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VR I JWI L L I G E R SWE R K OOPOEH: Opa’s

en oma’s passen op een huisdier
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Niet de lasten, wel de lusten
""

Als Dirk komt logeren,
heeft hij een goed gevulde weekendtas bij zich.
Compleet met poepzakjes, botjes en meer. Bea
Gout uit Wervershoof
hoeft nergens over na te
denken, behalve dan dat
ze op gezette tijden met
de Jack Russel een rondje
gaat lopen. Want dat
hoort er natuurlijk bij als
je oppasoma bent.

De hond is voor
mij een stok
achter de deur
om in beweging
te blijven
maar dan wel via OOPOEH.’ Drie
maanden oud zette Mara de eerste
stap bij Bea over de drempel.

Contact

Ronneke van der Genugten

r.van.der.genugten@mediahuis.nl

Na het overlijden van haar honden
Sascha en Jack twijfelde Bea Gout
(60) of ze nog aan een nieuwe hond
wilde beginnen en besloot de eenzaamheid eerst op een andere manier te verdrijven. Op zoek naar vrijwilligerswerk waarmee ze contact
zou hebben met dieren, kwam ze
online Stichting OOPOEH tegen.
Deze stichting, voluit ’Opa’s en
oma’s passen op een huisdier’
brengt baasjes en oppassers met elkaar in contact. De stichting werd 9
jaar geleden in het leven geroepen
vanuit de wens om honden en ouderen meer van elkaars gezelschap te
laten genieten.
„Een hond zorgt ervoor dat je gebonden bent, er zit veel vast aan het
hebben van een huisdier. Je hebt er
de zorg voor en de financiën spelen
ook een belangrijke rol. Dat zijn vragen waar je goed bij stil moet staan”,
vertelt Bea die door OOPOEH gekoppeld werd aan Dirk. „Zijn baasjes zijn muzikant en treden regelmatig op in het weekend. Dan komt
Dirk bij mij logeren. Als hij komt,
heeft Dirk een weekendtas vol mee.
Met eten, z’n paspoort, shampoo,
poepzakjes. Ik heb er geen omkijken
naar.”

Grenzen
„Dirk was een mooi begin om te zien
of het me zou bevallen, een hond
van een ander. Het beviel me zo
goed, dat ik die paar weekenden

Bea Gout met oppashond Dirk.

zelfs te weinig vond. Ik miste toch
die reuring om me heen.” Opnieuw
bracht OOPOEH de uitkomst in de
vorm van Jack Russel Femmy. „Een
wat ouder hondje. Ik heb een tijdje
op haar gepast. Ze is aan ouderdom
overleden. Toen zij ziek werd, wilde
ik niet die confrontatie dat ze bij mij
zou overlijden. Dat leed had ik al
met mijn eigen honden gehad, en
heb er een jaar mee geworsteld. Ik
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wilde die trammelant niet opnieuw
beleven. Ik weet hoe ik er mee moet
omgaan, maar als oppasoma kun je
goed je grenzen aangeven. Kijk, een
ongelukje kan gebeuren. Maar als
een hondje zijn behoefte laat lopen
door ouderdom of ziekte, zeg ik
nee.”
Tijdens het uitlaten komt Bea het
kooikerhondje Mara met haar baasje tegen. De jonge pup is nog niet

zindelijk. Als haar baasje vraagt of
Bea misschien wil oppassen, reageert zij met de woorden: ’Pas als ze
zindelijk is. Kom dan maar terug,

„Sindsdien pas ik elke donderdag
op Mara. Het is heerlijk om te doen.
De hond is voor mij een stok achter
de deur om in beweging te blijven.
Als je buiten bent, kom je altijd in
contact met mensen. Met hondenbezitters, maar ook anderen. En je
komt op plekken waar je anders niet
zo snel komt. Soms pak ik de auto
om ergens anders een flinke trip te
maken. Ik kan uren lopen, heerlijk!”
„Dankzij Dirk en Mara is de behoefte aan een eigen hond helemaal
weg. Ik ben blij dat ik deze keuze
heb gemaakt. Ik merk dat ik blij ben
als de honden komen, maar ook als
ze weer opgehaald zijn. Dat klinkt
misschien raar. Het is niet dat ik opgelucht ben dat ik van ze af ben,
maar ik merk dat ik zo’n dag in de
week of een weekend genoeg vind.”
Rex uit Wognum is nog op zoek
naar een leuke opa of oma die wekelijks op hem wil passen. De zes
maanden jonge pub is dol op kinderen en speelt graag met andere
hondjes. Hij moet nog wel veel leren, maar zindelijkheid gaat hem
goed af. ,,Hij is wel een beetje druk,
dat moet je natuurlijk wel leuk vinden”, vertelt Barbara Verbeek. ,,We
vinden een oppas persoonlijker dan
een dierenpension. Mijn partner Erwin Wit en ik werken allebei. Het
zou gaan om ongeveer een keer per
week, voor als we er echt niet uitkomen.”
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Stichting OOPOEH
In Hoorn en omgeving is
Stichting OOPOEH op zoek naar
55-plussers die af en toe
gezelschap van een oppashond
zouden willen. Nu baasjes weer
vaker naar kantoor gaan, zijn er
veel lieve honden beschikbaar
om op te passen. Ook baasjes
die op zoek zijn naar een oppas
voor hun hond kunnen zich
aanmelden op www.oopoeh.nl
of bellen naar 020-7853745.

Mara en Bea.
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Barbara en Rex.
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