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Isa heeft een vorm van autisme. Daar is ze uiteraard mee 
geboren, maar het duurde lang voor de diagnose werd 
gesteld. Maayke: ‘Isa was snel met lopen en praten. Als klein 
kind had ze een opvallend grote woordenschat. Ze was 
slim, vrolijk en sociaal. Toch voelden wij al snel aan dat er 
iets bijzonders met haar was. Isa raakte erg van slag door 
veranderingen. Bijvoorbeeld toen haar broertje Bo werd 
geboren en toen we verhuisden. Ze kreeg enorme driftbui-
en, waar ze bijna niet uit te halen was. Op school ging het 
niet goed. Ze kreeg buikpijn als ze naar school moest. Op 
een gegeven moment hebben we hulp gezocht, want we 
dachten: er is iets met Isa, maar wat?’

Buddyhond 
Ona verdrijft 
de donkere 
wolk boven 
Isa’s hoofd
‘Ona is mijn zonnestraaltje’, zegt Isa (9). Ona is haar 
buddyhond autisme. Deze labrador heeft Isa’s leven 
compleet veranderd. Zo wilde Isa nooit naar buiten, maar 
met Ona vindt ze wandelen heerlijk. Moeder Maayke Blok: 
‘Isa is vrolijker, minder eenzaam en heeft meer energie. Van 
zo’n snelle vooruitgang hadden we niet durven dromen.’  

‘Dankzij Ona 
is Isa vrolijker, 
minder een- 
zaam en ze 
heeft meer 
energie.’
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Sociaal gedrag kopiëren 
Wat volgde was een lange tocht 

langs deskundigen die allemaal 
iets anders zeiden. Aan autisme 

dacht men niet. Waarschijnlijk 
omdat dit vaker voorkomt bij 

jongens en zich bij meisjes bovendien 
heel anders manifesteert. Meisjes met 

autisme zijn er vaak een kei in om 
sociaal gedrag na te doen, waardoor het 

minder opvalt. Maayke: ‘Zo ook Isa. Toen 
ze tweeënhalf was zei ze bijvoorbeeld tegen 

een meneer met wie ik een praatje maakte 
“Doe de groeten aan uw vrouw”. Dat vonden 

we heel grappig voor zo’n klein meisje, maar nu 
weet ik dat ze ons sociale gedrag gewoon 

kopieerde.’ Een paar jaar lang was het worstelen 
voor de familie Blok. Therapeuten vonden dat Isa 

streng moest worden aangepakt als ze niet naar 
school wilde. Maayke: ‘Met averechts effect. Tegen de 
tijd dat de diagnose werd gesteld, had Isa een comple-
te burn-out, plus een schooltrauma.’ 

Gek op dieren
Toen kwam corona en kreeg Isa thuisonderwijs. Dat 
bleek een zegen; ze kwam tot rust. Maar ze was wel wat 
eenzaam zonder klasgenoten. Intussen had Maayke 
gelezen dat buddyhonden voor kinderen zoals Isa een 
steun kunnen zijn. Ze geven een veilig gevoel en het 
kind heeft een maatje. Maayke: ‘Isa was gek op dieren 
en dieren op haar, dus wij dachten: misschien is zo’n 
speciaal opgeleide hond heel goed voor haar. Voor ons 
was vooral belangrijk dat Isa weer naar buiten zou gaan. 
Want dat weigerde ze. En ze deed geen stap zonder mij. 
Als ik ging douchen bleef ze erbij en ze wilde niet mee 
boodschappen doen, maar thuis blijven met haar vader 
en broertje was evenmin een optie. Dus zochten we 
contact met KNGF Geleidehonden en mochten gelukkig 
op de wachtlijst voor een buddyhond autisme.’
 

Prachtige vriendschap
Dat werd Ona. ‘Ona pikte alles razendsnel op. Ze leek 
een paar keer bij ons af te kijken hoe wij Isa troostten 
na een driftbui en toen ging ze het zelf doen. Ze liep 
naar Isa toe en tikte haar net zolang aan met haar 
pootje, tot Isa reageerde. Normaal is Isa slecht te 
bereiken als ze zo’n bui heeft, maar nu zakte haar 
woede razendsnel. Dat gaat nu steeds zo. Na twee 
jaar slaap ik niet meer bij Isa op de kamer; mijn plaats 
is ingenomen door Ona. En ik kan weer boodschap-
pen doen – Isa blijft probleemloos thuis met de rest 
van de familie. Dat er zo veel zou veranderen, hadden 
we niet durven dromen. Ona is een wonder. Ze voelt 
perfect aan als Isa slecht in haar vel zit en gaat dan bij 
haar liggen. Zo lief. Isa is sinds haar komst energieker 
en vrolijker. Ze leert Ona trucjes en ze spelen samen. 
Die vriendschap tussen Isa en Ona is echt prachtig om 
te zien.’

Liedje over Ona
Isa wil zelf ook graag iets vertellen over Ona. ‘Ona is 
mijn zonnestraaltje’, zegt ze. ‘Eerst hing er altijd een 
donkere wolk boven me. Nu schijnt de zon weer. Ona 
gaat mee naar therapie en de fysiotherapeut. Ik zoek 
haar op als ik het moeilijk heb in mijn hoofd en als Ona 
zelf iets moeilijk vindt, komt ze naar mij toe en legt haar 
hoofd in mijn schoot. Zo helpen we elkaar.’
Dan kruipt Isa achter de piano en zingt een liedje over 
een hondje, met een aangepaste, zelfbedachte tekst: 
‘Er was een hond, zo wit als sneeuw, en Ona was haar 
náám!’ Ona leunt gezellig tegen haar been en luistert 
vol belangstelling. Isa laat nog even het mooie online 
fotoboek zien dat ze van Ona heeft gemaakt. Isa en 
Ona in het bos, de speeltuin, op bed, Isa die Ona een 
kunstje leert (buigen, de twist doen, een high five geven), 
Isa en Ona aan een rubberen ring trekkend – wie is de 
sterkste? Ten slotte toont Isa nog een Pokémonkaart 
van Ona, die ze zelf heeft ontworpen. Nou, dat zit wel 
goed met die twee. Een onafscheidelijk stel. 
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trainen die wat moeilijker tegen 
veel prikkels kunnen. Janine gaat als 
eerst op pad met Giggles. (2) Deze 
olijke, blonde labrador heeft de 
basistraining onder de knie. Giggles 
kent de commando’s links en 
rechts, kan netjes de hoek om 
lopen, een talud ontwijken (3) en 
de tram in- en uitstappen. (4) Hij 
ontwijkt ook al obstakels, maar 
moet nu leren om zelfstandig de 
handigste oplossing te bedenken. 

Janine: ‘Giggles kijkt nog niet zo 
goed vooruit.  Al lopende komt hij 
er bijvoorbeeld achter dat zijn 
omweg toch niet de beste oplos-
sing is, omdat hij te laat ontdekt dat 
er ook nog een scooter in de weg 
staat. Giggles moet nu gaan leren 
die scooter al eerder te signaleren 
en meteen voor de beste alterna-
tieve route te kiezen. Ook gaan we 
het hem in deze fase expres wat 
moeilijker maken. Dan probeer ik 

hem een beetje de verkeerde kant 
op te laten lopen. Giggles moet dan 
leren bijsturen zodat hij in een 
rechte lijn blijft lopen.’

Koffietijd
Om 10 uur is het koffietijd. Van alle 
kanten verschijnen de blauwe 
KNGF-jassen bij de bussen voor 
een pauze. Honden krijgen water. 
Handdoekjes worden op de grond 
gelegd om op te zitten. Viskrukjes >

1

6

(Stads)hart voor geleidehonden

Even na acht uur strijkt het voltalli-
ge trainingsteam neer in het 
centrum van Amstelveen. De 
bussen netjes op een rij gepar-
keerd. (1) Met voldoende belo-
ningsbrokjes op zak halen de 
trainers hun honden uit de bussen 
om uit te waaieren over het winkel-
gebied. Zo ook instructeur Janine: 
‘Het stadshart is een fijne locatie 
om te trainen. Het maakt hier niet 
uit of honden net of al langer in 

opleiding zijn. In en rond het 
stadshart zijn veel obstakels, op de 
markt zijn allerlei geuren. Ook is er 
volop afleiding, drukte en bedrijvig-
heid. Er is een busstation, er 
stoppen trams en we kunnen bij 
allerlei winkels naar binnen met de 
honden. En loop je de andere kant 
op, dan ben je meteen in een 
rustige woonwijk. Achter het 
parkeerterrein waar we altijd staan, 
is nog een losloopveldje. Na de 

training kunnen de honden hier 
even ontladen en rondrennen.’

Werken aan 
zelfstandigheid
Tijdens het eerste deel van de 
training zijn de meeste winkels nog 
gesloten en is het rustig op de 
markt. Het is de beste tijd om de 
honden te trainen die net op school 
zijn, nog niet zoveel werkaanbod 
aankunnen of om de honden te 

Vaste prik op vrijdagochtend: trainen in het stadshart van 
Amstelveen. Hét moment in de week dat alle trainers en 
instructeurs op dezelfde plek aan het werk zijn. En dat is niet 
voor niets. Instructeur in opleiding Janine Hamersma laat 
zien waarom het KNGF-team zo graag op deze locatie traint.

IN BEELD

2

4

3
6

5

7

geleidehond.nl uitgelaten8 9



Boek ‘Honden 
voor het leven’ 
Met ‘Honden voor het leven’ 
schrijft Arthur Japin een 
prachtig autobiografisch 
verhaal vol moed, levens-
lessen en hondentrouw. Voor 
het eerst vertelt hij over de hond 
die hem heeft opgevoed en twee 
puppy’s die zijn kijk op het leven 
bepalen. Grote thema’s als liefde, 
hoop, moed en vriendschap komen 
aan de orde. Herkenbaar voor groot 
en klein, troostend, aangrijpend en 
toegankelijk. Een wonderschoon 
verhaal over hondentrouw, 
avontuur en vrolijkheid. Ook als 
luisterboek beschikbaar!

Boek 
‘Geleidehond Yoko’  
Vanuit het standpunt van 
haar geleidehond beschrijft 
Annemiek van Munster 
in ‘Geleidehond Yoko’ op 
humoristische en liefdevolle 
wijze welke obstakels zij samen 
letterlijk, maar ook figuurlijk 
overwinnen.

Tip: Klem 
voor kauw-
kluiven 

Het kan best spannend zijn om een kluif aan een 
hond te geven. Of om een hond te zien kluiven: 
niet zelden slikt een hond het laatste stukje te snel 
in. Met deze klem kun je een hond makkelijker een 
kluif geven. En doordat de kluif vastzit in de klem 
kunnen ze het laatste stukje niet opeten. Onze 
puppy-instructeurs adviseren 
pleeggezinnen daarom vaak om 
deze klemmen te gebruiken.

Bestel de klem via de 
QR-code hiernaast.

IN BEELD

komen tevoorschijn en koffie-
kannen vullen papieren 
bekertjes met dampende 
koffie. (5 t/m 7) En als er wat 
te vieren valt, is er taart! 
Vandaag neemt een trainer 
afscheid, ze gaat een andere 
functie binnen KNGF vervullen. 
Dat laat het team niet onge-
merkt voorbij gaan. 

Laatste loodjes voor 
Franklin
Na de pauze, is het de beurt 
aan Franklin. (8) Deze grote, 
zwarte kruising labrador/golden 
is zo ver in zijn opleiding dat hij 
al heeft kennisgemaakt met zijn 
toekomstige baas. Franklin 
moet nog afstuderen, maar 
omdat er al een match is, kan 
Janine hem nu op maat trainen 

voor zijn nieuwe baas. Janine: 
‘Het komt goed uit dat ik lang 
ben, want de cliënt waaraan hij 
wordt gekoppeld is ook erg 
lang. Daarom train ik met 
Franklin in deze fase extra op 
hoogteobstakels. Hij pikt het 
goed op.’ Franklin is gewoon 
een kanjer die prima geleide-
werk laat zien. Janine: ‘Hij is 
gevoelig, maar wel heel makke-
lijk in de omgang.’ Zijn routes 
door het winkelcentrum (9) en 
over de markt (10) zullen een 
van zijn laatste rondjes zijn. 
Behendig en beheerst 
vervolgt hij zijn weg en 
is daarmee een 
toonbeeld voor 
de volgende 
lichting.  

Janine, trainer
Janine Hamersma werkt ruim 
drieënhalf jaar bij KNGF Geleide-
honden. ‘Wat ik altijd het meest 
bijzonder vind aan mijn werk, is de 
eerste kennismaking tussen een 
hond en een cliënt. Je hebt daar zo 
lang naartoe gewerkt en zorgvuldig 
naar een goede kandidaat gezocht. 
Dat komt dan allemaal samen voor 
het eerst. Het is bijzonder om te 
zien hoe de hond en de cliënt op 
elkaar reageren. Als de kennisma-
king slaagt en de hond heeft een 
match, dan weet je ook voor wie je 
de hond aan het trainen bent. Dat 
maakt het extra leuk aan het eind 
van de opleiding.

Daarnaast houd ik van de afwisse-
ling. Ik train allerlei honden in ver-
schillende stadia van hun opleiding. 
Zo train ik nu Jody, die net is gestart 
en Franklin die bijna klaar is. Hoewel 
de afwisseling leuk is, moet je wel 
leren om goed te kunnen schakelen 
tussen al die niveauverschillen. Het 
is fijn dat we een team van trainers 
hebben, we doen het echt met 
elkaar. Ik bespreek de vorderingen 
met collega’s, we sparren over 
geschikte trainingsmethodes en 
wisselen tips uit.

Als een hond ontspannen en vrolijk 
in tuig loopt en we zetten samen 
iets moois neer tijdens de training, 
is dat altijd genieten. Je bent vaak 
oefeningen aan het doen die niet 
meteen resultaat geven. Sommige 
honden vinden hoogteobstakels 
lastig. Daar besteed je dan veel aan-
dacht aan. Soms lijkt er geen voor-
uitgang in te zitten. Totdat opeens 

de hond de obstakels ontwijkt. 
Dat geeft op zo’n moment 

veel voldoening. Maar 
ik geniet vooral van 
het contact met de 
honden. Ze zijn altijd 
vrolijk en blij!’

8 9
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Podcast over rouwen 
om dieren
In deze podcast van AnimalMatters kun je luisteren naar 
een gesprek over rouw om dieren met gz-psycholoog 
Nienke Endenburg. Nienke werkt aan de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht 
en houdt zich bezig met mens-dierrelaties. In de 
podcast komen vragen aan bod zoals: welke stadia 
van rouw zijn er? Kan rouwen om een dier net zo 
intens zijn als rouwen om een mens? Wat vertel je 
een kind als een geliefd huisdier overlijdt?

Verantwoord smeren
Cerazinc crème kun je op kleine wondjes en 

plekjes smeren en is geschikt voor de huid van 
honden, katten en paarden. De 
crème bevat zink en honing 
en is vrij van antibiotica of 
corticosteroïden. Een fijne milde 

crème om in huis te hebben!

soundcloud.com/animalmatters/een-gesprek-met-nienke
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AAN DEZE EN  
ANDERE GULLE GEVERS: 

BEDANKT!

Ook een actie 
opzetten voor KNGF 

Geleidehonden? 

Kijk op  
actievoorgeleidehonden.nl!

DIERENVRIEND ELLEN LIET KNGF GELD NA
Soms worden wij verrast omdat we na iemands overlijden 
horen dat wij in het testament stonden. Zo ook met Ellen, 
overleden in 2020. Helaas konden we haar niet meer 
bedanken, maar we nodigden haar neef Tim, die als 
executeur haar nalatenschap afhandelde, uit om ons te 
bezoeken. Zodat hij kon zien waar de erfenis van zijn tante 
naartoe gaat. Tim: ‘Ik heb gezien dat KNGF Geleidehonden 
het geld dat ze ontvangt goed besteedt. Ellen was een 
dierenvriend, vooral gek op honden. Overal in haar huis 
stonden hondenbeeldjes. Ik weet zeker dat ze heeft 
nagelaten aan KNGF omdat ze het knap vond wat honden 
voor mensen kunnen betekenen.’ 

Lees hier verder: 
geleidehond.nl/ellen

Het liefst bedanken we mensen bij leven als ze ons 
in hun testament zetten. Dat kan door contact op 
te nemen met adviseur Nalatenschappen Patricia 
Elings, via 020-237 38 62 of p.elings@geleidehond.nl. 
Zij beantwoordt ook al uw vragen over nalaten. 

MARINIERS 
SPONSOREN 
HOND MAVY 
De bemanning van 
het Zr.Ms. Evertsen 
marineschip is al lange tijd 
op reis en heeft onderweg 
van alles georganiseerd om 
geld op te halen voor de oplei-
ding van PTSS-buddyhonden 
door KNGF. Zo willen ze (oud-) 
collega’s met PTSS (posttraumatische 
stressstoornis) helpen. In totaal haalden 
ze ruim € 28.850,- op! Daarmee sponsoren ze pup Mavy, een 
van onze exclusieve adoptiehonden. En als later dit jaar het 
“E-nest” wordt geboren, komt daar nog een tweede bij, die als 
het goed is de naam Evert krijgt. Zo steunen de zeehelden 
onze hondenhelden!

PERIODIEKE SCHENKING
Meneer en mevrouw Boonstra steunen ons met een 
periodieke schenking. Dat betekent dat ze zich voor vijf jaar 
hebben vastgelegd voor een vast donatiebedrag. Anneke 
Boonstra vertelt waarom. ‘Wij hebben zelf drie honden 
gehad en daar hebben we zó van genoten. Nu genieten we 
mee van de labrador van onze zoon. Maar ik mis de 
gezelligheid van een hond nog steeds en ik gun mensen die 
blind zijn of een andere handicap hebben ook zo’n geweldig 
maatje. Deze mensen hebben op twee manieren plezier van 
hun hond: als fijne huisgenoot én ze kunnen zelfstandig 
deelnemen aan de maatschappij. Dat vind ik erg belangrijk; 
daar dragen wij graag aan bij. Het is prettig om te doneren 
via een Overeenkomst Periodiek Schenken. Dan ligt de 
afspraak vast en worden we tussendoor niet steeds 
achtervolgd met losse giro’s. Jullie gaan daar netjes mee om.’

IN ACTIE

Op heel verschillende manieren helpen mensen 
ons. Door doppen te sparen, een actie te 
organiseren, via een donatie of hun testament. 
Wat een betrokkenheid! Doet u mee? 

NICOLIEN BEZORGT 
ONS 6.000 FANS
Nicolien van Dam kun je bijna KNGF-ambas-
sadeur noemen; zo veel doet ze om ons 
werk onder de aandacht te brengen van 
haar collega’s bij Voorbij Funderings- 
techniek. Ze heeft op alle locaties verzamel-
bakken voor plastic doppen neergezet en 
brengt deze zelf naar de grote depots. Ook 
deelt ze op intranet leuke nieuwtjes en 
foto’s over onze geleidehonden. Nicolien 
wist € 1.000,- op te halen en daarmee  
gaat het bedrijf een Spup volgen (via  
sponsoreenpup.nl). De online dagboekjes 
die daarbij horen deelt ze dan met haar 
collega’s. Zo zorgt ze ervoor dat wij 6.000 
fans krijgen bij Voorbij Funderingstechniek. 
Nicolien, dank je wel!

Opbrengst: 

€ 28.850,-

DOPPEN ZIJN GELD WAARD 
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, voor de vrijwilligers 
die doppen sparen. Dat was ook in 2021 weer een doorslaand succes 
en zo spaarden diverse stichtingen en vrijwilligers een voorlopig 
bedrag van € 31.000 bij elkaar! Dus gooi de dopjes van frisdrank en 
melkpakken niet weg, maar lever ze in bij een van de depots. U steunt 
niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook het 
milieu. Meedoen? Lees hier hoe dat kan: geleidehond.nl/doppen

Opbrengst: 

€ 31.000,-
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Hypoallergene hondenvoeding 

Kipvrij recept

Met glutenvrije zoete aardappel

Uitsluitend dierlijke 
eiwitten uit zeevis en 
verse zalm

www.eukanuba.nl

NIEUW!

Floris en Flinny – het klinkt als 
een komisch duo en ergens klopt 
dat ook. De hond Flinny helpt 
haar zeer slechtziende baas om 
van A naar B te komen en doet 
dit met een vrolijk temperament. 
‘Flinny is een blij ei. Ze maakt 
alles luchtiger.’ Floris leefde vrij 
geïsoleerd. ‘Boodschappen doen 
of een drankje met vrienden: dat 
was ik helemaal ontwend. Flinny 
heeft me het huis uitgetrokken. Bij 
onze eerste ontmoeting was het 
gelijk “boem”.’ Sindsdien doen zij 
alles samen: op vakantie, naar de 
sportschool en het theater. Tijdens 
een voorstelling van cabaretier 
Dolf Jansen werd het tweetal gelijk 
gespot: ‘Dolf grapte: “Jij had een 
leuk excuus om de avondklok te 
omzeilen.” De hele zaal moest 
lachen. Flinny gaf geen kik.’

Haantje de voorste
Van geleidehonden wordt niet 
verwacht dat ze routes onthouden, 
maar Flinny is van nature een ster 
in navigeren. ‘Op het treinstation 
stond ik laatst te twijfelen, maar 
Flinny nam het voortouw en liep 
naar het juiste spoor. Ze blijft altijd 
koelbloedig, ook bij drukte. Ze is 
een haantje de voorste en een 
voordringer. Bij de ingang van de 
trein loopt ze iedereen eigenwijs 
voorbij. Tja, daar kan ik ook niks 
aan doen’, lacht Floris.

Nieuwe baan
Floris heeft een nieuwe baan bij het 
Rode Kruis in Den Haag. ‘Ik had de 

route een paar keer getest met 
Flinny, maar liep steeds de verkeer-
de kant van het station uit. Voordat 
Flinny het zelf kan, moet ik het wel 
goed met haar hebben geoefend.’ 
Daarom sprak Floris af met zijn 
instructeur van KNGF Geleidehon-
den om dit samen te doen. ‘Daar 
heb ik veel aan gehad. De route 
voelt nu een stuk soepeler. Flinny 
en ik zijn er helemaal klaar voor.’

Lees online hoe Floris  
en Flinny elkaar vonden: 
geleidehond.nl/flinny 

‘Flinny blijft altijd koelbloedig.’  

AAN HET WERK

Het was gelijk “boem”

 

Wie: Floris (26) en blindengeleidehond Flinny
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MAAK 
KENNIS
MET 
HOBBIT
Wie is Hobbit?
Met veel plezier stellen wij jullie voor aan 
Hobbit, de nieuwe KNGF geleidehond in 
opleiding! Met zijn vrolijke snuitje wist hij al 
snel een plekje te veroveren binnen het puppy- 
pleeggezin. Elanco Nederland bv is trotse 
sponsor van KNGF en sponsort dit jaar Hobbit. 
Om jullie zijn transformatie van jonge hond tot 
blindengeleidehond te laten zien, gaan wij hem 
dit jaar op de voet volgen! Wil je weten hoe het 
met hem gaat en hoe het puppypleeggezin de 
opvoeding ervaart? Bekijk dan de video’s op 
ons YouTube kanaal: 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. 
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Recyclen cartridges en mobieltjes levert ons mooi bedrag op 
Met het inleveren van oude cartridges en mobiele telefoons helpt u twee goede doelen tegelijk: KNGF 
Geleidehonden én het milieu. Voor elk ingeleverd exemplaar krijgen wij geld van Eeko, de organisatie die 
cartridges en mobieltjes inzamelt en laat recyclen. Vorig jaar heeft Eeko 4.836 oude cartridges en 4.248 oude 
mobiele telefoons ontvangen. Daarvoor hebben wij een vergoeding gekregen van € 5.215,25! Op onze website 
leest u waarom het belangrijk is cartridges en mobiele telefoons te recyclen en hoe en waar u dat kunt doen. 
geleidehond.nl/inzamelactie

Maak  
kennis met 
onze nieuwe 
Spup Wanya 
Dit leuke stel is gebo-
ren op 1 januari. Hun 
moeder is de Duitse 
herder Genza, hun va-
der is golden retriever 
Vledder. De acht pups 
krijgen allemaal een 
naam die begint met de 
letter W. Een van deze 
schatjes hebben we 
uitgekozen als nieuwe 
‘Sponsor een pup’. En 
dat is Wanya! Steunt u 
Wanya, zodat zij straks 
hulphond kan worden? 
In ruil houden we u 
op de hoogte van de 
belevenissen van deze 
lieve pup via een leven-
dig online dagboek vol 
foto’s, verhaaltjes en 
video's. Als u nu een 
kijkje neemt op   
sponsoreenpup.nl 
kunt u Wanya  direct 
sponsoren vanaf € 8,- 
per maand.

KNGF en Hulphond samen 
op de Invictus Games 
In april vinden de Invictus Games plaats in Den Haag. Dit bijzondere internationale sporteve-
nement gebruikt de kracht van sport om begrip te creëren voor (geestelijk en/of lichamelijk) 
gewonde militairen en om revalidatie te ondersteunen. Invictus staat voor onoverwonnen. 
KNGF Geleidehonden is samen met Hulphond Nederland aanwezig om voorlichting te geven 
over buddyhonden. Ook zorgen beide organisaties voor “gasthonden”, waarbij deelnemers 
die hun eigen buddyhond niet konden meenemen, steun kunnen zoeken op moeilijke 
momenten. Rond het evenement voeren KNGF en Hulphond actie om aandacht te vragen 
voor toegankelijkheid van hulphonden voor niet-zichtbare beperkingen, zoals chronische 
PTSS (posttraumatische stressstoornis). De Invictus Games zijn van 16 tot 22 april 2022 in 
het Zuiderpark in Den Haag. Er doen vijfhonderd mensen uit negentien verschillende landen 
mee, met tien sporten, waaronder atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, rolstoelrugby, 
zitvolleybal en zwemmen. In en rond het Zuiderpark is daarnaast veel ruimte voor muziek, 
entertainment, clinics, lezingen en demonstraties. Kijk voor meer informatie over het eve-
nement, de rol van KNGF Geleidehonden en de campagne op geleidehond.nl/ig.

Honden in opleiding 
Iedere maand verwelkomen we bij KNGF nieuwe hon-
denhelden in spe voor de opleiding tot blindengeleide-
hond, assistentiehond of buddyhond. Na het belang-

rijke jaar in het puppypleeggezin leren deze honden de 
kneepjes van het werk bij ons in Amstelveen. Benieuwd wie 

er allemaal zijn begonnen? Bekijk een overzicht van onze studenten die 
na de jonge-honden-training 
en de basistraining gestart zijn 
met de opleiding op geleide-
hond.nl/hondenhelden.

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

1. Hoe ziet een ideale werkdag eruit?
‘Dat is praktisch elke dag, want ik vind mijn werk geweldig. Het 
is heel afwisselend. Ik spreek veel enthousiaste mensen die 
KNGF bewonderen en ons graag steunen. Daar krijg ik een heel 
blij gevoel van. Ik wijzig adressen en rekeningnummers, maar 
ondersteun ook bij inzamelingsacties voor een verjaardag of 
jubileum. Voor vragen over de verschillende vormen van schen-
ken sluis ik mensen door naar de juiste afdeling of persoon.’

2. Welke manier van schenken geeft het grootste 
belastingvoordeel?
‘Periodiek schenken is het meest gunstig. Als je je 
donatie aan KNGF voor minimaal vijf jaar vastlegt als 
periodieke schenking, dan kun je je gift aftrekken van 
de belasting. Het maakt dan niet uit hoe hoog het 
bedrag is dat je schenkt, of hoe hoog je inkomen is. 
Stel je doneert elk jaar € 200,- via periodiek schenken, 
dan mag je daarvan € 74,- terugvragen aan de 
Belastingdienst.* Wil je KNGF nog meer helpen, dan 
kun je dat belastingvoordeel natuurlijk óók doneren.’

4. Kun je een periodieke gift combineren met 
een andere manier van sponsoren?
‘Jazeker. Laatst ontving ik een mail van  
iemand die met veel plezier een KNGF-pup 
sponsort via Sponsoreenpup.nl. Daarvoor betaal 
je minimaal € 8,- per maand. Zij wilde daarnaast 
ook periodiek schenken. Dat kan. Sterker nog: 
we hebben het samen gelijk geregeld.’ 

3. Periodiek schenken klinkt aantrekke-
lijk, maar hoe regel je het precies?
‘Er zijn drie voorwaarden voor periodiek 
schenken. Die voorwaarden zijn simpel, 
maar je moet ze wel even kennen. Ten 
eerste: je doneert jaarlijks een bedrag, 
voor een periode van minstens vijf jaar. 
Ten tweede: de donatie is ieder jaar het-
zelfde bedrag, te betalen in termijnen 
of in één keer. Tot slot: je legt het vast 
in een schenkingsdocument. Dat is heel 
belangrijk. Als je deze stap overslaat, 
kun je belastingvoordeel mislopen. Je 
kunt het document downloaden op onze 
website en zelf invullen, of het laten af-
handelen door je accountant. Ik vind het 
erg leuk als mensen mij bellen of mailen 
voor hulp. Dan nemen we alles rustig 
door en ik vul het formulier dan zo ver 
mogelijk in. Ik stuur het op naar de 
aanvrager en die kan het thuis nalezen, 
ondertekenen en terugsturen. That’s it.’

Grote kans dat je Claudia Peeters-Kraakman 
aan de lijn krijgt als je KNGF Geleidehonden 

belt met een vraag 
over schenken. Als 
secretarieel mede-

werker is Claudia de 
vriendelijke vraag-

baak voor iedereen 
die iets wil weten 
over donaties en 

sponsoring. 

Lees meer over het belastingvoordeel op 

geleidehond.nl/schenken

VRAAG HET AAN… CLAUDIA 

* In dit voorbeeld gaan we uit van belastingschijf 1 
met 37,07% belasting in 2022.
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‘Wat zielig dat die hond moet werken’, maar ook ‘Wat 
knap wat die honden allemaal kunnen’. De meningen 
over hulphonden lopen nogal uiteen. Daarom nemen 
we de dierethiek onder de loep met ethicus Monique 
Janssens. Zij promoveerde op de verantwoordelijk-
heid van bedrijven voor dieren. Dierethiek houdt 
zich bezig met de vraag hoe dieren behandeld 
zouden moeten worden door mensen. Er zijn 

verschillende stromingen, maar allemaal stellen 
ze dat we ethisch gezien rekening moeten 
houden met dieren om henzelf en niet omdat 

wij mensen er profijt van hebben.

Belangen van de hond  
moeten meewegen

Monique: ‘Het werk van de hulphond 
gebeurt op basis van wederkerigheid: 
de hond helpt de mens en de mens 

helpt de hond door hem goed te 
verzorgen en liefde te geven. 

Maar toch, we weten niet zeker 
wat de hond ervan vindt. Een 

hond die meebeweegt met 
activiteiten die de cliënt 

zonder de hond niet zou 
kunnen is acceptabel, 

maar het is belangrijk 
om altijd alert te 

blijven op het wel-
zijn van alle partij-

en. De belangen zijn groot, zowel 
voor de cliënt als voor de hond. De 
belangen van de hond zouden moe-
ten meetellen in zijn carrière. Eigen-
lijk zijn jullie een goed voorbeeld 
voor andere organisaties, want jullie 
houden daar rekening mee.’

‘Samenwerking tussen 
mens en dier kan’
Er is een beweging gaande waar-
bij steeds meer rekening wordt 
gehouden met de rechten van het 
dier, ook door een nieuwe filosofie: 
de politieke benadering, die zegt dat 
we vooral manieren moeten vinden 
om als mensen en dieren met elkaar 
samen te leven, stelt Monique Jans-
sens. ‘Ik ben van mening dat goede 
samenwerking tussen mens en dier 
kan, mits er wederzijds aandacht is 
voor elkaars welzijn en je goed kunt 
uitleggen en ethisch kunt onder- 
bouwen waarom je op een bepaal-
de manier met dieren omgaat. Een 
hond die af en toe iets doet, maar 
tussendoor ook lekker kan rusten, 
is beter af dan een hond die de hele 
dag niet wordt uitgedaagd en alleen 
thuis moet blijven. 

‘Eerst hond en dan 
hulphond’

Dierenwelzijn is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in 
de publieke opinie. En terecht. Hoe zorgt KNGF Geleidehonden 
ervoor dat dierenwelzijn goed geborgd is in de organisatie?

ACTUEEL
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COLOFON
Uitgelaten is een uitgave van KNGF Geleidehonden | postbus 544, 1180 AM Amstelveen | 020 – 496 93 33 |  
geleidehond.nl | NL81INGB0000275400 | Redactie afdeling Communicatie info@geleidehond.nl | Vormgeving 
Engine, Amsterdam | Druk Rijser |Fotografie Ron Baltus, KNGF Geleidehonden

En vergeet niet: samenwerking tussen soorten komt 
meer voor. Denk bijvoorbeeld aan de bekende poetsvis-
sen, die grote roofvissen van parasieten ontdoen en in 
ruil daarvoor niet opgegeten worden.’

Hoge welzijnseisen
KNGF-honden hebben recht op een leven waarvan de 
welzijnseisen ver reiken, veel verder dan de in de ‘Wet 
dieren’ vastgestelde eisen. Zorg, respect en begrip voor 
de hond met een intrinsieke waarde, onafhankelijk van 
het nut voor de mens, zijn essentieel. KNGF-honden 
hebben het recht en de mogelijkheid om eerst hond en 
pas daarna hulphond te zijn. We zien erop toe dat ze 
voldoende vrije tijd hebben, goed worden verzorgd en 
contact hebben met soortgenoten. Alle honden wor-
den begeleid op basis van positieve training, waarbij de 
insteek is belonen voor goed gedrag.
We doen grote investeringen in het aangaan van een 
hechte band met de hond en we besteden veel tijd aan 
het maken van een juiste match tussen baas en hond. 
Iedere hond heeft een psychische belastbaarheid en 
KNGF-professionals bewaken die tijdens de periode in 
het pleeggezin, tijdens de training en na plaatsing bij 
die cliënt. Ze hebben recht op een passende inzet. Een 
hond zonder werklust hoeft bij ons bijvoorbeeld niet te 
werken en wordt huishond.

Hond is partner en gezinslid
‘Bij KNGF Geleidehonden zijn de honden een middel 
om de kwaliteit van leven van onze cliënten met een 

beperking te verbeteren, maar vooral ook zijn zij 
samenwerkingspartners van de personen die zij 
helpen. Daarnaast zijn ze lid van het gezin van de 
cliënt’, vertelt voorzitter van de werkgroep Welzijn, 
Ethiek en Innovatie van KNGF Geleidehonden, Irma 
Metzger. 

Welzijn is continu aandachtspunt 
KNGF Geleidehonden is verantwoordelijk voor een 
goede, nuttige inzet van de honden, de borging 
van welzijn en het voorkomen van misstanden 
en onkunde bij iedereen die zich professioneel, 
vrijwillig of als cliënt bezighoudt met haar honden. 
‘Het welzijn van alle honden is dan ook een continu 
aandachtspunt van de werkgroep en van alle me-
dewerkers om ervoor te zorgen dat voor hen een 
optimale staat van welzijn in fysiek, psychisch en 
sociaal opzicht is geborgd. Blijven leren en verbete-
ren op het gebied van ethische trainingsmethoden, 
verzorging en het werken met de hond zijn daarbij 
leidend’, aldus Irma. Hondenwelzijn is bij KNGF 
Geleidehonden vastgelegd in ‘De Visie Honden-
welzijn KNGF Geleidehonden’. Leidend bij KNGF 
Geleidehonden is een citaat van prof. David Mellor 
(prof. of Animal Welfare Science van The University 
of Edinburgh). In het Engels: The overall objective 
is to provide for animals to thrive and not simply to 
survive. Vrij vertaald: Ons hoogste doel is om onze 
honden te laten floreren. 

KLEUR & WIN

Stuur je mooiste kleurplaat vóór 16 mei 2022 naar: 
KNGF Geleidehonden
T.a.v. afdeling Communicatie
Antwoordnummer 570 
1180 VB Amstelveen 

Of scan/fotografeer en mail naar 
communicatie@geleidehond.nl. 
Winnaars krijgen bericht via e-mail of telefoon.

KLEURPLAAT
Kleur, krijt of verf deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en maak kans op een van de tien waarde- 
bonnen van Edding t.w.v. € 25,- voor bijvoorbeeld mooie stiften of kleurpennen! Je vindt de 
kleurplaat op onze website: geleidehond.nl/kleurplaat. Print hem uit, maak er wat moois 
van, vul je contactgegevens in en stuur de kleurplaat per post op of mail hem. 

MAAK KANS OP 
EEN EDDING 
WAARDEBON 

T.V.W. €25,-
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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

HEEL BLIJ ZIJN WIJ MET FEEDBACK OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!   
‘Ik hoop dat jullie dit nog een hele lange tijd kunnen doen. De 
juiste hond koppelen met het juiste baasje, het lijkt me toch altijd 
maar weer een uitdaging, maar ik heb enorme bewondering voor 
jullie inzet. Jullie zijn toppers en dat moet even gezegd worden.’ 
Blijf ook via e-mail op de hoogte van onze hondenhelden en meld 
u hier aan voor onze nieuwsbrief: geleidehond.nl/nieuwbrief

  BIJZONDERE TWEET
'Vanmiddag zijn wij naar de 
notaris geweest en hebben het 
@KNGFGeleidehond
 als enige erfgenamen 
benoemd.'

Zijn reactie op de vraag waarom 
John aan KNGF Geleidehonden 
wil nalaten: ‘Wij hebben geen 
kinderen en sinds de komst 
van buddyhond Acajou 5½ jaar 
geleden heb ik mijn vrijheid weer 
terug. Dus voor ons was de keuze 
niet zo moeilijk.’ Uiteraard hebben 
wij John na deze toezegging 
uitgebreid gesproken hierover en 
bedankt voor zijn steun via zijn 
testament. John is naast cliënt 
een groot KNGF-fan die ons nu 
ook via zijn nalatenschap gaat 
steunen omdat hij anderen in de 
toekomst ook zo'n buddy gunt!

Wij zijn maatjes
Nieuwsgierig kijken het grote varken en Fender, geleidehond in opleiding, elkaar aan. Wat zou er in hen omgaan? 
Zou Fender weten dat varkens net zo slim zijn als honden? Net zo lief en sociaal? Maar ja, een varken in geleidetuig 
is je moeilijk voor te stellen. Nee, dan heeft Fender mazzel. Hij zit niet achter een hekje, maar brengt gewoon een 
gezellig bezoek aan de kinderboerderij. In het kader van zijn socialisatie. Naast het leuke varken ontmoet hij ook 
een kip, geiten en een pauw. Fender blijft daar heel cool onder.  

WIJ ZIJN MAATJES
 TWEET VAN PATRICIA

‘Vanmiddag heeft Luuk 
zijn jaarbezoek van 
@KNGFGeleidehond weer 
gehad. We zijn alweer 4,5  
jaar een team! Mooie 
complimenten gekregen van 
Herman; géén Coronakilo's en 
een enthousiaste blije hond. ’
@PatriciaEek

Een tevreden reactie na 
een nazorgbezoek bij een 
van onze buddyhonden. 

Exclusieve adoptiehond Pippa 
Als sponsor van een exclusieve 
adoptiehond ontvang je als 
particulier of bedrijf regelmatig 
verslagen over het wel en wee van de 
gesponsorde hond in opleiding.

‘Wat ontzettend leuk om zo’n 
uitgebreid verslag te ontvangen over 
Pippa. Dank hiervoor. Ik stuur het met plezier 
door naar alle collega’s.’ 

geleidehond.nl/exclusieveadoptie 
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Wie: Annette Langenberg en assistentiehond Nura
Waar: Harderwijk
Wat: Een hechte band

Annette zit in een rolstoel. Daaraan ging veel narigheid 
vooraf, ‘maar’, zegt ze, ‘we hebben het overleefd en 
nu ben ik erg blij dat Nura mij helpt.’ Nura, de slimme 
assistentiehond die eigenlijk alles kan. Annette’s 
sloffen halen, haar laarzen vlot uittrekken, spullen uit 
laden pakken, de voetsteunen van de rolstoel omhoog 
of omlaag duwen… ‘Nura neemt een flink stuk zorg 
van mijn man over. Dat is geweldig. Ik ben door haar 
minder afhankelijk en durf weer naar buiten. Omdat 
zij me helpt, belast ik mijn lijf veel minder. Dat scheelt 
pijn, medicatie en zelfs ziekenhuisbezoeken. En dan 
is Nura ook nog superlief en sociaal. Onze band is zo 
hecht; daar komt niemand tussen.’ 

SAMEN


