Stichting GA! nieuwsbrief juli 2020

Bekijk de webversie

GA! Nieuws van juli 2020

Deze nieuwsbrief staat in het teken van De Week Van De Assistentiehond, die de
komende week van 2 - 8 augustus 2020 is. Stichting Gebruikers Assistentiehonden heeft
als thema 'Houd Afstand van Assistentiehonden' gekozen.
Natuurlijk staat ook de link voor de stickeraanvraag onderin de nieuwsbrief. Veel
leesplezier!
Team Stichting GA!

Week van de Assistentiehond 2 - 8 augustus 2020
De Internationale week van de assistentiehond is van 2 t/m 8 augustus 2020. Deze week
is niet alleen om de assistentiehond in het zonnetje te zetten, maar heeft ook als doel het
bewustzijn van de samenleving te vergroten. Dit jaar heeft Stichting Gebruikers
Assistentiehonden het thema: Houd Afstand van Assistentiehonden!
In de Week van de Assistentiehond eren we alle toegewijde, hardwerkende
assistentiehonden die hun menselijke partner helpen hun beperkingen in verband met
handicap of chronische ziekte te verminderen en daardoor hun vrijheid vergroten. Een
assistentiehond wordt ingezet voor één persoon en is een overkoepelende term voor de
volgende soorten:
- Blindengeleidehond
- ADL-hulphond
- Signaalhonden (voor auditief beperkten)
- Medical alert honden (voor epilepsie en/of diabetes)
- Psychiatrische assistentiehonden (voor bijvoorbeeld PTSS of autisme)
Assistentiehonden zijn er in verschillende rassen of kruisingen en in verschillende
groottes. Het is een misverstand dat alleen Labrador Retrievers, Golden Retrievers,
Doodles, Koningspoedels assistentiehonden kunnen zijn.

Houd afstand van assistentiehonden!
Een assistentiehond is altijd herkenbaar aan een speciaal tuig of dekje en daarom roept
een assistentiehond bewondering en vertedering op. Maar op bijna ieder dekje of tuig
staat: ‘Niet Afleiden’ of ‘Geen aandacht geven a.u.b.’.
We zijn er helaas bijna aan gewend dat mensen zonder toestemming het recht nemen om
tegen onze assistentiehonden te praten of ze te aaien of op een andere manier afleiden.
In deze periode dat COVID-19 en de anderhalve-meter-samenleving nog een grote rol
speelt, was voor ons aanleiding om voor het thema ‘Houd afstand van assistentiehonden’
te kiezen.
In de week van de assistentiehond zullen we op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram
aan de hand van verschillende soorten assistentiehonden diverse voorbeelden geven wat
afleiding kan betekenen voor een assistentiehondenteam. Wees vrij om berichten te
delen, om op die manier de samenleving bewuster te maken dat assistentiehondenteams
niet afgeleid mogen worden.

Kader profielfoto voor Facebook
Voor de week van de assistentiehond heeft Stichting
Gebruikers Assistentiehonden 2 kaders gemaakt die je op
je profielfoto kunt plaatsen op Facebook. Maar... hoe voeg
je een kader toe aan je profielfoto op Facebook? Klik op
de volgende link:
https://www.facebook.com/profilepicframes
Je krijgt een pagina waar je je profielfoto kunt wijzigen. In
het zoekbalkje kun je de woorden assistentiehond, hulphond of geleidehond gebruiken en
dan komen de kaders links in een kolom. Klik het kader naar je wens, klik onder de grote
foto aan boe lang je hem zichtbaar wilt hebben, zodat je profielfoto na de Week van de
Assistentiehond weer naar je huidige profielfoto terug gaat tik als laatste op de knop 'als
profielfoto gebruiken'.

Kort ander nieuws
In de laatste week van augustus zal Stichting Gebruikers
Assistentiehonden deelnemen aan de
werkgroepvergaderingen van CEN/TC 452 ‘Assistance
dogs’. De werkgroepen zullen niet fysiek bijeenkomen,
maar via zes verschillende webmeetings.
De normcommissie Assistentiehonden heeft als
doelstelling om een actieve inbreng uit Nederland in het
CEN-traject te faciliteren en op die manier te komen tot
bruikbare en professionele normen voor assistentiehonden; die tevens (h)erkend worden
door belanghebbenden als overheden en vervoerders. (bron: NEN)
In de volgende nieuwsbrief meer over het CEN-traject 'Assistance dogs'.

Stickers aanvragen
Met elkaar moeten we alle Nederlanders laten weten
dat assistentiehonden volgens wetgeving overal
welkom zijn. Weet jij een winkel, hotel, restaurant,
camping, huisartsenpraktijk, tandarts, ziekenhuis,
sportclub, bibliotheek…, kortom een locatie waar deze
sticker niet mag ontbreken? Stuur dan een mailtje met
je adresgegevens en het aantal stickers dat je hebben
wilt via deze link info@stichtingga.nl, dan komen ze er
aan! Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Info@stichtingga.nl toe aan uw adresboek.

