Evaluatie met ouders enkele weken na de onverwachte komst van de pup
31 oktober 2017 – J.
I. reageert enthousiast op Abby en is naar ons idee blij om de hond te zien en niet bang of
verlegen. Debby houd ook naar ons idee I. goed gescheiden van de hond ondanks dat Abby
nog jong is. Wij hebben vertrouwen in Debby dat ze het ook goed gescheiden blijft houden
en dat alles goed blijft gaan.
31 oktober 2017 – L.
M. is helemaal gek op de hond van Debbie. Maar die is altijd hartstikke enthousiast en wil de
hond aaien en kusjes geven en is helemaal niet bang. Ik vind dat Debbie erg goed met de
hond omgaat qua omgang met de kinderen. Ik heb ook het idee dat de andere kindjes het
ook allemaal leuk vinden, en ik weet en ik zie dat ze goed weet wanneer de hond en de
kinderen wel of niet bij elkaar kunnen. Al met al vind ik het ook een hartstikke lieve hond en
ik denk als Debbie gewoon zo blijft doorgaan met het opvoeden van die hond dat het zeker
weten goed gaat komen. En mijn man denkt er precies zo over als ik.
31 oktober 2017 – E.
De opvang met de hond bij debby verloopt prima. Y. krijgt er niet zoveel van mee denk ik , L.
vond het wel spannend maar dit komt omdat er vaker honden op haar zijn gesprongen
waardoor zij een negatieve herinnering hieraan heeft. Debby gaat daar heel goed mee om en
leert L. hoe ze de hond moet benaderen, eerst moet vragen aan de eigenaar of ze de hond
mag aaien bijvoorbeeld, niet in de slaapruimte of eetruimte van de hond komt etc. Hierdoor
is haar angst vrijwel weg, dat is natuurlijk heel fijn. Debby is heel duidelijk in haar plan van
aanpak m.b.t. de hond en hier hebben wij alle vertrouwen in dat zij ook al haar afspraken en
regels nakomt.
1 november 2017 L.
Ik ben zeer tevreden over de omgang met de hond. K. is gek op honden en zit lekker met de
hond te spelen en vind het ook super leuk om de hond uit te laten dus bij deze ben ik
tevreden.
2 november 2017 – R.
C. reageert heel enthousiast op de hond. Debby houdt hem daarom goed in de gaten. Wat in
het begin heel naar leek heeft nu een plekje gekregen en nu is het net alsof de hond er altijd
geweest is. Wel hoop ik natuurlijk dat de kinderen altijd op 1 blijven staan bij Debby. Verder
vind ik het heel prettig dat Debby heel schoon is, dat het huis niet naar hond ruikt en dat ze
de vloer heel schoon houdt.
3 november 2017 – N.
We zien het juist als een mooie gelegenheid voor N. om respectvol met honden te leren
omgaan. Eerlijk gezegd heeft N. niet zoveel interesse in de hond. Ze is van nature al
voorzichtig en vindt het leuker om van een afstandje te bekijken. Ik weet alleen dat ze soms
samen de hond uitlaten en dat vindt ze wel altijd heel leuk. Heb zelf het gevoel dat Debby
alles controle heeft en heel goed aan het opvoeden en africhten is. Hoop dat ik hiermee je
vragen beantwoord heb, zo niet dan hoor ik dat graag.
2 november 2017 – A.
T. vind Abby (de hond) heel erg leuk! altijd als T. bij Debby binnenkomt zegt T. "aaien!" T. is
totaal niet bang voor Abby. Ik vind dat Debby goed omgaat met de kinderen en Abby. Als ik
in de ochtend T. breng zit Abby altijd netjes in de keuken achter een hekje. Als de kinderen

gaan eten is Abby er niet bij. Als de kinderen in de woonkamer zijn gaat het hekje van de
woonkamer dicht en mag Abby in de gang en keuken. Als Debby met de kinderen naar buiten
gaat om even lekker te wandelen, zitten de kinderen in de kinderwagen en Abby is aangelijnd.
Als de T. Abby wilt aaien dan zegt T. tegen Debby " Abby aaien?" en dan mag ze van mij
samen Abby aaien. Debby zal altijd samen Abby aaien, ze laat de kinderen niet alleen met
Abby.Wij zijn tevreden met Debby. ik bracht vanochtend T. naar Debby en hij begon meteen
te spelen.T. is heel graag bij Debby. Zo is T. ook gek op Debby haar kinderen.(en haar
kinderen op T).

