Legt u de basis voor de geleidehond?

Het puppypleeggezin
Jaarlijks worden zo’n 200 KNGF-pups
geboren. Voor al deze pups zoeken we fijne
gezinnen die de jonge honden onder ideale
omstandigheden laten opgroeien. Zodat ze
later slagen in hun werk als geleidehond.

‘Het puppypleeggezin
is van onschatbare waarde’
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Juist in het eerste levensjaar staat de hond het meest open voor zijn
omgeving. Hij is dan nog te jong om het echte geleidewerk te leren.
Voor die eerste puppyperiode kan KNGF Geleidehonden niet zonder de
intensieve en toegewijde zorg van puppypleeggezinnen. Wij vragen de
gezinnen niet alleen om de pup een veilig thuis te geven, maar ook om
tijd en energie te steken in de verzorging, opvoeding en socialisatie. >

Samen oefenen om met de trein te reizen

De rol van het puppypleeggezin
Het puppypleeggezin vormt de ruggengraat voor de
opleiding van de geleidehond en is daarmee van
onschatbare waarde voor het totale opleidingsplan.
Dat is een verantwoordelijke taak, maar u staat er niet
alleen voor. Onze instructeurs bezoeken u en de pup
regelmatig om alle vragen te beantwoorden en advies
te geven. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding
in de vorm van een e-learning en staat er een servicebureau paraat.
In de pleeggezinperiode zal de pup:
• met liefde, aandacht en tijd moeten uitgroeien tot
een stabiele jonge hond.
• goede hondenmanieren aanleren, zoals ‘zit’, ‘af’,
‘mand’ en ‘blijf’.
• leren wennen aan kinderen, andere dieren, drukke
winkelcentra en onweer.
• stapsgewijs vertrouwd gemaakt worden met het
reizen met auto, trein en bus.

Nu nog even
gezellig samen bij
het fokgastgezin in
afwachting van hun
puppypleeggezin

Profiel van het puppypleeggezin
Alle meerpersoonshuishoudens kunnen zich aanmelden, ervaring met honden is niet noodzakelijk.
KNGF Geleidehonden stelt wel een aantal andere
voorwaarden waaraan puppypleeggezinnen
moeten voldoen om de hond een optimaal eerste
levensjaar te garanderen:
•U
 besteedt veel aandacht aan de pup en neemt hem
geleidelijk aan overal mee naartoe, zoals
winkelcentra, stations, restaurants en de markt.
•E
 r is altijd toezicht van een volwassene. De hond mag
niet alleen worden gelaten met kinderen.
•E
 ventuele kinderen in het gezin zijn vier jaar of ouder.
•D
 e hond zal moeten leren om alleen thuis te zijn,
maar mag uiteindelijk niet meer dan twee keer per
week twee uur per dag alleen zijn.
•U
 bent bereid volgens de richtlijnen van KNGF
Geleidehonden te werken. Ons e-learningprogramma
en de begeleiding van de puppy-instructeurs zijn
hiervoor de leidraad.
•U
 maakt periodiek tijd vrij voor het bezoek van een
puppy-instructeur, zowel thuis als elders.
•U
 neemt de pupverzorging belangeloos op u.
Voedings- en dierenartskosten worden vergoed.
Basisverzorging zoals een mand, riem, kam, borstel
en de eerste voervoorraad krijgt u bij het ophalen
van de pup mee.
•U
 bent bereid de hond na ongeveer een jaar terug
te brengen naar Amstelveen.
•A
 ndere honden zijn geen bezwaar, mits zij aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
•H
 et meest ideaal is als u in de bebouwde kom woont,
in een woning met begane grond of in een flatgebouw
met lift en in het bezit bent van een auto.

'Van onderzoekende pup
tot stabiele hond'

Taak met veel voldoening

Het opvoeden van een KNGF Geleidehonden-pup geeft
pleeggezinnen veel voldoening. De gezinsleden zijn getuige van
het proces dat een onderzoekende pup uitgroeit tot een stabiele
hond, die klaar is om naar school te gaan. Uiteindelijk helpt hij
iemand met een beperking bij een zelfstandig(er) leven.

‘Leuk om iets te doen voor
een ander!’

L

izette: ‘We zijn allemaal hondenliefhebbers, maar vonden
het wat lang om ons voor vijftien jaar aan een eigen hond
te verbinden. Daarnaast hechten we veel waarde aan het
maatschappelijk belang. Het is leuk om iets te doen voor een
ander die je niet kent. Dat staat voorop.’

Bent u er klaar voor?
Zijn het zindelijk maken, het afscheid
nemen en de eventuele schade van
puppentanden voor u geen probleem?
Heeft u de tijd om een aandoenlijke pup
te begeleiden tot stabiele, betrouwbare
hond en hem klaar te stomen voor zijn
toekomstige taak als geleidehond?
Meld u dan aan via onze website
geleidehond.nl/pleegpup. Als u in
aanmerking komt, volgt een verdere
uitleg tijdens een kennismakingsbezoek.
Wanneer dit bezoek tot ieders tevredenheid verloopt, wordt u op de wachtlijst
geplaatst voor een pup.

geleidehond.nl/pleegpup

Lizette en haar gezin hebben acht pups opgevoed

Heeft u nog vragen? Op de website vindt u meer informatie,
of neem contact op met ons servicebureau Puppy- en
Pleeggezinnenzorg op telefoonnummer 0800-0236020, of mail
naar ppz@geleidehond.nl.

