Extra informatie:


Gelijkenissen tussen een blije hond en een blije mens?
Mensen kunnen zoals honden “blij” zijn in een materiële context (ik heb iets
gekregen) of in een sociale context (een situatie maakt me blij).



Verschillen tussen een blije hond en een blije mens:
De emotie “blij” zijn vertaalt zich bij mensen oa. door lichaamstaal: lachen, blij
gezicht. Dit is een herkenbare emoties bij mensen. Bij mensen wordt blij zijn /
gelukkig zijn steeds geassocieerd met een aangenaam, maar ook met een 'veilig' en
'knus' gevoel.
Bij honden bestaat er geen universele expressie van blij of gelukkig.
Bij honden is blijheid NIET noodzakelijk geassocieerd met veiligheid.
Toch wordt er bij honden vaak gerefereerd naar één aspect van lichaamstaal zoals: een
kwispelende staart , een vriendelijke snuit enz. om aan te duiden dat een hond blij /
gelukkig ( en dus veilig is). Dit klopt niet en wordt dus best vermeden, zeker als
leidraad voor veilige en onveilige situaties.



Bij honden mag blijheid NOOIT worden gekoppeld aan veiligheid.
Honden voelen zich gelukkig als ze iets kunnen „doen‟ wat ze prettig vinden.
Doorgaans zijn dit acties zoals eten, kauwen op een kluif en spelen met een voorwerp.
Honden kunnen zich ook gelukkig voelen als ze relax liggen te dutten in hun mand.
Op die momenten worden honden graag met rust gelaten. Honden kunnen zich
bedreigd voelen als ze op die momenten door een kind worden benaderd. Kinderen
kunnen de hond dus gelukkig maken door „hem gerust te laten‟. Dit is geen
eenvoudige boodschap!



Empathie is cruciaal
Om kinderen veiliger te leren omgaan met hun huishond ( en met andere honden), is
het aanleren van empathie cruciaal. In deze lessen zal dit vertaald worden door de
kinderen te wijzen op de gevoelens van Max ( hoe voelt Max zich), en het belang van
hun eigen acties ( hoe voelt Max zich als ik iets probeer weg te nemen of in de buurt
van een kluif kom).



Veiligheid
Moedig de kinderen aan om met hun ouders te praten over de Blauwe Hond. Op die
manier kunnen de ouders met het gezin overleggen in hoeverre hun eigen hond ( als
ze die hebben) of een bekende hond (bvb bij grootouders, familie) zich op dezelfde
/verschillende manier gedraagt dan Max.

