dat was zalig. En alsof dat nog niet genoeg was zijn we ook 

nog een ijsje gaan eten.



Dag 15

Vandaag hebben we geoefend om de bus te nemen met onze hond. Hier voor hebben 

we stilstaande bussen gebruikt om de commando’s onder de knie te krijgen. Nadien 

hebben de bussen rond gereden over de stel plaats. In de namiddag zijn we terug naar 

Avignon geweest. Iron heeft ook vandaag weer goed meegewerkt maar ik krijg toch het 

gevoel dat het werken in de warmte wat teveel voor hem wordt en dat geldt trouwens 

ook voor mij. 

Dag 16

Vandaag hebben we geoefend op het oversteken van kruispunten en een beetje zelf-

standig gewerkt. Ik vond het heel verwarrend want in België gebruiken ze een heel an-

dere manier van oversteken. We moesten het kruispunt eerst analyseren met andere 

woorden de cirkel moest eerst 1 tot 2 keer rond zijn voor dat ik mocht oversteken. Echt 

handig als je haast hebt….. 

In de namiddag zijn we naar het centrum van “Isle sur la sorgue” geweest om in groepjes 

van 2 opzoek te gaan naar een bar en dat is vrij goed verlopen. Ik kreeg een opmerk-

ing bij het oversteken. Ik heb nochtans het algemeen teken om over te steken gebruikt, 

m.a.w., het werken ging vandaag wat moeilijker. Na de wandeling ben ik met Iron naar 

de dierenarts geweest. Ik heb hem nog nooit ze zenuwachtig gezien en hij heeft ook nog 

nooit zo snel een gebouw verlaten.

Dag 17

Vandaag zijn we in Marseille om met de metro te gaan oefenen. Iron heeft het echt heel 

goed gedaan ik ben trots op hem. Ik hoop dat hij het leuk vond want hij zal het nog vaak 

mogen doen. In de namiddag moesten we zelfstandig door “Isle sur la sorgue” gaan om 

2 boodschappen te doen. Ik moest met Nicolas een plan van een park en aspirines gaan 

halen. Het is eigenlijk best wel vlot verlopen. 

Na die opdracht is het gastgezin van Iron op bezoek geweest. Het zijn echt toffe 

mensen. Iron werd helemaal gek toen hij ze ontmoette en alles ging plots een stuk beter. 

Het wordt nu ook een beetje minder warm en dat is heel # jn.

Dag 18

De laatste werkdag is aangebroken. In de voormiddag hebben we een beetje op het 

terrein gewerkt en een grote wandeling in het centrum  gemaakt. Op het terrein hebben 

we auto’s die op het voetpad staan ontweken en daarna binnen even met speelgoed 

autootjes gespeeld. We hadden ook de gelengheid om naar de Tour de france te gaan 

kijken, dat was een heel # jn moment, nu wordt ik een echte wielerfan. Er werden 2  hon-

den of# cieel overhandigd door de tour directeur, dat was heel spannend. Ik hou heel veel 

van Iron en heb nog nooit van  iemand zoveel vriendschap en liefde gekregen als van 

hem. 

Zo hier eindigt mijn verhaal over de stage en het eerste hoofdstuk met mijn vriend en 

begeleider Iron. Ik ben blij dat ik deze beslissing heb genomen en ik hoop dat er nog vele 

jongeren dit doen, want het betekent veel voor de zelfredzaamheid en vriendschap.


