Activiteitenverslag tot 31 12 2020
Plaatsing van 15 honden, waarvan 9 assistentiehonden, 4 sociale honden en 2
instellingshonden:
1. Toewijzing van Toesha aan Ben A als hulphond-assistentiehond
2. Toewijzing van Uzu aan Myriam R als hulphond-assistentiehond
3. Toewijzing van Oona aan Jade M als hulphond-assistentiehond
4. Toewijzing van Koda aan Lies V als hulphond-assistentiehond
5. Toewijzing van Rossi aan Clémentine B als als hulphond-assistentiehond
6. Toewijzing van Phoenix aan Denis P als ASS-assistentiehond
7. Toewijzing van Lotus aan Koen H als ASS-assistentiehond
8. Toewijzing van Tao aan Louis E als ASS-assistentiehond
9. Toewijzing van Unique aan Antoine B als ASS-assistentiehond
10. Plaatsing van Soda bij Viviane F als sociale hond
11. Plaatsing van Vegas bij Alec C als sociale hond
12. Plaatsing van Veeke bij Philippe D als sociale hond
13. Plaatsing van Venus bij Valérie R als sociale hond
14. Plaatsing van Sushi in Maison Vésale als instellingshond
15. Plaatsing van Uska in Le Clairval als instellingshond

Tot op 31 augustus 2020, staan 15 kandidaten op onze wachtlijst voor een
hulphond en 32 aanvragen voor een hond voor een persoon met ASS
Volgende 30 honden zijn nu aan hun opleiding bezig bij de gastgezinnen of in
het Dyadis trainingscentrum: Ukki (GR), Vita (GR), Vinci (GR), Vix (L), Vanille (GR), Volt
(L), Wilson (L) Woody (GR), Wasabi (GR), Whoopie (GR), Waldo (L) Willo (GR), Xena (GR),
Xully (L),Xierra (L ), Xcel (L), Xylo ( GR x Border Collie ), Xem (L), Yazou (L), Yana (L), Yoko
(Poedel), Yao (Poedel), Yumi (GR), Zazou(L), Zeppe(L), Zélio(GR + 4 honden in Team
Training (Bas, Bliksem, Koda, Red)

Volgende honden in opleiding werden wegens medische redenen of
gedragsredenen afgekeurd en geadopteerd: Wiske en Utah.
Tot op vandaag heeft Dyadis een pool van 106 honden over heel het land. Deze
honden zijn allen officieel erkende, werkende assistentiehonden of zijn daartoe in
opleiding.
Speciale programma’s
-PAWS Programma. Dyadis organiseert samen met de vzw Scale Dogs workshops om
sneller en doeltreffender te kunnen gevolg geven aan kandidaturen van gezinnen
met een kind met ASS (autisme spectrum stoornis), waar een aantal vaardigheden
van de gezinshond ook het dagelijkse leven kan verbeteren. Sinds 2017 worden er in
dit kader workshops georganiseerd. Een nieuwe reeks is voorzien in 2020.
-Team Training Programma. Om sneller de aanvragen te verwerken van mensen die
een door Dyadis opgeleide assistentiehond wensen, organiseert Dyadis sinds 2018
een beperkt teamtrainingsprogramma (waarbij de mensen door de Dyadis
instructeurs begeleid worden in de opleiding van hun eigen hond), dit zijn de
honden Bas, Bliksem, Koda en Red.

