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Grenzen
verleggen
‘Grote dank
aan iedereen
die bijdraagt
aan ons werk’

Het voorwoord voor dit jaarbericht schrijf ik in een vreemde
periode. Het is half mei: coronacrisistijd. Na twee maanden
kunnen we eindelijk weer wat activiteiten opstarten,
uitbreiden en voorbereiden. Binnen de grenzen van het
overheidsbeleid uiteraard. Niets is meer normaal. De crisis
maakt ook inventief. We hebben allerlei wegen gevonden
om ons werk ook in deze tijd zo goed mogelijk te blijven
doen. Maar we lopen achterstand op. En daarmee weten
we nu al dat 2020 een totaal ander verloop zal hebben dan
2019, waar we in dit jaarbericht op terugkijken.
Ook in 2019 groeide het aantal cliënten met een KNGFhond. We kunnen steeds meer mensen helpen, dankzij de
financiële steun van onze donateurs en sponsoren. Zonder
deze steun kunnen wij ons werk niet doen. Dat geldt ook
voor de belangeloze inzet van onze puppypleeg- en
fokgastgezinnen en alle vrijwilligers die ons bijstaan in het
werk. Al deze steun en inzet is van onschatbare waarde
voor KNGF Geleidehonden. Grote dank aan iedereen die
bijdraagt aan ons werk.
Debby Buis is een van de cliënten die in 2019 een
blindengeleidehond van ons ontving. ‘Zonder Tarka had ik
nooit een baan zo ver weg kunnen accepteren’, vertelt
Debby, die een veeleisende baan in het onderwijs heeft.
Door Tarka wordt reizen voor haar gemakkelijker en houdt
ze genoeg energie over voor haar baan. Dat is zó mooi.
Onze honden bieden mensen met een beperking ruimte,
energie en mogelijkheden om volop deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Dát is waarvoor we ons mooie werk
doen. En het kan alleen dankzij de steun van zo veel
mensen! Met elkaar komen we ook het moeilijke jaar 2020
wel door, dat weet ik zeker.
Samen verleggen we grenzen!

Onze honden in 2019

Onze honden maken iedere dag hét verschil voor mensen
met een visuele, lichamelijke of psychische beperking.
In 2019 namen we

131 honden in

37

fokteven

opleiding. Het aantal actieve teams van hond

724, met
496 blindengeleidehonden, 49 autismegeleidehonden, 45 assistentiehonden,
67 buddyhonden PTSS en 67 buddyhonden
en baas is gegroeid tot

163

6

zelfgefokte
pups

aangekochte
pups

22

geboren
nesten

voor kinderen. Al onze honden en hun bazen

169

kunnen rekenen op jaarlijkse nazorg.
Labrador retrievers, golden retrievers, Duitse
herders en kruisingen van deze rassen zijn het
meest geschikt om op te leiden als geleide-

totaal aantal
pups

hond. Deze honden werken graag voor een
baas en zijn daarnaast groot genoeg om hun
baas te begeleiden.
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buddyhonden
PTSS
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assistentiehonden

112

afgeleverde combinaties

4

autismegeleidehonden

75

blindengeleidehonden

22 nesten
geboren met een totaal van 163 pups. De

Er werden bij onze fokgastgezinnen

pups krijgen zo de beste start in een prettige,
huiselijke omgeving. Na een week of zeven
verlaten ze het nest en krijgen ze een liefdevolle opvoeding bij een puppypleeggezin.

185 puppypleeggezinnen voedden onze
pups toegewijd en geheel belangeloos voor
ons op, ter voorbereiding op hun opleiding. Zij
werden in totaal

Meta Neeleman,
directeur-bestuurder KNGF Geleidehonden
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14

dekreuen

1.716 keer bezocht door

onze instructeurs.
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bezoek toen Olina opeens begon te janken.
Ik dacht: ze moet uit. Mijn man is toen met haar naar
buiten gegaan. Uiteindelijk bleek ik een hitteberoerte
te krijgen. Achteraf dacht ik: dat was natuurlijk wat
Olina aanvoelde.’

‘Ik kan het zo moeilijk onder
woorden brengen, maar ze
is écht mijn verlengstuk’
Samen naar buiten is genieten

‘Samen één met
mijn assistentiehond’
Karen van Workum rekent al
anderhalf jaar op de steun van
haar assistentiehond Olina.
Waar Karen gaat, is Olina en
andersom. ‘Ik had niet kunnen
bedenken dat ik zo kon
samensmelten met een hond.’

‘D

oor een incomplete (partiële) dwarslaesie heb ik een assistentiehond
nodig’, begint Karen. Het ruggenmerg
van Karen is gedeeltelijk beschadigd. Dat zorgt
voor veel pijn. ‘Ik kan lopen, maar kleine stukjes.
Buitenshuis verplaats ik me grotendeels in een
Canta of in een scootmobiel. Mijn aandoening is
progressief; ik ga steeds verder achteruit. Op dit
moment zit ik 99% van de tijd in een rolstoel of
relaxstoel.’
Karen treft het met haar assistentiehond. ‘Olina is
een schat van een hond. Ze helpt mij met dingen
van de grond oprapen en ze geeft dingen aan,
zoals de afstandsbediening of mijn telefoon. Ze
maakt deuren open en dicht, haalt was uit de
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wasmachine. Ze helpt me met boodschappen
doen en pakt alles voor me wat in de lage schappen ligt. Ze vindt het allemaal leuk om te doen.
Alhoewel, de was is niet haar favoriete onderdeel.
Dat ze me helpt bij de praktische dingen is gewoon
heel fijn. Dat scheelt me zo veel energie. En dat
niet alleen: ik kan dingen echt niet meer. Als mijn
bril van mijn neus valt, wat regelmatig gebeurt, en
ik ben alleen thuis, dan zou ik de hele dag zonder
bril moeten doorbrengen. Bukken kan ik niet.’

Blij met emotionele steun
Olina is dus helper, signaleerder én maatje.
Karen: ‘Waar ik het meest blij mee ben, is haar
emotionele steun. Ze is altijd bij mij. Ze voelt goed
aan hoe het met me gaat. Als ik veel pijn heb en
moe word, pakt ze voorzichtig mijn hand met
haar bek, zo van: kom, we gaan liggen. Dat vind ik
zo bijzonder. Op goede dagen wil ik nog weleens
over mijn grenzen heen gaan en alles doen wat
me op andere dagen niet lukt. En het lijkt wel of
ze ook een signaalfunctie heeft ontwikkeld. Een
paar maanden geleden gingen we bij vrienden op

Dankzij haar assistentiehond komt Karen veel meer
buiten. Ze moet Olina immers uitlaten. ‘Doordat ze
me zo goed helpt, heb ik daar de energie voor. Dan
pakken we de scootmobiel en maken we hele ritten
samen. Dat is dik genieten. Ik kan het zo moeilijk
uitleggen, maar ze is echt mijn verlengstuk. Ze gaat
waar ik ga. Als ik ga slapen ligt ze in haar mand naast
het bed. Als ik ga douchen staat ze voor de deur te
wachten om mijn kleren en sloffen aan te geven. En
dan pakt ze de vieze was van de grond. Het is bijna of
we samen één zijn. Het is apart hoe we zo hebben
kunnen samensmelten. Ik heb mijn hele leven
honden gehad. Mijn eerste eigen hondje zal altijd een
apart plekje in mijn hart hebben, maar toch is het niet
te vergelijken met wat Olina voor mij is.’

Olina is enige voordeel van beperkingen
Als de man en twee pubers van Karen de deur uitgaan
is het voor hen een hele geruststelling dat Olina er is
om Karen te helpen. ‘Voorheen waren ze vooral bezig
om ervoor te zorgen dat ik alles bij de hand had
voordat ze weggingen. Nu zijn ze vooral bezig met
zichzelf klaar te maken. Laatst waren we met elkaar
naar het strandje vlak bij ons huis. Olina kan dan
heerlijk loslopen. Ze is dan echt een extra gezinslid
waarmee wordt gespeeld en waar we allemaal van
genieten. We zijn allemaal gek op haar. Ik zou haar
voor geen goud meer willen missen. Ik zeg altijd:
“Olina is het enige voordeel wat mijn beperkingen mij
heeft opgeleverd. Dan had ik die bijzondere band met
deze hond niet gekend.”’

Andere bazen
over hun hond
Debby over haar
blindengeleidehond
‘Zonder mijn geleidehond Tarka had ik
nooit deze baan in het onderwijs kunnen
accepteren. Als ik de reis van Hoorn naar
Heemskerk met een taststok moest
afleggen, zou ik kapot zijn als ik op mijn
werk aankwam. En dan moet de
werkdag nog beginnen.’

Arjan over zijn
buddyhond PTSS
‘Alle therapieën hebben niet geholpen. De
klachten, angsten en herbelevingen gaan
nooit weg, maar met Quiby erbij wordt
het een beetje meer leefbaar. Ik ben blijer
met hem dan met de hoofdprijs van de
Staatsloterij.’

Max over zijn buddyhond
‘Het leukste van Volta? Dat ze lekker
zacht is, van knuffelen houdt en superblij
is als ik uit school kom.’ Golden retriever
Volta is een knuffelkont. Als KNGFbuddyhond is het haar taak om Max, die
blind is, te laten wennen aan honden in
aanloop op een toekomstige
geleidehond.

Moeder Jantien over
hun autismegeleidehond
‘Nayan past perfect bij ons. Ze blijft
kwispelen, geeft nooit een snauw en is
altijd rustig. En dat kunnen we in ons
gezin, waar de spanning soms hoog
oploopt, goed gebruiken. Het lijkt wel of
niet alleen Quinten, maar álle
gezinsleden meer zijn geaard sinds we
haar in huis hebben.’

GELEIDEHOND.NL
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Uitgelicht in 2019

Koninklijke hulde voor trouwe vrijwilligers

In juni regende het lintjes bij KNGF. Vijf “hondstrouwe” vrijwilligers
kregen een Koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor onze pups. Samen hebben deze gezinnen 82 pups opgevoed en tien nesten met geleidehondenpups geholpen op de wereld te
zetten.
In november ontving ook ambassadeur Cees Smit een lintje, onder
andere vanwege zijn verdiensten voor onze organisatie. Als ervaringsdeskundige met een blindengeleidehond gaf hij door het hele land vele
lezingen over KNGF.

Deur staat op kier voor
geleidehond

Ondanks de wettelijke bepaling dat een geleidehond
altijd welkom is, geeft 40% van de ondervraagde
geleidehondenbazen aan in een jaar tijd ergens te zijn
geweigerd. Dit blijkt uit onderzoek dat Ditmeijers'
Research uitvoerde in opdracht van KNGF
Geleidehonden en dat begin 2019 werd gepubliceerd.

Eerste buddyhond in
gezinsvervangend huis

KNGF Geleidehonden heeft in juli 2019 in
het Heppie (t)Huis, een gezinsvervangend
huis van stichting Het Vergeten Kind, een
buddyhond geplaatst. De eerste
bevindingen zijn positief: Douchka draagt
bij aan de huiselijke sfeer en de kinderen
ervaren plezier en vinden steun bij de
buddyhond.

Met Hulphond Nederland
op Veteranendag

Tijdens de Nederlandse Veteranendag
bemanden we voor het eerst samen
met Hulphond Nederland een stand.
Op het gebied van kennis delen en
thema’s als toegankelijkheid werkten
we al vaker samen. Gezamenlijk optrekken als opleiders van PTSS-hulphonden
tijdens het jaarlijkse evenement voor
veteranen beviel beide partijen goed.

Foto: Het Vergeten Kind

Helden door de
Modder VIPS
In het SBS-programma legden tien teams
(met een BN’er samen met een goede vriend
of vriendin, een fan en een ervaren obstacle
run-specialist) het loodzware Strong Viking
obstacle run parcours af in Spaarnwoude. De
obstacle run staat symbool voor de
hindernissen die mensen met een beperking
met hulp van hun geleidehond overwinnen.
Het programma bestond uit vier afleveringen.

Halloween hondentocht

Het afgelopen jaar organiseerden we voor de derde keer een Halloween Hondentocht. Ruim 500 gesponsorde honden liepen met een lichtgevende halsband de spookachtige vijf
kilometer door een sfeervol schemerig Amsterdamse Bos. De opbrengst bedroeg € 31.728,-.
Het totaalbedrag ging naar de opleiding van onze honden.

Fokspecialisten op
bezoek in Amstelveen
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Foto: Reinier Bergsma

Op fokgebied werken we nauw samen
met buitenlandse collega-scholen, veelal
digitaal. Eens in de zoveel tijd komen we
samen, zoals in april 2019 in Amstelveen.
Alle Europese geleidehondenscholen
hebben daar afgesproken hun gegevens
over de fokhonden, zoals stambomen en
eigenschappen, in een internationale
database op te nemen.

GELEIDEHOND.NL
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Ook voor bazen

Trainer haalt het beste
in de hond naar boven

• Naast honden opleiden, kunnen
cliënten ook rekenen op voor- en nazorgbezoeken en instructies. In 2019
brachten onze instructeurs met elkaar
iets meer dan 2.000 bezoeken aan
toekomstige en bestaande cliënten.

‘KNGF-honden zijn heel gemotiveerd’, stelt Menno Mons.
‘Ze willen graag en vinden leren leuk.’ Menno kan het vergelijken, want voor hij in oktober 2019 trainer werd in Amstelveen,
werkte hij lang bij andere geleidehondenscholen.
KNGF Geleidehonden leidt niet alleen honden op,
maar ook trainers. Meestal duurt zo’n traject drie
jaar, van leerling-trainer tot instructeur, maar
Menno heeft zo veel ervaring dat hij een verkort
traject doorloopt. Op dit moment traint hij de
labradorzusjes Urza en Usmay. ‘Ik ben aan het
uitzoeken of Urza assistentiehond kan worden. Zij
vindt het erg leuk om te apporteren, dingen van de
grond op te pakken en deze aan te geven. Als we
dat verder ontwikkelen kan ze straks iemand in een
rolstoel helpen. Het kan ook nog dat ze buddyhond
wordt voor een kindje met autisme. Haar zus Usmay
is al ver in haar opleiding tot blindengeleidehond.
Usmay wil haar taak graag goed doen en is echt een
doorzetter. Ze doet het serieus én met plezier.’

Karakter hond leidend
Al snel na zijn start viel het Menno op dat KNGF
Geleidehonden anders kijkt naar leerlinghonden dan
hij gewend was. ‘Bij mijn vorige werkgevers keken we
vooral naar de technische uitvoering van het geleidewerk; bij KNGF is het karakter van de individuele hond
meer leidend. Wat heeft déze hond nodig om uit te
groeien tot een goede blindengeleide- of assistentiehond? Je bouwt de training op rond de persoonlijke
eigenschappen van de hond. Ik vind dat geweldig. Als
je de individuele hond als uitgangspunt neemt,
begrijp je waarom hij iets wel of niet doet. Loopt hij
niet netjes om een obstakel heen omdat hij zich laat
afleiden door een passerende kat óf omdat hij niet
begrijpt wat “links” is? Met die kennis kun je dan
gericht gaan trainen’, legt Menno uit.
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• 120 cursisten volgden een van de
negen PAWS-workshops (Parents
Autism Workshops & Support). In de
workshop leren ouders hoe ze hun
huishond kunnen inzetten bij hun kind
met autisme of als voorbereiding op de
komst van een autismegeleidehond.

Onlogisch commando
Menno vervolgt: ‘Je bent bij dit werk
afhankelijk van het talent van de hond en
tegelijkertijd heb je als instructeur invloed
om dat talent verder te ontwikkelen. Vooral bij
blindengeleidehonden, zoals Usmay, is het
belangrijk dat je ze leert om zelfstandig keuzes te
maken. Usmay moet op straat namelijk zelf beslissen of haar blinde baas en zij ergens veilig langs
kunnen lopen. Daarom geef ik haar soms doelbewust een onlogisch commando, zodat ze zelf leert
nadenken. Bijvoorbeeld: ik zeg dat ze rechtdoor
moet lopen, terwijl dat onmogelijk is omdat er iets
in de weg staat. Als trainer probeer je een jonge
hond hierin steeds stoerder te maken. Het geeft mij
een kick als de hond daarin groeit. Uiteindelijk wil je
dat de hond op eigen pootjes staat.’

• In 2019 werden er 3 buddyhond
PTSS-workshops georganiseerd.
Deze workshops zijn verplicht voor de
mensen die op de wachtlijst staan voor
een buddyhond PTSS. Ook mensen die
niet in aanmerking komen voor een
buddyhond kunnen deze workshop
volgen en leren hoe ze een huishond
kunnen inzetten bij hun PTSS-klachten.
• Er werden 11 kennelgewenningsdagen georganiseerd. Tijdens deze
dagen worden pleeggezinnen uitgenodigd om met hun pup naar het opleidingsterrein in Amstelveen te komen,
waar de hond onder begeleiding van
instructeurs alvast kan snuffelen aan
zijn toekomstige leven in de kennel.

‘Je wilt dat de hond op
eigen pootjes staat’
Motivatie
Er is Menno nog iets opgevallen bij KNGF: de honden
zijn zo gemotiveerd. Goed, niet allemaal natuurlijk;
een enkeling verlaat de opleiding voortijdig wegens
gebrek aan motivatie, maar de meeste leerlinghonden staan de popelen. Menno: ‘Ik denk dat het eigen
fokprogramma ervoor zorgt dat deze honden zo veel
aanleg hebben voor hun taak.’ Vervolgens is het aan
enthousiaste trainers als Menno om aanleg met
gerichte scholing te combineren, met als resultaat:
jaarlijks een heleboel mensen blij maken met een
professionele geleidehond.

Op geleidehond.nl/onze-honden
vertellen we meer over de verschillende
soorten honden die wij opleiden.

• Voor geïnteresseerden voor een
blindengeleidehond werden 5 informatiemiddagen georganiseerd.
Tijdens deze middagen wordt verteld
over de organisatie en wat zo’n hond
kan betekenen.

GELEIDEHOND.NL
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Pup Nobel mag
naar school
De mand van Nobel stond een groot deel
van 2019 nog bij zijn puppypleeggezin in de
huiskamer. Wat maakt zo’n jonge hond
een sprongen in één jaar, want in oktober
was hij alweer oud genoeg om plaats te
nemen in de KNGF-schoolbanken, om het
vak van geleidehond te leren.
0
Nobel als kleine pup. Hij is geboren
in de zomer van 2018.

3
8 maart. Nobel krijgt een gezellig
maatje in huis: Pumba, de vorige
pleegpup van zijn gezin, komt
tijdelijk terug omdat hij moet
herstellen van een blessure. Lol dat
die twee samen hebben! Als
welopgevoede volwassen hond kan
Pumba ook vaak het goede
voorbeeld aan Nobel geven.

0

4
5 april. De instructeur van Puppyen pleeggezinnenzorg komt regelmatig kijken hoe Nobel het doet. De
ene keer thuis bij het pleeggezin, de
andere keer spreken ze af in de stad
om samen te oefenen. Ze vindt
Nobel een vriendelijke, rustige reu
die zich goed ontwikkelt. Nobel kan
heel geconcentreerd zijn. Dat komt
van pas bij zijn toekomstige taak.

1

1

5

14 januari. Nobel geniet van het
bos. Hij is zeven maanden oud. Met
zijn vriendelijke blik en prachtige
kleur heeft Nobel de harten van zijn
puppypleeggezin al maanden
eerder veroverd. Dit gezin heeft
meerdere KNGF-honden een
basisopvoeding gegeven en eigenlijk hebben ze aan Nobel een
makkie. Hij heeft een sociaal
karakter en leert (meestal) rap zijn
commando’s.

24 juni. Vrije tijd heeft Nobel ook.
Elke dag uithollen op het strand of
in het bos hoort zeker bij zijn leuke
leven als toekomstige geleidehond.
6

3

2
19 februari. Nobel komt op bijzondere plekken. Hij mocht zelfs een
keer mee naar de bowlingbaan! Dat
was een perfecte oefening om te
leren omgaan met dingen als
gekleurde lampen en geroezemoes.
Je weet nooit of zijn toekomstige
baas ook dit soort hobby’s heeft.
Maar vaker komt hij op het station.
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Dat hoort tot het standaard lesprogramma van een KNGF-hond. Nobel
is dat dus gewend en het gesis van
sluitende treindeuren doet hem
niets. Zijn paarse KNGF-dekje
draagt hij zonder problemen. Dit
maakt hem herkenbaar als hond
met een opdracht.

4 juli. Schiphol is een goede plek
om te oefenen. Er heerst een
enorme levendigheid en je vindt er
liften, trappen en restaurantjes. Met
al deze dingen moet Nobel goed
kunnen omgaan. En dat doet hij.
7

2

13 september. Alweer een nieuwe
huisgenoot voor Nobel: KNGF-pup
Jack. Hij is het volgende schattige
“opvoedingsproject” van het
pleeggezin. Nobel is superlief met
Jack, dat spreekt vanzelf. Nu is hij
degene die het goede voorbeeld
mag geven.

4
5
8
25 oktober. Nobel is “geslaagd” voor
de laatste stadsevaluatie en rijp voor
school. Hoera! Hij is ook medisch
op-en-top gezond, dus daar gaat hij,
op naar KNGF Geleidehonden. Een
traantje voor de pleegbazen, maar
ze juichen ook, want hier hebben ze
naartoe gewerkt.

6

9
15 november. Na een wenperiode
leert Nobel lopen in tuig. De trainer
brengt hem de basis van het geleidewerk bij. Ruim om bloembakken
en andere obstakels heenlopen,
zodat zijn toekomstige blinde baas
zich niet stoot. Dat soort dingen. Het
leren gaat gepaard met veel belonen. Nobel pakt het snel op. Hij
wordt vast een goede blindengeleidehond!
Een pup volgen tot hij aan het
werk gaat als geleidehond? Kijk
op sponsoreenpup.nl en steun
hem tijdens zijn opleiding.

7
8
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Wij bedanken onze trouwe sponsoren

KNGF-terrein heeft geen geheimen
voor klusmannen
Elke medewerker kent
de vrijwillige
klusmannen
Michel en
Nico, en sinds
kort is Bert aan
het team toegevoegd. Is er een
lampje stuk, werkt
een slot niet of moet
er iets verhuisd worden? Michel en Nico
staan al jaren paraat.
NE PAS UTILISER
CHEZGESCHIKT
LE CHAT
NIET
VOOR KATTEN
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H

et terrein in Amstelveen kent
geen geheimen voor deze trouwe
vrijwilligers, aangezien de heren in
alle hoeken en gaten komen. Michel (links) is
inmiddels al achttien jaar aan KNGF verbonden
en Nico (rechts) alweer zes jaar. Michel: ‘Ik wilde
na mijn baan bij Koninklijke Visio graag iets blijven
betekenen voor een goed doel en KNGF lag mooi in
het verlengde. De tijd gaat zo snel. Maar ik kom nog steeds elke week met zo
veel plezier deze kant op. Nico en ik zijn inmiddels een geolied duo, dus we
vliegen samen mooie klussen aan.’
Nico was, als echte hondenfan, eerst vrijwilliger in de kennel. Maar vanwege de
tijdsdruk die bij deze functie hoort, vond hij het fijn dat hij de overstap kon
maken naar facilitair. ‘Ik ben blij dat ik de honden nog dagelijks even kan
knuffelen.’
Vaak zien de heren zelf al wat er allemaal moet gebeuren. ‘We ruimen veel op,
zien het als ergens verlichting stuk is of als een slot niet lekker sluit. Laatst
hebben we een oefentoestel, waarop de honden kennismaken met verschillende traptreden, grondig aangepakt. Deze was aardig verrot, maar nu weer
perfect bruikbaar voor de trainingen. Erg leuk en dankbaar werk’, aldus Nico.

‘We
vliegen
samen
mooie
klussen
aan’

LIVE LIFE
WELL
GELEIDEHOND.NL
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Dit was 2019
KNGF Geleidehonden
besteedt iedere euro
zorgvuldig. Zo besteedden
wij het geld in 2019.

6 cent

van iedere
euro is besteed
aan beheer en
administratie

75 cent

van iedere euro is
besteed aan de
doelstelling

19 cent

van iedere euro is besteed
aan fondsenwerving

Inkomsten en bestedingen 2019
€0,70
miljoen

€1,41
miljoen

kosten beheer en
administratie

bijdragen van
zorgverzekeraars

€0,02
miljoen
overige
baten

€2,08
miljoen

Totaal
bestedingen

€11,22
miljoen

wervingskosten

Foto: Wenda Oudshoorn

Totaal
inkomsten

‘Onze nalatenschap komt
goed terecht; dat geeft rust’

€12,07
miljoen

€8,44
miljoen

besteed aan
doelstelling

€10,64
miljoen

inkomsten
fondsenwerving

Bestedingen aan doelstelling:
• Fokken, opvoeden en basistraining
• Verblijf honden in kennel Amstelveen
• Opleiding/ aflevering/
nazorg per type hond
•P
 AWS workshop/
Buddyhond PTSS workshop
• Voorlichting, communicatie,
onderzoek en lobby
• Innovatie/ R&D

14

Zeker

dat een Erkend Goed Doel:

JAARBERICHT

Cor en Joke de Winter verbonden
zich aan KNGF Geleidehonden
als puppypleeggezin. Succesvol
brachten zij twee pups terug naar
school en genieten zij nu van hun
derde pup. Toch wilden zij graag
meer doen voor de organisatie en
besloten zij KNGF op te nemen in
hun testament.

‘W

e hebben KNGF Geleidehonden
leren kennen als mooie organisatie met een bevlogen team. Het

Bijdraagt aan een betere wereld
Zorgvuldig omgaat met geld
Verantwoording aflegt
Zich laat controleren

Geef gerust aan een
Erkend Goed Doel
Meer weten?
Kijk op geefgerust.nl

wegbrengen van de pups viel ons zwaar, maar
nu we zien hoe onze eerste hond zijn nieuwe
bazin haar zelfstandigheid heeft teruggegeven,
zijn we daar zo trots op’, vertelt Joke.
Joke en Cor zijn gepensioneerd en dachten na
over hun nalatenschap. Na een introductiegesprek met Patricia Elings, adviseur nalatenschappen bij KNGF, besloot het echtpaar de
organisatie op te nemen in hun testament.
‘Patricia heeft ons begeleid, waardoor het snel
en eenvoudig geregeld was. Nu weten we dat
er iets moois met onze nalatenschap gebeurt
en dat geeft rust’, vult Cor aan.’

‘Met hulp van KNGF is onze nalatenschap
snel geregeld’

GELEIDEHOND.NL
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Boyka

Dirkje

Aylin

Blindengeleidehond Gaya
helpt haar baas om obstakels
onderweg te ontwijken.

Kwintin

Gaya
Egli

Nouri

Hidde

Buddyhond PTSS Nouri zorgt
ervoor dat de wereld van zijn
baas weer groter wordt.

Revy

Hugo

Tarpan

Néron

Pimmie

Geslaagd!
Een kleine selectie uit de 112 honden die de
KNGF-school in 2019 met een diploma verlieten.

Odessa

Janno

Ziggy

Ziggy is er
voor haar
jonge baas
met een
autisme
spectrum
stoornis.

Buddyhond
Odessa
zorgt bij haar
baasje voor
vriendschap
en vertrouwen.

Esra

Fanny

Assistentiehond Esra
helpt haar baas
zelfstandig te blijven
door iets op te pakken
wat is gevallen.

Wiebe

Bente

COLOFON
☎ 020 496 93 33
KNGF Geleidehonden ✉ info@geleidehond.nl
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