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Hoe een hond kan
helpen bij PTSS
•

Judy, de enige hond die tijdens de Tweede Wereldoorlog officieel een
krijgsgevangene was in een jappenkamp, is misschien wel het mooiste
voorbeeld van hoe een hond steun kan bieden in moeilijke tijden. Samen
met de gevangenen werd Judy blootgesteld aan beestachtige wreedheden
waar velen aan ten onder gingen. Maar de band die de soldaten met Judy
kregen, gaf hun de moed om dit alles te doorstaan. Ze probeerden
allemaal om Judy ongehavend door de ontberingen te loodsen en
vergaten daarbij hun eigen leed. Dat was hun redding. 1)
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Steun het onderzoek
Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter
geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun het onderzoek.
Ga naar www.vriendendiergeneeskunde.nl/hulphonden voor
meer informatie.
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1) Dit fragment is afkomstig uit het boek Geen betere vriend van Robert Weintraub (2017)
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