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‘Je staat er niet 
alleen voor met een 
blindengeleidehond’
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‘In maart 2018 ben ik door een onbekende oorzaak blind 
geworden. Mijn oogzenuwen stierven af, maar artsen 
wisten niet precies waarom. Ineens was ik volledig afhanke-
lijk. Van volle kracht vooruit naar volle kracht achteruit.  
Tot dan runde ik mijn eigen onderhouds- en revisiebedrijf.  
We verzorgden het onderhoud voor grote mechanische 
installaties, op zeeschepen bijvoorbeeld of bij afvalenergie-
bedrijven. En dat deden we internationaal. Waar mijn 
werkveld zo’n beetje de hele wereld was en ik 60.000 km 
per jaar reed, is het nu al een avontuur als ik voor een 
boodschap naar het dorp loop. Om met mijn nieuwe 
situatie te leren omgaan, ging ik revalideren. In die periode 
maakte ik kennis met geleidehonden. Ik kende niemand die 
blind was, laat staan iemand met een blindengeleidehond.’ 

‘Na het 
proces van 
teloorgang 
is Nuba een 
enorme 
aanwinst’
Ruud reist wat af voor zijn bedrijf. Totdat hij van de ene 
op de andere dag blind wordt. Zijn wereld ligt overhoop. 
Pragmatisch als hij is, leert Ruud al snel omgaan met zijn 
beperking en dan krijgt hij zijn eerste blindengeleidehond. 
‘Nuba zorgt ervoor dat ik veilig ben. Dat geeft zo veel ver-
trouwen en vrijheid dat ik er weer zelfstandig op uit kan.’ 

‘Naarmate 
we langer 
samen zijn, 
groeit ook het 
vertrouwen.’  
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Rechts lopende hond
‘Door een ongeluk heb ik een stijf 

been, waardoor ik een rechts 
lopende hond nodig heb, maar 

geleidehonden leren standaard aan 
de linkerkant van hun baas lopen. 

Nuba kwam vrij plotseling in mijn leven. 
Ze was eigenlijk voor iemand anders 

rechts getraind, maar die combinatie kon 
toch niet doorgaan. Gelukkig hadden Nuba 

en ik meteen een klik. Afgelopen september 
begon de instructie. Samen met de instructeur 

hebben we van alles geoefend. Eerst langs 
rustige buitenwegen lopen en daarna met de 

trein naar Alkmaar en Hoorn om op drukke 
plekken te leren samenwerken. Wat vond ik het 

spannend om me de eerste keer te moeten overge-
ven aan een hond. En eigenlijk vind ik dat nog steeds.  

Ik ben nu 51 jaar. Vijftig jaar heb ik alles zelf gedaan. 
Naarmate Nuba en ik langer samen zijn, groeit ook het 
vertrouwen. In het begin keek ik nog mee met mijn 
beperkte zicht – ik zie nog licht en donker –, maar dat 
laat ik steeds meer los. Dat scheelt mij een hoop 
energie.’  

Zonder Nuba niet met de trein
‘Samen met Nuba heb ik al een paar keer met de trein 
gereisd. Dat had ik zonder haar niet gedaan. Een station 
is zo groot en je krijgt een unheimisch gevoel in je eentje. 
Voor je het weet loop je ergens tegenaan. Nuba weet 
weliswaar niet de weg, maar ze is bij me en ze zorgt 
ervoor dat ik niet van het perron stort. Je staat er ge-
woon niet alleen voor met een blindengeleidehond aan 
je zijde. Dat is voor mij een totaal nieuwe ervaring. Als ik 
op een station moet overstappen, dan maak ik me geen 
zorgen. Ik kom er wel uit met Nuba erbij. Dat brengt zo 
veel vrijheid. En geef je Nuba het commando “Zoek lift”, 
dan brengt ze je naar de liftdeur. De eerste keer dat we 
dat tijdens de instructie oefenden, kon ik wel in tranen 
uitbarsten. Het raakte me zo dat Nuba dat gewoon kon.’
 

Knuffelhond voor de logeerkinderen
‘Mijn bedrijf heb ik kunnen verkopen, maar ik wilde niet 
de hele dag op de bank zitten niksen. Twee jaar geleden 
zijn mijn vrouw en ik een zorgboerderij gestart voor 
kwetsbare kinderen. Om het weekend komen de 
kinderen van vrijdagmiddag tot zondagmiddag logeren. 
We bieden ze dan een gezinssituatie waarbij vooral veel 
rust is. Nuba hoort er dan helemaal bij. Ze is echt een 
knuffelhond voor de kinderen. Deze verplichtingen 
helpen mij te blijven functioneren. Je moet door. Het is 
een hele toestand als je blind wordt. Maar ik ben er 
zeker niet slechter van geworden. Ik durf zelfs wel te 
stellen dat ik geestelijk rijker ben. Het heeft me een hele 
nieuwe kijk op het leven gegeven. Ik kom uit een wereld 
die prestatiegericht was. Met grote ego’s die daarin goed 
gedijen. Ik had ook een groot ego, maar eerst werd ik 
mank en later blind. Mijn ego is daardoor zoekgeraakt.  
Ik hoef helemaal niks meer te bewijzen. En af en toe ga 
ik kapot vanbinnen. Dan sta ik met iets in mijn handen 
waarvan ik weet dat het een fluitje van een cent is,  
maar ik kan het niet meer. Dan voel je je zo klein.’

‘Nuba is echt mijn mattie’
Na het proces van teloorgang is Nuba een enorme 
aanwinst, waardoor mijn wereld weer wat groter wordt. 
En de ervaring van een blindengeleidehond is bijna niet 
te beschrijven. Een hond is een hond, maar Nuba is echt 
mijn mattie. Soms klimt ze bij me op schoot. Een grote 
hond van 25 kilo! Maar zo lief.’ 

Nuba is exclusief gesponsord door Eukanuba. 
Meer weten over deze manier van steunen? 
Kijk op: geleidehond.nl/sponsorpup
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Rust, reinheid en regelmaat 
in de KNGF-kennel

‘Om zeven uur ’s ochtends start de 
dag. Als eerste laten we alle honden 
in de buitenkennel, zodat ze hun 
behoeften kunnen doen. Daarna 
krijgen ze hun ontbijt (1) en dan 
mogen ze nog even naar buiten. 
Honden die medicatie nodig 
hebben, krijgen dit toegediend. Dan 
begint het ‘laden’ van de trainings-
bussen (2). Iedere dag trekken de 
trainers er met de honden op uit 
om het geleidewerk te leren. De 

kennelmedewerkers zorgen ervoor 
dat de juiste honden in de juiste 
bussen komen. In de kennel hangt 
daarvoor een planbord met kaartjes 
van de honden, trainers en bussen. 

Dagelijks schrobben is hard 
nodig
Als de bussen zijn vertrokken, 
komen we als kennelteam even bij 
elkaar om de dag door te nemen en 
om een planning te maken. Dan 

volgt het schoonmaken (3). Een 
belangrijke activiteit, want zo voor- 
komen we dat er ziektes uitbreken. 
Dagelijks wordt de hele kennel met 
een hogedrukspuit schoongemaakt. 
Met een schrobmachine maken we 
de vloer schoon. We reinigen de 
voerbakken, wassen alle kleedjes en 
handdoeken, en twee keer per week 
is er een uitgebreidere schoonmaak 
om te ontsmetten.

Onze honden leren het geleidewerk als ze op school zitten. Als er 
niet wordt getraind, zorgen de kennelmedewerkers ervoor dat het 
de studenten aan niets ontbreekt. Hoe zorg je ervoor dat pakweg 
vijftig honden het allemaal naar hun zin hebben? Kennelmedewerker 
Rafa van Ledden legt uit wat er allemaal in de kennel gebeurt.

IN BEELD

geleidehond.nl8
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Kennels indelen is puzzel-
werk
Nadat het voer voor de middag is 
klaargezet, beginnen alle kennel- 
medewerkers aan hun eigen taken. 
Met de honden die achterblijven – 
omdat hun trainer er niet is  
bijvoorbeeld – doen we hersen- 
spelletjes (4). Onze kennelkatten (5) 
komen dan nieuwsgierig kijken. Zij 
wonen in de kennel zodat al onze 
honden aan katten wennen. We 

doen appèltraining voor de basis-
commando’s (6) met de achterblij-
vers of we nemen ze mee naar het 
bos. We inventariseren welke 
honden naar de dierenarts moeten, 
bestellen boodschappen of werken 
de weeglijsten bij. Al onze honden 
wegen we elke maand om te kijken 
of ze goed op gewicht blijven. Elke 
twee weken komen er nieuwe 
honden bij en er studeren honden 
af. Dat maakt dat we steeds een 

andere kennelindeling moeten 
maken. Dat is een hele puzzel, want 
we proberen de honden die het 
goed met elkaar kunnen vinden 
samen in een kennel te zetten (7). 
Op de activiteitenlijst staat vermeld 
wat we met de honden hebben 
gedaan. Heeft de hond genoeg 
appèltraining gehad bijvoorbeeld? 
Als alles is bijgewerkt, gaan we snel 
lunchen voordat de honden weer 
terug zijn voor hun pauze.

73
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‘Het geeft zo veel voldoening om hun tijd in 
de kennel zo optimaal mogelijk te maken’

IN BEELD
Rusten en relaxen in de 
avonduren
Na de lunch brengen we de honden 
opnieuw naar de bussen voor de 
middagtraining en dan is het weer 
stil in de kennel. We gebruiken de 
middag voor extra periodieke 
schoonmaakwerkzaamheden. De 
honden die niet gaan trainen krijgen 

Rafa, kennelmedewerker
Rafa werkt sinds maart 2020 bij 
KNGF Geleidehonden. ‘Werken in 
de kennel betekent voor mij dat ik 
van mijn hobby mijn werk heb 
kunnen maken. Hiervoor werkte 
ik jarenlang bij de politie in 
verschillende functies. Eerst op 
straat en daarna als instructeur. 
Vervolgens ben ik bij de speur-
honden uitgekomen. Ondertus-
sen werd ik moeder en ik merkte 
dat het harde en agressieve van 
de politie me niet meer paste. De 
vacature van kennelmedewerker 
kwam voor mij op het juiste 

moment. Wat een verademing. 
Als ik ’s ochtends binnenkom en 
ik zie de blije snuitjes en kwispe-
lende staarten, dan krijg ik 
meteen een lach op mijn gezicht. 
Ik hou van zorgen; voor mensen, 
maar zeker ook voor dieren. 
Dieren zijn zo afhankelijk van je. 
Het geeft zo veel voldoening om 
hun tijd in de kennel zo optimaal 
mogelijk te maken zodat ze goed 
kunnen leren. En ik voelde 
meteen een verbondenheid met 
mijn collega’s. Dat komt omdat we 
allemaal het beste willen voor de 
honden. Ik was erg onder de 

indruk toen ik hier voor het eerst 
kwam. De kennel is zo professio-
neel opgezet. Het is er zo schoon 
en fris. En ik zie dat de honden 
echt gelukkig zijn. Het welzijn van 
de honden staat voorop. Als de 
honden in het weekend lekker op 
de uitlaatvelden en in het bos zijn 
geweest en ze liggen daarna 
opgekruld tegen elkaar aan, met 
zijn tweeën op een bedje, dan 
geniet ik zo.’  

appèltraining of ontspanning in de 
kennel (8) of op de speelweides (9) 
aangeboden. Om vier uur ’s mid-
dags start de avondploeg en komen 
de honden weer naar school. Ze 
krijgen eten en dan is het tijd om uit 
te rusten van de schooldag. In de 
avond komt er een vrijwilliger 
meehelpen om de honden uitge-

breid te borstelen op de trimtafel en 
om extra met ze te knuffelen. Een 
kennelmedewerker blijft ’s nachts 
slapen om een oogje in het zeil te 
houden. En dan begint het hele 
ritueel de volgende ochtend weer 
opnieuw!’  

8

9 Scan de QR-code voor 
een video over het 
leven in de kennel.

geleidehond.nl10



KNGF’er Carla aan het woord in 
hondenpodcast
‘Wie heb ik aan de lijn?’ is een podcast voor (toekomstige) hondeneigenaren die alles willen weten over de 
aankoop, verzorging en training van een hond. Bedenker Hella laat diverse professionals aan het woord en 
dit keer mocht onze eigen hondenexpert Carla Bilstra aanschuiven om te praten over KNGF Geleidehonden. 
Levendig vertellen over wat voor 
hulphonden wij opleiden, wat er 
verwacht wordt van een puppypleeggezin 
en hoe het verhaal van-pup-tot-
geleidehond eruitziet: dat kun je gerust 
aan Carla overlaten! U kunt de podcast 
beluisteren via Spotify. Scan hiervoor de 
QR-code met de camera van uw telefoon.

Waar mag 
ik wandelen 
met mijn 
hond?
We wandelen ons suf 
de laatste maanden, ook 
omdat we niet naar musea of 
evenementen konden. Als u een 
hond heeft kan deze lekker mee op pad. Hij moet natuurlijk 
kunnen rennen en spelen. Dat mag niet overal, maar bij 
Natuurmonumenten checkt u per provincie waar uw vrolijke 
viervoeter welkom is (los en aangelijnd) en in welke perioden 
van het jaar. Handig! 
natuurmonumenten.nl/wandelen-met-de-hond 

Stappenteller 
Als u en uw hond dan tóch zo veel lopen, is het natuurlijk wel handig 
om meteen uw stappen te tellen. Komt u aan de aanbevolen 10.000 
stappen per dag? En hoe zit het met de beweging van uw hond? De 
FitBark, de eerste ‘stappenteller’ ontwikkeld voor honden, maakt het 
bewegen van uw hond inzichtelijk. fitbark.com

Sticker van  
uw eigen 
huisdier 
Een T-shirt of mok 
met een foto van uw 
eigen huisdier; welke 
dierenliefhebber wil dat 
niet? Via stickerpet.com 
kunt u eenvoudig een 
afbeelding van uw hond, kat 
of goudvis uploaden. De website 
maakt een uitsnede en bewerkt deze 
tot sticker. U kunt uw hondensticker 
rustig plakken op uw lievelingsmok, 
want ook bij veelvuldig afwassen blijft 
de fotosticker mooi, zo beloven de 
makers. Uw foto op een (biologisch 
katoenen) T-shirt laten zetten kan ook! 
Kijk op stickerpet.com

uitgelaten 11
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VIER JE FEESTJE
Stel u wordt 30, 40 of 70, of u bent 25 jaar getrouwd, maar zit niet 
te wachten op cadeaus. Is het dan geen mooi idee om een donatie 
voor onze honden te vragen? U maakt simpel een actiepagina aan 
via actievoorgeleidehonden.nl/vierjefeestje en kunt deze gemakkelijk 
delen. Voilà, iedereen blij: vrienden en familie weten wat ze moeten 
geven, onze honden zijn weer een beetje geholpen met hun opleiding 
en de jarige krijgt geen overbodige spullen. Doen?

IN ACTIE

Laat u inspireren door deze acties voor onze 
honden in opleiding en start zelf ook een actie. 
Wij zijn erg blij met uw inzet en betrokkenheid!

NALATEN AAN KNGF
Veel mensen willen iets goeds doen in hun leven. Zo ook KNGF-
donateur Tessa Romein (51). Zij heeft besloten om na te laten aan KNGF 
Geleidehonden. ‘Ik ben een eenpersoonshuishouden en verwacht dat ook 

te blijven. Toen dacht ik: wat gaat er met mijn appartementje gebeuren? 
Ik ging nadenken over mijn nalatenschap. Ik kijk vrij nuchter tegen de dood 

aan. Het is een van de weinige zekerheden in het leven. In Uitgelaten las ik 
dat het mogelijk is een goed doel op te nemen in je testament. Ik vroeg meer 

informatie en de Nalaten-brochure op en toen is het balletje gaan rollen. Ik zie 
het als nog één keer trakteren, ook al heb ik dan zelf geen verjaardagen meer.’

Wilt u ook een brochure over nalaten aanvragen? Dat kan 
eenvoudig via deze QR-code. Heeft u een andere vraag? 
Neem dan contact op met Patricia Elings via 020-237 38 62 
of p.elings@geleidehond.nl. Lees Tessa’s hele verhaal op 
geleidehond.nl/tessa. 

geleidehond.nl12



AAN DEZE EN  
ANDERE GULLE GEVERS: 

BEDANKT!

Ook een actie 
opzetten voor KNGF 

Geleidehonden? 

Kijk op  
actievoorgeleidehonden.nl!

DAPPERE WANDELAAR

Moedig. Zo kun je Ruud Bruggeman zeker noemen. Hij is 78 jaar en 
loopt wat moeilijk na een heupoperatie ten gevolge van chronische 
leukemie. Lange pelgrimstochten maken – naar prachtige steden als 
Istanbul – zit er niet meer in. Niettemin is Ruud vast van plan elke 
week vijftien kilometer te lopen, net zolang tot hij de 1.500 kilometer 
aanraakt. ‘Mijn vrouw GerVa voedt al elf jaar blindengeleidehondenpups 
op. Fantastisch werk, dat ik zo graag steun.’ Ruud helpen kan via 
actievoorgeleidehonden.nl/actie/ruud-bruggeman

SLIMME HONDEN, SLIM SPEELGOED
Onze geleidehonden staan bekend als slim en reeds als kleine pup 
worden ze uitgedaagd hun hersens te laten kraken. Jannie van 
Druningen, puppypleeggezin en fokgastgezin van KNGF, startte in het 
kader van het 85-jarig bestaan van onze geleidehondenschool een actie 
om geld in te zamelen voor Kongs (rubberen speeltjes). Ze hoopte op  
€ 500,- maar de stand was begin dit jaar ruim € 3.600,-! ‘Daarvan 
hebben we bijvoorbeeld nieuwe denkspelletjes gekocht 
en genoeg Kongs voor álle pups van 2021’, vertelt kennel- 
medewerker Rafa. Wat een prachtig jubileumcadeau! Steunen kan nog,  
via actievoorgeleidehonden.nl/actie/jannie-van-druningen

BOEK VOOR 
POWERVROUWEN

Heeft u het mooie verhaal van 
Claudia en haar assistentiehond 
Katya al gelezen op onze site? 
(geleidehond.nl/claudia) 
Dezelfde Claudia – psycholoog 
van beroep en doorpakker van 
karakter – heeft een boek 
geschreven met de titel ‘Jij! 
Krachtcoach voor vrouwen’. Per 
verkocht boek gaat € 1,- naar 
KNGF. Bestel haar boek via 
jouwtransformatie.nl

Streefbedrag: 

€ 3.000,-

€ 1,-
Per verkocht 

boek

Tussenstand: 

€ 3.600,-

uitgelaten 13



‘Onze dochter Ottilie had echt een 
vriendje nodig. Zij is twaalf jaar en 
heeft het syndroom van EVA, wat 
haar gehoor en evenwicht aantast. 
Daardoor valt en struikelt zij snel. 
Om te communiceren heeft Ottilie 
onze hulp nodig. Dat alles maakt 
het voor haar lastig om vriend-
schappen te sluiten. 

We hadden een logeerhondje in 
huis en dat klikte heel goed met 
Ottilie. Daarna dachten we eraan 
om een pup te nemen, maar je 

weet niet hoe het karakter van zo’n 
beestje zich ontwikkelt. Ottilie is 
grillig in haar bewegingen. Stel dat 
een hond daarvan schrikt en een 
ruk aan de riem geeft?

Anderhalf jaar geleden vroegen wij 
hulp aan KNGF Geleidehonden. Twee 
maanden geleden hadden zij de per-
fecte match voor ons: Eastwood, een 
labrador retriever van twee jaar oud. 
Eastwood is een ‘buddyhond’ - een 
maatje voor Ottilie. 

Eastwood is helemaal op zijn plek; 
we zijn echt een pack met elkaar. 
Onze dochter is in twee maanden 
tijd al zo veranderd. Ze kletst de 
hele dag met Eastwood en noemt 
hem ‘jochie’. Zo lief. Ottilie voelt 
zich heel verantwoordelijk voor zijn 
verzorging. Met onze hulp doet ze 
dat heel goed. 

Ottilie wordt zienderogen zelfstan-
diger: wil ineens haar eigen ontbijt 
maken en samen met haar hond 
naar buiten. Dat is spannend, maar 
Eastwood past zijn loopsnelheid 
aan. Als Ottilie boos of verdrietig 
is, dan legt hij zijn natte neus even 
tegen haar hand. Hij zorgt echt 
voor harmonie in huis. We voelen 
ons bevoorrecht met zo’n lieve 
huisgenoot.’ 

Lees online het volledige verhaal van 
Ottilie en Eastwood:  
geleidehond.nl/buddyhond-eastwood

‘Ottilie wordt 
zienderogen 

zelfstandiger.’

‘Eastwood is 
helemaal op 

zijn plek; we zijn 
echt een pack 

met elkaar.’  

AAN HET WERK

De buddyhond als maatje

DEEL EEN LANG 
EN GEZOND LEVEN 

MET UW HOND.

Ontdek meer op www.eukanuba.nl

LIVE LIFE 
WELL

CONDITIO

N

O
PT

IMALBODY

VOOR EEN 
OPTIMALE 
LICHAAMS-
CONDITIE

MET ONZE NIEUWE 
EN VERBETERDE 

PUPPY FORMULES

Wie: Ottilie & Eastwood

geleidehond.nl14



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-21-0021

NIET GESCHIKT
VOOR KATTEN

DEEL EEN LANG 
EN GEZOND LEVEN 

MET UW HOND.

Ontdek meer op www.eukanuba.nl
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VOOR EEN 
OPTIMALE 
LICHAAMS-
CONDITIE

MET ONZE NIEUWE 
EN VERBETERDE 

PUPPY FORMULES

 



Nieuwe 
commercial: 
KNGF opent 
werelden
Heeft u onze nieuwste commer-
cial al voorbij zien komen op tv? 
Het is een prachtig animatie-
filmpje waarin we laten zien hoe 
een KNGF-hond de wereld van 
zijn of haar baas kan openen. 
Dit eerste spotje brengt ons in de wereld van Rose en haar vriend Teun. Waar 
je ze eerst ziet als verliefd stel, verandert de warme slaapkamersetting 
langzaam in een koele ziekenhuissfeer, omdat Teun Rose met steeds meer 
dingen moet helpen. Maar dan verschijnt assistentiehond Zola ten tonele en 
neemt Teuns zorgtaken over. Dankzij Zola kunnen Teun en Rose weer 
liefdespartners van elkaar zijn, in plaats van patiënt en verpleger. Bekijk het 
hartverwarmende filmpje op onze website: geleidehond.nl/opentwerelden

Tien jaar PAWS 
Alweer tien jaar lang organiseert KNGF 
PAWS workshops. PAWS (Parents Autism 
Workshop & Support) is een cursus waarin 
ouders van kinderen met autisme leren 
hoe een – getrainde – huishond hun 
zoon of dochter kan helpen. KNGF 
introduceerde de workshop in 2011 
wegens het grote aantal aanvragen voor 

buddyhonden autisme. Veel gezinnen hebben echter geen echte buddyhond 
autisme nodig, maar kunnen wel baat hebben bij een goed getrainde huishond.  
Deze kan bijvoorbeeld met een grappig trucje zijn jonge baasje afleiden en  
zo bepaald gedrag doorbreken. Lees meer op geleidehond.nl/paws

Geef een goed gevoel 
cadeau
Zoekt u een leuk cadeau en wilt u 
tegelijk bijdragen aan een betere 
wereld? Bestel dan nu de Goede Doe-
len Cadeaukaart! U kiest een bedrag 
en de blije ontvanger mag vervolgens 
kiezen aan welk maatschappelijk doel 
hij of zij dit bedrag doneert: KNGF 
Geleidehonden, ReumaNederland, 
War Child, Natuurmonumenten, 
UNICEF, KWF Kankerbestrijding of 
CliniClowns. Dat zijn de zeven 
organisaties die zijn aangesloten bij 
deze cadeaukaart. De kaart kan heel 
persoonlijk worden gemaakt met een 
eigen boodschap of afbeelding, of 
een feestelijke verpakking. 
U bestelt de kaart online op 
goededoelen-cadeaukaart.nl

Recordbedrag plastic doppen
€ 51.017,03! Dat is het fantastische bedrag dat KNGF heeft ontvangen dankzij de plastic 
doppenactie. Tienduizenden Nederlanders spaarden ook in 2020 doppen. Vele vrijwilligers 
verzamelden de doppen vervolgens en zorgden ervoor dat deze bij het recyclepunt terecht kwamen. 
Elke kilo bracht geld in het laadje voor onze honden. Al die fanatieke spaarders zorgden er zo ook nog 
eens voor dat er minder plastic in het milieu terechtkwam. KNGF is erg trots op deze vrijwilligers en alle 
mensen die meededen. Doet u ook mee? Op geleidehond.nl/doppen leest u meer over doppen sparen.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op 

geleidehond.nl/nieuwsbrief

Volg KNGF Geleidehonden op
instagram voor meer leuke weetjes:
instagram.com/KNGFGeleidehonden
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1. Wat zijn bijzondere giften?
‘Dat zijn schenkingen vanaf € 2.000,- van 
particulieren of bedrijven. Gevers mogen 
zelf bepalen waar het bedrag naartoe 
gaat. Soms is dat iets tastbaars, zoals 
trainingsbussen, trainingsspeel-
goed of nieuwe zonweringen 
voor de kennels. Structurele 
sponsoring valt ook onder de 
bijzondere giften. Zo mag 
KNGF al jaren rekenen op 
voerleverancier Eukanuba, 
Elanco Animal Health en de 
zorgverzekeraar Nh1816.’

2. Wat is jouw favoriete 
manier van sponsoring?
‘Mijn hart ligt bij onze 
exclusieve adoptiehonden. 
Dat is heel persoonlijk, omdat 
je echt een band opbouwt met 
je hond. Adopteer je een pup 
voor één jaar, dan mag je zijn 
naam bedenken. Ook krijg je elke 
twee maanden een update, met veel 
foto’s en filmpjes. Sponsor je de 
pup langer, dan krijg je daarbo-
venop steeds meer privileges, 
zoals rondleidingen op ons 
terrein en prachtige portretfo-
to’s. Uiteraard mag je de hond 
dan ook ontmoeten!’

3. Wat is de grootste bron van inkomsten van KNGF?
‘Wij danken ruim 85% van onze inkomsten aan giften en nalatenschappen. De 
overige 15% wordt door zorgverzekeraars bijgedragen. Wij ontvangen geen subsidie, 
dus het is ongelofelijk belangrijk dat de Nederlandse samenleving ons blijft steunen. 
Geleidehonden veranderen mensenlevens.’

Wist u dat u een exclusieve pup kunt financieren via periodiek schenken? Dat geeft u het plezier van een adoptiehond én 
belastingvoordeel. Meer weten over bijzondere giften? Ga naar geleidehond.nl/bijzondere-giften of neem rechtstreeks 
contact op met Remke via 020-237 38 60 of r.martens@geleidehond.nl.

5. Wat is het mooiste 
moment van jouw dag?
‘De kers op de taart is 
wanneer ik iemand 
mag bedanken voor 
een bijzondere gift. Dat 

is door de AVG-
wet helaas niet 
altijd mogelijk. 
Ik zie bedragen 

op onze rekening 
verschijnen, maar er staan 
geen persoonsgegevens bij 
vanwege privacy. Dus als u 
schenkt, mail dan ook uw 
contactgegevens. Laat mij u 
alstublieft bedanken!’

4. Waarom kiezen grote 
donateurs voor KNGF 
Geleidehonden?
‘Sommige mensen kennen 
iemand met een geleidehond 
en gunnen anderen ook die er-
varing. En soms is de reden heel 
triest. Ik sprak laatst ouders die 
plotseling hun 34-jarige zoon 
verloren hadden aan een hart-
stilstand. Schatten van mensen 
waren dat. Hun zoon sprak voor 
zijn overlijden heel positief over 
KNGF en daarom kozen zij voor 
een exclusieve adoptiehond.’

Remke Martens is relatiemanager Bijzondere giften en 
daarmee het persoonlijke aanspreekpunt voor grote 

donateurs: ‘Ik houd deze mensen goed aangesloten en 
zorg dat zij zich gezien en gewaardeerd voelen.’

VRAAG HET AAN… REMKE
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‘Ik ben een soort poortwachter bij KNGF Geleidehon-
den’, zegt Cobi Jonker, coördinator Cliëntaanvragen. 

Alle aanvragen voor een geleidehond komen bij 
haar binnen. Cobi biedt een luisterend oor, 
beoordeelt aanvragen en is in die rol vaak ook 
de brenger van slecht nieuws. ‘Een misver-

stand is dat er na aanmelding snel een hond 
in beeld komt. Dat is helaas niet zo. Slechts 

een deel van de aanvragen wordt goedge-
keurd, en daarna kom je op een lange 

wachtlijst. Als een wachtlijst té lang is, 
wordt hij zelfs gesloten. Daar schrikken 

mensen van. Die vestigen vaak al hun 
hoop op een hond.’

Onzekerheid
‘Het moeilijkst vind ik de wacht-

lijsten waar nauwelijks bewe-
ging in zit’, zegt Cobi. Ze doelt 

op de aanvragen voor 
buddyhonden. Deze 

honden zijn een maatje 
voor kinderen met 

autisme, een visuele beperking of 
een motorische functiebeperking. 
Buddyhonden worden ook succes-
vol ingezet bij (oud-)geüniformeer-
den met PTSS-klachten. ‘Aan 
volwassenen kan ik goed uitleggen 
waarom het zo lang duurt. Natuur-
lijk is er dan verdriet of frustratie, 
maar een volwassene kan het in 
perspectief plaatsen. Bij – soms 
ernstig zieke – kinderen is dat niet 
te doen. Hoe leg je een kind uit dat 
hij of zij misschien wel twee jaar op 
een hond moet wachten? Hoeveel 
nachtjes slapen is dat?’ Volgens 
Cobi is de onzekerheid het groot-
ste pijnpunt. ‘Ik kan nooit garanties 
geven wanneer iemand aan de 
beurt is. Dat maakt mensen 
onrustig. Als je wacht zonder 
einddatum, dan kun je nooit 
plannen maken. Want elk moment 
kan je hond beschikbaar zijn.’ 

Groeiplan: meer 
geleidehonden opleiden 
en meer cliënten helpen

In Nederland is een groot tekort aan geleidehonden. De wachtlijsten 
van KNGF Geleidehonden lopen vol, en uit onderzoek blijkt dat de 
behoefte aan geleidehonden in de toekomst verder zal toenemen. 
Mensen moeten lang wachten op hun hond en dat is geen goede 
ontwikkeling. Daarom is KNGF gestart met een ambitieus groeiplan.

ACTUEEL
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Investeren in alle disciplines
De zorgen om de wachtlijsten zijn groot. Daarom is 
KNGF vorig jaar gestart met een veelbelovend groei-
plan. Directeur Meta Neeleman: ‘We werken toe naar 
een verdubbeling van het aantal geleverde honden, 
zodat we veel meer cliënten kunnen helpen. Niet 
alleen blinde of slechtziende cliënten, maar juist ook 
mensen die we kunnen helpen met een assistentie-
hond of een buddyhond. Dit jaar mobiliseren we de 
organisatie en iedereen die ons erbij kan helpen, om 
de voorwaarden voor deze groei te scheppen.’ 

Goed vooruitdenken
‘Een groeiplan vraagt denkwerk en voorbereiding’, legt 
Meta uit. ‘Er is meer personeel nodig, en personeel 
leiden wij zelf op. Het duurt een paar jaar voordat 
iemand volleerd trainer of instructeur is. Dus je moet 
goed vooruitdenken. En datzelfde geldt natuurlijk voor 
de honden. Als een nestje pups geboren is, duurt het 
zo’n twee jaar voordat ze als afgestudeerde geleide-
hond cliënten dolgelukkig kunnen maken. Er zijn 
fokgastgezinnen, puppypleeggezinnen, trainingen en 
instructies voor nodig om dat te realiseren. Meer 
personeel, meer pups, meer fokgastgezinnen en 

puppypleeggezinnen; dat moet allemaal op het 
juiste moment bij elkaar komen. En het kost geld. 
Naast het groeiplan ligt dan ook een ambitieus 
fondsenwerfplan.’

Impact van lockdowns
Een plan op lange termijn heeft natuurlijk nade-
len: je weet nooit wat er in de tussentijd gebeurt. 
Meta licht toe: ‘Inmiddels moeten we constateren 
dat de lockdowns impact hebben op de socialisa-
tie en training van onze honden. Ze wennen 
bijvoorbeeld minder aan drukte op straat. Welke 
gevolgen dat heeft, is moeilijk in te schatten. Door 
corona hebben we in 2020 minder pups kunnen 
fokken. Dat heeft impact op de langere termijn. 
Door dit alles hebben we de groeicurve van ons 
plan naar beneden moeten bijstellen. Maar de 
stappen om de groei te realiseren, zijn we al wel 
aan het zetten. Zodra corona onder controle is, 
vliegen we uit de startblokken. Ik verwacht dat we 
rond 2023 de eerste voorzichtige resultaten van 
dit groeiplan gaan zien. Zodra de vaart erin zit, 
kan het snel gaan!’  

Foto: Natasja Noordervliet

Cobi (links) en Meta (rechts)
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‘MEER PERSONEEL, MEER PUPS, 
MEER FOKGASTGEZINNEN EN 

PUPPYPLEEGGEZINNEN; DAT MOET 
ALLEMAAL OP HET JUISTE MOMENT BIJ 

ELKAAR KOMEN.’



Wij zijn maatjes
Marcelle Huigen: ‘Fedor was mijn eerste blindengeleidehond. Als het een mens was, dan zou het Brad Pitt zijn. 
Zo’n beauty. Voordat hij in mijn leven kwam zat ik binnen en voelde me opgesloten. Dankzij Fedor leefde ik weer. 
Hij is met pensioen, maar woont nog steeds bij mij. Mijn nieuwe geleidehond heet Oker. In de auto claimt zij de 
plek voorin, bij mijn voeten. Fedor zit dan op de achterbank en daar heeft hij helemaal vrede mee. Hij hoeft niet 
meer zo nodig op de voorgrond en geniet heerlijk van zijn oude dag.’

WIJ ZIJN MAATJES

Foto: MvdVfotografie
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Meer informatie
geleidehond.nl
@KNGFGeleidehond
@KNGFGeleidehonden 
@KNGFGeleidehonden 

Wilt u een 
bijdrage leveren 

aan deze rubriek? 
Mail uw reactie naar 

communicatie@
geleidehond.nl

AUTISMEGELEIDEHOND OLIVE  
Op 10 november 2020 is Olive, onze 
autismegeleidehond, overleden. Olive 
was altijd lief, vrolijk, knuffelig, klaar 
om mee te gaan en in voor een snack. 
Ze wist iedereen voor zich te winnen, 
ook de niet-hondenliefhebbers. Een 
ijzersterk geheugen voor de snelste 
routes naar park, bos of strand. Olive 
was er altijd. We zijn onze schaduw 
kwijt, maar ze zal altijd bij ons 
gezin horen. Dank aan het 
puppypleeggezin en het 
KNGF dat Olive bij ons 
mocht wonen.
Rob, Liesbeth, Koen 
en Susanne 

SPONSOR EEN PUP FONS 
Dag KNGF. 
Al sinds zijn pup-zijn is Fons onze Spup. 
Bij deze wil ik even doorgeven dat ik 
steeds uitkijk naar de berichten van de tijdelijke bazen van 
Fons. Ze maken prachtige foto’s, geven zo mooi en leuk zijn 
ontwikkeling door. Hij is zo mooi geworden en hij ziet er goed 
uit. Ik hoop dat hij een mooi nest doorgeeft of zelf geleidehond 
wordt. Hij zou het goed doen. Groet uit IJmuiden, Corina

P.S. Fons is inderdaad dekreu geworden en kort geleden voor het 
eerst vader geworden van een nestje toekomstige geleidehonden!

Ook een pup sponsoren? Kijk op sponsoreenpup.nl

Bedankt
Dit lieve gedichtje ontvingen wij 
van cliënt en ambassadeur Annet 
Handels. Ze wil hiermee KNGF 
bedanken ‘voor mijn rijkdom’, 
oftewel haar KNGF-honden 
(pensionado) Toto en haar 
huidige lieve assistentiehond Yvi.

‘Bedankt voor alle dingen,
jullie laten mij weer zingen.
Jullie veranderden mijn leven,
jullie hebben me veel gegeven.
Bedankt voor iedere dag,
voor de gein, voor de lach,
voor de lol, voor het plezier.
Jullie brachten weer leven hier.
Bedankt voor de dromen.
Bedankt dat jullie in mijn leven
zijn gekomen.’
Annet

 TWEET VAN INSTRUCTEUR IRMA
‘Koppie’.. Netjes stilstaan als je tuig om 
gedaan wordt. @KNGFGeleidehond
#Felice #Kngf #KngfGeleidehonden 
#LoveMyJob #Guidedog #Geleidehond 
#Labrador #Honden
@irmavanhoeven

 REACTIE OP CAMPAGNE KNGF OPENT WERELDEN
Marcel Kok reageert op onze video met Sander en zijn blinden-
geleidehond Brighty. Sander is geboren met het syndroom van 
Usher en moest van steeds meer dromen afscheid nemen. 
Brighty maakt drempels lager en de wereld van Sander weer 
groter. Bekijk hier de video: geleidehond.nl/sander

‘Wat een ontzettend inspirerend verhaal, brok in mijn keel. 
Sander je bent een voorbeeld voor veel mensen. 
Ga zo door en die gouden plak komt er echt!’
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STUUR IN & WIN

Fotowedstrijd met leuke prijzen
Leg uw hond vast gekoppeld aan het thema 
lente, in het bos of in de tuin, aan de waterkant 
of gewoon ergens onderweg. Tevreden over het 
resultaat? Stuur de beste foto in en ding mee naar 
een van de mooie prijzen. Uit de ingestuurde  
foto’s kiest de redactie van Uitgelaten de vijf 
meest in het oog springende lenteplaatjes.  
Voor de winnaars zijn er de volgende prijzen,  
beschikbaar gesteld door albelli: 
• Één fotoboek ter waarde van € 75,-.
• Twee wanddecoraties à € 50,- per stuk.
• Twee (verjaardags)kalenders à € 25,- per stuk.

STUUR UW MOOISTE LENTEFOTO IN EN WIN! 
Bijna lente. Een schitterend seizoen, waarin bomen in bloesem springen, jonge dieren de 
wei bevolken en bermen gevuld worden met zonnige paardenbloemen. Het frisse voor-
jaarsgroen komt ons overal tegemoet. Zet uw hond tussen dat moois en er ontstaat een 
oogstrelend plaatje. Wat is úw mooiste lentefoto?

De voorwaarden
• Stuur uw foto naar: foto@geleidehond.nl 

o.v.v. ‘Lentefotoactie’. Wilt u in de mail duide-
lijk uw volledige naam vermelden en die van 
uw hond?

• Let op de kwaliteit van de foto 
(niet bewogen en minimaal 1 MB groot).

• Maximaal één foto per deelnemer.
• Insturen kan tot en met 31 mei 2021.
• De ingezonden foto kan gebruikt worden in 

uitingen van KNGF.

De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd. 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

1
2

3
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Wie: Erik Schuyer
Waar: Hellevoetsluis
Wat: Samen genieten van het leven

Oud-marinier Erik (51) wordt vier keer uitgezonden naar oorlogsgebieden 
en ontwikkelt daardoor een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ‘Ik 
kreeg paniekaanvallen, nachtmerries, straatvrees en een kort lontje. Mijn 
hele wereld stortte in. Ik zocht hulp en heb jarenlang therapie gehad, 
maar daar kreeg ik niet voor elkaar wat met mijn buddyhond wél lukte. 
Ik heb Bonsaï nu twee jaar en ben door hem een ander mens geworden. 
Veel liever en zorgzamer, zeggen mijn vrouw en dochter. Ik kan nu 
weer genieten van het leven. Had ik mijn hond maar tien jaar eerder 
gekregen.’ Lees meer over Erik en Bonsaï op geleidehond.nl/erik

SAMEN


