
ONMISBAAR…

Dat Frostie een belangrijke schakel is in De Wiek 
is ondertussen wel gebleken. De glimlach die hij 
tovert op de gezichten, is daar het grote bewijs 
van. Bewoners noemden hem na enkele maan-
den al “een sublieme hond” en “onmisbaar binnen 
De Wiek”.

WIE KRIJGT ‘KLIMROOS…IN DE KIJKER’

Alle steunleden of vrijwilligers.
Hebt u vrienden of kennissen die nog niet tot 
onze steunleden behoren en interesse hiervoor 
hebben, vraag hun naam en adres en bezorg de 
gegevens aan het secretariaat van De Klimroos.
‘Klimroos ... in de kijker’ verschijnt tweemaal per 
jaar en geeft informatie over de werking en over 
de activiteiten binnen De Klimroos.
Stortingen van 40,00 euro en meer ontvangen 
automatisch een fiscaal attest in het begin van 
het volgende jaar.

‘Klimroos ... in de kijker’
jg. 14 nr. 1 - halfjaarlijks tijdschrift

V.U. Jos Steensels
p/a Kleine Boemerangstraat 26

3900 Overpelt
☎ 011 34 91 50

klimroos@kli.stijn.be - www.stijn.be

Uw steun is welkom: 335-0038983-35
BIC BBRUBEBB

IBAN BE57335003898335
Giften van 40,00 euro en meer ontvangen fiscaal attest.

ONVOORWAARDELIJK…

Frostie geeft knuffels, hij kan mensen afleiden 
als ze boos worden, hij biedt gezelschap bij 
eenzame momenten. Hij is er altijd, belangeloos 
en onvoorwaardelijk … De grootste meerwaarde 
is om er gewoon te “zijn”… Frostie is onder-
tussen zoveel meer als “de instellingshond die 
taakjes doet”. Hij is een steun en toeverlaat.  

De bewoners, maar ook  Frostie zelf, genieten 
ook echt van het fysieke contact. Als Frostie 
aankomt op het werk, gaat hij vaak uit zichzelf 
eens kijken wie er allemaal in de keuken is. Hij 
gaat iedereen goedendag zeggen en vlijt zich 
dan tegen een rolstoel aan om zijn knuffels in 
ontvangst te kunnen nemen.
Hij voelt perfect aan als iemand verdrietig is en 
legt dan zijn kop op hun schoot. Soms ligt hij 
bij een bewoner op bed en biedt troost als het 
moeilijk gaat. Het was enorm ontroerend hoe 
hij voor een bewoner op de palliatieve eenheid 
er voor gezorgd heeft dat die rustig, met hem 
aan zijn zij, afscheid heeft kunnen nemen. 
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Een bijzondere 
werknemer
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HET WERD FROSTIE

Frostie woont niet in De Wiek, maar bij een 
personeelslid thuis. De verzorgingstijd voor 
de hond zelf willen we niet bij het personeel 
leggen. Die tijd komt de bewoners toe. 
Omdat we de kosten van een instellingshond 
niet willen doorrekenen naar de bewoners, 
organiseert De Wiek jaarlijks een fietszoektocht 
en een (honden)wandeling om deze kosten 
te financieren. Onder die voorwaarden werd 
Frostie binnen De Klimroos als instellingshond 
goedgekeurd. Telkens het personeelslid dat 

Frostie huisvest werkt, gaat ook Frostie mee 
“werken”. Op deze manier is er een goed 
evenwicht voor de hond tussen werken en 
ontspannen. De mooie Golden Retriever is 
aan het werk als hij zijn werksjaaltje aan heeft. 
Dan gedraagt hij zich opperbest. Maar na de 
werkuren kan hij gewoon hond zijn en spelen, 
lange wandelingen maken, enz.

“Telkens er iemand zijn hond meebracht, zagen 
we onze bewoners opfleuren en genieten… 

en zo begon de droom om in De Wiek 
een eigen huisdier te houden”.

HACHIKO

Hoe meer informatie we verzamelden over het 
inzetten van hulphonden in instellingen, des te  
groter werd de motivatie! Hachiko is een door 
het ministerie erkende organisatie die personen 
met een handicap helpt door hulphonden op te 
leiden. Men gebruikt de eeuwenoude band, die 
mens en hond verenigt, voor een belangrijke 
zaak: autonomie voor personen met een 
handicap. Hoewel “hulp” voor ons niet de eerste 
insteek was, zijn die vaardigheden uiteraard zeer 
welkom.  In 2014 moest er eerst een stage van 14 
dagen doorlopen worden, waarbij het personeel 
van De Wiek, als baasjes, alle commando’s 
aangeleerd kregen. De hond was op dat moment 
al opgeleid.

AFSPRAKEN

In De Wiek werden er duidelijke afspraken 
gemaakt met bewoners, personeel en bezoe-
kers om de samenwerking met Frostie perfect 
te laten verlopen.

Frostie kan deuren openen, post brengen 
naar bewoners, spullen oprapen van de grond 
en nog zoveel andere zaken waarvoor hij 
jarenlang is getraind. Het zijn taakjes die ook 
het personeel kan doen, maar ze worden 
zoveel leuker als Frostie het doet. Hij is altijd 
fijn gezelschap, op een wandeling of zelfs 
als we een terrasje doen. Frostie is de vriend 
van alleman en hij tovert bij iedereen een 
glimlach op het gelaat! Hij weet ieders hartje 
te veroveren….
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