
‘Het kind leert spelenderwijs  
voor de hond te zorgen’

 De buddyhond voor kinderen  biedt dankzij zijn 
stabiele en betrouwbare karakter vertrouwen en 
sociale steun. Kinderen moeten leren omgaan met 
de beperkingen die ze hebben. Een lieve, goed op-
gevoede buddyhond kan hen daarbij steunen. 
Samen met de ouders leert het kind spelenderwijs 
voor de hond te zorgen. Naast de hond uitlaten, 
eten geven en lekker borstelen, wordt er vanzelf-
sprekend veel gespeeld. Zo kunt u ervaren of een 
blindengeleidehond of assistentiehond iets voor 
uw kind kan betekenen als het ouder is. 

 Voor wie? 
Een buddyhond lijkt voor elk kind met een fy-
sieke of visuele beperking het perfecte maatje. 
Om een zorgvuldig getrainde hond goed tot zijn 
recht te laten komen, hanteert KNGF Geleide-
honden deze voorwaarden:
•  Uw kind heeft een visuele of fysieke beperking die 

zijn of haar dagelijks leven ingrijpend beïnvloedt. 
Hij of zij is bijvoorbeeld blind, heeft een oogziekte 

of maakt gebruik van een rolstoel. 
•  Uw kind is niet bang voor honden.
•  Als ouder bent u in de gelegenheid ter voorberei-

ding op de komst van de hond ons unieke 
e-learning-programma door te nemen.

 Goed om te weten 
Het is belangrijk dat de hond naast zijn werk 
een aangenaam leven kan leiden. Het gezin is er 
verantwoordelijk voor dat: 
•  de hond bij alle gezinsleden welkom is.
•  de hond goed verzorgd wordt. Dit betekent: min-

stens vier keer per dag uitlaten waarvan minimaal 
een half uur los, geschikte opvang tijdens vakanties, 
voldoende rust- en speelmomenten en hem niet 
langer dan twee keer per week vier uur alleen laten.

•  de hond altijd in de buurt van het gezin kan zijn en 
niet in een afgescheiden ruimte gehuisvest wordt.

•  er een ziektekosten- en wa-verzekering voor de 
hond wordt afgesloten en eventuele andere bijkom-
stige uitgaven kunnen worden bekostigd.
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De buddyhond kinderen
Een maatje om op te vertrouwen

Slecht zicht of een fysieke beperking kan 
kinderen onzeker maken. Met een lieve, goed 
opgevoede hond van KNGF Geleidehonden 
aan hun zijde, staan ze vaak onbezorgder in 
het leven. Zo groeit hun zelfvertrouwen.
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 Het best passende maatje 
Als KNGF Geleidehonden de aanvraag voor een buddyhond heeft 
goedgekeurd, komt uw kind op de wachtlijst. Onze instructeurs 
gaan zorgvuldig op zoek naar de hond die het beste bij uw kind 
past. Na het maken van de match volgt er een instructiedag bij het 
gezin thuis. De instructeur leert ouders en kind op de juiste wijze 
met de hond om te gaan. Na vier weken, drie maanden en een half 
jaar komt de instructeur langs om te kijken of alles goed gaat.

 Waarom een KNGF Geleidehond? 
Als oudste geleidehondenschool van 
Nederland is KNGF Geleidehonden zeer 
ervaren in het opleiden en afleveren van 
geleidehonden. Vrijwel alle honden wor-
den in eigen beheer gefokt. Na aflevering 
van de hond blijven wij voor u klaarstaan. 
Ons servicebureau is tijdens kantooruren 
beschikbaar voor vragen en in noodgeval-
len zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. 
Tijdens jaarlijkse nazorgbezoeken bespre-
ken onze instructeurs de samenwerking 
en het welzijn van de hond. 

‘Isa heeft weer  
een maatje!’

Ronny, vader van Isa: ‘Vespa is nu 
ongeveer twee jaar bij ons. Isa had 
net chemotherapie gehad en was 

door het langdurig wegblijven van school 
aardig wat vriendinnetjes kwijtgeraakt. 
Door de hersentumor kon ze steeds 
minder zien. De komst van Vespa had niet 
beter getimed kunnen worden. Isa heeft 
weer een maatje! Ze kan heerlijk met Ves-
pa spelen, maar vertelt haar ook haar 
verhaal. Vespa is echt een steun en 
toeverlaat.  
Isa heeft nu ergotherapie om te leren 
omgaan met haar blindheid. Zodra Vespa 
in de buurt is, zie je haar zelfverzekerder 
worden. Ze laat Vespa nu zelf kleine 
stukjes uit onder onze begeleiding. Hier-
mee oefenen stimuleert haar enorm in 
haar ontwikkeling. "Vespa is mijn beste 
vriendin!", roept Isa regelmatig.'

Op onze website vindt u meer informatie en kunt u een aanmeldformulier invullen.  
Mailen kan ook naar opleiding@geleidehond.nl of bel 020-4969330.

geleidehond.nl/buddyhondkind

Isa met buddyhond Vespa


