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Werelden openen: 
daar doen we het voor!
In dit jaarbericht blikken we terug op de resultaten van het bijzondere 
jaar 2021. Een jaar waarin we het aantal lopende combinaties zagen 
oplopen tot 734. Maar liefst 734 KNGF-honden die hun baas onder-
steunen, wereld openen en weer plezier en zelfvertrouwen geven. 
Maar liefst 734 honden én cliënten die de warme steun en aandacht 
ontvangen van KNGF-medewerkers. Die altijd terechtkunnen bij ons 
servicebureau met hun vragen en zorgen. De verhalen van onze 
cliënten Mellina, Nynke en Martine in dit jaarbericht vervullen mij met 
trots en blijdschap; daar doen we het voor! 

We leverden in 2021 in totaal 109 professioneel getrainde honden af, 
en brachten honderden bezoeken aan onze cliënten en aan onze 
fokgast- en puppypleeggezinnen. Mede dankzij de inzet van deze 
gezinnen stroomden 123 honden de opleiding in; op weg naar een 
waardevolle en fijne toekomst als hulphond.

Het was niet altijd even makkelijk in 2021. Het was wéér een jaar vol 
coronabeperkingen, waardoor we ons werk moesten aanpassen en 
onszelf geconfronteerd zagen met de consequenties van twee jaar 
lang beperkende maatregelen. Onze honden hadden er last van, de 
medewerkers hadden er last van. Maar we gingen dóór en wisten ons 
daarbij gesteund door onze vele trouwe donateurs en sponsoren die 
er met elkaar voor zorgden dat we het jaar financieel gezond konden 
afsluiten en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

De inleiding van dit jaarbericht schrijf ik eind april, vlak voor mijn 
vertrek bij KNGF Geleidehonden. Na ruim vier prachtige en waardevol-
le jaren bij deze mooie organisatie heb ik gekozen voor nieuwe 
uitdagingen. Als u dit leest, zit ik dus niet meer op mijn post. Maar de 

betrokkenheid bij KNGF en de grote waardering voor iedereen die 
zich inzet voor ons prachtige werk zullen bij mij nooit verdwijnen.

Heel veel dank voor uw onmisbare steun, op welke wijze dan ook, 
waardoor we ons werk kunnen voortzetten!

Meta Neeleman,  
directeur-bestuurder van KNGF tot mei 2022

Heel veel 
dank voor 
uw onmis- 
bare steun 

waardoor we 
ons werk 

kunnen 
voortzetten!
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Onze impact in 2021
Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter 
leven te geven met een professioneel getrainde hulphond. Een hulphond 
vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid van zijn baas. 

In 2021 namen we 123 

honden in opleiding. Het aantal 

actieve teams van hond en 

baas is gegroeid tot 734, met 

491 blindengeleidehonden, 

41 buddyhonden autisme, 

53 assistentiehonden, 79 

buddyhonden PTSS en 70 

buddyhonden voor kinderen. Al 

onze honden en hun bazen 

kunnen rekenen op jaarlijkse 

nazorg.

In 2021 werden er 3 buddyhond 

PTSS-workshops en 9 PAWS-

workshops georganiseerd. Deze 

workshops worden gevolgd door 

mensen voor wie een officiële 

buddyhond PTSS of buddyhond 

autisme geen 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 een voorbereiding op de 

komst van een officiële buddyhond 

PTSS of buddyhond autisme. 

Er werden bij onze 

fokgastgezinnen 25 nesten 

geboren met een totaal van 

166 pups. De pups krijgen 

zo de beste start in een 

prettige, huiselijke omgeving. 

Na ruim zeven weken 

verlaten ze het nest en krijgen 

ze in het eerste levensjaar 

een liefdevolle opvoeding bij 

een puppypleeggezin.

109  
nieuwe teams van 
cliënt en hond 

166
totaal aantal pups 

in opleiding

75
blindengelei-

dehonden

39
fokteven

14
dekreuen

25
aantal
nesten

4
aangekochte

pups

12
buddyhonden 

kinderen

9
buddyhonden

PTSS

8
assistentie-

honden

5
buddyhonden 

autism
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‘Lyos was mijn redding’  
Mellina werd gezien als een 
sterke en zorgzame vrouw die 
alle balletjes in de lucht hield. Ze 
was echtgenote, moeder, oma én 
politieagent. Dit werk ging 
gepaard met heftige en zelfs 
traumatische incidenten. De 
emmer liep over en Mellina kreeg 
de diagnose PTSS. 

Aan de telefoon klinkt Mellina zachtaardig, 
vriendelijk. Een enorme transformatie vergele-
ken bij een jaar geleden, voordat haar buddy- 
hond Lyos in haar leven kwam. ‘Toen sprak ik 
nog met een psychiater over euthanasie’, zegt 
Mellina. ‘Ik zag het leven niet meer zitten. In die 
tijd was ik altijd thuis, op de bank met de 
gordijnen dicht. Ik vertrouwde niemand en 
voelde me alleen veilig bij dieren. Die veroorde-
len je niet.’

In de overlevingsstand
Mellina’s man Henk komt aan de telefoon. Dat 
zij er niet alleen voor staat is duidelijk. Haar 
man is tijdens dit gesprek, maar ook in het 

dagelijks leven, een grote steun. ‘Ik ben vanaf 
het begin meegegaan naar therapie. In die tijd 
was Mellina onzeker en had veel paniekaanval-
len. Ze zat in de overlevingsstand. Mellina was 
zo uitgeput dat ze zittend op de bank in slaap 
viel.’ 

Samen doorgaan
Als Mellina op de wachtlijst staat voor een 
speciaal opgeleide buddyhond PTSS, is dit de 
enige stip op haar horizon. ‘Lyos was mijn 
redding’, zegt Mellina. ‘Het heeft anderhalf jaar 
geduurd voordat ik een telefoontje kreeg van 
KNGF. Vanaf dag één wilde ik Lyos al nooit meer 
kwijt. Hoe langer hij bij me was, hoe minder 
somber ik mij voelde. Als ik vandaag naar Lyos 
kijk denk ik: nee, wij gaan gewoon dóór samen.’ 

Onvoorwaardelijke liefde
Lyos gaf Mellina’s leven in kleine stapjes meer 
kleur. ‘Het begon met regelmaat door dagelijk-
se wandelingen’, vertelt Mellina. ‘Ook zijn 
onvoorwaardelijke liefde deed me veel. Lyos 
voelt wanneer het niet goed gaat en kruipt dan 
lekker dichtbij. Hij accepteert me zoals ik ben.’ 
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Henk vult aan: ‘Mellina kan over haar eigen grenzen 
gaan en Lyos merkt dat op. Hij probeert dit te 
doorbreken door pal voor haar te gaan staan.’ 

Kalmerende werking
In een jaar tijd heeft Lyos al heel wat voor elkaar 
gekregen. ‘Ik durf met Lyos naar het dorp te wan-
delen voor een boodschap. Vroeger kwam ik daar 
liever niet.’ Ook ’s nachts heeft de hond een kalme-
rende werking. Hij is getraind om zijn baas wakker 
te maken uit nachtmerries. ‘Op zo’n angstig mo-
ment drukt hij z’n kop lekker tegen je aan. Je zou 
eigenlijk zelf moeten ervaren hoe fijn dat is.’

Geluksmomenten
Ook Henk geniet van de groeiende band tussen zijn 
vrouw en haar nieuwe maatje. ‘Lyos heeft wat druk 
van mijn schouders gehaald. Bij spanning zocht 
Mellina houvast bij mij, maar haar focus is nu iets 
meer op Lyos gericht. Er is daardoor meer balans 
tussen ons.’ Vorig jaar was het ondenkbaar, maar 
Mellina voelt weer geluksmomenten. ‘Ik had het 
nooit voor mogelijk gehouden, maar Lyos geeft me 
levensvreugde. Van de spanningsklachten zal ik 
nooit afkomen, maar dankzij hem kan ik er beter 
mee omgaan. Lyos is het beste dat mij is overko-
men.’

Lees het hele interview met Mellina op  
geleidehond.nl/mellina
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KNGF Geleidehonden kan haar werk alleen 
maar uitvoeren dankzij de hartverwarmende 

inzet en steun van heel veel mensen! 

Puppypleeggezinnen en 
fokgastgezinnen

Zonder overdrijving kunnen we stellen dat we 
zonder deze honderden vrijwilligers geen 
geleidehonden kunnen opleiden. Dag en 

nacht staan tientallen fokgastgezinnen en 
honderden puppypleeggezinnen klaar om 
toekomstige hulphonden de juiste start te 
geven die zo belangrijk is om uit te groeien 

tot betrouwbare, goede hulphonden.

Ambassadeurs
Onze ambassadeurs vertellen het verhaal 
van KNGF, omlijst met hun eigen unieke 

ervaring met hulphonden. Dat doen ze via 
gastlessen en voorlichtingen. In 2021 lag dat 
grotendeels stil vanwege de pandemie, maar 
inmiddels zijn ze weer volop te boeken, ook 

op locatie.

Vrijwilligers op het KNGF-terrein
Op het opleidingsterrein zijn veel vrijwilligers 

voor ons actief. Ze helpen in de kennel, 
nemen kleine onderhoudsklussen op zich en 
assisteren het kantoorpersoneel. Hun bijdra-

gen zijn enorm waardevol voor ons werk. 

Donateurs en sponsors 
Dankzij uw hulp en ruimhartige steun in het 

afgelopen jaar, konden wij onze doelen 
realiseren. Wij hopen van harte dat we op u 

mogen blijven rekenen.

Doppenspaarders
Wat zijn er het afgelopen jaar weer veel 

doppen gespaard en ingeleverd bij een van 
onze depots! In 2021 werd er voor 46.120 

euro met deze actie opgehaald. Ontzettend 
bedankt allemaal!

Heel hartelijk 
bedankt!

‘Ik had het nooit voor 
mogelijk gehouden, 
maar Lyos geeft me 
levensvreugde.’



Uitgelicht in 2021

Dienstverlening goed 
gewaardeerd
Jaarlijks vragen we puppypleeggezinnen en 
cliënten hoe de ondersteuning vanuit KNGF 
wordt ervaren op een schaal van 1 tot 10. De 
pleeggezinnen gaven ons een prachtige score 
van 8,4. De uitvraag naar cliënten leverde een 
score op van 8,3. Met de verbeterpunten die 
ook naar voren kwamen, scherpen we onze 
dienstverlening nog verder aan.

Vuurwerkpetitie
Maar liefst 80 procent van de ondervraagde 
KNGF-cliënten moet zijn hulphond ondersteunen 
tijdens de vuurwerkperiode. Daarom startten we 
eind november een petitie voor een landelijk 
verbod op het afsteken van consumentenvuur-
werk en betere handhaving. Begin januari 
hadden 38.032 mensen de petitie getekend en 
daar zijn we heel dankbaar voor. De petitie is 
inmiddels aangeboden bij de Tweede Kamer.

Lunchen in de KNGF-kennel
 

Als dank voor hun royale steun nodigden we een 
aantal trouwe sponsors uit in de enige echte 
KNGF-kennel om van een heerlijke lunch te 

genieten. KNGF’ers verzorgden nu eens 
kennelmaatjes op twee voeten in plaats van alle 
viervoeters die hier dagelijks onze volle aandacht 

krijgen.  
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Margaret in De Nalatenschap 
‘De honden geven me vrijheid en onafhankelijkheid. 
Op straat is mijn geleidehond een en al werklust; 
daar houdt hij de hoogte van twee meter in de 
gaten en de breedte van anderhalve meter. Hij zorgt 
dat we obstakels vermijden.’ Margaret heeft KNGF 
Geleidehonden opgenomen in haar testament en 
vertelt erover in de tv-serie De Nalatenschap.



Genomineerd voor de Gouden 
Loeki 2021
Een blindengeleidehond maakt de stap naar 
buiten kleiner en daarmee het sociale leven van 
mensen met een visuele beperking groter. We 
maakten het zichtbaar in een van onze 
animatiefilms. De tv-spot behaalde de top 5 in de 
finale voor een Gouden Loeki – dé publieksprijs 
voor beste reclame. We wonnen helaas niet, maar 
trots zijn we wel! 

Missie 538 geslaagd
Via ‘Missie 538’ kwam Radio 538 in actie voor twaalf 
goede doelen, waaronder KNGF Geleidehonden. Er 
werd uiteindelijk 54.695,92 euro opgehaald voor de 
vernieuwing van de inrichting van het trainingshuis 
voor assistentie- en buddyhonden, zodat we nog 
beter en meer honden op kunnen leiden. We zijn 
ontzettend dankbaar voor de donaties van alle 
luisteraars, de enthousiaste inzet van de dj’s en de 
geweldige productie van Radio 538.

Een hulphond 
is welkom
Het VN-verdrag 
Handicap geeft 
mensen het recht om 
met de hulphond 
toegang te krijgen bij 
openbare 
gelegenheden. En 
toch gebeurt het dat 
één op de vijf mensen weleens geweigerd 
wordt, blijkt uit onderzoek. KNGF 
Geleidehonden en Hulphond Nederland 
vinden dat een hulphond altijd en overal 
welkom moet zijn en startten samen de 
campagne ‘Een hulphond is welkom’.
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PAWS bestaat tien jaar

Tijdens de PAWS-cursus leren we ouders hoe een speciaal 
getrainde huishond hun kind met autisme kan helpen. Met succes. 
Onderzoek naar het effect van de cursus laat zien dat de 
zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind 
significant toenemen. Woedeuitbarstingen, wegren- en 
herhalingsgedrag nemen juist af. Al tien jaar een succes!  
geleidehond.nl/paws



Verder rijden wij regelmatig met de honden naar het 
bos voor een wandeling. Om met zo’n KNGF-bus te 
mogen rijden, krijgen nieuwkomers zoals ik les van 
een rij-instructeur. Die leert je om bochten fatsoenlijk 
te nemen en langzaam te remmen, zodat de honden 
niet door de auto schuiven. Super dat KNGF dit zo 
zorgvuldig aanpakt’, vindt Jerry.

Hulpmiddel én vriend
Als kennelmedeweker maakt Jerry de honden een 
maand of vier tot zeven mee, afhankelijk van de  
carrière die de hond krijgt. Hij kent de cliënt bij wie de 
hond terechtkomt meestal niet. Jerry: ‘Nee, maar de 
instructeurs laten vaak filmpjes zien van de afleve-
ring bij de cliënt (als deze dat goed vindt uiteraard, 
red.). Dat is erg leuk, vooral als het een hond is 
waarvoor ik een zwak had. Door de filmpjes zie ik wat 
hond en baas voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb 
een tijdje in de thuiszorg gewerkt en merkte toen dat 
mensen vaak eenzaam zijn. Veel alleenstaande 
cliënten zijn dat denk ik ook. Een hulphond helpt hen 
niet alleen, maar is ook vriend voor het leven, waar-
door ze meer buiten en meer onder de mensen 
komen. Dat is geweldig. Weet je wat ik leuk vind? In 
deze baan komt het werken met mensen en dieren 
perfect samen. Heel bevredigend. Dit is zeker mijn 
leukste baan tot nu toe.’

Jerry heeft vanmorgen hard geschrobd in de kennel. 
Schoonhouden is essentieel met zo’n vijftig leer-
ling-honden op school. ‘Het hoort erbij maar gelukkig 
hebben we nog meer taken. Toen ik hier net begon, 
mocht ik meekijken en niet zoveel zelf doen. Dat vond 
ik lastig, maar ik begrijp het wel, want dit zijn toe-
komstige hulphonden en daar gelden bepaalde 
opvoedregels voor. Ze moeten bijvoorbeeld netjes 
aan de riem lopen en mogen pas beginnen met eten 
als ze het commando “vrij” krijgen. Die regels moest 
ik dus ook leren. Ik werkte hiervoor in het asiel en 
daar trokken de honden ons gewoon vrolijk aan de 
riem door de gang.’ 

Rijden met bus vol honden
Inmiddels draait Jerry volop mee. Een greep uit de 
taken van de kennelmedewerker: de honden naar 
buiten laten, voeren, borstelen, spelletjes met ze 
doen, een massage geven, eventueel medicijnen 
geven, knuffelen… ‘KNGF-honden worden heel goed 
verzorgd’, lacht Jerry. ’s Ochtends en ’s middags gaan 
de leerling-honden op pad met hun trainer. ‘Maar 
soms blijven ze op school, bijvoorbeeld als hun 
trainers overleg hebben. Dan nemen wij ze mee voor 
een rondje supermarkt of we doen appèloefeningen 
met ze. Vroeger deden kennelmedewerkers dat niet, 
heb ik gehoord, maar nu hebben we meer verant-
woordelijkheden en werken we echt samen met de 
collega’s die de honden opleiden. Dan vraagt een 
trainer bijvoorbeeld: “Kun je opletten hoe deze hond 
met soortgenoten speelt?” Of: “Kun je in het week-
end” – de trainers zijn er dan niet – “een extra 
appèloefening doen met deze hond?” Zo spelen wij 
ook een rol bij het opleiden; dat vind ik erg leuk. 

‘We spelen ook een rol 
bij het opleiden; dat 
vind ik erg leuk.’
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‘In deze baan komt 
werken met mens en 
dier perfect samen’  
‘KNGF-honden worden zó goed verzorgd. Het is een beetje de 
dierenverzorgingshemel hier’, zegt Jerry Cox (33), sinds de 
zomer kennelmedewerker. ‘Het is mijn leukste baan tot nu toe.’



Op geleidehond.nl/onze-honden 
vertellen we meer over de verschillende 
soorten honden die wij opleiden.
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‘Het is best een stap om te besluiten met een 
blindengeleidehond te lopen. Maar ik ben zo 
blij dat ik het heb gedaan. Met Hino aan mijn 

zijde durfde ik de wijde wereld in te gaan. 
Door het syndroom van Usher, waarbij mijn 

zicht en gehoor steeds verder achteruitgaan, 
vind ik lastig mijn weg. Ook heb ik 

evenwichtsproblemen. Tijdens het lopen gaf 
Hino mij stabiliteit, maar ook veel 

zelfvertrouwen. Zoveel zelfs dat ik een baan 
bij een grote bank aannam, op het 

Leidseplein in Amsterdam. We gingen samen 
met de tram, de drukke stad in. Hino was 

echt een stimulans om door te zetten. Bij de 
bank heb ik het niet lang uitgehouden, maar 

ik heb toen wel kunnen bewijzen: “Kijk mij 
dan; ik kan prima op hbo-niveau 

functioneren.”

Vroeger was ik verlegen, onzeker en te dik. 
Dat ben ik allemaal niet meer en Hino is 

daarbij een grote steun geweest. Hij heeft me 
geholpen om in mijn kracht te komen. Door 
me te helpen en door er te zijn. Hino ging in 

2021 met pensioen. Ik heb inmiddels een 
nieuwe geleidehond en ik weet dat Hino het 
goed heeft bij zijn adoptiegezin − dat geeft 

mij veel rust. Hino, ontzettend bedankt dat jij 
mijn blindengeleidehond was!

Martine: ‘Hino, 
dankjewel voor 

alles!’



Pup Coco ontwikkelt 
zich razendsnel
Onze pups groeien hun 
eerste jaar op bij 
pleeggezinnen. Deze 
vrijwilligers stoppen 
veel tijd en liefde in de 
opvoeding, om de pups 
goed voor te bereiden 
op de geleide-
hondenschool. Wat je 
zoal meemaakt als 
KNGF-pup zie je in het 
fotoverhaal van Coco. 

1

Labrador Coco wordt geboren op  
7 mei 2021. Hier zie je haar samen 
met haar moeder Otley en haar zes 
broertjes en zusjes. De vader van 
het stel heet Odin. Het zevental 
groeit in een paar weken tijd uit 
van onbeholpen minihondjes naar 
levendige pups waar je je handen 
vol aan hebt. 

2

Coco en drie van haar nestgenoten 
koekeloeren over een plank de tuin 
in. De eerste zevenenhalve week 
van hun leven wonen ze met hun 
moeder bij een fokgastgezin. Daar 
worden ze goed verzorgd en 
wennen ze aan geluiden in en om 
het huis. Ze kijken hun ogen uit 
naar de draaiende wasmachine en 

1

3

2
vogels in de tuin. Ze stoeien 
onderling veel, om daarna 
weer heel lang te slapen.

3

Coco is oud genoeg om haar 
vleugeltjes… pardon, pootjes 
uit te slaan en bij een pup-
pypleeggezin in te trekken. Dit 
gezin gaat Coco veel leren, 
zodat ze over ruim een jaar 
naar school kan. Daarbij 
worden ze ondersteund door 
een (puppy)instructeur van 
KNGF, die regelmatig op 
bezoek komt. Coco verhuist 
naar een gezellig gezin met 
een 11-jarige dochter, poes 
Jane en golden retriever Indy. 
Ze wonen in mooi, groen 
Drenthe. Boft Coco even!
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4

Klussen in de tuin. Nieuwsgierig 
kijkt Coco toe. Even opletten dat ze 
er niet met het gereedschap 
vandoor gaat. Kijken, kijken, niet 
aankomen. De (andere) pleegbaas 
legt het allemaal vast op foto, 
want Coco is een Spup,  
oftewel Sponsor een Pup  
(sponsoreenpup.nl), en honderden 
fans beleven haar avonturen mee 
via haar online dagboek.

5  
Mee naar de supermarkt. Coco 
moet gaan begrijpen dat ze daar 
netjes doorheen moet lopen, 
zonder haar neus in alle schappen 
te steken. Zo kan ze in de toekomst 
als goed opgevoede hulphond mee 
met haar baas. Nog lastig als je zo 
klein en nieuwsgierig bent, met al 
die geuren om je heen, maar Coco 
doet het best goed.

 
6

Met poes Jane in de mand.  
Gezellig! Het is erg handig dat Coco 
opgroeit met een kat. Dan laat ze 
zich later, als ze in geleidetuig over 
straat loopt met haar baas, niet zo 
makkelijk afleiden door deze kleine 
viervoeters.

7

Lepeltje-lepeltje liggend met Indy. 
Soms geeft zo’n oudere hond een 
jonge pup wat mentale steun, 
zoals bij het leren alleen thuis 
blijven. Aan de andere kant: Coco 
moet ook op eigen benen kunnen 

staan, dus Coco en Indy doen ook 
veel apart. Maar nu liggen ze 
samen te slapen. Als je deze foto 
eens per maand maakt, zie je hoe 
snel Coco groeit!

8  
Aan het eind van het jaar is Coco  
8 maanden oud en heeft al veel 
geleerd. Ze is met haar pleeggezin 
geregeld in de stad te vinden of op 
het station, om kennis te maken 
met trein, bus, lift, enzovoort. In 
het openbaar draagt ze een dekje, 
waarmee ze herkenbaar is als 
toekomstige geleidehond. Zo 
nemen voorbijgangers haar serieus 
en hoeft de pleegbaas niet steeds 
uit te leggen waarom je haar niet 
kunt aaien tijdens het oefenen. Ga 
zo door, Coco! In 2022 komt ze 
naar school voor haar 
vervolgopleiding. 
 
Puppypleeggezinnen voeden 
onze pups toegewijd en geheel 
belangeloos voor ons op. Word 
ook puppypleeggezin en bezorg 
een toekomstige hulphond een 
fijne jeugd (en uzelf een jaar vol 
liefde en gezelligheid). 
geleidehond.nl/pleeggezin

De pleegbaas: ‘Ik vind het superleuk om Coco op 
te voeden; het is echt enorm genieten.’

De instructeur: 
‘Coco is een 
prettige, 
relaxte hond; 
ze doet het erg 
goed.’
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Petra van Heuvel nam ons 
op in haar testament:  

‘De samenwerking 
tussen hond en baas 
vind ik prachtig’
‘Als voorlezer van boeken voor mensen met een 
visuele beperking, werkte ik samen met mensen 
met een geleidehond. Zo ben ik in aanraking 
gekomen met KNGF Geleidehonden. Mijn collega’s 
hadden altijd indrukwekkende verhalen. Zo vertel-
de een van hen dat ze op een dag door de stad liep, 
toen haar blindengeleidehond opeens niet verder 
wilde. Ze gaf hem drie keer het commando door te 
lopen, maar hij bleef weigeren. Van een omstander 
hoorde ze toen dat er een groot gat in de weg zat. 
Een geleidehond heeft dus geleerd een commando 
te weigeren als het nodig is. Die samenwerking 

tussen hond en baas 
vind ik prachtig. Het is 
mooi om te zien hoe 
zelfstandig mensen kunnen zijn dankzij hun hond.’

‘Geleidehonden doen ongelooflijk goed werk en 
daaraan wil ik graag bijdragen via mijn nalaten-
schap. Daarom heb ik KNGF benoemd als erfge-
naam. De geleidehondenschool heeft zo de 
wetenschap dat ze te zijner tijd op mijn bijdrage 
kunnen rekenen om hun belangrijke werk voort 
te zetten.’ 

© Govert Overbeeke
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HOE 
LEERT
HOBBIT 
SOCIALISEREN?
Naar de dierentuin
Hobbit is intussen alweer een paar 
maanden ouder. Gedurende zijn jaar bij het 
puppypleeggezin is socialisering een belangrijk 
onderdeel van zijn opvoeding. Samen met 
KNGF gingen Hobbit en het gezin daarom naar 
Dierenpark Amersfoort. Ben je benieuwd hoe 
Hobbit reageerde op de drukte en alle dieren 
die hij daar voor het eerst zag? 
Bekijk dan de nieuwste video op ons YouTube 
kanaal: www.youtube.com/mypetINL.

Over Elanco
De Nederlandse huisdiereigenaar kent ons van 
anti-parasitaire producten zoals: Milbemax®, 
Seresto®, Advantix®, Flubenol® en Bolfo Gold®.

Daarnaast biedt Elanco Nederland bv 
oplossingen aan voor de behandeling van 
pijn bij osteoartritis, postoperatieve pijn, 
behandeling van oorontstekingen en hartfalen.

Op nl.mypetandi.com bieden we informatie 
voor nieuwe en ervaren baasjes van honden en 
katten die op zoek zijn naar betrouwbaar en 

correct advies over de gezondheid en het
welzijn van hun huisdieren. We geven je alle 
informatie die je nodig hebt.

Elanco Nederland bv is trotse sponsor van 
KNGF en sponsort dit jaar Hobbit.

Scan de QR-code voor
het Youtube fi lmpje



INKOMSTEN EN BESTEDINGEN 2021

KNGF Geleidehonden besteedt 
iedere euro zorgvuldig. 
Zo besteedden wij het geld in 2021:

Bestedingen aan doelstelling:

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

Dit was
2021

Totaal inkomsten
€13,52 miljoen

bijdragen van zorgverzekeraars
€1,34 miljoen

overige baten
€0,03 miljoen

inkomsten fondsenwerving
€12,15 miljoen

Totaal bestedingen
€12,59 miljoen

kosten beheer en administratie
€0,95 miljoen

wervingskosten
€2,08 miljoen

besteed aan doelstelling
€9,56 miljoen

7 cent 
besteed aan beheer en administratie

17 cent 
besteed aan fondsenwerving

76 cent 
besteed aan de doelstelling

Van iedere euro is:

13GELEIDEHOND.NL



‘KNGF is de enige organisatie waaraan wij onze 
naam verbinden’, zegt Peter. ‘Dat is niet zonder 
reden. KNGF Geleidehonden is een partij die 
kwaliteit en vertrouwen uitstraalt. Wij herkennen 
ons daarin en we delen dezelfde waarden. KNGF 
wil mensen met een beperking een beter leven 
geven met een professioneel opgeleide hond. 
Eukanuba maakt speciale voeding voor topfitte 
honden. Zo maken we de cirkel rond. Samen 
hebben wij het beste voor met hond én baas.’

Breder denken
De uitwisseling tussen KNGF en Eukanuba heeft 
volgens Peter een aardige groei doorgemaakt. ‘Wil 
je goed samenwerken, dan moet je flexibel blijven 
en goed naar elkaar luisteren. Daarin zijn beide 
partijen enorm gegroeid. We gunnen elkaar echt 
de ruimte en we experimenteren graag om te zien 
wat werkt en wat niet. In het begin deden we 

‘Samen hebben wij het 
beste voor met hond 
én baas.’

vooral sponsorwandelingen en evenementen. Heel 
leuk, maar we moesten ook breder leren denken in 
digitale uitingen. Toen bijeenkomsten niet meer 
mogelijk waren door corona, hebben we een 
razendsnelle switch gemaakt naar online.’ 

Positief daglicht
In 2021 trokken Eukanuba en KNGF samen op in 
een reeks gezamenlijke video’s. Peter: ‘Zo ontdek-
ten we dat je in filmpjes van zestig seconden beide 
partijen in een positief daglicht kunt zetten. Het 
belang van goede diervoeding werd benadrukt én 
je kreeg een kijkje achter de schermen bij KNGF. 
Deze filmpjes werden op YouTube weergegeven als 
advertenties. Ze scoorden boven verwachting goed. 
Als kijker kun je makkelijk wegklikken, maar beide 
video’s zijn anderhalf miljoen keer helemaal 
uitgekeken. Dat succes hebben we sámen be-
haald.’ 

Jaarlijks wordt er zo’n 25.000 kilo 
hondenbrokken gratis afgeleverd  
bij KNGF Geleidehonden, met de 
complimenten van Eukanuba.  
Dit kwaliteitsmerk is al sinds 2006 
onze trouwe sponsor en samen-
werkingspartner. We spreken 
Peter Weltevreden, business 
manager bij Eukanuba, om te 
vragen wat het verhaal is achter 
dit sterke staaltje samenwerking.
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Door een progressieve vorm van 
multiple sclerose (MS) zit Nynke 
in een rolstoel. ‘Jissa heb ik voor 
mijn zelfstandigheid en door 
haar hulp kan ik veel energie 
besparen.’ Jissa opent en sluit 
deuren, lades en kastjes voor 
Nynke. Ze pakt dingen voor haar, 
ze helpt Nynke met haar benen 
in de juiste houding krijgen als ze 
in en uit haar rolstoel moet en 
met boodschappen doen.

Dankzij Jissa meer vrijheid en privacy
Nynke: ‘Met Jissa erbij kan ik mijn eigen gang 
gaan. Hoe lief en aardig en hoe goed de thuis-
zorg ook is, het blijft een inbreuk op je privacy. 
Elke ochtend en avond opnieuw. Als ik nu 
wakker word, krijg ik van Jissa een lik over mijn 
gezicht en staat ze kwispelend naast me. Dat is 
heel anders wakker worden, kan ik je vertellen.’

Samen de was doen
Doordat Nynke een assistentiehond heeft, hoeft 
de thuiszorg zelfs niet meer te komen. Nynke: ‘Ik 

heb alleen nog een huishoudelijke hulp en die 
hoeft ook minder te doen. Want ik doe met Jissa 
bijvoorbeeld zelf de was. Ze helpt me met het 
in- en uitladen van de was in en uit de wasma-
chine. De natte was geeft ze me aan, zodat ik 
het op het wasrek kan hangen en Jissa haalt het 
dan weer van het wasrek af als het droog is. 
Voorheen kon ik ongeveer twee vuile kleding-
stukken uit de wasmand halen en dan was mijn 
energie op. Met Jissa samen kan ik een was 
weer zelf doen.’ 

Assistentiehond Jissa opent de 
wereld van Nynke

KNGF Geleidehonden ontvangt geen over-
heidssubsidie. Slechts een klein deel van de 
kosten voor onze blindengeleide- en assisten-
tiehonden wordt vergoed door de zorgverze-
keraars, te weten 15 procent. Voor het over-
grote deel, 85 procent, zijn wij afhankelijk van 
mensen die ons een warm hart toedragen. 
Het werk dat we doen is dus alleen mogelijk 
dankzij de steun vanuit donaties en nalaten-
schappen. Wij waarderen het daarom ontzet-
tend dat we op u kunnen rekenen! Alleen zo 
kunnen we mensen met een beperking een 
vrijer en zelfstandiger leven geven met de 
inzet van onze geweldige hulphonden!
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Varick

Maggy

Reena

Whisper

Amice

Mira

Skibby

Olive

Tokee Watson

Nura

Tommie

Polar

Riley Tiamo

Obke

Een kleine selectie uit de honden die de KNGF-school 
in 2021 met een diploma verlieten. 

Geslaagd!
Liesette

Sienna

Hansje

Sterre

Unoor

Buddyhond 
Varick 
helpt zijn 
jonge baas 
met 
autisme 
spectrum 
stoornis.

Door te helpen 
met de dagelijkse 
handelingen zorgt 
assistentiehond 
Nura ervoor dat 
haar baas minder 
afhankelijk is van 
anderen.

Buddyhond 
Hansje zorgt 
bij haar baasje 
voor vertrou-
wen en vriend-
schap.

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

Blindengeleidehond Obke zorgt 
ervoor dat haar baas veilig 
onderweg kan zijn.


