Helpt u mij en Sunshine weer op (de) weg?

Wat zijn een paar minuten op een mensenleven? Niets toch? Toch kun je in die korte tijd
iemands leven compleet veranderen, míjn leven in dit geval.

Wie ik ben? Ik heet Lisette Venhorst, ik ben 26 jaar en ik heb een autisme spectrum stoornis.
Dat weet ik pas sinds augustus 2017. Door deze diagnose zijn er veel puzzelstukjes op z’n
plek gevallen. Nu weet ik eindelijk waarom ik anders reageer dan anderen, waarom ik
beperkt prikkels aankan, soms angstig ben en moeilijker contact maak. Tijdens mijn
schooltijd heeft dit tot veel problemen geleid. Pesten en onbegrip, zelfs van professionals,
hebben mijn schooltijd negatief beïnvloed. Maar ook toen ik ging werken, kreeg ik het lastig.
Na vijf jaar puur overleven, kwam ik dan ook thuis te zitten. Het kostte me een jaar om te
herstellen van alle traumatische gebeurtenissen, want dat waren het voor mij. Nog in
datzelfde jaar ging ik op zoek naar wat er toch met me aan de hand was en vond het
antwoord.
Daarop heb ik direct het heft in handen genomen en gezocht naar manieren om mijn leven
weer op orde te krijgen. Want ondertussen durfde ik bijna de deur niet meer uit. In het
Autisme Kenniscentrum adviseerden ze mij, als de dierenvriend die ik ben, om met een
hulphond te gaan werken. Gevoelsmatig klopte dat meteen. En dus nam ik contact op met
stichting Bultersmekke, die honden in hun eigen omgeving opleidt tot officiële hulphonden.
Zowel de honden als de eigenaars worden eerst streng gescreend op geschiktheid. Staat het
licht op groen, krijgen zowel de hond als het baasje een intensieve training. De begeleiding
stopt niet na de examens maar blijft van kracht gedurende het gehele werkzame leven van
de hond.
Wat was ik blij om in aanmerking te komen voor dit traject! Ik werd gekoppeld aan
Sunshine, een lieve, rustige Golden Retriever. Het klikte vanaf het eerste moment en sinds
een jaar mag ik haar mijn hond noemen. Mooi
toch? Jazeker! Toch is er een maar… Want
Sunshine moet opgeleid worden om mij te
kunnen helpen. Met een gerichte training gaat
zij ervoor zorgen dat ik samen met haar de
supermarkt weer in kan of, in een later stadium,
een dagje uit kan zonder een beroep op iemand
anders te hoeven doen. Want net als u ben ik
best ondernemend van aard.
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Hoe kunt u mijn leven veranderen? Door Sunshine en mij te sponsoren. Want helaas wordt
de inzet van hulphonden bij autisme niet door de gemeente Roosendaal, waar ik woon,
noch door de zorgverzekeraar vergoed. Het hele trainings- en begeleidingstraject van
Bultersmekke kost € 18.000. Dat lijkt misschien veel, maar afgezet tegen de kosten van een
hulpverlener is dit een schijntje. Dankzij gulle gevers hebben we al € 5.000 bijeen weten te
brengen, waarvoor ik heel dankbaar ben, maar het is nog lang niet genoeg. En de tijd dringt,
want wil de opleiding van Sunshine slagen, moet zij, gezien haar leeftijd, binnen een half
jaar met de training zijn gestart.
Elke gift is dus meer dan welkom. Op onze website www.assistentiehond-sunshine.nl kunt u
met één druk op de knop aangeven dat u een donatie wilt doen. In ruil daarvoor hou ik u op
de hoogte van de stappen die
Sunshine en ik zetten.
Wilt u meer informatie over
Bultersmekke, ga dan naar hun
webite: www.bultermekke.nl.
Graag wil ik u danken voor uw
aandacht en hopelijk uw gulle
gift. Want daardoor komt mijn
leven in een nieuw licht te
staan.

Hartelijke groeten van Lisette
en Sunshine

