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l-let i:oekje rran Hiide Quisquate;"'I'iond en Kind" ls zeker ook een
V/at r:iet echt bestond uras een boekie voor de kirrderen

aar-rrac!er"

zeif, waar'!n vanu§t hun eigen ieefwere!d en zonder belerend
uitgelegci" Gelukkig is daar
!nti;ssen veranCeríng in gekome;r" Bij l..litgeverij Clavis urerscheen
beg!n 2013 een kinderboek nret als uitnodiqende titei: " \tr-laarorn
honden qeen i.lsjes mogen eten ". David Stuyck is een voor.rnalig
jcurnaiisl die dulide§!jk een vioiie pen hanteert. Zijn vrienc{schap
rneï Jorn Ciaeys resulteei'ce eerder ai in een boek 'l-{ond zkt
Baas'. Joi'n Ciaeys !s hondeninsti'ucteur bij <ie polltie en baat een
onafhankeiijke horrrienschcoi uir !n Snaaskerke (De Snuffel) . i-jij is
bij het grote pub!!ek onCer meei gekend iran optredens in d!verse
trv-programma's. Vooral een repoítaEe zal bij vele V!arnlngen een

te zijn een aantar regeis worcer-r

belletje doerr rinkelen. Daarin werc borderco!iie Luna qeportretteerd
terwiji ze speurwerk verrichtte :ïer een webcarn op het hoefd.

ln een gesprek imet,Jorn verwijsi hij naai'de regelrnatige gerrallen
waarbi.! het fcut loorlt tljssen ce huishoi':d en l-.ret kinci. Ëen aanzet
geven on: dit te vocíkomen !s nei nccfricioe! van het kinderboek.
l{iet toevaliig natr.iurli;k is net honcje in het verhaa! een bordei. die
iuístei't naar cle naam "Luna". in (or'te vei'naaltjes wordi de relatie
met de kinderen ímma e:': Kebs beschreven" i{et Eaat ovei'spe!en
rnet de hond, over Luna díe wegEelopen ís, over cie bulr.;r.jcnqen
op een íeestje, orle:'ziei< en gezoni, oveí hcncije op de siaapkamer
en de c;eboorte van een nestje pups. lrr totaa! zijn er veert;en koi'te

voor cie k!e!ntjes. Cr.otere kincjeren zulien het
boekje best ai zeií k'-rnnen lezen, De ieuke i!iustraties van;\4argot
5en<jen onciersleunen <le tekst. Je ontdekt op een speelse niarrier
vccrlees,.re:"haaitjes

Foto: Luna en Jorn

hce honden denken en de ouders kunnen het als kapstok gebrulken

!n TV-series en fiirns zit net altijd geertr. Flet kind is i'llisschien wat
eenzeiv!g of heeft een moei!ijke jeugd, maar dan is er een honC cl!e

orn de kincieren meer begrip bi1 te brengen. Daartoe is er acirteraan
een katern waar!n cje ouders ccncre[e tips krijgen. Cok volwassenen
kunnen hier neg iets varr opsteken.

onvoorwaardetrijk van henn houdt en waarmee hij een onverbrekelijke
vriendschapsband opbouwt. De Japanners zijn Eek op het Vlaa,^ns
neEentiende-eeuws verhaal van í\ello en Pati'asche. Wij Eroeiden op
r'net Rirr-T!n-Tin en Lassie" ln hiederiand kenr men de verhaien rran de

De aan pa kva n de kinderen

is

wat men :n hcnienieri^ílen zou betitelen

ais " positieve beki'achtiqing".

[en vocrDeeic.je:i-una

Kobe neemt het initiatlef

haar cp z!.jn beC te insiaiieren om zo

cr-'r-l

is

zwangei'en

herdershond 5nuf en zljn baasje Tom.

dicht bijde;:uppies te kunnen zijn,Imr^na iceci eí mama oi.j:" Mai'na
lacht iuid.'Maa:'Kcbe tocir, wai dcet Lura niei'?'' /.1e!, ik dacn:, ais de

!n de reallteit is cie relatíe tLissen het kind en de gezir'rshond sr:i.jtig

kieine hondjes kornen... cian Kuirnen ze bil mil wonen. Dan kan iker

genoeg niet altijd even r'ooskie,";rig, ln een krarrt !azen we : "jaarli.!ks
krijEen 100.000 BelEen een beet die meclisehe verzorginq eist.
Kïnderen zijn Cubbei zo vaak het slachtoffer van bijtongevaiiel-r dan
volwassenen. L.iit wetenschappelijk onderzoek biijkt dat kirrcieren
vaakst thu!s en door honden die ze kennen worden Eebeten. !n
8óolo viln de geval!en blijkt de beet uitqelokt dcor' het kind." (Gv,{ 1.
i-ret

Om die reden worden internationaie preventieprojecten ais The Blue
Dog (De Biauwe !-lond) ook in ons !an11 gesteund.

Daarnaast bestaan ei' heei rruat publicaties over het thema, zowel

wetenschappelijke als vulgariserende. !n Neder!and ver'rícht het
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eike dag rnee sce!en'. Mania siaat naa:'aím cm Kcbe neen"'ik ben b!ij

dat je goed vocr de i'rcnijes wiizoiceri. Maar'hier kunnen ze heiaas
r.riet

slapen.'Kobe kijkr een beei;e sic.'ik neb een ldee',zeEt í-nama.

iJ!j mrag vannacht, voor'éen keer, in ce schuur slapen

v!ndt Kobe sr.:per'!

bij Luna'. Dat

"

Zo

z-iï. het boekje vo! mer oi'a<iiscne tips die op een n!et-schoolse
rnanier handig zijn rzerpaki in nei verhaai" " Waarcrn honden Eeen

ijsjes mogen eten ", !s eec aaniacier voor iedei'een die rnet kinderen

:

oudei's, qt'coicucers, ieraai's. Wie klndei'en iets wil
bi.ibi'enqen over net samenieven met de beste vriend van de rnens,

bezlg is

í"noet het boekle in huis haien" [è beste!ien in de betere boekhande!.
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