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Leerlingen met beperking krijgen steun van
puppy Louis

Les volgen doet hij niet, maar sinds kort hebben de leerlingen van de school voor

buitengewoon onderwijs Bert Carlier een extra schoolkameraad: Louis de

schoolhond. Het contact met de labradoodle geeft de leerlingen niet alleen een

goed gevoel, maar ook rust en stabiliteit.

Het Nest is een vestiging van Bert Carlier, een stedelijke secundaire school voor buitengewoon

onderwijs. In Het Nest vind je leerlingen met een verstandelijke beperking, al dan niet in

combinatie met een autismespectrumstoornis. Hun nieuwe schoolkameraad Louis is een

labradoodle die speciaal als zorghond getraind werd.
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‘In januari 2018 diende ik in naam van onze school IBC Het Nest en Het Anker
een project ‘schoolhond’ in bij Rotary Gent. Zij hebben ons een labradoodle
geschonken ter waarde van 2.500 euro. We zijn Rotary Gent heel dankbaar.
Onze 13 weken oude pup Louis komt sinds maandag 23 september mee naar
school.’
— Taïna Defraigne, vestigingscoördinator Het Nest en Het Anker

Leerlingen die het even wat moeilijk hebben, kunnen door contact met Louis opnieuw  tot rust

komen. Of een moment samen met de schattige puppy is een beloning na inspanningen in de

klas. Overdag verblijft Louis op school, ’s avonds gaat hij met Taïna Defraine, de

vestigingscoördinator van Het Nest en het Anker, mee naar huis. En aangezien Louis nog een

pup is, gaat hij ook naar school. Twee keer per week trekt hij naar de hondenschool, zodat hij

verder kan groeien in zijn rol als schoolhond.

‘Het is mooi om te zien wat de aanwezigheid van Louis voor deze leerlingen
betekent, wat een momentje met zo’n hondje kan oplossen. Onderzoek toonde
al aan dat het aaien van een huisdier ervoor zorgt dat iemands bloeddruk
daalt, de hartslag vertraagt en er stoffen vrijkomen die je een goed gevoel
geven. De aandacht voor het emotioneel welzijn van deze leerlingen is een
noodzakelijke voorwaarde om tot leren te komen. Zo’n warm initiatief kan ik
alleen maar toejuichen.’
—  Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Contact

Taïna Defraigne, vestigingscoördinator IBC Het Nest, tel. 09 225 98 11, e-mail

taina.defraigne@onderwijs.gent.be

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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