
Wonderen van de natuur          Geleidehonden

Sam en Anne waren vroeg naar bed gegaan. Sam was meteen in slaap geval-

len na een uitputtende sportdag. Anne niet; zij was haar boek verder gaan 

lezen, en wilde graag weten hoe het verhaal zou aflopen. Toen mama naar 

bed ging zag ze licht onder de deur schemeren. “Anne, weet je wel hoe laat 

het is? Doe je meteen dat licht uit?” “Ja, mam, sorry.” De volgende dag leg-

de mama uit hoe schadelijk voor de ogen lezen bij slecht licht is. “Je hebt 

maar één paar ogen, dus ga daar voorzichtig mee om. Je wilt toch niet 

slecht gaan zien?” “Liever niet,” moest Anne toegeven.

Op zaterdag gingen ze met z’n allen naar de stad om boodschappen te doen. 

Op het plein zagen ze een meneer met een heel mooie hond. “Weet je wat 

voor hond dat is?”, vroeg papa. “Lijkt mij een golden retriever” zei mama. 

“Ja, maar wat doet die eigenlijk?” “Ik weet het! Het is een geleidehond.” 

Anne had op school over zulke honden geleerd. Ze wist dat bepaalde soor-

ten honden opgeleid kunnen worden om blinde mensen te begeleiden. Ook 

zijn er hulphonden die ouderen en mensen met een lichte handicap kunnen 

helpen met kleine dingen. Ze zou zo graag de geleidehond aaien, en vroeg 

die meneer of dat mocht. “Het spijt me meisje, maar als hij mij aan het lei-

den is, mag hij niet door andere dingen afgeleid worden.”

De onderzoekende Sam was benieuwd naar de training van zulke honden. De 

aardige meneer zei dat hij (de baas) tegelijk 

met de hond werd opgeleid. Zo kregen ze 

een hechte band met elkaar. De hond moet 

leren de 'commando's (bevelen) van de baas 

te herkennen en te gehoorzamen. Als ze bij-

voorbeeld ergens naar toe willen, moet de 

baas van te voren de gewenste route leren; 

en dan volgt de hond die aan de hand van een enkel woord. Als er onderweg 

gevaar is, dan weet de hond die te omzeilen. Soms houdt dat in dat hij de 

baas niet gehoorzaamt. Op dat moment zagen ze daar een voorbeeld van: de 

hond weigerde door te lopen, want er lag een omgevallen fiets op de stoep. 

Hij kon er ook niet langs, want aan de ene kant stonden huizen en aan de 

andere kant een hek. Sam en Anne vonden dat heel knap van de hond. Maar 

ook wonderlijk dat God sommige dieren zo heeft gemaakt dat ze mensen 

kunnen helpen. Sam zette de fiets tegen het hek, want dat kan een geleide-

hond natuurlijk niet. Zo kon de meneer met zijn hond verder lopen.
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