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Blije bazen
over hun maatjes
Het jaar van

PUP

BENTO

Van Speurneuzenteam tot
Halloween Hondentocht
geleidehond.nl

Vertrouwen
‘Elke
KNGF-hond
verdient een
medaille’

‘Joska verdient de medaille, omdat ik dankzij haar
weer zoveel kan’, zei Connie Marinussen. Haar
blindengeleidehond Joska werd tijdens hun vakantie geëerd met een op maat gemaakte medaille.
Eind 2017 was Joska namelijk de eerste hond die
meer dan driehonderd nachten aan boord van een
cruiseschip doorbracht.
Elke KNGF-hond verdient een medaille. Of de
afstanden die ze met hun baas afleggen lang
of kort zijn, de bereikte mijlpalen groot of klein:
met de inzet van een professioneel getrainde
hond geven we mensen met een beperking –
volwassenen en kinderen – een beter leven.
Al deze mensen kunnen wij vooruit helpen dankzij
de vele steun die wij op tal van manieren ontvangen.
Denk bijvoorbeeld aan alle fokgastgezinnen en
puppypleeggezinnen die dag en nacht klaarstaan
voor onze honden. Ook onmisbaar is de financiële
steun van onze donateurs en sponsors. Wij willen
u daarom hartelijk danken voor uw vertrouwen in
onze organisatie.
Waar we de afgelopen jaren vooral zijn gegroeid
– denk bijvoorbeeld aan de komst van de autismegeleidehond en de buddyhond – willen we de
komende tijd vooral focus aanbrengen in wát we
doen. Alles wat komt kijken bij honden opleiden,
willen wij nog beter doen. Helpt u ons ook het
komend jaar onze doelen bereiken?

Mijntje Lückerath,
voorzitter raad van toezicht
KNGF Geleidehonden
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Speciaal getraind: onze honden in 2017
Onze honden maken iedere dag het verschil voor mensen
met een visuele, lichamelijke of psychische beperking.

35

Fokteven

Puppy- en pleeggezinnenzorg

232

In 2017 zorgden
puppypleeggezinnen
liefdevol voor onze pups,
ter voorbereiding op hun opleiding.

in opleiding. Het aantal actieve teams

Geboren
nesten

totaal aantal
pups

692,

496 blindengeleidehonden,
59 autismegeleidehonden,
33 assistentiehonden, 46 buddyhonden PTSS en 58 buddyhonden

18

180

180 honden

van hond en baas is gegroeid tot

Dekreuen

Zelfgefokte
pups

Aangekochte
pups

Training & Cliëntenzorg
In 2017 namen we

10

131

49

waarvan

Zelfgefokte
pups per ras
				

kinderen. Al onze honden en hun bazen

Labrador retriever

kunnen rekenen op jaarlijkse nazorg.

Kruising labrador

2017

2016

2015

100

77

81

26

48

28

en golden retriever
Kruising Duitse

8

10

Assistentiehonden

Buddyhonden
kinderen

13

Buddyhonden
PTSS

143

Afgeleverde combinaties

11

Autisme
geleidehonden

herder en labrador retriever

-

8

9

Golden retriever

5

21

7

-

8

17

-

9

-

Kruising Duitse
herder en golden retriever
Kruising Duitse herder
en labrador-golden retriever

145 gezinnen volgden een van
de 8 PAWS (Parents Autisme
Workshops & Support).
In totaal werd de vierdaagse

101

Blindengeleidehonden

PTSS Buddyhond Workshop door

25 mensen bezocht.
Er werden 12 kennelgewenningsdagen georganiseerd voor pleeggezinnen met een pup in opleiding.
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Margreet Bol over haar blindengeleidehond

‘Met Chubby stap
ik er gewoon op af’
Margreet Bol verloor veel van haar gezichtsvermogen door een ziekte. Afgelopen zomer
kwam geleidehond Chubby in haar leven.
Het bleek de juiste keuze voor haar.

‘V

an de ene op de andere dag zag ik wazig met één oog.
Binnen enkele weken was ik slechtziend. De grote
boosdoener bleek de ziekte van Leber te zijn, een
erfelijke oogziekte waarbij het gezichtsvermogen in rap tempo
achteruit gaat. Dan staat je leven op zijn kop. Ik moest leren
omgaan met mijn beperking. Maandenlang was ik hele dagen van
huis om in een revalidatiecentrum te leren hoe ik op een andere
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manier zelfstandig kon zijn. Mijn werk als verpleegkundige
hield helaas op, maar thuiszitten is niets voor mij. Daarom
schreef ik me in voor een opleiding tot sportmasseur. Plotseling gingen mijn ogen nog verder achteruit. Ik dacht toen:
wat kan mij helpen als ik dat laatste beetje zicht ook nog
verlies? Een blindengeleidehond!
In de zomer van 2017 kreeg ik Chubby. Alleen al bij het
horen van zijn naam wist ik dat het zou klikken. Ik kreeg
gelijk: hij is een vrolijke druktemaker die past bij een druk
type zoals ik. En ik ben zo blij met hem. Als ik met mijn
taststok loop, blijf ik alert op alles wat ik tegenkom. Maar
met Chubby aan mijn zijde lijkt het alsof ik die focus
helemaal kan loslaten. Ik volg hem gewoon. Hij maakt me
ook zekerder, want Chubby houdt de boel voor me in de
gaten. Door de verbouwing van onze dorpskern is het iedere
keer weer afwachten of en hoe ik overal langs kan. Met
alleen een taststok zou ik omlopen, maar met Chubby erbij
ga ik er gewoon op af. Hij vindt altijd wel een doorgang.
Fantastisch toch?

‘Chubby is een kei
in zijn werk’
Zo’n goede band ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Ik houd
het liefst de touwtjes in handen en heb moeten leren om
volledig te vertrouwen op een blindengeleidehond. Maar
Chubby blijft zo relaxed en is zo zeker van zijn zaak, dat ik
me durfde over te geven. Tegelijkertijd blijft hij een hond
met een eigen karakter. Zo vindt hij winkelen maar niks. Wat
dat betreft is het een echte man. Als ik stilsta bij een kledingrek, wil Chubby het liefst meteen naar de deur van de
winkel. Weet je wat ik ook zo knap vind? Als Chubby los mag
lopen, kan hij heerlijk rennen. Gaat zijn geleidetuig daarna
weer om, dan is hij meteen in het gareel.
Iedere week ga ik met Chubby naar een zorgcentrum. Als
vrijwilliger geef ik de bewoners massages. Er is een echte
hondenliefhebber die Chubby graag wil aaien. Door spasmen
in zijn armen gaat dat moeizaam. Chubby voelt dat feilloos
aan en zet zijn voorpoten op zijn bed. Terwijl de man hem
met ongecontroleerde bewegingen probeert te aaien, geeft
Chubby hem likjes. Dat is zo ontzettend lief. Chubby is een
echte schat en een kei in zijn werk. Ik weet het zeker: de
keuze voor een blindengeleidehond is voor mij de juiste
geweest.’

Andere
bazen
over hun
hond
Kirsten over haar blindengeleidehond
‘Pim is een fantastische hond,
de beste blindengeleidehond
ooit. Hij mag nooit meer weg.
Maar dat zei ik ook over mijn
vorige geleidehond Alfi, dus
jullie hebben al twee keer de
perfecte match gemaakt.’
Nienke over de autismegeleidehond van haar zoon
‘Joep heeft door autisme moeite
om prikkels te verwerken.
Dankzij autismegeleidehond
Bailey kunnen we weer samen
winkelen. Als Bailey zijn
KNGF-hesje aan heeft, pakt Joep
het handvat en dan gáán we
gewoon.’
Justin over zijn buddyhond
‘De aanwezigheid van buddyhond PTSS Remi houdt me kalm.
Hij komt altijd bij me in de buurt
liggen als hij merkt dat ik
nerveus word.’
Marjanne en Hub over hun
assistentiehonden
‘Dat wij met al onze beperkingen zelfstandig kunnen wonen
zonder thuiszorg, is te danken
aan onze assistentiehonden
Bizzy en Varaya! Als wij deze
schatten niet hadden, was ons
alternatief het verpleeghuis.’

JAARBERICHT
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Het jaar in vogelvlucht
Buddyhond
workshop

Deelnemers aan de
PTSS Buddyhond
Workshop leren hun
eigen huishond in te
zetten als helpende
buddy. Sinds 2017
vragen we ook
kandidaten op de
wachtlijst voor een
officiële buddyhond
PTSS deze workshop
te volgen.

Bennie Blind

Onze Fé schitterde afgelopen
jaar als ‘afgeleidehond’ in
een commercial van
telefoonprovider Ben.

Stop voor de Witte Stok

Verkeersdeelnemers zijn wettelijk verplicht te
stoppen voor de opgeheven witte stok van
blinden en slechtzienden. Toch werd ook in 2017
dit hulpmiddel vaak genegeerd. KNGF
Geleidehonden, Bartiméus, de Oogvereniging, de
Robert Coppes Stichting en Visio organiseerden
daarom gezamenlijk de bewustwordingscampagne Stop voor de Witte Stok.

Speurneuzenteam
bijna geslaagd

De vijf medische detectiehonden
lieten de afgelopen jaren zien dat
ze darmkanker kunnen signaleren
in ontlastingsmonsters. In 2017
ging de vervolgstudie van start
met drie nieuwe speurneuzen en
met nog meer monsters. Het
projectteam hoopt de pilot in
2018 af te ronden met een
dubbelblinde test.
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Nieuw KNGF-jasje

Onze huisstijl is opgefrist. Het
nieuwe logo is eigentijds,
warm en draagt het positieve
karakter van ons werk uit. De
hoofdkleuren geel en paars
houden we in ere!

Mud Masters

Kijkers zagen dat
zanger Tim Douwsma
samen met zijn broer
de tweede editie van
ons tv-programma Mud
Masters VIPS: helden
over de hindernis won.

De Nalatenschap
Willem Groot Zwaaftink
is zo blij met zijn blindengeleidehond June dat hij
ons heeft benoemd tot
erfgenaam. Hij vertelde
erover in de tv-serie De
Nalatenschap.

Bijzonder hoogtepunt

Halloween Hondentocht

R

uim 200 mensen en honden deden in oktober mee met
onze eerste Halloween Hondentocht in het Amsterdamse
Bos. Deelnemers hadden vooraf een sponsorbedrag van
minimaal € 48 opgehaald. Dit bedrag staat symbool voor een week
training en verzorging van een geleidehond in opleiding.
De deelnemende honden kregen een feestelijke, lichtgevende
halsband om. Onderweg stuitten de lopers op heksen en andere
spookachtige verschijnselen. De honden konden lekkers verdienen
door een trucje te laten zien. Deelnemer Rianne van Angeren vertelt
waarom zij meeliep: ‘Ik wil graag bijdragen aan een zelfstandig
leven voor iemand met een beperking. Met haar halsband verlicht
mijn hondje Ragna vanavond ons pad, zoals geleidehonden dit
dagelijks doen voor hun baas. Ragna is ernstig ziek geweest en
moest vechten om opnieuw zelfstandig te worden. Vandaag kan zij
iets betekenen voor anderen in de strijd voor vrijheid en geluk.’
Samen haalden de deelnemers zo’n € 23.000 op.

JAARBERICHT
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Vrijwilliger Martijn Vernède

‘Je hoort
echt bij
het team’

‘Mijn droom is nog steeds om
zelf honden te hebben, maar
nu geniet ik ervan dat ik op
deze manier veel contact met
honden kan hebben.’ Martijn
Vernède helpt als vrijwilliger
het kennelteam met de
verzorging van de honden die
op school zijn.

H

oe graag hij het ook zou willen, een eigen
hond past nu niet in Martijns leven. Samen
met zijn vrouw woont hij op een bovenwoning in hartje Utrecht. ‘Met een heel steile trap.’
Ook reizen ze regelmatig naar het buitenland. Elke
dinsdagochtend meldt Martijn zich om half acht in
Amstelveen. Daar blijft hij tot circa één uur. In die
tijd schrobt hij de vloeren van de kennels schoon,
vult de voedertonnen bij en leegt de prullenbakken.
Hij snijdt worst in kleine stukjes als beloningsvoertjes
voor de training. Als het uitkomt, trakteert hij
sommige honden op een uitgebreide borstelbeurt.
En natuurlijk maakt hij tijd om lekker met ze te
knuffelen.
‘Al sinds mijn studietijd ben ik donateur. Na een
laatste avontuur in het buitenland, waar ik werkte
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voor grote, internationale bedrijven, wilde ik graag
vrijwilligerswerk doen. Omdat ik KNGF Geleidehonden toch al steunde, besloot ik te informeren of
ik als vrijwilliger iets kon betekenen. Toevallig was
er een plek vrij in de kennel. Inmiddels ben ik al vijf
jaar met veel plezier kennelvrijwilliger.’
Het vrijwilligerswerk bevalt hem zo goed dat hij zich
op meer plekken inzet. Martijn: ‘Ik vind honden erg
leuk, maar ik ben ook goed met mensen. Daarom
bezoek ik nu ook wekelijks een zorglocatie voor
ouderen die blind en slechtziend zijn en geestelijke
beperkingen hebben.’
Wat hij het leukst vindt aan zijn vrijwilligerswerk in
de kennel, weet Martijn meteen: ‘Dat je als een
volwaardige kracht meedraait. Met een vrijwilliger
erbij is er meer tijd om honden te borstelen en
massages te geven. Daarbij word je door de

Bedankt!
KNGF Geleidehonden kan niet
zonder de inzet van vrijwilligers.
Een greep uit wat zij in
2017 bijdroegen aan ons werk.
• Eind 2017 voedden

232 puppypleeggezinnen
KNGF-pups liefdevol op. Zij werden
in totaal 1.885x bezocht
door onze instructeurs.
• Het afgelopen jaar waren er
131 ambassadeurs –
geleidehondenbazen en puppypleeggezinnen – voor ons actief. Zij gaven in
totaal 405x voorlichting over
het fenomeen geleidehond.

kennelmedewerkers goed betrokken bij het hele
proces. Het is echt niet zo dat vrijwilligers alle
rotklusjes mogen oppakken. De vaste medewerkers
doen net zo goed het vervelende werk, zoals poep
opruimen.’

'Ze zijn allemaal leuk'
‘Ik heb niet een favoriete hond. Neem dat nest met
al die golden retrievers hier in de kennel, die zijn
toch allemaal hartstikke leuk?’ vertelt Martijn verder.
‘Als ik op straat iemand zie lopen met een blindengeleidehond probeer ik altijd te kijken of ik die hond
herken. Ik ga er niet op af, want die mensen hebben
hun eigen leven. Maar ik vind het mooi te beseffen
dat ik ook daaraan een steentje heb bijgedragen.

• In 2017 werden er 18 nesten
geboren bij fokgastgezinnen.
Tijdens de speciale fokgastgezinnendag trakteerden we hen op een
mini-symposium over ‘Voortplanten
en Bevallen’ en een high tea.
• Ook op het opleidingsterrein in
Amstelveen 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 2017 werd er met
deze actie € 34.727 opgehaald.

JAARBERICHT
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Bento: van pup tot
Voor Bento was 2017
het jaar waar hij de
overstap maakte van
zijn puppypleeggezin
naar de KNGFopleidingsschool.
Petra Klomp en Inge
van Rooijen blikken
terug op zijn enorme
groeispurt.
Met glans
Petra: ‘Bento woonde in Zeeland,
vlakbij zee, in een gezin met vier
dochters en een zoon. Toen hij
groot genoeg was, wandelde hij
als een echte Zeeuw zo vanuit
huis het strand op met de
pleegbaas. We zijn vaak met
Bento in Middelburg geweest om
te oefenen met winkels, drukte
en openbaar vervoer. Hij was
sterk aan de lijn en hield van een
flink tempo. Verder was hij erg
nieuwsgierig en wilde het liefst
aan alle mensen snuffelen. We
merkten dat hij het leuk vond om
achter dwarrelende blaadjes aan
te gaan. Een pup ziet zo’n
blaadje als een prooidier, daar
wil hij achteraan rennen. Dit
jachtgedrag is voor een volwassen geleidehond onwenselijk,
dus hebben we hem dat met
oefening en geduld afgeleerd. In
huis bracht Bento je graag
ongevraagd een cadeautje, zoals

een slof. Niet de bedoeling,
natuurlijk, maar het is een pre
dat een hond van apporteren
houdt. Dat is leuk voor de band
baas-hond. Bento is een lieve,
kalme pup die met glans zijn
basisopvoeding heeft doorstaan.’

Plezier op school
Inge: ‘Bento is heel zachtaardig.
Hij wil graag voor je werken en
het allemaal goed doen. Onderweg blijft zijn staart kwispelen,
zoveel plezier heeft hij tijdens de
training. Trekken aan de riem
doet hij niet meer. In de eerste
schooltijd leerde Bento veel
nieuwe commando’s en kreeg
daarbij veel ondersteuning. Nu
moet hij laten zien dat hij
zelfstandig kan werken. Dan
staan we voor een paar laaghangende takken en zeg ik:
“Vooraan!”. Dat betekent dat hij
moet gaan lopen. Hij wil dan zó
graag, maar hij weet ook dat hij
mij niet onder de takken door
mag leiden. Ik zie dan zijn
tweestrijd: wat moet ik doen? Als
ik een moeilijke oefening met
hem heb gedaan, knuffel ik hem
daarna lekker zodat hij zich kan
ontspannen. In zijn werk is Bento
serieus, maar je merkt dat hij
nog steeds subtiel snuffelt.
Iemand die blind is, zal het niet
merken, maar ik zie zijn neus dan
even de andere kant opgaan.
Heel grappig om te zien.’
Van schattige pup bij zijn puppypleeggezin tot leergierige leerling op
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(bijna) prof

Petra Klomp is puppypleeggezinneninstructeur:
‘In mijn regio begeleid ik
diverse pleeggezinnen bij de
opvoeding van hun pup.
Iedereen leert op een andere
manier. Dat geldt voor zowel
de jonge honden als de
mensen die ze voor ons
opvoeden. Ik vind het altijd
boeiend om de goede aansluiting te vinden, zodat ik de
gezinnen het beste kan betrekken bij het leerproces.’

Inge van Rooijen is trainer
in opleiding:
‘Bento en ik zijn samen aan
het leren. Ik ben trainer in
opleiding en de fase waar
Bento nu in zit is voor mij
ook nieuw. Ik moet nu leren
om Bento bewust een
verkeerd commando te
geven. Dat moet hij negeren
omdat het niet kan of een
gevaarlijke situatie oplevert.
Zo leert hij zelfstandig een
beslissing te nemen. Daarbij
mag ik hem dan steeds
minder helpen. Dat is best
lastig.’

JAARBERICHT
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Falco Hoekstra werd in 2017 donateur

‘Ik weet hoe belangrijk
dieren kunnen zijn’

‘I

n mijn omgeving ken ik niemand die een
geleidehond nodig heeft. Toch wilde ik
KNGF Geleidehonden al langer steunen,
omdat ik erg geloof in de kracht van dieren. Bij het
winkelcentrum in mijn buurt stond een keer een
informatiestand van KNGF Geleidehonden.
Ik ben erop afgestapt en heb me aangemeld
als structureel donateur. Dat betekent dat ik
maandelijks automatisch een bedrag overmaak.
Een geleidehond kan mensen met een beperking
zoveel vrijheid geven. Een assistentiehond kan
bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een gehandicapte
veel minder vaak thuiszorg hoeft in te schakelen
en met hond zelfstandig kan blijven wonen.
Dat sterkt mij alleen maar in mijn keuze om te
blijven steunen.
Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dieren
voor je kunnen zijn. Ik ben zelf opgegroeid met
honden, poezen en konijnen. Mocht ik later
kinderen krijgen, dan wil ik heel graag dat ze het

contact met dieren ook ervaren. De liefde en
onvoorwaardelijke vriendschap die je van dieren
ontvangt, vind ik heel bijzonder. Zeker als dieren
je ook nog kunnen helpen. Het is toch fantastisch
als een kind met autisme via een autismegeleidehond wel leert communiceren, iets dat
zonder hond niet lukt?
Ik ben actief in de plaatselijke politiek. Vanuit
politiek oogpunt vind ik het interessant om te
merken hoe mensen met een beperking zoveel
mogelijk uit hun leven kunnen halen. Dat kan
natuurlijk met allerlei technische hulpmiddelen,
maar dan heb je nog geen maatje. Dat sociale, die
interactie met een hond, dat maakt echt het
grote verschil. Je zou denken: waarom regelt de
overheid dit niet? Maar ik vind het juist belangrijk
dat maatschappelijke organisaties, zoals KNGF
Geleidehonden, vanuit de samenleving worden
gesteund. Daarom roep ik iedereen op om dit
goede doel te steunen!’

'Dat sociale maakt het grote verschil'
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Dit was 2017

KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig.
Zo besteedden wij het geld in 2017.

9 cent

van iedere
euro is besteed
aan beheer en
administratie

75 cent

van iedere euro is
besteed aan de
doelstelling

16 cent

van iedere euro is besteed
aan fondsenwerving

Inkomsten en bestedingen 2017
€0,53
miljoen

baten uit
beleggingen

€0,01
miljoen
overige
baten

€1,77
miljoen

bijdragen van
zorgverzekeraars

€6,87
miljoen

€0,95
miljoen

Totaal
inkomsten

€9,18
miljoen

inkomsten
fondsenwerving

kosten beheer en
administratie

€1,64
miljoen

Totaal
bestedingen

€9,98
miljoen

wervingskosten

€7,39
miljoen

besteed
aan doelstelling

Zeker

dat een Erkend Goed Doel:

Bestedingen aan doelstelling:
• Fokken, opvoeden en basistraining
• Verblijf honden in kennel Amstelveen
• Opleiding/aflevering per type hond
•P
 AWS workshop/PTSS Buddyhond workshop
•V
 oorlichting, communicatie, onderzoek en
lobby
• Innovatie/R&D (KNGF Campus)

Verantwoording aflegt

Bijdraagt aan een betere wereld

Zich laat controleren

Zorgvuldig omgaat met geld

Geef gerust aan een
Erkend Goed Doel
Meer weten?
Kijk op geefgerust.nl

JAARBERICHT
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Vijf vragen aan directeur Meta Neeleman

‘Nog een wereld te winnen’
Op 1 april 2018 trad
Meta Neeleman
aan als directeur/
bestuurder van
KNGF Geleidehonden.
‘Ik zet me bij voorkeur
in voor organisaties
met een maatschappelijke functie.’
Wat is haar visie op
de toekomst?

1

Hoe hebben KNGF Geleidehonden en jij elkaar gevonden?
‘Ik zag de vacature en ik wist:
hierop moet ik solliciteren. KNGF
Geleidehonden had ik al langer in
het vizier, het leek me een mooie
organisatie. Nu ik hier werk, ben ik
nog meer onder de indruk. Van de
manier waarop de medewerkers
met de honden omgaan. Van de
kwaliteit van de training. Van de
passie waarmee mensen hier
werken. Geweldig dat ik daaraan
nu mag meedoen.’
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2

Wat typeert Meta Neeleman?
‘Doelgericht, nuchter en transparant. Het moet voor mij duidelijk
zijn waartoe iets leidt. Ik zal me
altijd afvragen of de dingen die
we doen ook bijdragen aan het
doel waarvoor we staan. Iedere
euro die we uitgeven, moet
bijdragen aan de missie. Dat past
bij mijn persoonlijkheid. Ik kom
uit een middenstandsgezin van
acht kinderen: zuinigheid is mij
met de paplepel ingegoten. Ik wil
mijn tijd graag zinvol besteden.
Daarom zet ik me bij voorkeur in
voor organisaties met een
maatschappelijke functie.’

3

Wat heb je met honden?
‘Ik hou erg van honden. Ik ben er
altijd weer van onder de indruk
hoe goed honden kunnen aanvoelen hoe je je voelt en hoe ze
daarmee omgaan. Bovendien is

'Honden voegen
ongelofelijk veel
waarde toe'

Actiepunten in 2018
Extra aandacht voor
‘brugpiepers’
Jonge honden maken een grote
stap als ze hun vertrouwde
pleeggezin verruilen voor hun
schooltijd in de kennel. Om de
honden nog beter te begeleiden, zijn er sinds begin 2018
drie ‘jonge honden-trainers’
aan de slag die zich volledig
richten op onze ‘brugpiepers’.
Hypodetectiehonden
De volgende zaak waarin ons
medische detectiehondenteam
hun neus wil steken, is het
tijdig herkennen van een hypo
(te laag bloedsuikergehalte) bij
mensen met diabetes type 1.
Het gaat dan om de groep
diabetici die zelf niet doorheeft
dat er een hypo opspeelt
(hypo-unawareness). Voor dit
project gaan we samenwerken
met het Diabetes Fonds en het
Radboudumc in Nijmegen.
Toegankelijkheid
Natuurlijk blijven we ons hard
maken voor onze doelgroep. In
2018 gaan onze ambassadeurs
aan de slag om de openbare
ruimte in hun eigen gemeente
toegankelijker te maken voor
mensen met een beperking.
Nog meer donateurs
Bij al onze activiteiten kunnen
we alle steun goed gebruiken.
Daarom willen we de komende
jaren nog meer donateurs aan
ons binden. Het is onze ambitie
om het aantal structurele
donateurs in de komende drie
jaar te verdubbelen. Mogen we
op u blijven rekenen?

een hond een sportieve uitlaatklep: ik ben een beweeglijk type
en vind het leuk om samen in de
weer te zijn. Mijn laatste hond
overleed een jaar of vijf geleden.
In mijn vorige baan werkte ik veel
in de avond; een hond paste toen
niet in mijn leven. Maar het
kriebelt wel weer.’

kunnen we stappen maken. Ook
richting zorgverzekeraars valt er
nog een wereld te winnen, aangezien we alleen voor onze blindengeleidehonden en assistentiehonden
deels een vergoeding ontvangen.’

5
4
Wat is je link met mensen met
een beperking?
‘In theater Orpheus in Apeldoorn
waar ik hiervoor directeur was, heb
ik veel te maken gehad met
mensen met een beperking. We
werkten samen met een stichting
die theatervoorstellingen voor
blinden en slechtzienden “vertaalden”. De blinde bezoekers mochten vooraf in gesprek met de
acteurs, zodat ze de stemmen
leerden kennen. Of aan hun
gezicht voelen om een beeld te
vormen. Daarna werd tijdens de
voorstelling via de koptelefoon
verteld wat er op het podium
gebeurde. Ik schrok toen ik
onlangs hoorde dat er theaters zijn
die geen geleidehonden toelaten.
Qua lobby kunnen we dus nog wel
wat oppakken. En niet alleen op
dat gebied. De wachtlijst voor een
buddyhond is lang, ook daarin

Met de medische wetenschap
en techniek als mogelijke
concurrenten, hoe zie jij de
toekomst van de geleidehond?
‘Ik zou niet willen spreken van
concurrentie. Alle ontwikkelingen en initiatieven zijn bedoeld
om het leven van mensen met
een beperking beter te maken.
Als dat ook anders kan dan met
een geleidehond, kunnen we dat
alleen maar omarmen en de
samenwerking zoeken. Dit
betekent zeker niet het einde
van de geleidehond! Want de
kracht van de hond ligt in het
sociale aspect. Je hoort van veel
cliënten dat ze door hun beperking in een sociaal isolement
belanden. Daaraan kan een
robot of een speciale bril niet
veel veranderen. KNGF Geleidehonden heeft een gouden
toekomst, dat geloof ik zeker,
omdat we goed werk leveren en
omdat honden ongelooflijk veel
waarde toevoegen.’
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Geslaagd!
Een kleine selectie uit de 143 honden die de
KNGF-school in 2017 met een diploma verlieten.
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