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‘We keken naar wat
we wél konden doen,
en met succes!’
Pup Stitch: van
hummel tot
hulphond
geleidehond.nl

Veerkracht
‘Onze blik is op
de toekomst
gericht: we gaan
de komende
jaren voor groei.’

Ook voor KNGF Geleidehonden stond 2020 in het teken van
corona. Toen in de lente de eerste lockdown werd afgekondigd, was onduidelijk wat ons te wachten stond en hebben
we razendsnel de honden uit de kennel ondergebracht bij
onze trainers. Een enkeling ging tijdelijk terug naar zijn of
haar puppypleeggezin. Zo konden ze vanuit de thuissituatie
doorgetraind worden. Dat had natuurlijk impact op het
dagelijks leven van onze instructeurs, zoals Saskia Wierda
vertelt in dit jaarbericht. Opeens werd haar gezin (bestaande uit man, baby en twee eigen honden) uitgebreid met
KNGF-hond Poppel! Het was wennen, maar het bleek goed
mogelijk de honden tijdelijk vanuit huis te trainen.
Met dank aan de grote inzet, flexibiliteit en passie van onze
medewerkers en vrijwilligers hebben we het hele jaar
kunnen doorwerken. Het lukte ons om onze belangrijke
bezoeken aan cliënten (eind 2020 waren dat 727 combinaties) en puppypleeg- en fokgastgezinnen af te leggen. Vaak
digitaal, maar ook in het echt als dat veilig en verantwoord
kon. We konden 117 cliënten gelukkig maken met een
KNGF-hond. En ondanks de moeilijke omstandigheden
waarin we fondsen moesten werven, hebben onze donateurs ons niet in de steek gelaten. We sluiten het coronajaar 2020 dus met een positief gevoel af.

Onze honden in 2020

Onze honden maken iedere dag hét verschil voor mensen
met een visuele, lichamelijke of psychische beperking.
In 2020 namen we

114 honden in

opleiding. Het aantal actieve teams van hond en

727, met 491 blindengeleidehonden, 43 buddyhonden autisme, 52
assistentiehonden, 73 buddyhonden PTSS en 68
baas is gegroeid tot

buddyhonden voor kinderen. Al onze honden en hun
bazen kunnen rekenen op jaarlijkse nazorg.
In 2020 werden er
en

36

4 buddyhond PTSS workshops

9 PAWS workshops georganiseerd. Deze

workshops worden gevolgd door mensen voor wie
een buddyhond PTSS of buddyhond autisme geen

fokteven

6

aangekochte
pups

141

zelfgefokte
pups

13

dekreuen

19

geboren
nesten

147
totaal aantal
pups

optie is en die willen leren hoe ze een huishond
kunnen inzetten bij hun PTSS-klachten of hun kind
met autisme. Deze workshops zijn mede als
voorbereiding op de komst van een buddyhond PTSS
of buddyhond autisme. De workshops moesten we
vorig jaar voor een groot deel digitaal organiseren.

19 nesten
geboren met een totaal van 141 pups.

Er werden bij onze fokgastgezinnen

De pups krijgen zo de beste start in een prettige,
huiselijke omgeving. Na ruim zeven weken

Onze blik is op de toekomst gericht: we gaan de komende
jaren voor groei. De vraag naar onze honden is groot en we
willen hard werken om daaraan tegemoet te komen. KNGF
opent werelden, en daar gaan we mee dóór, met steun en
inzet van alle fantastische mensen die bijdragen en
meewerken aan het realiseren van onze missie: zoveel
mogelijk mensen met een beperking helpen met een
professioneel opgeleide hond.

15

9

buddyhonden
kinderen

buddyhonden
PTSS

10

assistentiehonden

117

verlaten ze het nest en krijgen ze een liefdevolle
opvoeding bij een puppypleeggezin.

190 puppypleeggezinnen voedden onze pups
toegewijd en geheel belangeloos voor ons op,
ter voorbereiding op hun opleiding. Zij worden
hierin bijgestaan door onze instructeurs.

afgeleverde combinaties
Meta Neeleman,
directeur-bestuurder KNGF Geleidehonden
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buddyhonden
autisme

80

blindengeleidehonden
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‘Een instructie
is intensief.
Je vraagt je
continu af: wat
doet Zaya nu?
Welke signalen geeft
ze mij?’

‘Focus op wat er wél kan’
En dan is het zover: de
instructieweken met je nieuwe
hond. Cliënten kijken er
reikhalzend naar uit. Zo ook
Marcel de Schipper. Maar wat als
deze instructie midden in de
tweede lockdown valt en je
behoort tot een hoog-risicogroep? Marcel: ‘We hebben vooral
gekeken naar wat we die week
wél konden doen, en met succes!’

‘Z

aya is een lief labradorteefje’, begint
Marcel. ‘Ze is goudblond en ze is
beweeglijk en vrolijk. Als we naar
buiten gaan is ze altijd enthousiast. Binnen
komt ze je blij begroeten met een speeltje en
als je een kopje koffie drinkt, komt ze heerlijk
met haar koppie op je voet liggen. Ze heeft
karakter en daar hou ik van.’
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Al meer dan twintig jaar maakt Marcel dankbaar gebruik van onze bijzondere blindengeleidehonden. Marcel: ‘Door glaucoom, een te hoge
druk binnen het oog, zijn mijn ogen structureel
beschadigd geraakt waardoor ik nu zo goed als
blind ben.’ Over een opvolger hoefde Marcel
niet te twijfelen. Zaya is alweer zijn vierde hond.
‘Ik ben iemand die graag doorloopt. Met een
taststok gaat dat bijna niet. Je raakt snel
gefrustreerd als je met je stok ergens vast komt
te zitten. Naast dat ik honden gewoon leuk
vind, is het lopen met een geleidehond dus
makkelijker, sneller en meer ontspannen. Ook
in huis zou ik een hond ontzettend missen. Dat
maakt een pensionering ook altijd heel dubbel.
Je gunt een hond z’n pensioen; aan de andere
kant ben je routines kwijt en moet je afstand
nemen van je hond waar je jarenlang mee hebt
samengeleefd.’

Maar aan de slag gaan met een nieuwe hond en
elkaar leren kennen vindt Marcel dan weer erg leuk:
‘Je moet voor een deel toch samen helemaal
opnieuw beginnen. Qua persoonlijkheid is Zaya
anders dan mijn vorige hond Alex, maar toch
hebben de instructeurs weer een goede match
gemaakt. Alex, een kruising herder/golden retriever,
was heel onverstoorbaar en serieus in zijn werk.
Soms moest ik een route expres anders lopen om
hem van de automatische piloot af te krijgen. Zaya
heeft minder afwisseling nodig. Zij signaleert
continu wat er om haar heen gebeurt, maar raakt
daardoor ook wat eerder afgeleid.’
Vanwege een long- en bloedaandoening behoort
Marcel tot een hoog-risicogroep. Hij houdt zich strikt
aan de coronamaatregelen. Daardoor gaat hij al een
jaar niet naar winkels of met het openbaar vervoer.
‘Toen de instructie begon kon ik al die dingen dus
niet oefenen met Zaya. Met de instructeur keken we
naar wat er wél mogelijk was. We hebben zoveel
mogelijk routes in de buurt gelopen. We zijn naar de
bushalte gegaan, hebben de weg naar het winkelcentrum geoefend. We zijn naar het bos geweest en
richting het ziekenhuis, omdat ik daar regelmatig
moet zijn.’
Tijdens de instructieweek leert de instructeur zoveel
mogelijk over de hond aan de cliënt. Over de karaktereigenschappen, maar ook over het samenwerken
met de hond. Zoals de beste manier van aansturen
of welke beloning goed werkt. Marcel: ‘Een instructie
is intensief. Je vraagt je continu af: wat doet Zaya nu?

Waar loop ik nu? Welke signalen geeft ze mij en hoe
moet ik daarop reageren? Elke nieuwe hond heeft
andere aandachtspunten. Bij mij in de buurt moet ik
soms over fietspaden lopen. Dan moet je zoveel
mogelijk aan de linker- of de rechterkant lopen.
Maar Zaya deed dat de ene keer wel en de andere
keer niet. Ik moet dan goed signaleren wanneer ze
niet goed aan de kant loopt. Inmiddels voel ik dat
prima aan.’
Tijdens de instructieweek wordt vooral getraind op
plekken die voor de cliënt bekend zijn. Marcel: ‘Dan
kan ik inschatten of Zaya wel echt de stoep aangeeft of niet voorbij de afslag loopt. Inmiddels maak
ik de route langer en gevarieerder, zodat Zaya op
nieuwe plekken komt. Ze is al enthousiast en dat
enthousiasme neemt toe bij het ondernemen van
nieuwe dingen. De instructeur heeft me uitgelegd
hoe ik haar daarin rustiger kan krijgen. Bijvoorbeeld
door wat in te houden en niet in haar enthousiasme
mee te gaan. Maar afleiding werkt bij Zaya ook
prima. Dat kan al door te zeggen: “Let op!” Of soms
geef ik haar een brokje.’ Als Marcel gevaccineerd is,
gaat hij met Zaya meer nieuwe dingen doen. ‘Nu we
een tijdje samen zijn, heb ik er vertrouwen in. Voor
mijn werk moet ik weleens in Utrecht zijn. Dan loop
ik met mijn blindengeleidehond door de binnenstad.
Het lijkt me ontzettend leuk om de drukke stad te
verkennen met Zaya aan mijn zijde.’
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Uitgelicht in 2020
Online support

Van bezoeken aan huis naar videobellen via
de computer. In 2020 bleven we natuurlijk
onze pleeggezinnen en cliënten bijstaan.
Verzorgings-, trainings- en opvoedtips vlogen
over de digitale snelweg. Natuurlijk
verscheen er regelmatig een lieve
hondensnuit in beeld!

JULI

Razzle & Dazzle

In de zomer kwamen de
nieuwe kennelkatten Razzle
en Dazzle op het KNGFterrein wonen. Het duurde
niet lang of deze katertjes
waren helemaal gewend aan
alle snuffelende snuiten en
zwiepende kwispelstaarten.

Jubileum:
KNGF bestaat 85 jaar!

SEPTEMBER

Helaas geen groot feest, maar een mooie mijlpaal is het wel: 85 jaar
geleidehonden in Nederland. Dat betekent dat we in al die jaren vele
werelden konden openen met onze hulphonden.

MAART

En toen was
de kennel dicht…
Uniek in de geschiedenis van KNGF
Geleidehonden… Niet eerder zagen we ons
genoodzaakt om de kennel te sluiten en alle
honden onder te brengen bij trainers,
kennelmedewerkers en pleeggezinnen.

Digitale ontmoetingen
Workshops, informatiesessies of
nestreünies: allemaal bijeenkomsten met
te veel mensen bij elkaar. Maar digitaal
konden we het wel organiseren. Elkaar live
ontmoeten blijft natuurlijk het allerleukst,
maar het was fijn om elkaar in ieder geval
via het beeldscherm te kunnen zien.

Hondenpoten vs. schoenzolen

Een hond mee naar binnen, dat is toch vies? Student
diergeneeskunde Jasmijn Vos wilde dat weleens
uitzoeken via een onderzoek naar de poothygiëne van
hulphonden. Het resultaat? Hondenpoten zijn schoner
dan de schoenzolen van hun bazen!
JUNI
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DECEMBER
NOVEMBER

Ook in 2020 kon Claudia
vertrouwen op haar
assistentiehond:

‘Katya is een verlengstuk
van mezelf. Dankzij haar
hulp kan ik werken.’

KNGF in ‘De Nalatenschap’
In december vertelde Hennie van Eck in
de tv-serie 'De Nalatenschap' waarom ze
niet zonder blindengeleidehond kan. Voor
haar was het dan ook een logische keuze
om haar nalatenschap te schenken aan
KNGF Geleidehonden.

Dit verhaal deelden we in onze
nieuwe campagne KNGF opent
werelden. Lees meer verhalen op
geleidehond.nl/opentwerelden.

GELEIDEHOND.NL
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Bedankt!

Trainen vanuit huis:
pittig en leerzaam

Heel veel dank aan alle cliënten, fokgasten puppypleeggezinnen, voor hun
doorzettingsvermogen in deze lastige tijd
waarin onze hulp, aanwijzingen en
betrokkenheid grotendeels op afstand
moesten plaatsvinden.

Bij de eerste lockdown ging de KNGF-kennel dicht en werden
de honden in opleiding ondergebracht bij trainers thuis.
Instructeur Saskia Wierda nam labrador Poppel in huis.
Een grote verandering, ook voor haar gezin en eigen honden.

Toen het hele land op slot ging, moest KNGF Geleidehonden snel handelen. Wat stond ons te wachten?
Wat te doen met de honden op school? Vlot viel het
besluit dat trainers zo mogelijk één of twee honden
mee naar huis konden nemen om daar verder te
trainen. Saskia: ‘Ik wilde een leerling-blindengeleidehond die goed kon opschieten met kleine kinderen,
want mijn zoontje was toen zeven maanden oud.
Verder vond ik één hond genoeg, want we hebben
zelf twee honden. Poppel paste er prima bij in ons
huis, dat vrijstaand is met een tuin. Toch was het erg
wennen. Poppel vroeg zeer veel aandacht. Na een
paar weken kende hij ons ritme en onze regels en
toen werd zijn aandacht-vragend gedrag minder.’

Klein dorpje
‘Een pluspunt van trainen vanuit huis is dat ik een
goed beeld kreeg van het huisgedrag van Poppel,
zoals dat aandacht vragen. Het nadeel is dat je
elke dag tot 22.00 uur met je werk bezig bent. Het
trainen ging overigens prima. Ik woon in een dorp
met één woonwijkje en een buitenweg, dus regelmatig stapte ik in de auto om te oefenen in een
grotere plaats. Het was leuk en nuttig om in een
andere omgeving dan normaal te trainen. In
Uithoorn bijvoorbeeld, heeft elk huis zo’n vuilcontainer voor de deur staan. Dat heb je in Amsterdam
niet, maar wel in veel andere plaatsen, dus het was
handig dat Poppel hiermee leerde omgaan. Later
ben ik ook met hem naar de binnenstad van
Amsterdam en naar Schiphol gegaan, om te
werken in wat meer drukte. Want dat schoot er in
het begin van de lockdown bij in. Poppel deed dat
allemaal uitstekend.’
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Graag danken wij ook onze trainingspartners, die zo flexibel waren om extra
honden te verzorgen en te trainen toen we
tijdens de eerste lockdown de honden buiten
onze KNGF-kennels moesten plaatsen.

‘Ik kreeg een goed
beeld van het huisgedrag van Poppel.’

Wat blijven we graag in contact met onze
achterban en wat was dat moeilijk het
afgelopen jaar. Fondsenwerfacties,
donateursdagen, beurzen en andere
activiteiten konden niet doorgaan.
Gelukkig konden we blijven rekenen op de
steun van veel donateurs. We zijn zo
dankbaar voor al deze steun!

Poppel gaat vliegen
Later ging de KNGF-kennel weer open, maar honden
die tegen het einde van hun opleiding zaten, zoals
Poppel, bleven bij de instructeur thuis. Toen Poppel
klaar was, ging Saskia hem afleveren bij zijn visueel
beperkte baas. ‘Met mondkapje en op anderhalve
meter afstand. Een tikje lastig, maar het ging.
Poppel is terechtgekomen op een mooie plek. Het
oefenen op Schiphol was een gouden zet, want zijn
baas vliegt - normaal gesproken - van hot naar her
voor congressen. Waarschijnlijk gaat Poppel in de
toekomst dus ook vliegen. Nu werkt zijn baas thuis,
maar zorgt dat er genoeg te doen is voor Poppel. Bij
ons vond Poppel het moeilijk dat hij onze aandacht
moest delen met een baby en twee andere honden.
Nu krijgt hij alle aandacht van zijn baas en diens
echtgenote en daar is Poppel heel blij mee.’
Terugkijkend op deze tijd zegt Saskia: ‘Het was een
pittige, maar leerzame periode. We hebben nieuwe
inzichten opgedaan. Zo trainen we nu vaker op
onbekende plekken, zodat we zelf ook voor uitdagingen staan. En soms neem ik een leerling-hond
mee naar huis om te kijken hoe hij reageert op
mijn peuter. Dat had ik vroeger nooit gedaan. Maar
ik ben blij dat de honden weer in de kennel wonen
en ik mijn collega’s weer vaker zie, hoor! Met
aangevulde kennis gaan we weer verder vanuit
Amstelveen.’

Onze ambassadeurs vertellen het verhaal
van KNGF omlijst met hun eigen unieke
ervaring met geleidehonden. Dat doen ze via
gastlessen en voorlichtingen. In 2020 waren
er 133 ambassadeurs voor ons actief. Zij
verzorgden in totaal 102 ambassadeursactiviteiten. Tot half maart gebeurde dat live.
Later werd er gewerkt aan online gastlessen.
Daar gaan we in 2021 mee door. Dank voor
alle inzet en flexibiliteit!
Poppel (rechts)
met zijn tijdelijke
huisgenoten

▲

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

Ook op het opleidingsterrein zijn veel
vrijwilligers voor ons actief. Ze helpen in
de kennel, nemen kleine onderhoudsklussen
op zich en assisteren het kantoorpersoneel.
Hun bijdragen zijn enorm waardevol
voor ons werk.
Dank aan alle doppenspaarders!
Verspreid door het hele land zetten
enthousiaste spaarders zich in voor de plastic
doppeninzameling voor KNGF Geleidehonden.
In het lastige corona-jaar werd er voor
€ 51.017,03 met deze actie opgehaald.

GELEIDEHOND.NL
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Pup Stitch:
van hummel
tot hulphond

6

Als je drie maanden oud bent, is
een rondje door de supermarkt een
dappere onderneming. In deze fase
went Stitch aan drukte, geluiden en
geuren. Hij ontdekt het
stadscentrum, het openbaar
vervoer en winkels. Dit alles ter
voorbereiding op zijn werk als
assistentiehond. Later zal hij
iemand in een rolstoel helpen bij
dagelijkse taken, maar dat is nu nog
toekomstmuziek.

1

KNGF-pup Stitch kwam
ter wereld met een
bijzondere missie:
assistentiehond
worden. In februari
2020 is Stitch gestart
met zijn opleiding. Daar
gingen heel wat
babystapjes aan
vooraf.

6

2

1
Een kijkje in de kraamkamer, waar
Stitch op 13 oktober 2019 geboren
is. Wat een schatje!
2
Dit is Orca, de mama van Stitch.
Deze stammoeder heeft al twee
nestjes met pups ter wereld
gebracht! Dankzij het zorgvuldige
KNGF-fokprogramma is de kans het
grootst dat er kerngezonde pups
worden geboren, met een geschikt
karakter voor hun latere carrière.
3
Stitch woont ruim zeven weken bij
een fokgastgezin. Dit gezin zorgt
vrijwillig voor het hele nest en de
moederhond. De bevalling, de
opvoeding, het bijvoeren, het
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Stitch is bijna twee maanden
en verhuist naar het volgende
heldenteam: het puppypleeggezin. Hier draait hij
ruim een jaar mee in een
echte gezinssituatie. Zijn
pleegouders leren Stitch
zindelijk worden en
basiscommando’s zoals “blijf”
en “hier”. Ook stimuleren zij
braaf gedrag in huis.

Stitch is bijna vijf maanden en
leert steeds duidelijker het verschil
tussen “speeltijd” en “werktijd”. In
zijn vrije tijd mag Stitch naar
hartenlust ravotten met vrienden in
alle soorten en maten. Maar als hij
aangelijnd loopt, is het tijd om te
oefenen. Dat gaat gepaard met veel
beloningsbrokjes, zodat Stitch het
allemaal kwispelend doet.
7

opruimen en schoonmaken is
een flinke klus. Groot applaus
voor deze toppers!
4

7

5

4
5

De KNGF-instructeur komt regelmatig op bezoek om Stitch zijn ontwikkeling te beoordelen. Soms komt ze
bij hen thuis, soms spreekt ze met
het pleeggezin af in de stad. Er wordt
van alles besproken: van de gezondheid tot de gehoorzaamheid van
Stitch. Een KNGF-instructeur kan als
gedragsdeskundige waardevolle tips
geven. Dat is fijn, want een pup
opvoeden is nogal wat. Ondeugend
gedrag is vaak ook héél schattig. De
acht maanden oude Stitch gaat er
bijvoorbeeld graag vandoor met de
afstandsbediening…

8
9

8
Reizen met het openbaar vervoer is
een skill die elke hulphond leert. Als
pup mag Stitch veilig op de arm of
op schoot zitten. Nu hij tien
maanden oud is, mag hij zelf de
trein instappen en hoge stationstrappen bewandelen. Stitch oefent
alvast op een speelse manier met
apporteren, omdat hij als assistentiehond vaak voorwerpen aan zal
moeten geven. Ook wandelt hij
naast een fiets, om te wennen aan
de wielen van een rolstoel.
9
Stitch is veertien maanden als de
KNGF-instructeur beoordeelt dat hij
klaar is om naar school te gaan. Zijn
pleegouders bereiden zich voor op
het afscheid: ‘Vanaf dag één wisten
we: dit avontuur is tijdelijk. We
zagen hoe Stitch zich ontwikkelde
en dat hij toe was aan een nieuw
hoofdstuk. Toen wij hem naar
school brachten liep hij enthousiast
met de trainer mee. Dat was fijn.
Onderweg naar huis begon voor ons
het missen, maar we hebben
samen zo veel mooie herinneringen
gemaakt!’

10
10
Op de geleidehondenschool woont
Stitch samen met tientallen andere
studenten. Hij vindt bepaalde
lesstof best pittig volgens zijn
trainer: ‘Op dit moment focussen
we vooral op het apporteren en het
lopen naast de rolstoel. Apporteren
gaat steeds beter, maar we hebben
samen nog een weg te gaan.
Pluspunt is dat Stitch rustig en
stabiel is. Hij wil graag met je
werken. Als Stitch zich blijft ontwikkelen, kan hij een leuke assistentiehond worden. Hopelijk gaat Stitch
later iemands wereld flink vergroten.’
Een pup volgen tot hij aan het
werk gaat als geleidehond? Kijk
op sponsoreenpup.nl en steun
hem tijdens zijn opleiding.

GELEIDEHOND.NL
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Wij bedanken onze trouwe sponsoren

Dit was 2020
KNGF Geleidehonden
besteedt iedere euro
zorgvuldig. Zo besteedden
wij het geld in 2020:

73 cent

van iedere euro is
besteed aan de
doelstelling

7 cent

van iedere
euro is besteed
aan beheer en
administratie

20 cent

van iedere euro is besteed
aan fondsenwerving

Inkomsten en bestedingen 2020
€0,87
miljoen

kosten beheer en
administratie

Advantix spot-on solution voor honden. Actieve bestanddelen: imidacloprid en permethrine - niet receptplichtig.
Kanalisatie vrij. REG NL 106415 / 106417 / 106418 / 121926.
Verdere informatie is verkrijgbaar bij Elanco Animal Health, Van Deventerlaan 31, 3528AG Utrecht PM-NL-21-0168

€0,01
miljoen

€1,52
miljoen

bijdragen van
zorgverzekeraars

overige
baten

€2,29
miljoen

NIET GESCHIKT
VOOR KATTEN

Totaal
bestedingen

€11,72
miljoen
Bijzondere honden verdienen
bijzondere voeding

wervingskosten
Totaal
inkomsten

€8,56
miljoen

€11,83
miljoen

besteed aan
doelstelling

€10,30
miljoen

inkomsten
fondsenwerving

Bestedingen aan doelstelling:

VOOR ELKE PUP
DE JUISTE VOEDING

• 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
• I nnovatie / R&D

Nieuw! Eukanuba Puppy App
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Zeker

dat een Erkend Goed Doel:

JAARBERICHT

www.eukanuba.nl

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
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‘Prachtig wat die
hulphonden kunnen’

Met hulphond is
het leven beter

Rob Mulder uit Harderwijk steunt
KNGF Geleidehonden sinds een paar
jaar. Eigenlijk een logische stap voor
hem, want hij is gek op honden en in
zijn leven kwamen meerdere keren
blinde mensen op zijn pad.

Maar liefst een 8,2 geven mensen
met een professioneel getrainde
hond aan hun leven. Zonder
hulphond is dat cijfer een 4,7. Dat
blijkt uit een onderzoek dat KNGF
Geleidehonden heeft uitgevoerd
onder haar cliënten.

‘I

k ben een tijdlang buddy geweest van een blinde
jongen met een verstandelijke beperking’, vertelt
Rob. ‘Ik heb hem nog meegenomen op een
vakantie naar Egypte. En mijn oma was blind, door
diabetes en een herseninfarct. Of ik dat erg voor haar
vond? Nee, daar dacht ik niet over na. Ze kon zich goed
redden en had humor. Ik maakte als kind altijd de grap
tegen haar: oma, hoeveel vingers steek ik op?’, vertelt
Rob met een schaterlach.
Door deze ervaringen wist Rob goed hoe het leven eruitziet van iemand die visueel beperkt is. ‘En elke keer als ik
iets tegenkwam over hulphonden vond ik het zo mooi om
te lezen en zien wat die allemaal kunnen. Mensen met
diabetes helpen, of mensen met PTSS. Een dochter van
een kennis heeft autisme. Dat meisje heeft een speciaal
opgeleide hond die een erg positieve invloed op haar
heeft. Prachtig toch? En wat een blindengeleidehond doet
is ook knap. Mijn vrouw Miranda wilde vroeger dolgraag bij
jullie werken omdat ze KNGF Geleidenhonden toen al zo’n
goede organisatie vond. Of we zelf ook een hond hebben?
Nou hond, hond… Een heel eigenwijze teckel’, zegt Rob
lachend. Heel iets anders dan zijn eerste hond Rex, een
afgekeurde politiehond. Oók slimme honden, die politiehonden, maar van een heel ander slag dan hulphonden.
Rob hoopt dat hij na corona welkom is op een donateursdag bij KNGF Geleidehonden, zodat Miranda en hij met
eigen ogen kunnen zien hoe zo’n geleidehond getraind
wordt. ‘Want wat jullie honden voor mensen doen, dat is
echt een groot goed. Dat steunen we graag en met
overtuiging.’ Duidelijk. KNGF heeft in Harderwijk een paar
stevige fans rondlopen.
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Hondenliefhebber Rob was
buddy van een blinde jongen.

D

e ondervraagden zijn mensen met
een visuele of lichamelijke functiebeperking,
(oud-)geüniformeerden met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en ouders van jonge
kinderen met autisme. Ervaringen van de naaste
omgeving zijn ook meegenomen in het onderzoek.
Naast cliënten ervaren zij immers ook de voordelen:
de hulphond neemt gemiddeld twee tot zes uur per
dag aan taken over van de naaste omgeving.
‘Had ik mijn hond maar eerder gekregen’, zegt
oud-marinier Erik. Hij werd uitgezonden naar
oorlogsgebieden en ontwikkelde daardoor
PTSS-klachten. ‘Ik kan weer genieten van mijn
leven. Ik had nooit verwacht dat mijn hond Bonsaï
dat voor mij kon betekenen. Dat heb ik met jaren
therapie niet voor elkaar gekregen.’
Alle cliënten voelen zich met hulphond zelfstandiger en beter in staat om sociale contacten te
onderhouden. Zonder hond waren ze honderd
procent afhankelijk van anderen om ergens te
komen. Studente Sylvana, die slechtziend geboren
is: ‘Ik durfde niet zonder mijn ouders of zus naar
buiten. Maar ik was spaarzaam met hulp vragen,
dus ging alleen de deur uit als het écht nodig was.
Maar dankzij mijn blindengeleidehond Arlan kon ik
mijn eigen plan trekken en zelfstandig studeren
aan een hogeschool. Arlan heeft mijn wereld
vergroot.’

Vooruitblik:
Uitdagingen blijven
De pandemie is in 2021 nog niet voorbij. Ondanks alle maatregelen blijven we ons uiterste
best doen om iedereen met een KNGF-hond zo
goed mogelijk bij te staan. Ook bereiden we ons
voor op de nasleep van de crisis. Het lastiger
socialiseren in een minder drukke samenleving,
de verminderde mogelijkheden voor training…
Wellicht levert het langere trainingstijden of
hogere afkeurcijfers op. We zullen er alles aan
doen om dat risico te temperen.

Inzetten op groei
Met een volwaardig programma voor de
assistentie- en buddyhond hebben we eind
2021 alle voorwaarden geregeld om geleidelijke, structurele groei van deze disciplines
mogelijk te maken. Laat dat nou prima passen
bij onze veelbelovende groeiambitie: over tien
jaar willen we twee keer zoveel cliënten helpen
met een professioneel getrainde hulphond.

Nieuw volgsysteem voor hond en cliënt
Met nog meer honden in pleeggezinnen en een
groeiend aantal teams van hond en baas is het
tijd ons volgsysteem te herzien. Met het nieuwe
systeem dat we in 2021 in gebruik nemen,
kunnen we onze cliënten nog beter van dienst
zijn, alle honden nauwkeuriger volgen in hun
ontwikkeling en efficiënter werken.

KNGF opent werelden en deuren
We gaan door met onze campagne KNGF
opent werelden. We willen zoveel mogelijk
mensen laten zien wat voor verschil een
professioneel getrainde hond maakt voor
mensen met een beperking. Ook vragen
we aandacht voor toegankelijkheid: onze
honden moeten altijd toegang hebben tot
de openbare ruimte.
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Lanzo

Feike
Blindengeleidehond Nelis
helpt zijn baas
om obstakels
onderweg te
ontwijken.

Gniffle

Nelis
Splinter

Kimba

Jetske
Plato

Quirijn
Olivier

Nuba

Happy

Olek

Plato helpt zijn baas zelfstandig te blijven door te helpen
bij dagelijkse handelingen.

Yvi

Geslaagd!

Een kleine selectie uit de 117 honden die de KNGF-school
in 2020 met een diploma verlieten.

Forrest

Hendrik

Dolly

Buddyhond
PTSS Dolly
zorgt ervoor
dat de
wereld van
haar baas
weer groter
wordt.

Buddyhond
Qaya zorgt
bij haar
baasje voor
vriendschap
en vertrouwen.

Qaya

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

