
Beste lezer, 

We staan aan de dagen-

raad van een nieuw jaar 

en de calorieën van de 

voorbije feestdagen zijn 

nog aan het verteren wan-

neer ik dit schrijf.  

2016 wordt een bijzonder 

jaar voor Canisha. Op 6 

december mogen we  

immers 5 kaarsjes  

uitwapperen met onze 

staarten. 

Wat staat er op ons feeste-

lijke menu voor dit jaar? 

In 2016 richten we onze 

pijlen onder andere op 

ons project autismehond 

en nog voor het einde van 

het jaar willen we onze 

intrek nemen in een  

definitief centrum.  

Er komen nieuwe pups 

aan en er zullen buddy’s 

afstuderen en aan de rest 

van hun carrière begin-

nen. 

Onze Canisha-familie zal 

groeien en evolueren, 

zoveel is zeker. 

Voortaan zal onze ontbijt-

wandeling op de laatste 

zondag van mei vallen en 

ons jaarfeest op de laatste 

zaterdag van november. 

Dit betekent voor 2016: 29 

mei Ontbijtwandeling en 

29 November Jaarfeest. 

Noteer deze data alvast in 

jullie agenda!" 

Wat verder nieuw is in 

2016, is dit: de Canisha 

Courant. Jullie kunnen ons 

reilen en zeilen ook vol-

gen via deze driemaande-

lijkse nieuwsbrief. 

Lees hier alles over onze 

pups, onze honden in op-

leiding, gastgezinnen, 

ontwikkelingen op be-

leidsniveau en tal van an-

dere leuke nieuwtjes en 

weetjes! 

 

Veerle 

Voorwoord 

Terugblik - In de watten gelegd 

Canisha werd 4 vorig jaar 
en dat mochten we in stijl 
vieren op zaterdag 12 de-
cember. Het leek wel of 
we in de Droomfabriek 
waren beland. Zowel de 
bezoekers als wijzelf, de 
organisatie, werden in de 
watten gelegd in de 
prachtig gerenoveerde 
Wattenfabriek te Herzele 
en het werd een ware  
topeditie in het bijzijn van 

onze meter, Marieke  
Wielemie Vervoort. Een 
gedetailleerd relaas vin-
den jullie op onze website 
(www.canisha.be -  knop 
Jaarfeest) alsook de vele 
foto’s die die avond wer-
den genomen.  

We zijn vereerd dat we 
ook in 2016 voor onze 
speciale feesteditie -  
5-jarig bestaan! - terecht 

kunnen in de  
Wattenfabriek. 

Geniet van de  
sfeerbeelden van 2015 en 
noteer onze afspraak voor 
2016 alvast: zaterdag 29 
november in de  
Wattenfabriek te Herzele! 
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Kalender 

15-17 april 2016:  
CanishArt, een kunstzin-
nig weekend t.v.v. Cani-
sha  
De Poort, Markt 27, 
Wetteren 

zo. 8 mei 2016:  
Diestrictrun,  
monumentenloop te 
Diest, t.v.v. Canisha 

zo. 22 mei 2016: 
Deelname Gent loopt.  
Train the trainers-actie.   
t.v.v. Canisha 

zo. 29 mei 2016:  
Ontbijt met wandeling 

za. 26 nov. 2016:  
Jaarfeest 
5e verjaardag 
Wattenfabriek,  
Solleveld 35, Herzele 

Van puppy 

tot buddy 

Ook benieuwd naar de winnaars van de ballonnenwedstrijd? 

Ontdek het in deze nieuwsbrief! 

 



Voor onze eerste editie, en dus ons 
eerste interview, kunnen we niet an-
ders dan beginnen bij het begin na-
tuurlijk. Bij de man die een pitbull zou 
zijn mocht hij een hond wezen, het 
brein achter de Canisha-cocktail, de 
man die Roger de doe-het-zelver een 
poepie laat ruiken, de alfa van Canisha: 

onze voorzitter, Gerrit Martens. 

Gerrit, hoe ben jij in de wereld van 
de assistentiehond terecht geko-

men? 

“Door een briefje dat tussen mijn 
ruitenwissers stak in 2001”…  

Excuseer? 

“Ja in 2001 staken Diane (n.v.d.r.: 
echtgenote van Gerrit) en ik via de 
hondenclub waar we lid waren een 
handje toe op de Hondsdolle Dag 
(vandaag Natte Neuzen en Dolle Po-
ten). Toen we ’s avonds aan onze auto 
terugkwamen, stak er een briefje tus-
sen de ruitenwisser met een oproep 
naar gastgezinnen. Diane was al even 
vragende partij om een tweede hond 
in huis te halen maar ik vond dat het 
ons aan tijd ontbrak om op een dege-
lijke manier 2 honden te kunnen bie-
den wat ze nodig 
hadden. Ik ben ech-
ter altijd wel sterk 
sociaal geëngageerd 
geweest en de op-
roep naar gastgezin-
nen had een zaadje 
geplant in mijn 
hoofd. We hebben 
eerst ons oor te 
luisteren gelegd bij 
de vereniging die op zoek was en de 
verantwoordelijke was laaiend enthou-
siast. Ze had zelfs al een pup klaar 
voor ons maar we wilden ons niet 
onbezonnen in dit avontuur storten 
dus zijn we eerst nog op vakantie 
vertrokken. Na ons verlof hebben we 
opnieuw contact opgenomen en even 
later hadden we Canelle, een Golden 
Retriever, bij ons thuis rond trippe-

len.” 

Van gastgezin naar oprichter en 
voorzitter van je eigen vereniging, 
dat is toch nog een ferme wande-

ling niet? 

“Jazeker. De verantwoordelijke van de 
vereniging had een goed gevoel bij ons 
en heeft ons onze eerste pup helemaal 
zelf laten afhandelen. We hebben  
Canelle gesocialiseerd, getraind, afge-
werkt en geplaatst bij een jongen van 
12 in Balen (bij Eupen), meer dan een 

fikse wandeling voor ons.  

Ik kreeg algauw meer vrijheid en ver-
antwoordelijkheid en mocht zelf  
regelmatig bezoeken afleggen voor 

eindafwerking en matchings.  

Langzamerhand begon ik ook trainin-
gen te geven en voor ik het wist, was 
ik bestuurslid. De vereniging zat toen 
voornamelijk geconcentreerd in Wal-
lonië. Ik kreeg de verantwoordelijk-

heid voor de werking in Vlaanderen.  

Een self-made man dus? 

In heb nooit specifieke cursussen voor 
de opleiding van assistentiehonden 
gevolgd. Die waren toen trouwens 
ook niet zomaar voorhanden. Daar 
heb ik bij Canisha wel een punt van 
gemaakt: wij hebben nu zelf een cur-
sus, Train the Trainer, die al onze 

trainers dienen te volgen.  

Wat heeft jou gepusht om je eigen 

vereniging op te richten? 

In 2010 werd beslist om afzonderlijke, 
regionale entiteiten op te richten. Zo 
is Os’mose ontstaan in Wallonië en 
heb ik Canisha in het leven geroepen 
in Vlaanderen. Ik werkte toen nog 
fulltime en deed mijn vrijwilligerswerk 

daarboven op maar 
kende de Vlaamse 
markt intussen als 
geen ander. Ik had 
immers ook de 
accreditatie voor 
het Vlaamse luik 

voorbereid. 

Die balans tussen 
gezin, werk en 

vrijwilligerswerk is niet evident 
neem ik aan. Hoe speelde je dat 

klaar en wat bleef je drijven? 

Neen dat is inderdaad niet evident. Nu 
ben ik met pensioen en heeft Diane 
ondertussen wel wat meer dan een 
tweede hond in huis gehad – veel 
meer –, hebben we kleinkinderen en 
groeit Canisha enorm. Het is een 
moeilijke evenwichtsoefening maar 
gelukkig heb ik altijd de steun gehad 
van Diane. En van mijn kernteam. 
Intussen is dat team ook uitgebreid 
met gemotiveerde en bekwame vrij-
willigers en kunnen de taken wat ver-
deeld worden maar op de lauweren 
rusten zit er voor mij niet in. Ik heb de 
indruk dat ik nog minder vrije tijd heb 

nu ik gepensioneerd ben… 

Ik ben altijd enorm sociaal geënga-

geerd geweest, dat blijft me drijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 
combinatie van het sociale aspect en 
bezig zijn met honden. Canisha is mijn 
kindje en ik neem de eindverantwoor-
delijkheid voor alles wat daarmee te 
maken heeft ook erg ter harte. Als 
elke toegewijde ouder werk je hard 
opdat je kind uiteindelijk op eigen 
benen kan staan en met ons huidig 

team begint dat al aardig te lukken.  

Je hebt nu 15 jaar ervaring. Welke 
hond of leuke anekdote is jou het 

meeste bijgebleven? 

Oh, da’s een moeilijke… Ik kan boe-

ken vol schrijven. 

Eentje uit het recente verleden mis-
schien: ik had een hondje geleerd om 
alles dat viel op te rapen voor haar 
dove baasje. En de hond raapte ook 
werkelijk àlles op. Tijdens een training 
in een shopping center liet een dame 
die voor ons wandelde haar porte-
feuille vallen. De hond pikte die on-
middellijk op en ging ze afgeven aan 

haar eigen baasje. Hilariteit alom dus. 

Wees gewaarschuwd dus iedereen en 
houd die portefeuilles in de gaten: 

onze honden zijn heel goed opgeleid!  

De hond die ik nu het meest koester 
is Xena onze demohond, die voor de 
rest van haar leven bij ons blijft. Ze is 
mijn (ons) maatje die dagelijks assis-
tentiewerk verricht omdat ze het zo 
leuk vindt. Daardoor gaan onze de-

mo’s ook zo gemakkelijk. 

Aan de tand gevoeld... 

“Er stak eens een briefke tussen 

de ruitenwissers…” 

CANISHA COURANT 
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EDITIE 1  

weken bij een door ons geselecteerd 
gastgezin gaan waar ze tot de leeftijd 
van 16 weken (en langer dan dat na-
tuurlijk) volop gesocialiseerd worden. 
Vakliteratuur en deskundigen zijn het 
erover eens dat de periode van onge-
veer 5 tot 16 weken de belangrijkste 
tijd is voor socialisatie van de pup. 
Alles wat de pup binnen die periode 

leert kennen (of niet), 
is verworven voor de 
rest van zijn leven - in 
goede en in slechte 
zin. Wij kunnen die 
periode dus absoluut 
niet missen in de oplei-
ding tot assistentie-
hond. Onze buddy’s 
worden immers ver-
wacht overal mee te 
kunnen met hun baas-
jes zonder al te veel 

stress.  

Degelijke fokkers in België werken 
met jarenlange wachtlijsten en hebben 
l’embarras du choix - ze hebben de luxe 
om te kunnen kiezen uit de vele greti-
ge aanvragers van een pup. Waarom 
zouden ze immers voorrang verlenen 
aan een vereniging zoals de onze die 
zo goed mogelijke pups zoekt voor, 
laten we eerlijk zijn, een zo laag moge-
lijke prijs. Kwaliteit heeft zijn prijs en 

Canisha is meer dan bereid om die te 
betalen maar zolang in België geen 
overheidssteun wordt gegeven aan 
assistentiehonden blijft het omzichtig 
omspringen met onze centen. En aan 
ons principe dat we onze honden 
gratis ter beschikking stellen van onze 
aanvragers zullen we in geen geval 

tornen!  

BADF, Belgian Assistance Dog  
Federation, ijvert om voor de erkende 
assistentiehondenverenigingen die lid 
zijn van BADF een uitzondering te 
krijgen op de invoeringsregeling voor 
pups zodat verenigingen zoals de onze 
wél pups uit onze buurlanden zoals 
Nederland en Frankrijk mag invoeren 
vóór hun 16 weken. Momenteel ligt er 
een mooi voorstel op tafel, waaraan 
weliswaar strikte voorwaarden zullen 
worden verbonden zodat het dieren-
welzijn prioritair blijft. Streng maar 

rechtvaardig.  

Canisha stemt alvast voor! 

Wordt vervolgd... 

De voorbije jaren heeft broodfok al 
heel wat stof doen opwaaien - om 
maar niet te spreken van heuse zand-
stormen. Het dierenwelzijn lijdt 
enorm onder broodfok en daarom zijn 
we met zijn allen natuurlijk blij dat 
sinds de komst van een minister voor 
Dierenwelzijn dit heikele punt ook 
daadwerkelijk wordt aangepakt. On-
der andere via een 
nieuwe regelgeving 
die stelt dat pups 
niet langer mogen 
ingevoerd worden 
in België voor hun 
16 weken, namelijk 
voordat hun rabi-
ësinenting in orde 
is. Deze nieuwe 
regelgeving heeft 
het leven van 
broodfokkers sinds-
dien een pak moeilijker gemaakt, wat 
we alleen maar kunnen bejubelen. 
Maar voor de verenigingen van assis-
tentiehonden is er een keerzijde aan 
die medaille. Dit betekent immers dat 
de vijver waarin we allemaal naar nieu-
we pups vissen, plots veel kleiner 
wordt. Bij Canisha zoeken we onze 
fokkers erg zorgvuldig uit en testen 
we onze pups graag op de leeftijd van 
7 weken. Het is van primordiaal belang 
dat de pups vanaf de leeftijd van 8 

“Hoe kan ze vertalen als ze blind is?”, 
overhoorde ik een van mijn nieuwe 
collega’s vragen aan een van mijn col-
lega-vertalers. 
Hier moest ik heimelijk om gniffelen. 
Net zoals die keer dat een medetrein-
reiziger me vroeg of hij mijn tassen 
kon dragen en me een arm aanbood 
om me naar een zitplaats te brengen.  
Een goedbedoeld gebaar dat in deze 
tijden van onverdraagzaamheid en 
onbegrip welgekomen is. Maar over-
bodig in mijn geval. Ik ben geenszins 
blind. 
Al menigmaal heb ik aan mijn bezorg-
de medemens uitgelegd dat dat hondje 
aan mijn zijde bij mij in opleiding is om 
assistentiehond te worden voor ie-

mand met een fysieke beperking.  

Blindengeleidehonden leren voorna-

melijk trajecten aan. Ze leren hoe 
ze hun toekomstige baasje van thuis 
naar de winkel en terug krijgen, of 

naar het werk, de bakker, enz. 

Onze assistentiehonden leren om 
hun toekomstige baasje te helpen 
bij dagdagelijkse taken en handelin-
gen zoals spullen oprapen en aan-
reiken, boodschappen uit rekken 
nemen, deuren openen en dicht-
doen, sokken en broeken uittrek-
ken, de was in de wasmachine stop-
pen, de rolstoel halen, …  

 

Maar misschien moeten we toch 
ook maar eens overwegen om onze 
assistentiehonden te leren ons thuis 

te brengen van het café? 

Veerle 

Politiek nieuws: grenzen opengesteld bij uitzondering 

 

Onze vijver om te vissen naar 

pups wordt weer wat groter... 
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Uit het leven gegrepen 

Blindengeleide- versus hulphond 

KEN JIJ EEN BONAFIDE FOKKER WAAR CANISHA BIJ TERECHT KAN VOOR PUPS, MAIL NAAR  

INFO@CANISHA.BE 

(gezochte rassen zijn voornamelijk maar niet uitsluitend: Golden Retriever, Labrador, Labradoodle, Labernese, 

Spaanse Waterhond, …) 



EDITIE 1  

Weetjes 
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Krijgen we nog een winterprik of 
niet? Het is een ‘hot’ topic deze 
dagen. We schrijven maandag 25 
januari wanneer we genieten van 
de eerste lentedag van het jaar… 
De meeste honden vinden het 
heerlijk om in de sneeuw te ravot-
ten en blaadjes en andere schat-
ten op te delven van onder dat 
witte dek. Sneeuw of geen 
sneeuw dit jaar, we willen we de 
hondenbaasjes onder jullie toch 
nog even waarschuwen voor en-
kele gevaren die al die winterse 
pracht met zich kan brengen voor 
onze viervoeters. 

Pas op voor zoutvergif-
tiging 

Kan jouw Kasper ook zo met bui-
tengewone toewijding zijn poot-
jes liggen schoon likken na een 
heerlijke wandeling in de 
sneeuw? Je zou hem punten ge-
ven voor netheid maar let ermee 
op want in de winter wordt zout 
gestrooid om gladheid te voorko-
men. Deze pekel kan aan de po-
ten van een hond blijven kleven 
en als je hond hier erg veel van 
binnen krijgt, dan kan dat zelfs 
fatale gevolgen hebben. Hij zal er 
op zijn minst een onaangenaam 
gevoel aan overhouden. Zout 
wordt bij honden immers ook 
gebruikt als braakmiddel. 

Maak zelf dus zijn pootjes en 
vacht schoon bij thuiskomst. Niet 
alleen goed voor je vloer, ook 
voor je lieverd. 

Vaseline  

Als je ooit op zand of zout hebt 
gestapt met blote voeten, dan 
weet je dat dat niet de meest aan-
gename gewaarwording is. Ook 
niet voor je viervoeter. Je kan de 
voetkussentjes van je hond be-
schermen tegen wondjes of kou-
de dor voordat je naar buiten de 
poten in te smeren met vaseline. 
Na een wandeling doe je er goed 
aan de poten schoon te maken 
met lauw water.  

Zorg ervoor dat je hond 
niet nat wordt 

Een natte hond kan makkelijker 
onderkoeld raken. Voorkom dus 
gesmolten sneeuw of water in de 
vacht. 

Begeef je niet op glad 
ijs 

Ben je zelf al eens uitgegleden 
over een ijsplek? Je kan je aardig 
bezeren nietwaar? Met die onge-
wenste spagaat beland je algauw 
in het ziekenhuis. Onze viervoe-
ters staan iets stabieler op hun 
poten dan wijzelf maar toch kun-
nen ze uitglijden. Ze kunnen hun 
gewrichten, botten of spieren 
blesseren. Daarnaast loop je het 
gevaar dat je hond door het ijs 
zakt. Houd je hond aangelijnd als 
je vreest dat hij achter die vogel 
aan zal gaan over een bevroren 
vijver. 

Houd je hond warm 

Moet dit echt gezegd hoor ik je 
denken… Maar we staan er niet 
altijd bij stil dat onze vriend ook 
koud kan krijgen. Of beter: we 
staan soms te lang stil. Houd je 
hond buiten in de vrieskou in be-
weging, dan blijft hij warm. Voor 
honden met een korte vacht en/of 
kale buik kun je eventueel een 
hondenjasje aanschaffen. 

Verlichting 

We balen er allemaal van: in de 
wintermaanden is het vaak al om 
vijf uur ‘s avonds donker. Als je in 
het donker gaat wandelen met je 
viervoeter, denk er dan aan om 
hem of haar een reflecterend vei-
ligheidshesje aan te trekken, een 
reflecterende halsband of een 
knipperlichtje. En vergeet natuur-
lijk ook niet jezelf assorti aan te 
kleden! 

Een korte coupe 

Tussen de voetzolen, aan de ach-
terkant van de poten en onder de 
buik hebben sommige honden-
rassen lange haren. Er kunnen 
zich sneeuwklompjes gaan vast-
hechten aan de lange vacht en dit 
voelt erg ongemakkelijk aan. Het 
bemoeilijkt vooral het lopen als 
er sneeuw- en ijsklompjes onder 
de voetzolen vastkleven. Knip 
daarom overtollig haar weg om 
dit te voorkomen.  

Mochten er toch nog klompjes 
sneeuw aan de vacht vast kleven, 
knijp ze dan stuk. Probeer ze 
nooit los te trekken!  

 

(bron: doggo.nl) 

 



Canisha’s nieuwjaarsbrief 

 
Op zaterdag 30 januari las VZW Canisha haar nieuwjaarsbrief voor tijdens de nieuwjaarsreceptie die ze 
aanbood aan haar gastgezinnen, trainers, bestuursleden, aanvragers, sponsors, vrijwilligers en iedereen die 

iets betekent voor Canisha.  

De zaal De Poort in Wetteren werd voor de gelegenheid nog eens getooid in een eindejaarskleedje en bij 
een rijkelijk aanbod van tapjes en drankjes konden de aanwezigen tevreden terugblikken op een heel suc-
cesvol 2015 en vooruitblikken op het spannende 2016 met zijn nieuwe pups, nieuwe gezichten, nieuwe 

projecten zoals het autismeproject, nieuw centrum, nieuwsbrief, … 

 

Ook burgemeester Alain Pardaen kwam samen met ons toasten op onze toe-
komst. We danken hem en zijn vrouw voor hun steun en hopen ook in 2016 
onze goede samenwerking met de gemeente Wetteren te kunnen verder 

zetten. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden traditioneel ook de winnaars van de 

lichtballonnenwedstrijd bekend gemaakt en ontvangen zij hun prijs uit handen 

van onze voorzitter. 

Wie de gelukkigen waren, leest u op de volgende pagina... 

 

Fotohoekje 

CANISHA COURANT 
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Niks zo goed voor onze moraal als een leuke 
foto of herinnering. Heb je een kiekje van je 
viervoeter dat je met ons wil delen? Stuur je 
foto’s in naar info@canisha.be met de ver-
melding “Fotohoekje Canisha Courant” en wie 
weet siert jouw viervoeter wel onze pagina’s in 
de volgende editie! 
Voor deze eerste editie heeft onze redactie de 
vrijheid genomen om er zelf eentje te kiezen. 

Kijk mee en geniet. 



Wie heeft het meest avontuurlijke ballonnetje opgelaten?! 

Voor ons Jaarfeest 2015 hebben jullie maar liefst 180 lichtballonnen gekocht. Het leverde niet alleen een prachtig spektakel 
op de dag zelf maar nu kunnen we ook eindelijk bekend maken wie de gelukkige winnaars zijn van de wedstrijd die we eraan 
gekoppeld hebben, welke drie ballonnen er dus het verste zijn geraakt en waarvan het wenskaartje naar ons werd terugge-
stuurd. 

En er zaten enkele heel avontuurlijke ballonnen tussen! 

We houden jullie niet langer in spanning. Op 21 januari werd de ballonnenwedstrijd van ons jaarfeest afgesloten en heeft 
onze jury de eindscore kunnen bepalen. 

Onze gelukkige winnaars zijn: 

1. Ingeborg Verhoeven – kaart gevonden nabij Ostrov in Tsjechië – 642 km. Zij wint een reischeque twv € 175. 

2. Kristien Meewis – kaart gevonden nabij Thüringen in Duitsland – 578 km. Zij wint een dameshorloge twv € 150. 

3. Lutgarde Van Impe – kaart gevonden in Dornburg-Camburg in Duitsland – 548 km. Zij wint een boormachine. 

 

Niet alle ballonnen zijn over de grens geraakt. Het kaartje dat het dichtstbij werd gevonden en aan Canisha werd terugge-
stuurd, staat op naam van Elien Allaert en werd gevonden op 571 m van de Wattenfabriek. Een welgemeende dankjewel aan 
Elien ook en hopelijk waag je volgend jaar opnieuw je kans. 

Vindplaatsen van onze ballonnen. 

Hoofdwinnares Ingeborg Verhoeven besloot echter om haar prijs niet 
mee naar huis te nemen en deze weg te schenken. Haar keuze viel op 
onze medewerkster Katrien Hoefman. Katrien is een van de kernvrij-
willigers die zich al jaar en dag inzet voor VZW Canisha samen met 
haar buddy Eager en zal dankzij deze reischeque met volle teugen kun-

nen genieten van een break na een heel druk en medisch zwaar jaar. 

Vanwege het hele Canisha-team een welgemeende dankjewel Ingeborg 

voor dit mooie gebaar en geniet ervan Katrien! 



 

VZW Canisha 

Kortewagenstraat 60B 

9230 Wetteren 

Canishafoon: 0471 20 22 75 

info@canisha.be 

Van puppy tot buddy 

ASSISTENTIEHONDEN 

Bezoek ons op het web: 
www.canisha.be 

of via onze Facebook-

pagina! 

BEDANKT 
  

aan allen die ons in 2015 gesteund hebben als 
gastgezin, trainer, vrijwilliger... of ons een  

financieel duwtje in de rug gegeven hebben via de 
puppy-actie, via een particuliere gift, door deel te 

nemen aan onze ontbijtwandeling of ons jaar-
feest, door een inzameling te houden, door een 
actie te organiseren via Music for Life, door je  

serviceclub te motiveren om ons te steunen enz.  
 

2015 was een goed jaar,  
laat 2016 nog beter worden  

 

Speciale dank aan: 

 

Onze dierenarts Wivine Bogaert 

& 

 

 

 

Colofon 
 

Verantwoordelijke uitgever VZW Canisha 

 

Eindredactie  Veerle Geirnaert (veerle@canisha.be) 

Illustrator  Annemie De Paepe (annemie@canisha.be) 

Jaargang 2016, editie 1 

 

 

Gezocht: 

Kruip je graag in de pen, heb je tips, een voorliefde voor fotografie, … en wil je meewerken aan de Canisha Courant, ook 

al is het eenmalig, we horen het graag! Mail naar: veerle@canisha.be. 


