Vrijwilligers

Huis 45 is een dienstencentrum
voor mensen met een visuele
handicap.
Er wonen momenteel een 30-tal
bewoners. Elk heeft zijn eigen
kamer. Er is een gezellige
living en een moderne eetzaal.

Samen met zijn persoonlijke
begeleider zoekt de bewoner
zijn eigen weg naar woonvorm
en activiteiten. Ieder krijgt de
nodige tijd en ruimte om zoveel
mogelijk zijn eigen leven
in handen te nemen.

We hebben ook een 6-tal studio’s
in de dorpskern. Deze zijn
bedoeld voor diegene die wat
meer zelfstandigheid wensen
en aankunnen. Met wat ondersteuning
van de begeleider
kan men een eigen traject uitstippelen.

Huis 45 is tevens ook een dagcentrum
voor mensen die nog
thuis wonen en zinvol hun dag
willen besteden.
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Voorstelling

Binnen Huis 45 hebben we een
waaier van activiteiten:
dagbezigheden die uitgebouwd zijn
van maandag tot vrijdag.
Naast de productgerichte
activiteiten
(koken en bakken, tuinieren,
zeefdruk, industrieel werk, ... )
hebben we eveneens activiteiten
die een creatief (creadagen,…)
en ontspannend karakter hebben
(sport,beweging, …)
Elk kan een keuze uit dit aanbod
maken.

Naast het dagdagelijks
bezig zijn, is er ook nog
tijd voor ontspanning ’s
avonds en in de weekends.
Een toneelbezoek of
er eens opuit trekken
staan ook regelmatig
op het programma. Ook
is er een uitgebreid vakantieprogramma

Zo stellen we een individueel weekprogramma samen met activiteiten
en persoonsgerichte (begeleidings)momenten.
Dit aanbod zorgt ervoor dat iedereen zo goed mogelijk aan zijn trekken
kan komen.
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vRrijwilligers

Ons team bestaat uit enthousiaste en bekwame mensen. Ze staan
in voor persoonlijke zorgverlening en willen steeds een passend
antwoord geven op de hulpvragen van elke bewoner. Sociale
contacten (zowel binnen- als buitenshuis), persoonsgerichte
benadering, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle
tijdsbesteding vloeien hieruit voort.
Een begeleider binnen de activiteitenploeg draagt de
verantwoordelijkheid voor de uitbouw van een specifieke activiteit.
Elke begeleider van de woonploeg staat in voor een aantal bewoners.
Dit garandeert een individuele benadering, een vertrouwensband en
een aanspreekpunt voor de zorg van alle dag.

Naast het dagdagelijks bezig
zijn, is er ook nog tijd voor
ontspanning ’s avonds en in
de weekends.
Een toneelbezoek of er
eens opuittrekken staan
ook regelmatig op het
programma.
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Rijk aan talent

Naast de begeleiding, bestaat de groep medewerkers ook uit
een keukenploeg. Zij verzorgen dagelijks lekkere maaltijden. De
onderhoudsploeg zorgt voor een nette en huiselijke omgeving. Onze
klusjemannen herstellen kleine en grote mankementen. Zelfs heuse
verbouwingswerken zijn hier aan de orde.
Onze werking wordt verder ondersteund door een maatschappelijk
werkster, psychologen en een administratieve ploeg.

Woonverantwoordelijke:
Mevr. Devriese Katrien
Katrien.Devriese@huis45.be

Activiteitenverantwoordelijke:
Dhr. Baeye Luc
Luc.Baeye@huis45.be
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Als dienstencentrum biedt Huis 45 een passende dienstverlening aan op
verschillende levensvlakken: het wonen en de daginvulling.
Deze dienstverlening gebeurt vanuit een respect voor de persoonlijke
mogelijkheden en verlangens van iedere gebruiker.
Het gaat dus over ‘zorg op maat’. Voor iedere persoon zal de dienstverlening er anders uitzien. De gebruiker staat centraal.

Huis 45 verkent eerst samen met de gebruiker de visusmogelijkheden
en probeert die te optimaliseren. De gebruiker bepaalt, in samenspraak
met Huis 45, hoe hij zijn mogelijkheden zal gebruiken om zijn levenskwaliteit en welzijn te vergroten. Deze samenspraak wordt gegarandeerd
via individuele gesprekken, persoonsbegeleiding, vergaderingen met de
gebruikers, en via de gebruikersraad. De keuzevrijheid wordt bekomen
door de grote verscheidenheid van het aanbod.
Huis 45 zoekt voor ieder een passend antwoord, en wil hierin zo flexibel
mogelijk zijn binnen de heersende afspraken en engagementen.

Op de eerste plaats wil Huis 45 dit realiseren door een woonvorm te
zijn met een aangenaam leefklimaat. Privacy is hierbij een noodzaak.
Huis 45 wil een open, gastvrije, toegankelijke plek zijn voor de gebruiker
en zijn omgeving.
Huis 45 wil samen met de gebruiker op het vlak van wonen een zo
groot mogelijke zelfstandigheid verwezenlijken.

Naast het wonen kan de gebruiker samen met Huis 45 deze zelfstandigheid ook zoveel mogelijk bereiken op andere levensvlakken: daginvulling, invulling van de vrije tijd, sociale contacten en relatievorming.
Samen met de gebruikers, bouwt Huis 45 een ruim activiteitenaanbod
uit, zowel op vlak van dagbezigheid als naar vrijetijdsbesteding.
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Info uit onze opdrachtsverklaring

Naast wonen en levensinvulling biedt Huis 45 nog psychologische ondersteuning en maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan.
Bij dit alles staat het verlangen en de keuze van de gebruiker centraal.
Dit wordt gerealiseerd binnen de mogelijkheden van Huis 45 en zal er
voor ieder van hen anders uitzien. Hiervoor is een efficiënte samenwerking tussen gebruiker en personeel belangrijk. Dit alles kan echter niet
goed verlopen zonder de deskundigheid van het personeel.
Permanente vorming en bijscholing is hiervoor noodzakelijk.
De contacten met de familie, de vrienden van de gebruikers, de vrijwilligers van Huis 45, allerhande verenigingen en allen die de gebruikers
op een of andere manier een warm hart toedragen, helpen mee dit te
verwezenlijken. Overleg met de eigen Raad van Bestuur en andere organisaties is noodzakelijk om steeds opnieuw een antwoord te kunnen formuleren op nieuwe noden vanuit de doelgroep. Huis 45 heeft immers
voor deze noden een signaalfunctie naar de overheid en de samenleving.
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vriJwilligers

Om
uit mijn isolement te geraken doe ik vrijwilligerswerk.
Zo voel ik me meestal beter in mijn vel. Op die manier kom ik ook meer met
mensen in contact en kan
ik mensen helpen.

Ik
ben zeer tevreden
over mijn vrijwilliger. Hij
praat graag mee over de dagelijkse problemen en gebeurtenissen.
Zijn vrouw komt zo nu en dan
mee. We gaan dan wandelen
en praten over het leven.
We nemen dan elk een koffie
en een pannenkoek. Ik trakteer. Hij praat graag over zijn
werk en zijn woning.

8

Jij bent aan het woord...

Vrijwilligers zijn waardevol,
als ondersteuning in de activiteiten of ateliers, begeleiding bij
uitstappen of spontaan een babbeltje of een bezoekje!
Ze zijn onmisbaar en vinden vlug
hun plaats binnen de werking
van Huis 45.

Vrijwilliger in Huis45 is voor
mij een verrijkende ervaring.
De vriendschap die je geeft krijg je
met een warm gevoel terug. Ik geniet
van elk moment dat ik hulp kan bieden.
De hartelijke ontvangst van bewoners en
personeel bezorgt mij een tweede thuis
gevoel.
Ik ben dankbaar voor de vreugde die het
mij schenkt. Ik zou het moeilijk kunnen
missen. Het zijn echte vrienden
geworden.
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Contact
Sommige bewoners hebben weinig of geen familie of vrienden.
Iemand die regelmatig langskomt, die even tijd maakt om te
luisteren en een praatje te slaan, kan op die manier een betekenisvolle
band creëren.

Vervoer van bewoners
Mobiliteit is belangrijk voor iedereen, ook voor onze bewoners. Niet
iedereen kan altijd en overal het openbaar vervoer gebruiken.

Verstelwerk, naaiwerk ——————————————————————
Soms is er wat meer verstel– en naaiwerk . Eventjes ‘een steekje bijzetten’, is van harte welkom.
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Waar kan je helpen?

Uitstappen
Het ganse jaar door zijn er grote en kleine uitstappen : een concert,
toneeloptreden, zomaar een hapje of een drankje, een terrasje in de
zomer, een bezoekje aan… Begeleiding hierbij is altijd welkom.

Klusjes
In samenspraak met de klusjesmannen zijn er talloze werkjes in huis
of buitenshuis.

Tuin
Licht onderhoudswerk. Onkruid trekken, snoeien, opkuisen …

Wandelen
Vele bewoners zijn afhankelijk van begeleiding om naar buiten te
gaan. Voor sommigen is dit een wandeling rond het gebouw, voor
anderen mag het een deugddoende stapnamiddag zijn.

Boodschappen
Sommige bewoners gaan graag eens winkelen : dagelijkse
boodschappen of gewoon wat kuieren in ’t stad is voor hen
ontspannend.

Keuken
Dagelijks worden er in huis verse maaltijden klaargemaakt. Zowel
bewoners als vrijwilligers kunnen hierbij een zinvolle taak opnemen.
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In return

Een warm welkom.

Je wordt regelmatig uitgenodigd op een feestje in huis : een
barbecue in de zomer, een receptie, een swingend optreden .
Wanneer je bewoners vervoert, krijg je hiervoor een
kilometervergoeding. Je eigen verplaatsing wordt terugbetaald.

Bij uitstappen zijn de ingangsticketten reeds vergoed.
Bij een etentje met de bewoners, is er een vergoeding voor de
maaltijd.

De jaarlijkse verrassingsuitstap is een mooie gelegenheid om ook andere
bewoners, dagdeelnemers en personeel te leren kennen
Met alle vrijwilligers van Huis 45 komen we jaarlijks samen : tijd voor een
babbel , een leuke activiteit, een gelegenheid om mekaar te leren kennen.
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BASISHOUDING VAN EEN VRIJWILLIGER
Als vrijwilliger ben je geen beroepskracht. Omdat je te maken hebt met
mensen in een vrij specifieke situatie is een goede basishouding van essentieel belang.

WE VERWACHTEN VAN JOU DAT JE
...de bewoner met het nodige respect tegemoet treedt.
Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je je eigen visie niet mag opdringen.
De bewoner mag uiten wat hij voelt en denkt, zelfs al komen zijn
ideeën niet overeen met die van jou.
Respect uit zich bv ook in de manier van aanspreken. Je spreekt hen
aan als volwassenen, niet als kinderen. Heb ook oog voor het eigen
ritme van de bewoner. Als gezonde persoon ben je soms geneigd om
sneller door te gaan.
Dit betekent ook dat je de eigenheid en kwetsbare lichamelijke en psychische integriteit van elke gebruiker respecteert. Inbreuk hierop zal gemeld worden en het nodige gevolg krijgen (zie kwaliteitshandboek procedure 16).
We hebben ook respect voor de privacy van onze bewoners. Daarom
kloppen we steeds op de deur en wachten even vooraleer we een
kamer binnengaan. Tevens verspreiden we geen foto– en videomateriaal van bewoners of personeel zonder voorafgaande toestemming van
betrokkenen.
...de zelfredzaamheid van de bewoner respecteert en stimuleert.
Het zelfbeeld van elke mens wordt mee bepaald door wat de persoon
zelf nog kan. Tè behulpzaam zijn, of betuttelen heeft soms een tegenovergesteld
effect dan je bedoelde. Hoed je ervoor om mensen een
taak uit handen te nemen, ook al lijkt het dan sneller te gaan. In huis
proberen we de visie aan te houden : alles wat je zelf kan, doe je zelf.
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Liefdadigheid of basishouding?

...de omgeving of leefwereld van de bewoner respecteert.
Ook de familie van de bewoner verdient respect. Dit respect betreft niet
alleen de personen, maar ook de materiële omgeving. Als vrijwilliger
moet je je hoeden om niet zelf het initiatief te nemen als het gaat over de
bezittingen van de bewoner. De bewoner moet bijvoorbeeld zélf beslissen wat er in zijn studio, op zijn kamer, met zijn bezittingen (bijvoorbeeld
bloemen) gebeurt.
...een luisterende houding aanneemt.
Het is voor de bewoner van enorm belang dat hij zijn verhaal kan doen.
Een gesprek over alledaagse dingen kan al wonderen doen, maar tracht
ook te luisteren naar de gevoelens achter de verhalen.
...je bevoegdheid niet te buiten gaat.
Vrijwilligers hebben een ondersteunende functie. Ken dus je plaats. Zo
mag je bijvoorbeeld geen verpleegkundige taken doen, geen medicatie
uitdelen, enz. Het kan dus niet dat je op eigen houtje activiteiten gaat organiseren. Overleg en samenwerking met andere medewerkers is noodzakelijk.
...meewerkt aan de leef- en werkregels van de instelling.
Binnen de voorziening is er een nultolerantie van drugs. Tijdens de vrijwilligersdienst worden er geen alcoholische dranken genuttigd, tenzij bij
georganiseerde en toegestane gelegenheden (max. 1 alcoholische eenheid).
Ook is er protocol rond sexualiteit en relatievorming. Belangrijk is dat je
je positie t.a.v. de bewoner zorgvuldig bepaalt en dat je als vrijwilliger je
bewust ben van de impact die een té hechte band of overdracht kan bewerkstelligen.
...de gemaakte afspraken naleeft.
Bijvoorbeeld wanneer je niet kan aanwezig zijn, verwittig je de verantwoordelijke of de bewoner zelf.
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Een Vlaams spreekwoord zegt :
‘Het geheim van één weet God alleen,
Het geheim van twee wordt licht gemeen,
Het geheim van drie weet iedereen.
Zoals elke zorgverlener kom je als vrijwilliger heel wat vertrouwelijke
informatie te weten van of over de bewoner. Toch kan het privéleven
van de bewoner niet zonder grenzen worden blootgelegd.
Het beroepsgeheim of zwijgplicht is één van de meest fundamentele
principes waarop de gezondheidszorg stoelt.

Voor wie geldt het beroepsgeheim?
Dat geneesheren gebonden zijn door het beroepsgeheim is algemeen
bekend. Zij leggen hier immers een eed voor af.
In een ziekenhuis, een rusthuis en in andere zorgverleningssituaties,
zijn echter naast de dokters nog vele anderen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de behandeling en de verzorging van de bewoner:
vanaf de directie en de verpleging tot het onderhoudspersoneel
en de administratieve diensten. Allen vallen onder het beroepsgeheim.
De term zorgverlener moet dus ruim geïnterpreteerd worden.
Het zijn niet alleen dokters of verpleegkundigen die gebonden zijn
door het beroepsgeheim ; ook andere medewerkers, waaronder vrijwilligers, moeten het beroepsgeheim respecteren.

Wat valt er onder het beroepsgeheim?
Velen denken dat het beroepsgeheim vooral gaat over medische
informatie. Het beroepsgeheim reikt echter veel verder dan dat.
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Loslippig of beroepsgeheim

Het gaat echt om ALLES wat enigszins met de privésfeer van de
bewoner te maken heeft : de medische situatie, het gezinsleven, de
gevoelens, de financiële situatie, enz.
Het gaat dus bijvoorbeeld over iets wat de bewoner vertelt over zichzelf,
zijn gezondheidstoestand, zijn familie, enz. Iets wat verpleegkundigen,
dokters, andere medewerkers of familieleden vertellen of iets wat je over
de bewoner toevallig verneemt.

Tegenover wie geldt het beroepsgeheim?
In principe geldt het beroepsgeheim tegenover ALLE DERDEN
Hiermee bedoelen we niet de bewoner of de hulpverlener, maar alle
anderen

Er zijn enkele uitzonderingen.
Naaste familieleden krijgen meestal het recht op informatie als er een
goede verstandhouding is met de bewoner, tenzij deze zich hiertegen
verzet of uitdrukkelijk aangeeft dat dit geheim moet blijven.
Het ligt voor de hand dat de geheimhouding niet geldt tegenover
geneesheren, paramedici en andere zorgverleners die werkelijk
behoren tot het team dat voor de behandeling en verzorging instaat.
We spreken in dat kader over GEDEELD BEROEPSGEHEIM. Zo overleggen begeleiders regelmatig, ze geven elkaar relevante informatie over
de bewoners. Tegenover zorgverleners die niet betrokken zijn bij de
bewoner geldt het beroepsgeheim wel.
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JOUW PLAATS ALS VRIJWILLIGER
Een moeilijkheid bij het beroepsgeheim is jouw plaats als vrijwilliger. Ook
al behoor je tot het team van zorgverleners, toch is het niet nodig dat je
alle persoonlijke gegevens van de bewoner kent. Zelfs medische gegevens hoef je niet te kennen. Als vrijwilliger heb je geen toegang tot de
dossiers van de bewoners.
Belangrijk hierbij is de invalshoek waaruit vrijwilligers komen. Zij zijn er
immers niet voor de begeleiding, de verzorging , maar voor dat extra
stukje persoonlijke aandacht. En dat kunnen ze ook geven zonder een
volledige dossierkennis.
Elke zorgverlener moet alleen die medische gegevens kennen die hij
nodig heeft om zijn functie te kunnen uitoefenen.
Een voorbeeld:
Je hoeft bijvoorbeeld niet te weten welke begeleiding een bewoner
krijgt, maar als je de bewoner een kop koffie wil aanbieden moet je
wel weten of het gaat om een diabetespatiënt of niet, zodat je weet
of hij al dan niet suiker bij de koffie kan nemen.
Soms gebeurt het dat je als vrijwilliger dingen verneemt die de andere
zorgverleners niet weten.
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Invalshoek

Een voorbeeld :
Een bewoner zegt dat hij zijn medicatie niet heeft genomen. Als de
bewoner je vraagt om dit niet te zeggen aan de begeleiding, kom je in
een dilemma. Ben je niet verplicht dit te zeggen tegen de begeleider?
Indien je vermoedt dat het ‘om het welzijn van de bewoner’ gaat, ben je
inderdaad verplicht om dit mee te delen. Eerlijkheidshalve moet je de bewoner ook zeggen dat je zulke informatie niet mag achterhouden.
Soms wordt je geconfronteerd met vragen waar je zelf geen antwoord
op kan geven. Je bent immers geen specialist.
Stap nooit op eigen initiatief naar een gespecialiseerde dienst. Overleg
eerst met de verantwoordelijke en stel voor dat de bewoner zelf
contact legt (evt. samen met zijn/haar begeleid(st)er).
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Arbeidsongevallenverzekering

Polis 28969489

Verzekeringsmaatschappij : KBC

Verzekeringskantoor:
Allia Insurance Brokers nv
Kwadestraat 157/61
8500 Kortrijk

Verzekering lichamelijke ongevallen
Overlijden
Blijvende ongeschiktheid
Zeer ernstige blijvende letsels
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Geneeskosten
Schade aan goederen

25000 €
35000 €
43750 €
14 €
5000 €
3000 €

Inzake de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten
zijn de eerste 50€ per vrijwilliger en per ongeval niet verzekerd door de
maatschappij.
Schade aan goederen : per schadegeval bedraagt het eigen aandeel
300€
Een regeling voor de franchise is mogelijk vanuit Huis 45, uitgezonderd
bij zware fout en bedrog.
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Gegarandeerd verzekerd

Burgerlijke aansprakelijkheid
Polisnummer : 7.824.487 / 9857/ PX
Verzekeringsmaatschappij : Mercator Noordstar
Verzekeringskantoor :
Ghesquière Bavo & C°
Vrouwstraat 1
8940 Geluwe
Lichamelijke schade : tot 12.394.676,24 €, per schadegeval
Stoffelijke schade : tot 619.733,81 €, per schadegeval
Er is een vrijstelling van 200€ per schadegeval
De vrijwilliger is persoonlijk burgerrechterlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt in geval van bedrog of zware fout (bv. bij dronkenschap,
vechtpartijen, etc…)

Autoverzekering
Omnium in opdracht, automatisch verzekerd voor wagen op eigen naam
of echtgenoot.
Wanneer je je eigen wagen gebruikt voor activiteiten, moet je de nodige
gegevens doorgeven aan de voorziening.
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Als je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk in Huis 45, neem dan
gerust contact op.

Er volgt dan een verkennend
gesprek met de verantwoordelijke
voor de vrijwilligerswerking.

We vinden het ook belangrijk dat,
als je niet vertrouwd bent met
Huis 45, we je iets meer kunnen
tonen en vertellen. Een kleine
rondleiding in huis, een korte
voorstelling kan een beter beeld
geven. Ook zijn we geïnteresseerd
in wie jij bent .

Vervolgens kunnen we je voorstellen aan de bewoners en personeelsleden, en kan je al eens
uitproberen waar je interesse voor
hebt.
Je krijgt ook een brochure mee, die
nog meer verduidelijking geeft.
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Eerste contact

Nadien spreken we nog eens af
om verdere vragen te beantwoorden en een overeenkomst op te
maken. Ook is het dan duidelijk
waar je je inzet kan waar maken :
eerder in de woonzorg of activiteitenploeg.

Contact:
Verantw. vrijwilligerswerking :
Katrien Devriese
050/405048 of 050/405040
katrien.devriese@huis45.be
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Afsprakennota tussen organisatie en vrijwilliger

Tussen ondergetekende afgevaardigde van .Huis 45, enerzijds en
naam: ...
geboren op: ...
wonende te: ...
Telefoon- en/of GSMnummer: ...
E-mail: ……….
beroep: ...
anderzijds, genoemd vrijwilliger, die verklaart zijn diensten te verstrekken
aan de organisatie
vanaf:
voor de duur van (onbepaald of datum): ....
op de plaats van uitvoering te: ...
wordt het volgende overeengekomen: ....

Art. 1 Aard van het vrijwilligerswerk
De vereniging schakelt de vrijwilliger in voor volgende opdracht:
(omschrijving van de aard van de activiteit en de gevraagde inzet).
....

Art. 2 Vergoedingen
De diensten worden onbezoldigd verstrekt.
De organisatie betaalt een vervoerskostenvergoeding (formulier aan te
vragen bij verplaatsing met de fiets, wagen, openbaar vervoer of motorvoertuig).
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Regeling

De organisatie betaalt de kosten, gemaakt in opdracht van de
organisatie of de noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte
vrijwilligerswerk* (geheel terug) of forfaitair

Art. 3 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwillig(st)er
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van
opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout na herhaaldelijke
waarschuwingen.
Hij/zij*handelt steeds te goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich
ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te
melden aan de (plaatselijke)verantwoordelijke van (naam organisatie).

Art. 4 Verzekering: De vrijwilliger is verzekerd tegen volgende risico’s:
- alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie
‘arbeidsongevallen’ of ‘beroepsziekten’in het kader van een arbeidsovereenkomst
- burgerlijke aansprakelijkheid
- omnium autoverzekering in opdracht
Een document waarin de concrete gegevens van deze verzekering
zijn opgenomen,wordt voor de ondertekening van deze overeenkomst
aan de vrijwilliger overhandigd.

Art. 5 Beide partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst
(vroeger) beëindigen. Het is belangrijk de beëindiging van het engagement tijdig te melden zodat dit kan opgevangen worden in de planning
van gebruikers of van de organisatie.
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Om bij stil te staan...

Een boer had enkele jonge hondjes die
hij nog moest verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met:
4 puppies te koop en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant.
Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg, werd hij aan zijn
overal getrokken.
Hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen. “Meneer”
zei de jongen, “Ik wil een van uw puppies kopen”. “Wel”, zei de boer,
terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, “deze puppies
hebben hele goede ouders en kosten aardig wat geld”.
De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij
diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet
het aan de boer zien.
“Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?”
“Zeker”, zei de boer en hij floot een deuntje.
“Dolly”, riep hij.
Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe gevolgd
door 4 kleine bolletjes wol.
De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek.
Zijn ogen straalde van verrukking.
Terwijl de honden naar het hek toekwamen rennen, zag de jongen nog
iets bewegen in het hondenhok.
Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar
kleiner dan de andere hondjes.
Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat
onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen
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terwijl het zijn best deed de andere bij
te houden. “Ik wil die hebben”, zei het
kleine jongetje, terwijl hij naar de waggelende hond wees.
De boer knielde naast het jongetje neer en zei: “zoon, je wil dat
hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te
spelen zoals de andere hondjes kunnen”.
Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en
begon een broekspijp op te rollen.
Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide
zijden van het beentje van de jongen die vastgemaakt zaten aan zijn
speciaal gemaakte schoentje.
De boer aankijkend zei hij: “weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo
goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt”.
Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine
puppy op.
Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen
gaf.
“Hoeveel kost het?” vroeg de kleine jongen.
“Niets, het is gratis”, zei de boer. “Er is geen prijs voor liefde”.

De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben die ze begrijpt.
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