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Nieuwsbrief 
Oktober 2017 

Beste stichting SAAC cliënten, 

Het is al weer enige tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben uitgebracht. Vanaf nu zullen 

wij twee keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Dit zal zijn in april, rondom de autisme 

week en in september/ oktober na de duimen en pluimen dag. 

Wat kunt u verwachten in de nieuwsbrief? Hierin zullen wij u op de hoogte houden van 

diverse ontwikkelingen rondom autisme en de autismebegeleidingshond. Maar ook tips, 

websites, lezingen betreffende autisme en nog veel meer. 

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 

 

Voorstellen bestuur stichting Saac, 

Zoals u wel bekend is stichting Saac een kleinschalige organisatie. Het bestuur bestaat uit 

betrokken vrijwilligers die zich met veel plezier hiervoor inzetten. 

Voorzitter: Gerard Koevoets 
Penningmeester: Louis Roijers 
Secretaris: Esther Roijers-Hoogvliet 
PR medewerker: Bianca Wansleeben 

Alle betrokken bestuursleden hebben in hun omgeving te maken met 
kinderen/(jong)volwassen die een vorm hebben van autisme. De kennis en ervaring die alle 
bestuursleden hebben binnen het autistisch spectrum is van groot belang. Alle bestuursleden 
weten om te gaan met een autismebegeleidingshond, of hebben zelf een 
autismebegeleidngshond.  

Voorstellen PR medewerker  Bianca Wansleeben 

Vanaf juni 2017 heeft de stichting een nieuw bestuurslid, te weten Bianca Wansleeben. Zij 
heeft de taak van PR medewerker op zich genomen. Bianca zal de binnen komende vragen 
beantwoorden. Wanneer er nieuwe aanvragen komen zal Bianca contact opnemen en 
telefonisch uitleg geven over hoe stichting Saac werkt.  

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bianca Wansleeben. Ik ben moeder van twee 
kinderen. Mijn zoon Lars ( 16 jaar) heeft een complexe vorm van Asperger. Ruim twee jaar 
geleden zijn wij in contact gekomen met stichting Saac en Mariolein Ockers van HvA. Wij zijn 
het voortraject gestart met Mariolein en Moene en hebben toen mogen ervaren hoe bijzonder 
het is om met een autismebegeleidingshond te werken.   
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Het gaf voor Lars zoveel rust en vertrouwen en dat vonden wij erg bijzonder. Inmiddels 
hebben we Mills, en zijn hier erg blij mee. Mills is een ontzettend lieve knuffel hond die wij 
niet meer kunnen missen. Mills betekent heel veel voor Lars.  

Omdat ik het werken met een autismebegeleidingshond erg interessant vind ben ik mij er 
meer in gaan verdiepen. Ook heb ik opleidingen/cursussen gedaan om zo meer kennis op te 
doen binnen het autistisme spectrum. Dit heeft mij doen te besluiten om mij in te zetten voor 
stichting Saac. Als ervaringsdeskundige, moeder van een kind met autisme en het hebben 
van een autismebegeleidingshond, kan ik mijn kennis overbrengen en weet ik waar ouders 
tegenaan kunnen lopen.  

Daarom zal ik met veel plezier de taak van PR medewerker op mij nemen. Als PR 
medewerker ben ik er niet alleen voor de nieuwe cliënten maar zeker ook voor jullie, de 
huidige cliënten van stichting Saac. Heeft u vragen stel deze dan gerust. Ik wil graag dat 
iedereen zich “thuis” voelt binnen stichting SAAC.  

Groeten,  

Bianca en een pootje van Mills 

 

 Mills aan het wachten om examen te mogen doen.  

 

Donaties 

Onderstaande donaties hebben wij mogen ontvangen. Hiermee zijn wij als stichting heel erg 
blij. Daarom nogmaals onze dank hiervoor.  

€ 150,00 gedoneerd door McDonalds Weststad Oosterhout. 

€ 153,50 gedoneerd door Wout en Monique Nibbelke-Wansleeben. Tijdens hun bruiloft op 22 
september jl. hebben zij een collectebus neergezet waar de bruiloft gasten een donatie 
konden doen aan Stichting SAAC. 

€ 315,00 gedoneerd door Wilgje buitensport. Tijdens de duimen en pluimendag heeft Het 
Wilgje de koffie/thee met koek gedoneerd. 

Bench, gedoneerd door de familie Sappij. 

Kilometer vergoeding, gedoneerd door Mariolein Ockers. Mariolein krijgt kilometer 
vergoeding vanuit stichting SAAC. Ieder jaar geeft Mariolein een percentage van deze 
vergoeding terug aan SAAC. 
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Duimen en pluimendag 

Dit jaar heeft de jaarlijkse duimen en pluimendag weer plaatsgevonden op zaterdag 2 
september bij Wilgje sport in Buren. Deze duimen en pluimendag stond er een GPS tocht op  
het programma. De A en B examens stonden gepland vóór de GPS tocht en de C en PE 
examens werden afgenomen tijdens de GPS tocht. Het was even een organisatie maar, 
Iedereen die examen heeft gedaan, is geslaagd. Dit is natuurlijk een mooi resultaat waar we 
trots op mogen zijn. Ook konden die dag snuffelmatten worden gemaakt voor de honden. Dit 
werd dan ook met veel plezier gedaan. Hopelijk hebben jullie honden er al mee gespeeld… 

Ieder jaar is het voor het bestuur weer een uitdaging om een geschikte locatie te vinden om 
deze dag te houden. De stichting groeit en de groep wordt groter. Daarom gaan wij kijken 
hoe deze dag anders kunnen gaan inrichten. Zodra wij meer weten worden jullie per mail op 
de hoogte gesteld. 

 

 

Geconcentreerd wordt er gekeken hoe de snuffelmat kan worden gemaakt. 
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Problemen met eten, 

Veel kinderen/(jong)volwassenen met autisme hebben problemen met eten. Ze lusten 
voedsel vaak niet vanwege de geur, de kleur, de textuur en de smaak van het eten. Veel 
ouders ondervinden hierdoor problemen met hun kind. Sommige kinderen willen altijd 
hetzelfde eten of op dezelfde manier bereid, op dezelfde plaats aan tafel zitten. In het boek 
“O jee, ik eet” wordt op een duidelijke manier beschreven hoe eventuele eetproblemen op 
een andere manier kunnen worden benaderd. Het probleem met eten heeft vaak te maken 
met sensorische informatieverwerking. Met overprikkeling en onderprikkeling. Dit boek biedt 
verschillende handvatten en ook gerechten die passen bij de gebruikelijke eetpatronen van 
selectieve eters. 

  

 

Vernieuwde website 

Onze vernieuwde website heeft een nieuw onderdeel, te weten een gastenboek. 
Wij zouden het fijn vinden wanneer u uw mening over ( de werkwijze van) stichting Saac 
en/of HVA hier zou willen delen met andere bezoekers van onze website. Het is voor de 
bezoeker van de site, die op zoek is naar een autismebegeleidingshond, fijn om ervaringen 
te lezen van andere mensen. Ook wij als bestuur van stichting Saac en Mariolein van HVA 
zijn benieuwd naar uw mening. 
 

Nilson en Moene 

Sommige van jullie kennen Nilson nog. Nilson was de eerste hond van Mariolein die ze heeft 

ingezet als autismebegeleidingshond. Nilson was in opleiding tot blindengeleidehond maar 

werd helaas afgekeurd. Toen heeft Mariolein Nilson in huisgenomen en hem opgeleid tot 

autismebegeleidingshond voor haar zoon. Nilson was de start van stichting Saac. Nilson was 

de roedelleider en een stabiele factor wanneer er groepstrainingen waren. Nilson hield alles 

in de gaten en zorgde voor rust en orde. Moene kwam in huis en Nilson moest daar aan 

wennen. Hij als oude hond moest plots het huis delen met een nieuwe hond die ook nog 

eens veel wilde spelen. Moene heeft veel kunnen leren van Nilson en een mooiere basis 

heeft hij niet kunnen krijgen. Helaas is Nilson overleden en kan Mariolein terug kijken op een 

geweldige lieve hond. Moene kan het mooie werk van Nilson nu voortzetten.  
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Inmiddels wordt Moene ingezet wanneer het voortraject wordt gestart bij stichting Saac. Op 

deze manier leren de gezinnen wat een autismebegeleidingshond is. Mariolein kan op deze 

manier een beter beeld krijgen wat voor hond het gezin nodig heeft. Dit is erg belangrijk om 

te bepalen waaraan de autismebegeleidingshond dient te voldoen. We hebben gemerkt dat, 

wanneer we op deze manier werken, de hond nog beter zal aansluiten bij de behoefte van 

het gezin.  

 

ADI/ADEu vermelding 

Bij de pluimen en duimendag is al vermeld dat wij bezig zijn met een ADEu/ADI vermelding. 
Het aanvragen hiervan vergt nogal wat werk en we zijn daar op dit moment volop mee bezig. 
Het kan wel een jaar duren voordat deze aanmelding rond is. Zodra wij verder zijn in de 
aanmelding wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Wat is ADI/ADEu? 

Het ADI (Assistance Dogs International) is een internationale vereniging van non-profit 
hulphond-organisaties. 

Het ADI heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van training, plaatsing en gebruik van 
assistentiehonden, evenals het onderwijs van personeel en vrijwilligers. Daarnaast zet het ADI 
zich in voor de wettelijke rechten van personen met een handicap en hun hulphonden. 

Het ADI heeft een uitgebreid accreditatiesysteem. Haar leden moeten blijven voldoen aan de 
hoge standaarden die van hen worden verwacht en zij worden daar regelmatig op getest. 

Het ADEu (Assistance Dogs Europe) is de Europese afdeling van het ADI. 
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Voor meer informatie over ADI en ADEu: 

www.assistancedogsinternational.org 
www.assistancedogseurope.org 
 
 
 

 

 

 

 

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

opnemen met stichting Saac, info@stichtingsaac.nl 
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