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Nieuwsbrief 
Juli 2018 

Beste Stichting SAAC cliënten, 

Inmiddels hebben in het zuiden de eerste kinderen vakantie. Vrij van school wil niet altijd zeggen dat 

dit voor iedereen even gemakkelijk is. Vrij zijn betekent vaak ook een andere structuur, waaraan 

velen moeten wennen. Muisje Sensitief heeft in haar webwinkel verschillende tips en 

ondersteunende artikelen te koop.  Verderop in de nieuwsbrief vinden jullie een stukje over Muisje 

Sensitief.  

Verder hebben we voor deze nieuwsbrief weer gezocht naar interessante items, leuke weetjes en 

nieuwsitems. Misschien heeft u nu nog wat aan de tips wanneer jullie je autismebegeleidingshond 

meenemen op vakantie.  

Wij hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief zult lezen. Wanneer u zelf een suggestie heeft 

voor de nieuwsbrief kunt u deze sturen naar info@Stichtingsaac.nl 

 

Duimen & pluimendag 

Hierbij willen wij bekend maken dat de duimen & pluimendag van 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 

27 oktober. Wij zijn nog volop bezig om aan deze dag een mooie invulling te geven. Zodra meer 

details bekend zijn ontvangen jullie hierover een mail. 

Vergeten jullie niet door te geven aan Stichting SAAC met hoeveel personen jullie komen! 

 

 

mailto:info@stichtingsaac.nl
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Nieuwe coaches/partners. 

Stichting SAAC groeit, en daarom zijn wij als bestuur heel erg blij dat we met vier partners een 

samenwerkingsovereenkomst hebben kunnen sluiten. 

Iedere partner/coach verzorgt trainingen in een eigen werkregio.  

Er zijn overeenkomsten gesloten met: Willemien van Houwelingen, Cecile Goedee, Inge Mulder en 

Carla Hengst.  

Omdat zij meer doen dan alleen de honden trainen, zullen we in het vervolg over coach in plaats van 

over trainer. Al onze partners hebben een eigen hond die kan worden ingezet als 

autismebegeleidngshond, al dan niet voor het eigen gezin. Al onze coaches/partners zijn 

gediplomeerde honden trainers en hebben, dankzij diverse opleidingen op dat terrein, kennis van het 

autisme.  

In deze nieuwsbrief stellen zich alvast twee partners/coaches.  

Maatje op Poten/Willemien van Houwelingen: 

Hallo allemaal. Ik ben Willemien van Houwelingen, baasje van Jip en eigenaar van Maatje op Poten. 

Ik heb de mooie kans gekregen om samen te werken met Stichting Saac, waardoor jullie mij ook 

kunnen tegenkomen als trainer en begeleider.  Ik hoop veel mensen te kunnen begeleiden om met 

hun hond het leven, daar waar dat niet altijd even gemakkelijk is, een stuk aangenamer en leuker te 

maken.  

Jip is mijn Australian Labradoodle van 3 jaar en echt mijn maatje. Hem kunnen jullie tegenkomen in 

een voortraject of als hulp bij de training. Als je meer wilt weten over Jip of over mij, kijk dan gerust 

eens op mijn website, www.maatjeoppoten.nl . 

  

 

 

 

http://www.maatjeoppoten.nl/
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Emotie ballen. 

Binnen het HvA groepsweekend hebben we het al eens 

uitgeprobeerd: werken met emotieballen. Door samen met de 

hond een spelletje te doen met deze ballen, wordt het 

makkelijker om over emoties te praten. Leer je hond om de 

ballen te komen brengen, verstop ze of speel er samen mee.  

Wat voor emotie past bij welke bal? Wanneer ben jij 

boos/verdrietig/bang/blij? Wanneer is je hond dat? Hoe zie je 

dat? De ballen zijn te koop bij de Action, maar een groter 

assortiment vind je bij Muisje Sensitief.  

Het inzetten van de emotieballen met een hond was onderdeel 

van de eindopdracht bij de autismeacademie van Willemien van 

Houwelingen . Het verslag ‘Waarom een maatje op poten bij autisme?’ is binnenkort op de website 

van de autismeacademie te lezen. (www.autismeacademie.nl)  

Time Auti/Inge Mulder. 
 

:      
 
Graag stel ik mijzelf even voor, omdat ik sinds kort ook betrokken ben bij Stichting SAAC en jullie mij 
of mijn naam vast ergens tegen gaan komen. Mijn naam is Inge Mulder. Ik woon met mijn twee 
kinderen (beiden met autisme) in het zonnige zuiden, in Zeeland. Omdat allebei mijn kinderen op 
hun eigen manier baat hebben bij een autismebegeleidingshond, zijn we al ruim 2 jaar aangesloten 
bij Stichting SAAC voor de training van beide honden. Sommigen kennen mij wellicht al van de 
Pluimen- en duimendagen of van de trainingsdagen via Handvatten voor Autisme in Bergen op Zoom.  
 
Wat een fantastische ervaring om je kind ontspannen bezig te zien met een écht maatje, waarmee ze 
veel meer aan kunnen. Dat gun je toch iedereen. De mogelijkheden die via Stichting SAAC gecreëerd 
worden brengt dat geluk voor veel mensen dichterbij, voor wie dit anders onbereikbaar zou zijn.  
 
Vorig jaar ben ik, na jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs, mijn eigen 
bedrijf gestart in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en 
aanverwante problematieken. Mijn bedrijf heet “Time Auti” (www.timeauti.nl).  Ik heb daarvoor in 
de afgelopen jaren vooral veel ervaring opgedaan in mijn werk en thuis, maar ook veel opleidingen 
en studies gevolgd om te kunnen zeggen dat ik weet wat autisme is en hoe je er goed mee om kunt 
gaan. Daarin begeleid ik nu gezinnen en individuen met goed resultaat. En het is zo leuk om te doen.  
 
Training van autismebegeleidingshonden vond ik een fantastische aanvulling op mijn huidige aanbod. 
Ik ben inmiddels druk bezig met het behalen van alle diploma’s die daarvoor nodig zijn en dat zal zeer 
binnenkort afgerond worden. Inmiddels al wel gestart met het trainen van honden. En dat is erg leuk.  

http://www.autismeacademie.nl/
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Ik hoop met veel plezier het werk namens Stichting SAAC uit te kunnen voeren en kom jullie vast 
tegen bij de Pluimen- en Duimendag in het najaar.  
Tot ziens, Inge.  
 

Webshop Muisje Sensitief 

Muisje Sensitief is een webshop die opgezet is voor ouders van bijzondere kids. Zij richten zich met 

name op jonge H(igh)S(entstive)K(id)'s, omdat zij gemerkt hebben dat daar weinig hulpmiddelen voor 

te vinden zijn. 

Muisje Sensitief is opgericht door Eline Kaptein en haar partner Marcus Kaptein. Zij hebben drie 

dochters. De naam Muisje Sensitief is bedacht door de een van de dochters met autisme en haar 

jongere zus. Beide zijn dol op muizen. 

Van de drie dochters ontwikkelde er één zich duidelijk anders dan gemiddelde kinderen. Op latere 

leeftijd is vastgesteld dat zij autisme heeft, extreem hoog gevoelig én hoogbegaafd is. 

 

In hun zoektocht naar hulpmiddelen kwamen zij er al snel achter dat in Nederland nauwelijks spullen 

te vinden zijn voor jongere kinderen. 

Nadat ze een aantal artikelen uit Amerika hadden gehaald, bleek dat er veel meer ouders met 

hetzelfde probleem zaten. Veel ouders zochten voor hun (vaak jongere) kinderen een goed 

hulpmiddel, maar konden in Nederland niets vinden. 

Om deze reden hebben Eline en Marcus, Muisje Sensitief opgericht. Het doel: het helpen van ouders 

en (jonge) kinderen die net even anders ontwikkelen dan het gemiddelde kind. 

 

Dankzij hun eigen ervaringen hebben zij al veel mensen kunnen helpen. Ze weten waar ze over 

praten en de producten die ze verkopen zijn producten waar zij 100% achter staan. 

Als geen ander weten zij hoe moeilijk het is om voor bijzondere kinderen een juist product aan te 

schaffen. Bij Muisje Sensitief staat de persoonlijke benadering van de klant hoog in het vaandel. Op 

de website staat een ruim aanbod aan verschillende producten zoals; proeven en kauwen, voelen en 

friemel, horen en geluid, spelen en slapen.  

Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan een kijkje op de website www.muisjesensitief.nl  

Heeft u vragen, ook dan kunt u altijd contact opnemen met Eline en Marcus Kaptein. 

 

Op vakantie gaan met een autismebegeleidingshond 

We gaan op vakantie en wat nemen we mee…… Daar wordt iedere keer goed over nagedacht. Wat 

hebben we nodig, zwembroek, wandelschoenen, kleding, ondergoed en wat er nog meer in je koffer 

past. Maar wat we zeker niet mogen vergeten is;  wat heb je nodig voor je autismebegeleidingshond. 

De eerste vraag luidt altijd: Naar welk land ga je op vakantie? Dan moet je natuurlijk nagaan wat de 

regels van dat land zijn om daar met je hond te mogen komen.  

http://www.muisjesensitief.nl/
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Wij adviseren om goed uit te zoeken waaraan je moet voldoen met je hond. Welke inentingen heeft 

je hond nodig? Hoe lang van te voren moet de hond de inentingen krijgen? Op de website 

www.dogincluded.nl vind je per land de regels die voor honden gelden.  

Iedereen heeft bij de inschrijving van Stichting SAAC een brief gekregen waarin wordt uitgelegd dat u 

een autismebegeleidngshond heeft die bij Stichting SAAC in opleiding is. Deze brieven kunt u ook in 

het Engels, Duits of Frans bij ons opvragen om mee te nemen op vakantie. Wilt u voor uw vakantie 

deze brief in een van deze talen meenemen stuur dan een mail naar Stichting SAAC, wij zullen u de 

gevraagde brief toesturen. 

Vakantieopvang door Stichting SAAC 

Door of namens Stichting SAAC zijn in het verleden enkele toezeggingen gedaan om vakantieopvang 

voor de hond te regelen, als de hond echt niet mee kon naar het vakantieadres.  

Inmiddels is het cliëntenbestand van de Stichting dusdanig gegroeid dat het bestuur zich 

genoodzaakt heeft gezien om aan deze toezeggingen geen uitvoering meer te geven. Het is 

onmogelijk gebleken om steeds voor de juiste opvang te kunnen zorgen, mede omdat in de 

vakantieperiode heel veel mensen niet thuis zijn. Iedereen wil voor één of meerdere weken van een 

welverdiende rust gaan genieten. 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met Stichting Saac, info@Stichtingsaac.nl 

 

Het bestuur van Stichting SAAC, 

v/d de pr-medewerker, 

 

Bianca Wansleeben. 

 

http://www.dogincluded.nl/
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