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In het dorpje Laukkuluspa rijd ik het terrein op van het bedrijf van Ylva Forssen: Husky Home. Het

opgegeven adres klopt moor ik vraag me toch echt of of ik wel goed zit. Er is mij verteld dot Ylva,

op deze weidse plek can de rivier, 44 husky's houdt. Hoe is het don mogelijk dot je hier een speld

kunt horen vallen?

 

MINDFULNESS OP EEN ZWEEDSE HUSKYFARM:

”BEN JE HELEMAAL ZEN, DAN WORDEN DE HONDEN DAT OOK”

odrq ii< uit de auto stap, komt

een Jong wit hondJe me i<wis-

pelend verwelkomen, gevolgd

door ziJn bOOSJe Ylva en medewerk-

ster Ellen. Acm de rechterzine van het

terrein stqcm riJen kennels. De mees-

te honden Iiggen te slqpen, een pcmr

vien/oeters 90cm rechtop zitten en kiJ-

i<en me nieuwsgierig 0cm. |i< ben v0i<er

op husky farms geweest, mam dam

i<on Je e|i<00r niet verstqcm door 0| het

geblaf. anrom het er op Ylvq's farm

heel cmders 0cm toe gaqt, wi| ze me

graag vertellen.

”|i< ben altin gei< geweest op husky’s”,

zo begint Ylvq. Op een dag ging ii<

i<iJi<en bi} een hondensleecompetitie.

Zoals altin 0cm de start, blaften de

honden als een gek. Behalve de hus-

ky’s van het Finse team; die Iagen heel

rustig in de sneeuw te wachten op het

sein voor vertrek. Deze honden waren

niet alleen vee| kalmer, ze wonnen de

wedstrin 00k nogi N0 afloop ben ii<

met de eigenqar 90cm praten. ZiJn ge-

heim.7 Hi} bleei< met ziJn honden 0cm

mindfulness te doen.”

”IK WORD GESTREST

ALS HONDEN CONSTANT

BLAFFEN, ZEKER ALS JE

ER 44 HEBT"

Toen Ylva in 2015 hqar eigen husky-

farm begon, wilde ze dat ham honden

zich net 20 kalm zouden gedragen

als die van het Finse team. ”|i< word

gestrest als honden constant blaf‘fen,

zo wilde ii< geen farm runnen. |i< ben

me dqarom 90cm verdiepen in mind-

fulness en volgde cursussen 'nqtu-

rql leadership'. Dam leerde ii< dqt de

honden graqg bi} Je willen ziJn als Je

zelf kalm bent en Je ze een veilig ge-

voel geeft. Schreeuwen heeft geen

zin, ze snappen de emotie boosheid

niet. En als Je schreeuwt, dcm ben Je

zelf gestrest waardoor de honden dat

00k worden. Steri<er nog, als ii< een

slechte bui heb of gespcmnen ben,

dcm merkJe dqt in een kennel: de hon-

den 90cm geIiJi< bqu‘fen en vechten.”

De methode die Ylva en Ellen toepas—

sen, heeft dus te maken met mindful-

ness. Mam Ylva gqat verder. Op hqar

site is 00k te lezen dat ze met de hon-

den 0cm yoga doet en ze massages

geef‘t. |i< i<cm het me amper voorstel-

Ien. ”Dat i<cm ii< het beste uitleggen

in de kennels”, zegt Ylvq. De honden

vinden me mam wat interesscmt,

snuf‘felen 0cm me en springen vroIiJk

tegen me op. Ze onderzoeken me

00nd0chtig en wanneer ii< ze begin

te Gaien word ii< overladen met hon-

denliefde. Het wordt me een beetJe

te vee| van het goede. Ylva vraqgt of

ii< me op een punt wi| focussen en 0|

miJn gedqchten wi| Ioslaten. |i< mag

geen 00nd0cht meer 0cm de honden

schenken. Z0 stqcm Ellen, Ylva en ii<

een minuutje stil. Tot miJn verquing

90cm de honden n0 eni<e|e secon-

den 0| om ons heen Iiggen. ”Je ziet”,

Iegt Ylva uit, "Jij was enthousiqst en

dat bracht Je over op de honden. Ze

voelden JOUW opwinding. Nu Ji} rus-

tiger bent, ziJn de honden dat 00k.”

Natuurlijk ben ii< benieuwd hoe het 

eracm toe gqat als een hond 0cm

yoga doet. ”Z0 |etter|iJi< moet Je het

niet nemen, een 'neerwaartse hond-

houding' zullen ze niet op comman-

do doen”, Iacht Ylvq. We strei<i<en en

buigen de poten, de nei< en de rug.

TerwiJI we dat doen checken we ge-

iiJi< alle |edem0ten en gewrichten.

N0 de lunch nemen we wat honden

mee de heuvel op. Een activiteit die

de gasten hier in de zomer kunnen

boeken. Zei<er de moeite waard want,

buiten de en/qring met dit honden-

ms, heb Je vcmaf de top een gewel-

dig uitzicht. Tinens het uitrusten van

de wandeling begint Ylva een van

de honden te masseren. De poten,

de rug, de buik, e|i< plei<Je komt 0cm

bod. De witte hond ontqunt zich,

gqat eerst zitten, een halve minuut

later Iigt hi} languit. Hi} is 20 relaxed

dat hi} zelfs ziJn ongelooflijke Iange

tong ontspannen uit ziJn mond Iaat

hcmgen. Het is een geweldig gezicht.

”KiJk”, chht Ellen, ”het is een wisseI-

werking. Alsie nqar die hond i<iJi<t, dcm

word Je dam toch helemqql zen van!”


