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In deze Antwerpse
jeugdvoorziening spelen ze
‘good dog, bad cop’

De jeugdhulp staat soms bol van de moeilijke gesprekken.

Sam, een emotionele zorghond, zorgt in voorziening De

Grote Robijn in Antwerpen voor meer dan verstrooiing. ‘Hij

oordeelt niet.’

MICHIEL MARTIN 13 februari 2023, 03:00

Sam, de emotionele zorghond. Beeld Agentschap Opgroeien

Lul als journalist zo veel pagina’s vol als je wilt, je zal nooit in het
hoofd van een jongere in een voorziening kunnen kruipen.
Daarvoor is het contact altijd te kort, de kier te dun, de setting
net iets te geforceerd. Wat zij op hun bord hebben liggen, dat
krijg je nog niet binnen als het je gedwangvoederd werd. Zelfs de
begeleiders, gewapend met engelengeduld en jaren ervaring,
botsen in de jeugdhulp soms op een betonnen muur, op een
kluis die zich maar niet laat kraken.
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Sam niet. Sam kwam vorig jaar, toen een meisje al twintig
minuten onophoudelijk met haar hoofd tegen de muur lag te
bonken en begeleiders de wanhoop nabij waren, de kamer
binnen gekwispeld. Stak zijn snuit tussen hoofd en muur. Deed
het meisje kalmeren.

Sam is – de snuit en het kwispelen gaven het al een beetje weg –
een hond. Een emotionele zorghond, meer bepaald. Bij de dienst
slachtofferhulp van de Gentse politie loopt er zo al een rond, en
nu dus ook in de voorzieningen van Jeugdzorg Emmaüs in
Antwerpen. Sam, een labrador-retriever, ondersteunt er
kinderen en jongeren tussen de 12 en 20 jaar die opgevangen
worden na een hevige crisissituatie of wanneer het thuis
onhoudbaar blijkt. In De Grote Robijn gaat het sowieso om een
tijdelijke tussenstop, op zoek naar een gepaste voorziening waar
ook nog eens plek is.

MOEILIJKE GESPREKKEN

Dit kloostergebouw staat bol van de moeilijke gesprekken.
Intakegesprekken. Gesprekken met een psycholoog. Belangrijke
gesprekken. Maar soms denkt zo’n jongere: “Fuck die
gesprekken”, zegt Amanda (14). “Sam doorbreekt het vaste ritme
van zo’n babbel.” Terwijl de begeleider of de psycholoog wel
eens een gezicht trekt dat uitstraalt ‘oei, wat zegt die nu’ is er een
groot voordeel aan zo'n viervoeter. “Hij oordeelt niet”, zegt ze, er
lachend aan toevoegend: “En hij is precies zelf ook een beetje
depressief, want hij kijkt altijd sip.”

Die trieste blik heeft hem de bijnaam ‘Droopy’ opgeleverd. Maar
hij fleurt de hele plek op, vertelt Sandy Destenay,
zorgcoördinator en ‘hulpbaasje’. Ze werkt in veilig verblijf Van
Celst, aan de overkant van de straat, waar meisjes met grote
rugzakken in kleine leefgroepen verblijven. “Soms is er een
voelbare spanning. Als zo’n meisje dan een hond kan aaien, is ze
minder gericht op die eigen prikkels.”

Ook in een jeugdrechtbank kan zijn aanwezigheid de angel eruit
halen, of wanneer de politie een interventie doet. Niet enkel voor
de jongere, trouwens. Destenay vertelt hoe de hond zich eens
nestelde op de voeten van een agent, die nerveus met
handboeien klaarstond. “Die agent verwachtte weerstand, maar
uiteindelijk is die jongere spontaan mee in de combi gestapt. Een
wereld van verschil.” Ideaal rollenspel: good dog, bad cop. Voor
de begeleiders kan het eveneens een gesprek verlichten.

ZORGVULDIG GESELECTEERD

En dat dus simpelweg door een hond in een voorziening te
droppen? Neen, dat zou gevaarlijk zijn, zegt Mark Van Gelder van
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vzw Canisha. Samen met vzw Hachiko, en binnen een Europees
project rond slachtofferhulp, is Sam zorgvuldig geselecteerd.
“Hier wordt al eens geroepen of er vliegt iets door de ruimte.
Dan wil je een stabiele, rustige hond die om kan met zulke
situaties.”

De opleiding, met onder meer rollenspellen, heeft twee jaar
geduurd. Ook de baasjes zijn een half jaar begeleid om de hond
te leren lezen. “Hij heeft namelijk een evenwichtig uurrooster
nodig”, zegt Sandra Demeester (Hachiko). Het blijft een wezen
van vlees en bloed: je kunt niet voortdurend alles als een spons
absorberen. Soms ben je gewoon moe en wil je op een botje
sabbelen. ’s Avonds gaat hij daarom mee naar huis met zijn
hoofdbaasje Thijs. Als die verlof heeft, heeft Sam ook verlof.
Hondbetaald verlof, weliswaar.

Die bescherming is nodig. Anders staat elke jongere elke dag te
springen voor een stukje Sam. Dan liggen ze in De Grote Robijn
elke dag in bed te brakken, verslaafd aan de snoozeknop, in de
hoop gewekt te worden door een natte snuffel. Want, zegt
Amanda: “Andere kinderen hebben ook een hond of een kat
rondlopen.” Een klein stukje thuisgevoel, voor deze jongeren is
het de hemel.
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‘Vooroordelen bij leerkrachten houden meisjes het meeste tegen om een
STEM-richting te studeren’

Wat als je buurvrouw het slachtoffer is van huiselijk geweld? Nietsdoen is
geen optie, zegt filosoof Johan Braeckman
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