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Bazen over hun  
helpende honden



Onze honden 
brengen  
zoveel meer
‘Met een beperking ben je niet anders. Ik kan 
gewoon meedoen in de maatschappij; alleen helpt 
mijn blindengeleidehond Nigel mij daarbij.’ Deze 
uitspraak is van Jorrit Overweg, hbo-student ICT. 
Een student als alle andere, behalve dat hij lijdt aan 
het syndroom van Usher. Het is een zeldzame 
erfelijke aandoening die leidt tot doofblindheid.  
 
Blindengeleidehonden zoals Nigel hebben een 
belangrijke taak: ze leiden hun slechtziende en 
blinde bazen veilig over straat. Maar hun aanwezig-
heid brengt onze cliënten en hun omgeving zoveel 
meer. Al snel zijn de trouwe viervoeters niet alleen 
een hulpmiddel, maar vooral ook een onmisbare 
steun, een maatje door dik en dun.  

Het afgelopen jaar is het aantal cliënten met een 
geleidehond wederom gegroeid. Eind 2018 zijn dat 
er zelfs meer dan zevenhonderd. Deze groei kunnen 
we alleen maar realiseren door alle steun die wij op 
verschillende manieren mogen ontvangen. Van alle 
fokgastgezinnen en puppypleeggezinnen, bijvoor-
beeld, die soms wel tientallen jaren dag en nacht 
klaarstaan om onze honden te begeleiden en te 
verzorgen. 
 
Ook de financiële steun van onze donateurs en 
sponsors is onontbeerlijk. Als stichting zonder 
winstoogmerk zijn wij namelijk grotendeels afhan-
kelijk van donaties en nalatenschappen. Wij willen 
iedereen die bijdraagt heel hartelijk danken voor de 
enthousiaste inzet, goede zorgen en financiële 
steun aan onze organisatie. 
 

Meta Neeleman,  
directeur-bestuurder KNGF Geleidehonden

'Zij zijn een 
onmisbare steun'

Meta

Onze honden in 2018
Onze honden maken iedere dag hét verschil voor mensen  
met een visuele, lichamelijke of psychische beperking. 

41 
Fokteven

15 
Dekreuen

22 
Geboren 
nesten

156 
Zelfgefokte 

pups

9 
Aangekochte 

pups

165 
totaal aantal 

pups

 136 
Afgeleverde combinaties

92
Blinden-

geleidehonden

8
Autisme

geleidehonden

11
Assistentie-

honden

15
Buddyhonden 

PTSS

10
Buddyhonden 

kinderen Er werden bij onze fokgastgezinnen 22 nesten 

geboren met een totaal van 156 pups. De 

pups krijgen zo de beste start in een prettige, 

huiselijke omgeving. Na een week of zeven 

verlaten ze het nest en krijgen ze een liefde-

volle opvoeding bij een puppypleeggezin. 

213 puppypleeggezinnen voedden  

KNGF-pups toegewijd en geheel belangeloos 

voor ons op, ter voorbereiding op hun opleiding. 

Zij werden in totaal 2.274 keer bezocht 

door onze instructeurs. 

In 2018 namen we 142 honden in  

opleiding. Het aantal actieve teams van hond 

en baas is gegroeid tot 718, met  

501 blindengeleidehonden, 56 autisme-

geleidehonden, 41 assistentiehonden,  

58 buddyhonden PTSS en 62 buddyhonden 

kinderen. Al onze honden en hun bazen  

kunnen rekenen op jaarlijkse nazorg.

Labrador retrievers, golden retrievers, Duitse 

herders en kruisingen van deze rassen zijn het 

meest geschikt om op te leiden als geleide-

hond. Deze honden werken graag voor een 

baas en zijn daarnaast groot genoeg om hun 

baas te begeleiden.
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KNGF Geleidehonden kan niet 
zonder de inzet van vrijwilligers. 
Een greep uit wat zij bijdroegen 

aan ons werk.
 

Unieke verhalen van  
ambassadeurs

Veel van de voorlichting over ons 
werk wordt gegeven door ambassa-

deurs van KNGF Geleidehonden.  
De ambassadeurs – geleidehonden-
bazen en pleeggezinnen – geven op 
vrijwillige basis overal in het land 

lezingen over het fenomeen geleide-
hond. Daarnaast helpen zij de stands 
te bemannen op beurzen en evene-

menten, en verzorgen zij gastcolleges 
en lezingen. De ambassadeurs zijn 
ervaringsdeskundigen. Dat maakt 
dat hun verhaal recht uit het hart 
komt. Zij kunnen als geen ander  

voor het voetlicht brengen wat het 
betekent om een geleidehond te  

hebben of een pup op te voeden. In 
2018 waren er 142 ambassadeurs 
voor ons actief. Zij gaven 414 keer 

voorlichting.

Steun van vrijwilligers 
Op het opleidingsterrein in Amstelveen
zijn ook zijn veel vrijwilligers voor ons 
actief. Ze helpen in de kennel, nemen 
kleine onderhoudsklussen op zich en 

assisteren het kantoorpersoneel. 
Verspreid over het land zetten  

enthousiaste spaarders zich in voor 
de doppeninzameling voor KNGF 

Geleidehonden. In 2018 werd er met 
deze actie € 40.000,- opgehaald.

‘Dankzij Urley sta ik nog 
steviger in mijn schoenen’
Janice Ruiten is een ondernemend 
type. Samen met Urley, haar 
eerste blindengeleidehond, trekt  
zij de wijde wereld in. 

‘U rley is mijn eerste blindengeleidehond. 
Hij is een prachtige, grote golden 
retriever.  KNGF Geleidehonden heeft 

een geweldige match gemaakt: we passen perfect 
bij elkaar. Urley is net zo eigenwijs als ik en houdt 

ook van nieuwe dingen doen. Het liep vanaf het 
eerste moment soepel tussen ons. Ik heb wel even 
uitgeprobeerd of hij van muziek houdt – ik zing 
namelijk graag – en dat is gelukkig zo. Hij komt 
gezellig bij me liggen zodra ik mijn gitaar pak.
Inmiddels zijn we een jaar samen en helemaal op 
elkaar ingespeeld. Elke dag reizen we met bus, trein 
en nog een bus van Urk naar Zwolle, waar ik een 
hbo–opleiding Social Work doe. Urley leidt me vlot 
door drukke straten en het station. Tijdens de bus- 

en treinreis is hij volkomen ontspannen. Zelf vind ik 
vijf keer per week drie uur reizen wel een beetje veel. 
Na de zomer ga ik samen met een vriendin een 
appartementje in Zwolle zoeken. Daar verheug ik me 
erg op.

Als ik vrij ben, ga ik graag de stad in met vriendinnen. 
Op zondag gaan we eerst naar de kerk – waar Urley 
een eigen kleedje heeft op een vaste plek – en daarna 
maken we een lange wandeling. Dat doen we samen 
met jongeren die net als ik slechtziend zijn en een 
geleidehond hebben. Ik heb een progressieve 
oogaandoening. Tot voor kort zag ik nog een klein 
beetje, nu niets meer. Voor mezelf had ik een toe-
komstplan uitgestippeld; eerst de havo, dan een 
hbo-opleiding, dan een baan en dán pas een blinden-
geleidehond. Op mijn 17e ging mijn zicht echter zo 
hard achteruit dat ik eerder een geleidehond moest 
aanvragen. Toen kwam Urley. Hij is een heerlijke, 
eigenwijze knuffelaar. Hij houdt van interactie en 
vindt het leuk om samen met mij te spelen. We zijn 
allebei jong en barsten van de energie, dus we 
wandelen heel veel. Natuurlijk is hij razend populair in 
mijn familie. En op school is hij echt de mascotte van 
de klas.

Wat ik fijn vind aan Urley is dat hij ontspannen met 
nieuwe dingen omgaat. Dat komt goed uit want ik 
ben nogal ondernemend en houd ervan nieuwe 
plekken te bezoeken. Deze zomer ga ik bijvoorbeeld 
met een groep jongeren naar Servië, om activiteiten 
voor kinderen te organiseren. Het wordt voor Urley de 
eerste keer vliegen! Spannend - ik heb er zin in.

Ik durfde altijd al veel te ondernemen, maar dankzij 
Urley sta ik nu nog steviger in mijn schoenen. Toen ik 
hem net had, kon ik hem nog een beetje zien spelen. 
Daarna werd mijn zicht opeens veel slechter. Dat is 
best eng, maar het was net of Urley dat aanvoelde: 
elk stukje dat ik niet meer zelf kon, nam hij van me 
over. Zo mooi. Hij kwam precies op het juiste moment. 
De toekomst is onzeker, maar samen met Urley wil ik 
er het beste van maken en nog heel veel doen.’

4 5GELEIDEHOND.NLJAARBERICHT

Bedankt!

‘Urley kwam precies 
op het juiste moment’



Niet afleiden!
Een derde van alle geleidehonden 
wordt dagelijks afgeleid tijdens hun 
werk, blijkt uit onderzoek onder onze 
cliënten. In de bewustwordingscam-
pagne Niet afleiden vragen we 
aandacht hiervoor, onder meer met het 
‘concentratiespel’. Winkelend publiek 
werd gevraagd in opperste concentratie 
een bibberspiraal te voltooien terwijl 
een acteur hen aanraakte, riep, eten 
aanbood of knuffelde.

Praten over nalaten
In november ging de campagne Toegift.nl van start. Via een 
televisiecommercial en een website moedigt de campagne 
mensen aan om met familie en vrienden te praten over hun 
nalatenschap. Maar liefst 95 erkende goede doelen, 
waaronder KNGF Geleidehonden, hebben deze campagne 
samen gelanceerd.

Sponsor een pup
Ons online platform, waarop 
donateurs kunnen meebeleven hoe 
een jonge KNGF-pup opgroeit tot 
knappe geleidehond, kreeg in 2018 
een nieuwe naam en een nieuw 
jasje. Adopteereenpup.nl heet 
voortaan Sponsoreenpup.nl, 
ofwel: Spup!

Verslingerd aan pups 
opvoeden 

Een bijzondere mijlpaal! Afgelopen 
december haalde de familie Daaleman 

hun veertigste pup op. Sinds 1984 vangt 
het gezin uit Grootebroek jonge 

geleidehondjes op, om ze te socialiseren 
en ze de eerste beginselen van de 

opleiding bij te brengen.

Halloween hondentocht
Tijdens de tweede editie van de Halloween Hondentocht 
maakten zo’n 500 deelnemers met hun eigen hond  
een sponsorwandeling door een sfeervol, schemerig 
Amsterdams Bos. Het evenement was wederom  
geslaagd. De opbrengst van € 23.855,- ging naar de 
opleiding van onze honden.

Nieuwe weg voor 
medische detectiehonden

Samen met het Leids Universitair 
Medisch Centrum onderzoekt het team 
de vraag of honden borstkanker kunnen 
detecteren in bloedserum. Het betreft 

serummonsters van vrouwen die 
vanwege een erfelijke belasting een 
hoog risico op borstkanker hebben. 
Voor deze groep vrouwen is vroege 

detectie van groot belang. 

Hond op het witte doek
In de aanloop naar Valentijnsdag draaide 
een speciale mini-speelfilm van KNGF 
Geleidehonden als voorprogramma in de 
bioscopen. De film met een verrassende 
twist toonde in negentig seconden de 
matchmaking tussen een afgestudeerde 
geleidehond en zijn blinde baas. 

Uitgelicht in 2018
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Een high five voor Chinook
Buddyhond Chinook geeft zijn 
baasje Sven veel steun. 

Sven kreeg als baby oogkanker en heeft twee 
oogprotheses. Zijn lichaam maakt het 
hormoon melatonine niet aan, waardoor hij 

slecht slaapt. Ook heeft hij veel nachtmerries. ‘Sinds 
2018 heeft Sven steun van buddyhond Chinook’, 
vertelt zijn moeder Mirella. ‘Nu Chinook naast het 
bed van Sven slaapt, gaat het beter. Hij wekt Sven 
bij een nachtmerrie en maakt hem rustig.’ 
Ook overdag is Chinook een geweldig maatje voor 
Sven. Ze spelen samen of liggen heerlijk bij elkaar, 
met een dekentje of gewoon op de grond. Van de 
KNGF-instructeur heeft Mirella trucjes geleerd die 
Sven met Chinook kan doen. ‘We verzinnen zelf ook 
van alles. Chinook geeft inmiddels een high five’, 

vertelt Mirella trots. ‘We zijn superblij met hem. 
Chinook straalt zoveel rust uit met zijn grote 
lobbeskop. Sven heeft dankzij zijn maatje meer 
zelfvertrouwen. Ook is het een mooie voorbereiding 
voor hem op een blindengeleidehond, later.’



'Een assistentiehond 
moet zich heel goed 
kunnen aanpassen 
aan de baas'

8 9GELEIDEHOND.NLJAARBERICHT

Superassistenten  
afleveren  
is maatwerk

Wat maakt het trainen van assistentiehonden 
zo leuk?
Marlouke: ‘Je levert maatwerk. De basisoefeningen 
– zoals apporteren, trekken en duwen – zijn welis-
waar steeds dezelfde, maar honden leren ze op 
hun eigen manier uitvoeren, passend bij de cliënt. 
Wat een assistentiehond moet kunnen, hangt af 
van wat zijn baas nodig heeft. Zo zijn er honden die 
helpen bij het uitkleden, lichtknoppen bedienen of 
de was uit de wasmachine halen. De training is 
afwisselend en iedere hond is anders. En de 
honden hebben er zo’n plezier in. Assistentiewerk 
zit vol spelelementen.’

Tessa: ‘Ze staan superblij te kwispelen als ze weer 
wat mogen doen. Het zijn steeds kleine, losse 
opdrachtjes, zoals even de post ophalen. Belangrijk 
is dat de hond het werk leuk vindt: hij moet altijd 
bereid zijn om iets voor zijn baas op te rapen. We 

We leiden niet alleen slimme 
honden op: we bieden ook  

instructie, begeleiding, advies en 
nazorg aan (toekomstige) bazen.

 
• 89 gezinnen volgden een van de 8 

PAWS-workshops (Parents Autism 
Workshops & Support). In de work-
shop leren ouders hoe ze hun huis-

hond kunnen inzetten bij hun kind met 
autisme of als voorbereiding op de 

komst van een autismegeleidehond.  

 
• In 2018 werden er 4 buddyhond 
PTSS-workshops georganiseerd. 

Deze workshops zijn verplicht voor de 
mensen die op de wachtlijst staan voor 
een buddyhond PTSS. Ook mensen die 

niet in aanmerking komen voor een 
buddyhond kunnen deze workshop 

volgen en leren hoe ze een huishond 
kunnen inzetten bij hun PTSS-klachten.  

 
• Er werden 12 kennelgewennings-
dagen georganiseerd. Pleeggezinnen 

komen dan met hun pup naar het  
opleidingsterrein in Amstelveen,  

waar de hond onder begeleiding van 
instructeurs alvast kan snuffelen aan 

zijn toekomstige leven in de kennel. 

 
• Voor geïnteresseerden voor een 

blindengeleidehond werden  
5 informatiemiddagen georgani-

seerd. Tijdens deze middagen vertellen 
we over de organisatie en wat zo’n 

hond kan betekenen. 

Ook voor bazen

trainen op verschillende plekken, zoals het oplei-
dingsterrein maar ook in winkelcentra. Dan laat ik 
in het winkelcentrum, waar veel meer prikkels zijn, 
iets op de grond vallen en mag de hond dat 
oppakken. Hij moet in allerlei situaties kunnen 
werken.’ 

Wat kenmerkt de assistentiehond?
Marlouke: ‘Er wordt wel eens gesuggereerd dat 
assistentiehonden makkelijker werk hebben. Maar 
dat is echt niet zo. Deze honden hebben heel 
andere kwaliteiten. Er zijn blindengeleidehonden 
die echt geen assistentiehond kunnen worden en 
vice versa. Ze doen zeker niet voor elkaar onder.’ 
Tessa: ‘Een assistentiehond moet zich heel goed 
kunnen aanpassen aan de baas. Veel cliënten met 
een assistentiehond hebben chronisch pijn en 
daardoor vaak rust nodig. De hond moet zich 

daaraan kunnen aanpassen door supermakkelijk 
en braaf te zijn, maar ook door graag te willen 
werken als de baas hem nodig heeft. Dat vraagt 
om behoorlijk veel aanpassingsvermogen.’ 

Hoe leert Tessa het vak? 
Marlouke: ‘Vooral door samen te trainen. Ik leg uit 
hoe het moet, maar ik vraag ook aan Tessa hoe zij 
een bepaalde oefening zou uitvoeren. Het is 
namelijk niet de bedoeling dat ze een tweede 
Marlouke wordt. Het is altijd leuk om te kijken waar 
ze mee komt. Een andere keer spreken we door 
hoe we de training willen aanpakken voordat we 
aan de slag gaan. Oefeningen zijn voor mij soms 
ook nieuw, bijvoorbeeld als we een heel specifieke 
hulpvraag krijgen. Dan gaan we uitpuzzelen hoe 
we dat de hond kunnen aanleren. Dat maakt ons 
vak nou juist zo leuk.’

Marlouke Roos traint al jaren assis-
tentiehonden voor mensen in een 
rolstoel. Sinds 2018 leert ze het vak 
aan Tessa van Gool. Het is boeiend 
werk, vinden beide trainers.



Een koninklijke knuffel  

van Prins Harry.

Rhône: kwispelend geluk
Begin 2018 stapte PTSS-buddyhond Rhône kwis- 
pelend het huis van Joyce van den Waardenburg in. 
Een kennismaking met deze leuke hond.

wereld van verschil tussen mijn 
leven voor en na Rhône. Zo ben ik 
van anderhalf uur slaap naar vier 
uur gegaan. Dat komt omdat Rhône 
me wakker maakt bij een nacht-
merrie. Nu durf ik gewoon te gaan 
slapen, omdat ik weet dat zij over 
me waakt. Dat heeft ze geleerd, 
maar zij kan het zo goed omdat 
ze van nature je stemming perfect 
aanvoelt. Beter slapen is een enor-
me vooruitgang. Daardoor staat 
mijn boog minder strak gespannen 
en is de band met mijn dochter 
veel beter geworden. Juist dat was 
voor mij een belangrijke reden een 
buddyhond aan te vragen.’

Een tophond  
‘We hebben het super met z’n 
drieën. We wonen vlakbij de Efteling 
en gaan er om de twee weken 
heen. Er zijn een paar rustige 
attracties waar Rhône in mag en 
dat vindt ze geweldig. Als het druk 
is en mensen te dichtbij komen, 
bouwt ze een scheidslijn tussen hen 
en mij in, door voor of achter me te 
gaan zitten. Heel prettig. Verder 
gaat ze mee naar het kantoor waar 
ik vrijwilligerswerk doe. En als ik ga 
sporten, ligt ze lekker langs de lijn 
op haar kussen naar me te kijken. 
Ze is echt een tophond.’
Anique: ‘We zijn ontzettend blij dat 
Rhône zo goed is terechtgekomen. 
Het is mooi om te horen dat het 
leven van Joyce er zo op vooruit is 
gegaan dankzij “onze” Rhône.’

Het eerste jaar
Rhône woonde tijdens haar eerste 
levensjaar bij puppypleeggezin Van 
der Hoop. Anique van der Hoop: ‘Wij 
namen Rhône overal mee naar toe: 
de manege, het schoolplein, 
verjaardagen, zelfs het museum en 
de orthodontist. Dit alles met het 
oog op haar toekomst als geleide-
hond. Ook tram, bus en Schiphol 
stonden op het programma.’ 
Met tips van de KNGF-instructeur 
leerde het puppypleeggezin Rhône 
goede manieren en commando’s. 
Dankzij de vrijwillige inzet van dit 
gezin groeide Rhône op tot een 
stabiele, prettige, gehoorzame 
hond. Toen ze ruim één jaar was, 
keek ze nergens meer vreemd  
van op.
Anique: ‘Rhône ging naar Amstel-
veen voor haar vervolgopleiding. Op 
school bleek dat een carrière als 
blindengeleidehond niet echt haar 
ding was. Gelukkig was ze wel zeer 
geschikt als buddyhond voor 
iemand met een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS).’

‘Rhône geeft me rust’
Zo kwam Rhône bij oud-Defensie-
medewerker Joyce (36) en haar 
dochter (9) in huis. Joyce: ‘Sinds 
Rhône er is, heb ik véél meer rust 
in mijn hoofd en in mijn leven. 
Rhône houdt me goed in de gaten 
en weerspiegelt hoe ik me voel. 
Ze heeft eerder dan ik in de gaten 
dat ik rust moet nemen. Er zit een 
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Wil je weten hoe een speelse pup zoals Rhône opgroeit tot 

een talentvolle geleidehond? Kijk dan mee in de dagboekjes 

van onze pups via Sponsoreenpup.nl



Dit was 2018
KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig.
Zo besteedden wij het geld in 2018. 

Inkomsten en bestedingen 2018

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

Zeker
dat een Erkend Goed Doel:

Bijdraagt  aan een betere wereld

Zorgvuldig  omgaat met geld

Verantwoording  aflegt

Zich laat  controleren

 Geef gerust aan een 
Erkend Goed Doel

Meer weten? 
Kijk op geefgerust.nl

€0,77  
miljoen 

kosten beheer en 
administratie

8 cent 
van iedere  

euro is besteed 
aan beheer en 
administratie

15 cent 
van iedere euro is besteed aan 

fondsenwerving

77 cent 
van iedere euro is 
besteed aan de 

doelstelling

Totaal 
bestedingen 

€10,09
miljoen

€7,80  
miljoen 

besteed aan 
doelstelling

€1,52  
miljoen 

wervingskosten

€1,70 
miljoen 

bijdragen van 
zorgverzekeraars

€9,34  
miljoen 
inkomsten 

fondsenwerving

€0,01 
miljoen 

overige 
baten

Totaal  
inkomsten 

€11,05
miljoen
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U SPEELT TOCH NIET MET DE GEZONDHEID VAN UW HOND?

Advantix spot on solution voor honden. 
Actieve bestanddelen: Imidacloprid en Permethrine • Kanalisatiestatus: vrij • Reg NL: 106415 / 106417 / 106418 / 121926
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BEDANKT!
Bayer Petcare, trouwe sponsor van KNGF Geleidehonden
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Wij bedanken onze trouwe sponsoren 



‘Wat geleidehonden kunnen,   
 spreekt me enorm aan’

‘We kunnen nu als 
gezin er samen op uit’ 

‘Wij weten dat ons geld prima terecht komt’

14 15GELEIDEHOND.NLJAARBERICHT

‘Noodles geeft steun  
 en vertrouwen’

Autismegeleidehond Noodles is  
de beste vriend van Merlijn en helpt 
hem in zijn dagelijks leven.

S inds een jaar is autismegeleidehond Noodles 
een grote steun voor Merlijn, een nieuws- 
gierige jongen van negen. Hij is hoogbegaafd 

en heeft autisme, waardoor hij soms vastloopt in  
zijn hoofd. ‘Als ik boos ben, komt Noodles me 
troosten’, vertelt Merlijn enthousiast. ‘Dan geeft hij 
me likjes. Dat zijn kusjes van Noodles.’ 
 
Als het anders loopt dan Merlijn in gedachten heeft, 
gaat het mis. ‘Dat kan Merlijn niet verwerken.  
Uit frustratie wordt hij boos’, vertelt zijn moeder 
Anneloes. ‘Om hem te kalmeren, gaan we samen op 
de grond zitten. Nieuwsgierig komt Noodles dan bij 
ons snuffelen en met zijn kwispelstaart in ons 
gezicht wapperen. Uiteindelijk moeten we dan hard 
lachen en dat doorbreekt de spanning.’ 

 
 
Merlijn heeft moeite met omschakelen. Naar buiten 
gaan is lastig voor hem. Anneloes: ‘Eigenlijk wil 
Merlijn altijd binnen blijven om niet overprikkeld te 
raken. Binnen weet hij wat er gebeurt; buiten is de 
wereld onvoorspelbaar.’ Maar met Noodles gaat hij 

wel de deur uit. Gelukkig maar, want Merlijn is een 
slim kind dat graag de wereld wil ontdekken.   
 
‘Sinds Noodles er is, kunnen we er als gezin samen 
op uit. We hebben inmiddels veel positieve ervarin-
gen opgedaan, waardoor we steeds meer durven te 
ondernemen’, zegt Anneloes. ‘We gaan vaak naar 
het strand en het bos’, vertelt Merlijn. ‘Dan verstop ik 
me achter een boom met een hondensnoepje en 
moet Noodles mij zoeken. Ook gaan we weleens 
naar een museum.’ 
Met Merlijn gaat het nu stukken beter. Op het 
speciaal onderwijs heeft hij zijn draai gevonden en 
met Noodles erbij kan hij zich staande houden in 
verschillende situaties. Anneloes: ‘Noodles helpt 
Merlijn bij het volgen van structuur. Ook is hij er voor 
Merlijn als hij het moeilijk heeft, zonder oordeel. Dat 
geeft hem steun en vertrouwen. Voor Merlijn is 
Noodles zijn beste vriend. We zijn ontzettend trots 
op hem!’

Met een geleidehond kun je weer 
aan de slag. Daarom steunt  
donateur Loes Beckmann-Couzy 
KNGF Geleidehonden en zijn wij 
opgenomen in haar testament. 

‘Jarenlang werkte ik bij een apotheek in de 
Amsterdamse Pijp. Ik zag de KNGF-trainers 
dagelijks voorbij komen, op weg naar de 

Albert Cuypmarkt om daar met de honden te 
oefenen. Ik vond het verbazingwekkend om te 
zien wat ze zo’n hond leerden. Daar moest ik iets 
mee doen, vond ik. Inmiddels steunen mijn man 
en ik KNGF Geleidehonden al jaren via  
sponsoreenpup.nl en staan jullie in ons testament. 
Kinderen hebben we niet, wel een eigen huis in 
Amsterdam. Er is dus echt iets te vergeven en een 
deel van ons “potje” gaat naar de geleidehonden. 
Daar staan mijn man en ik vierkant achter. In de 
trein kwam hij vaak een vrouw met een blinden-
geleidehond tegen, op weg naar haar werk. Hij 
vond het telkens zó knap hoe de hond haar soepel 
door de menigte loodste, midden in de spits. Met 
een geleidehond kun je weer aan de slag. Dat vind 
ik het belangrijkste. Ik heb zelf altijd gewerkt en 
weet hoe dat je leven verrijkt. Dat gun ik iemand 
met een beperking ook. Natuurlijk steun ik omdat 
ik gek ben op beesten, maar vooral om wat die 
honden kunnen. Het spreekt me zó aan. Het is 
geweldig dat iemand zijn leven kan leven dankzij 
een goed opgeleide hond. Dat geldt niet alleen 
voor blindengeleidehonden; ook de honden voor 
mensen in een rolstoel of met PTSS zijn buitenge-
woon. Tijdens een open dag bij KNGF raakten mijn 
man en ik daarvan nog meer overtuigd. Ja, wij 
hebben er echt een goed gevoel over om aan 
jullie organisatie na te laten. Jullie doen uitste-
kend werk en wij weten dat ons geld prima 
terecht komt. Ga zo door!’



Een kleine selectie uit de 136 honden die de 
KNGF-school in 2018 met een diploma verlieten. 

Geslaagd!
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PTSS Buddyhond Perle zorgt 
ervoor dat de wereld van 
haar baas weer groter wordt.

Blindengeleide-
hond Bramble 
helpt zijn baas  
om obstakels 
onderweg te 
ontwijken.

Saartje

Valko

Olina Lyfke

Buddyhond 
Milak zorgt 
bij zijn baasje 
voor vriend- 
schap en 
vertrouwen.

Olina helpt haar baas 
zelfstandig te blijven 
door te helpen met 
omkleden.

Kias is er 
voor zijn 
jonge baas 
met een 
autisme 
spectrum 
stoornis.

Milak

Kias

Aura


