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voldoen aan deze normen. Naast
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kwaliteit zijn kennisoverdracht tussen
de scholen onderling en hulp aan
startende geleidehondenscholen
belangrijke pijlers van de federatie.
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treden als voorzitter aangekondigd, nu zit er alweer
een jaar op en mag ik terugblikken op 2008. We kunnen gerust stellen dat het een roerig jaar was. Er is
hard gewerkt om de ambitieuze doelstellingen te
halen. Er werd een record aantal aspirant-geleide
honden gefokt en er zijn meer geleidehonden opgeleid
dan andere jaren. Waar ik ook gelukkig mee ben, is de
manier waarop de organisatie openstaat voor een
brede doelgroep. Hoewel er nog geen definitieve
beslissing genomen is over het opleiden van autismegeleidehonden, zijn de resultaten tot dusver positief.
Eén doelstelling van het project, een zinvolle bestemming voor de honden die minder geschikt zijn als
geleidehond, is al geslaagd. Ook is er steeds meer
oog voor meervoudig beperkte cliënten, zoals doof
blinden en mensen met een verstandelijke beperking.
Er is binnen de organisatie zoveel ervaring, dat je
gerust kunt spreken van een kenniscentrum. Het is
onze verantwoordelijkheid die kennis ten dienste te
stellen aan een ieder die zich wil en kan laten begeleiden door een geleidehond. Daar horen ook de mensen
bij die naast een visuele beperking nog een andere
beperking moeten trotseren. Dat het opleiden van
deze honden hogere kosten met zich meebrengt, laat
zich raden. Het mooie van onze organisatie is echter
dat een grote groep trouwe donateurs ons steunt.
Dit maakt dat er dingen mogelijk zijn, die anders niet
zouden kunnen.
KNGF Geleidehonden streeft ernaar een open en
transparante organisatie te zijn. Wij vinden dat u recht
hebt op een duidelijke, heldere communicatie over het
reilen en zeilen. Wij laten u delen in onze successen
en wij informeren u als het eens wat minder goed gaat.
Het roerige van 2008 zit hem vooral in het feit dat ook
onze organisatie nadelen heeft ondervonden van de
economische recessie. Van oudsher beleggen wij een
deel van de financiële reserves via een defensief
beleggingsbeleid. Wij doen dit om de opbrengsten
hieruit te kunnen besteden aan de groei van onze
dienstverlening en om tegemoet te komen aan de
vraag naar geleidehonden. Net als veel anderen,
hebben wij de abrupte omslag van het economische
klimaat niet zien aankomen. Het resultaat van de
beleggingen was dan ook minder fraai. Dit betreft voor
een groot deel ongerealiseerde koersverschillen, waardoor dit in geen enkel opzicht consequenties heeft

voor het fokken, opleiden en afleveren van geleidehonden of voor de andere geboden diensten.
Uiteraard is het beheer van de financiën en het beleggingsbeleid een belangrijk aandachtspunt van het
bestuur. Wij zullen ons hierover in de komende tijd
buigen. Het beleid zal gericht zijn op veiligheid, continuïteit en op rendement. Afgezien van het financiële
beleid, zullen wij ons dit jaar ook bezighouden met het
uitzetten van de koers van de organisatie voor de
komende jaren wat betreft het fokken, opleiden en
afleveren van geleidehonden.
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om u
allen te bedanken. Namens het bestuur spreek ik mijn
dankbaarheid uit aan de pleeggezinnen, de fokgast
gezinnen, de ambassadeurs en alle anderen die zo
dikwijls klaarstonden. Ook danken wij de medewerkers
die met hun enthousiasme en inzet van KNGF Geleide
honden de gemotiveerde ‘club’ maken waarmee het zo
prettig werken is. Natuurlijk gaat ook mijn grote dank
uit aan allen die de organisatie het afgelopen jaar
financieel gesteund hebben. Ik hoop dat u, ondanks
economisch lastige tijden, ons ook in 2009 niet zult
vergeten.
Namens het bestuur
Hans Welling
Voorzitter
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et schrijven van een verslag over het afgelopen jaar
is een moment van bezinning. Wat hebben wij in dat
jaar gedaan en wat waren de resultaten? Over die
resultaten kunnen we kort zijn. Alle records zijn wederom gebroken. Het aantal pups dat werd geboren, was
groter dan ooit, net als het aantal afgeleverde geleidehonden. Ook konden we een recordaantal nieuwe
geleidehondgebruikers van een hond voorzien, waardoor het totale aantal geleidehondgebruikers van
KNGF Geleidehonden nog nooit zo groot was. Toch
zijn we niet klaar met ons werk. De belangstelling voor
geleidehonden nam ook het afgelopen jaar toe. Deels
kwam de groeiende vraag voort uit mond tot mond
reclame. Veel nieuwe geleidehondgebruikers blijken
familie of vrienden met een geleidehond te hebben.
De zelfstandigheid, de mobiliteit en de kameraadschap die een geleidehond biedt, maakt dat zij zeggen
‘dat wil ik ook’. Met onze open dagen voor visueel
gehandicapten bereikten wij veel nieuwe mensen.
Tijdens het onderdeel waarbij deelnemers mogen
lopen met de geleidehondensimulator komt vaak het
besef wat een geleidehond voor hen kan betekenen.
Naast de ‘gewone’ blindengeleidehonden, leidden we
ook honden op voor mensen met een meervoudige
handicap, zoals doofheid of een verstandelijke beperking. Het is geweldig om te zien hoeveel rijker deze
geleidehonden het leven van deze mensen maken.
Natuurlijk zijn er grenzen aan het kunnen van de
geleidehond, maar als de mogelijkheden er zijn om de
mobiliteit en zelfstandigheid van iemand te vergroten,
doen wij hiervoor graag ons uiterste best. Ook als het
betekent dat de training en de begeleiding meer tijd
en inspanning vergt.

Hulp van buitenaf
De groeiende vraag betekent een groeiende wachttijd.
Het beperken hiervan was een belangrijk thema in
2008. Naast het intern opleiden van nieuwe trainers en
het nemen van efficiencymaatregelen, is de zeer succesvol gebleken samenwerking met de twee externe
opleiders, Geleidehondenopleiding Ans L’abee en
Peter Lasaroms, het belangrijkste wapen in de strijd.
Zij leiden jaarlijks een flink aantal door ons gefokte
honden op. Bovendien vergroten zij de capaciteit voor
de thuisaflevering, waarbij de instructie aan de geleide
hondgebruiker niet op de school, maar aan huis
gebeurt. Desgewenst kunnen wij onze cliënten deze
service bieden. Omdat de zelfstandige geleidehonden
instructeurs vanuit het zuiden van het land werken,
bespaart het ook reistijd vanuit Amstelveen naar cliënten in Limburg en Noord-Brabant.

De autismegeleidehond
Vorig jaar berichtten wij u over het proefproject autismegeleidehonden. Per eind 2008 zijn acht honden
opgeleid. Doel van het proefproject is om honden die
dat kleine beetje tekort komen als geleidehond, een
waardevolle bestemming te geven als geleider van een
kind met een autisme spectrum stoornis (ASS). De
centrale vraag hierbij is; leidt de aanwezigheid van de
autismegeleidehond tot een toename in kwaliteit van
bestaan van een kind met autisme en zijn ouders?’
Met andere woorden, is er een toename in veiligheid,
mobiliteit en een afname van de gedragsproblemen
van het kind? Zeven combinaties zijn succesvol. De
ouders van deze jonge kinderen rapporteren meer veiligheid, grotere mobiliteit, een ‘normaler’ gezinsleven
en een meer ontspannen deelname aan het maatschappelijke verkeer. Eén combinatie werd afgebroken
omdat de hond niet ten volle tot zijn recht kwam. Tot nu
toe kunnen we voorzichtig stellen dat de ervaringen
positief zijn. Niet onbelangrijk hierin is dat ook de
pleeggezinnen van de honden blij zijn met de bestemming van hun pleeghond. We nemen echter op basis
van het nog kleine aantal successen geen definitief
besluit. Dit jaar plaatsen we hopelijk nog enkele
autismegeleidehonden. Eind 2009 zullen we, mede in
overleg met de Begeleidingscommissie van het project,
besluiten of en op welke manier we het project zullen
voortzetten.

werving. Fokgastgezin Dutrée heeft
niet alleen een moederhond, maar
ook nog een pleeghond onder de
hoede. Fokgastgezin De Vries adopteerde twee oud-geleidehonden,
afgezien van de moederhond en de
nesten die zij voor ons verzorgen.
Koop Drenth, onze oudste en langst
lopende geleidehondgebruiker is
weliswaar ‘alleen maar’ geleidehondgebruiker, maar wel al ruim zestig
jaar. Het is hartverwarmend om deze
mensen met zoveel passie en warmte over onze organisatie en ’hun’ honden te horen praten. Een passie die
wij delen, met hen en met u. Ik wil u
allen graag heel hartelijk danken. U,
onze vrijwilligers, de donateurs, de
sponsors en de media-exploitanten
die zonder er iets voor terug te vragen onze advertenties plaatsen en
de commercials uitzenden. Dank,
ook aan onze geleidehondgebruikers
voor het vertrouwen dat zij in ons en
in onze geleidehonden hebben. En
natuurlijk wil ik graag op deze plaats
mijn collega’s danken voor hun niet
aflatende inzet.

Doelmatig en duurzaam

Feest

Net als zoveel organisaties hebben ook wij last van de
recessie. Gelukkig kan ik u verzekeren dat dit absoluut
geen consequenties heeft voor ons kernproces; het
fokken, opleiden en afleveren van geleidehonden. De
door ons beloofde groei gaat volgens planning door.
We kunnen, willen en hoeven onze geleidehondgebruikers niet in de kou te laten staan. Dit danken wij onder
meer aan onze trouwe donateurs en sponsors die ons,
ondanks moeilijke tijden, steeds zijn blijven steunen.
Wel zullen wij intern een nog grotere nadruk leggen op
kostenbewustzijn en kostenbesparing. Ook het fenomeen duurzaamheid verdient aandacht. We beperken
het autorijden door bezoeken aan cliënten en puppypleeggezinnen in een bepaalde regio te clusteren en
de bezoeken in het zuiden van het land zoveel mogelijk
over te laten aan de zelfstandige geleidehondeninstruc
teurs. Ook hopen we dat we zonnepanelen kunnen
installeren, als onze subsidieaanvraag hiertoe gehonoreerd wordt. Op het totaal bezien, zijn het natuurlijk
maar kleine dingen. Toch proberen we zoveel mogelijk
ons steentje bij te dragen aan een beter milieu.

Passie
Een jaarbericht zonder de mensen aan het woord te
laten die nauw betrokken zijn bij onze organisatie, is
wat ons betreft ondenkbaar. Wij maken dan ook heel
graag ruimte voor de mooie, ontroerende en indrukwekkende verhalen van onze geleidehondgebruikers,
de pleeggezinnen, fokgastgezinnen en andere vrijwilligers die ons met zoveel inzet en enthousiasme helpen.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zij voor
ons zijn. Zonder hen kunnen wij onmogelijk ons werk
doen. Wat mij bij het lezen van de interviews uit dit
jaarbericht trof, was dat je bij KNGF Geleidehonden
blijkbaar niet zo maar een beetje betrokken kunt zijn.
Bijna iedereen die aan het woord komt, heeft wel een
extra taak op zich genomen. De vrijwilligers Frank en
Saskia zijn om de zaterdag in onze kennels te vinden.
En passant helpen zij ook een handje met de fondsen-

2009 wordt een evaluatiejaar. Wij zullen zowel achteruit als vooruit kijken
om onze uitgangspunten te toetsen
en de koers voor de komende jaren
uit te zetten. Groei, kwaliteitshandhaving en verbetering van onze geleidehonden, en een goede relatie
met u, zullen daar beslist deel van uit maken. 2009 is
ook het aanloopjaar naar het jubileumjaar in 2010 als
wij ons 75-jarig bestaan vieren. Wij zijn al bezig met de
voorbereidingen om van driekwart eeuw geleidehonden
in Nederland een feest te maken. Ik hoop dat u dit met
ons mee zult vieren.

Ellen Greve
Directeur
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Fokgast- en pleeggezin Dutrée

‘Mijn pleeghond maakt een
heel gezin gelukkig’
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Renata Dutrée: ‘Onze eerste pleegpup Inès
deed het bij ons geweldig. Toen ging ze naar
school en daar ging het niet goed. Ze liep
niet goed ‘vooraan’ en wat de trainers ook
probeerden, het werd niet beter. Toen werd
ze afgekeurd en dat was een domper. Je
doet zo je best. Na een jaar breng je het
hondje terug naar school. Dat doe je met
heel veel liefde omdat je hoopt dat er iemand
gelukkig mee wordt. Als dat niet lukt, lijkt het
alsof je zelf gezakt bent. Dat is niet zo, maar
het voelt wel zo. Tot ik hoorde dat Inès opgeleid zou worden tot autismegeleidehond.
Eerst was het wel even een omschakeling,
maar nu vind ik het eigenlijk nóg leuker. Inès
is nu belangrijk voor een heel gezin. ‘Mijn
hond’ heeft het niet gehaald als blinden
geleidehond, maar het is wel een heel goede
autismegeleidehond. Het is net als bij mensen; je moet de baan kiezen die bij je past.
Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik ben
dermatoloog, maar het lukte me niet om mijn
baan met mijn kinderen te combineren. Nu
zorg ik fulltime voor de kinderen, ik heb een
pleeghond, Dorah, en moederhond Doris.
Het leek me zo leuk om een nest pups te
verzorgen. Als je dat voor KNGF Geleide
honden doet, heb je wel de lusten maar niet
de lasten. Ik hoef niet op zoek naar een
goede reu en ik hoef me geen zorgen te
maken of de pups wel goed terecht komen.
Doris heeft net haar eerste nest gekregen en
het is geweldig. De bevalling heb ik heel veilig samen met iemand van KNGF Geleide
honden gedaan. Nu is dit mijn werk. Ik heb
er geen seconde spijt van dat ik mijn baan
als arts heb opgegeven. Voor mij is dit een
zinvolle en bevredigende vervanging.’

De doelstelling van
KNGF Geleidehonden
KNGF Geleidehonden stelt zich ten doel:
de mobiliteit en zelfstandigheid van blinden en slechtzienden te bevorderen.
Wij houden ons onder meer bezig met:
n het in eigen beheer fokken, socialiseren en opvoeden van aspirant-geleidehonden
n het opleiden van geleidehonden en deze ter beschikking stellen aan blinden en

zeer slechtzienden
n het instrueren van blinden en zeer slechtzienden tot een verantwoord gebruik van

geleidehonden
n het leveren van een goede begeleiding na aflevering van de geleidehond
n het meewerken aan onderzoeksprojecten ter verbetering van de gezondheid en
het gedrag van de geleidehond
n het werven van fondsen om de activiteiten te financieren
n het opleiden van geleidehondeninstructeurs
n het geven van voorlichting over het werk van KNGF Geleidehonden en de functie
van een geleidehond.
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De resultaten in 2008
Puppy- en Pleeggezinnenzorg

2008

2007

2006

Aantal fokteven
Aantal dekreuen
Aantal geboren nesten
Aantal zelfgefokte pups
Aantal aangekochte pups
Totaal aantal pups

36
7
19
140
36
176

31
6
17
145
26
171

31
3
15
117
41
158

Aantal pups per ras:
Labrador retriever
Kruising labrador en golden retriever
Kruising Duitse herder/labrador retriever
Golden retriever
Duitse herder
Kruising Duitse herder/golden
Kruising flatcoated/golden retriever
Grote poedel

106
46
7
6
11
-

76
65
11
2
5
9
3

83
43
12
2
15
1
2
-

2008

2007

2006

126
86
403

122
80
394

101
71
373

4

4

-

Opleidingen
Aantal honden in opleiding genomen
Aantal afgeleverde combinaties geleidehond/gebruiker
Totaal aantal actieve combinaties
Aantal afgeleverde autismegeleidehonden

Geleidehondgebruikster Willemijn Kloosterman
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‘Ik wil niet de rest
van mijn leven
afhankelijk zijn’
Willemijn Kloosterman: ‘Ik heb nooit kunnen
zien. Toen ik jonger was, ging ik vaak met vriendinnen op de tandem of met mijn ouders mee. Als het
niet anders kon, liep ik met mijn taststok, maar
daar had ik een hekel aan. Maar ik kwam op een
leeftijd dat ik zelf wel dingen moest gaan ondernemen. Ik kwam er dus niet meer onderuit om met
die stok op pad te gaan. Ik wilde niet de rest van
mijn leven afhankelijk zijn van anderen. Het leek
me altijd al fijn om een geleidehond te hebben,
dus toen ik 18 was, ben ik naar een open dag van
KNGF Geleidehonden gegaan. Daarna wist ik
zeker dat ik heel graag een hond wilde. Nu kan ik
me een leven zonder Jonna niet eens meer voorstellen. Met haar heb ik het gevoel dat ik niet zo
alleen ben. Als ik ergens naar toe wil, doe ik Jonna
haar tuig om en ik ga. Je loopt er met een stok zo
verloren bij. Met een hond ziet het er een stuk minder zielig uit. Daardoor is mijn eigenwaarde
gegroeid. Ik heb een opleiding Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening gedaan en nu ben ik
werkervaring aan het opdoen. Ik help maatschappelijke stages organiseren voor scholieren en daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij demente ouderen.
Vooral bij mijn vrijwilligerswerk speelt Jonna een
belangrijke rol. Zij is degene die mij helpt een
gesprek op gang te brengen. We praten over
Jonna of over de eigen huisdieren die deze mensen vroeger hadden. Na dit jaar wil ik graag een
baan zoeken, liefst maatschappelijk werk bij mensen met een handicap. Ik wil hen graag helpen te
leven met hun handicap in de maatschappij. Als
extra breng ik mijn eigen ervaringen mee. Want
Jonna en ik zijn immers een goed voorbeeld dat je
veel kunt ondanks een handicap.’

Adoptie- en fokgastgezin De Vries

‘Het is dankbaar werk dat
we met plezier doen’
Moniek en Ruurd de Vries: ‘Een hond
opvoeden zodat hij geleidehond kan worden,
leek ons een heel goed doel. Dus belde ik
KNGF Geleidehonden om me aan te melden
als puppypleeggezin. Zo kwam Sari bij ons
in huis. Na Sari kwam er weer een pup en
nog een tot we 13 pups hadden opgevoed.
Afscheid nemen is moeilijk, maar het went.
Vooral als iemand zo blij met ‘jouw’ hond is.
Toch waren we na 13 pups toe aan een hond
die mocht blijven. Nu hebben we Gail, een
moederhond van KNGF Geleidehonden en
zij hoeft nooit meer weg. Alle honden waren
leuk, maar sommige waren speciaal. Sari bijvoorbeeld omdat ze onze eerste pleegpup
was. Na lange tijd had ik weer eens contact
met haar blinde baas. Het eerste wat hij zei
was: ‘dit kan geen toeval zijn’. Het bleek dat
Sari met pensioen was, maar dat het hem
niet lukte een goed tehuis voor haar te vinden. ’s Avonds bracht ik het thuis ter sprake.
‘Laten we maar wel even gaan kijken’, zeiden
mijn man en kinderen. We namen Sari
natuurlijk gelijk mee naar huis. Zij mag haar
oude dag bij ons doorbrengen. IJvin was
nog zo’n speciale. Een witte herder en de
eerste van wie we het echt verschrikkelijk
vonden dat hij terug moest. Hij werd een
super geleidehond, maar kreeg last van zijn
voorpoot en kon daardoor het drukke leven
van zijn baas niet meer bijbenen. Toen die
een vervangende geleidehond kreeg, kwam
IJvin bij ons. Nu hebben we drie honden voor
altijd en de nesten van Gail. Ooit las ik dat
een puppypleeggezin zei: ‘als iedereen alles
voor zichzelf houdt, heeft een ander niets’.
Die uitspraak gebruik ik als mensen vragen
waarom ik dit doe. Het is dankbaar werk dat
we met veel plezier doen.’
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Donateur mevrouw Broekhuizen

‘Ze doen goed werk,
daarom geef ik’
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Mevrouw Broekhuizen: ‘Ik ben altijd gek op
dieren geweest. En blind zijn lijkt mij een van
de ergste dingen die je kunt overkomen.
Vooral als je daardoor in een isolement komt
omdat je niet gemakkelijk of helemaal niet
meer weg kunt. Omdat ik alleen op de
wereld ben, vind ik het fijn om aan een goed
doel te schenken, dus dan ga je op zoek
naar dingen die je aanspreken. Daarbij vind
ik het ook belangrijk dat je geld goed terecht
komt. Bij KNGF Geleidehonden heb ik dat
gevoel zeker. Ik heb nu twee honden gesponsord. Sascha en Terry, die ik vernoemd heb
naar honden die ik zelf vroeger had. Toen de
honden nog in het puppypleeggezin zaten,
ontving ik regelmatig briefjes met foto’s en
verhalen over hoe het met de honden ging.
Daar heb ik van genoten. Het is erg leuk om
het reilen en zeilen van de honden die je
gesponsord hebt te volgen. Ik ben nu ook op
de geleidehondenschool in Amstelveen
geweest en heb Sascha en Terry, die nu in
opleiding voor geleidehond zijn, voor het
eerst in levenden lijve ontmoet. Ik vond het
echt geweldig om ‘mijn’ honden te zien. Dan
gaat het toch nog veel meer leven. Ik was
diep onder de indruk van alles wat er in
Amstelveen gebeurt en wat er allemaal bij
komt kijken voordat een hond een geleidehond is. Ik had zoveel vragen en die heb ik
allemaal kunnen stellen. Ik vind het fijn om
een bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van deze honden, die zo enorm belangrijk zijn in het leven van blinde en slechtziende mensen. Ik vind het goed werk dat KNGF
Geleidehonden doet, daarom geef ik. En dat
is ook de reden dat ik ze in mijn testament
heb gezet.’

Financieel overzicht
KPMG Accountants N.V. heeft op 19 juni 2009 bij de samengevoegde
jaarrekening 2008 van KNGF Geleidehonden een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.

2008

Balans per 31 december 2008

Staat van baten en lasten over 2008

(bedragen x € 1.000,–)

(bedragen x € 1.000,–)

ACTIVA
Materiële vaste activa 		
Financiële vaste activa 		
		

5.023
34
5.057

224
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
459
Effecten
13.365
Liquide middelen
3.435
		

17.483

Totaal activa		

22.540

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
7.617
Bestemmingsreserves
12.817
		
Voorzieningen 		
Langlopende schulden 		
Kortlopende schulden		

20.434
431
905
770

Totaal passiva		

22.540

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden/bijdragen
van zorgverzekeraars
Baten uit beleggingen
Overige baten

2.251

Lasten
Besteed aan doelstelling		

3.797

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
307
Kosten beleggingen
302
Totaal wervingskosten		

609

Aankopen en verwervingen 		
Uitbesteed werk 		
Publiciteit en communicatie 		
Personeelskosten 		
Huisvestingskosten		
Kantoor- en algemene kosten		
Afschrijving en rente		
Totaal 		

Fondsenwerving

11

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie		

872

Som der lasten		

5.278

Resultaat 		

-3.027

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
(bedragen x € 1.000,–)
Doelstelling

1.245
-3.434
9

Som der baten		

Toelichting lastenverdeling 2008

Bestemming

4.431
0

Beleggingen

Beheer en
administratie

560 				
319 		
195
114
221
217 			
2.017
72
38
490
245
8
6
53
50
2
56
105
385
8
7
110
3.797
307
302
872

Totaal
560
628
438
2.617
312
213
510
5.278

Kosten eigen fondsenwerving in procenten van baten uit eigen fondsenwerving: 6,9%

Uit: Rapport inzake het samengevoegde jaarverslag 2008 KNGF Geleidehonden
Het volledige rapport is te vinden op www.geleidehond.nl

Afke

Amigo

Bouke

Archie
Aimée

Capi

Mery

Noël

August

Mickey

Chica

Beer

Graham

Seven

Thomas

Minka
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O’Neill

Paco

Silla

Belle

Spike

Victor

Turan

Mauritz

Orbi

Perro

Wieke

Pretty

Zoefia

Roxanne

Wieteke

Wanja

Velvet

Sunny
Otis

Zirah

Voske

Udin

Rocco

Nia
Oliver

Zara

Raiza

Spotty

Oeba

Wendel

Wicky

Uska

Nemo

Davey

Dylan

Vernon

Vaizke

Marthe

Buster

Uno

Tika

Chraig

Buddy

Bessie

Radja

Zij studeerden af in
Oblix

Almas

Owie

Uriël
Flora

Bruce

Alfie

Olivia

Cc
Branca

Akke

Euka

Zola

Xander

Weda

Udo
Vendor

Zorba
Zabai

Bevat DHA voor een
beter trainbare
puppy

V E RZ E

LEVEN!

DIKKE MAATJES...

KNGF Geleidehonden. Daarom ondersteunt Page Toiletpapier

www.adopteereenpup.nl

gee� haar pups Eukanuba!

al jaren met veel plezier het goede werk van KNGF Geleidehonden.
Kijk op www.page.nl voor meer informatie.

Wees lief voor je billen

®Geregistreerd handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of één van haar ﬁlialen. © KCWW 2009

Verzekerd van de beste medische
zorg voor uw hond, kat en konijn

Onze Page pup is dikke maatjes met z’n vriendjes bij

Ook KNGF

HET
OR

Eukanuba ondersteunt
sinds 2006 KNGF
Geleidehonden,
als sponsor en leverancier
van voeding. Een mooie
samenwerking, maar niets is
zo mooi als de samenwerking
tussen mens en dier.
De manier waarop
KNGF Geleidehonden
dit tot stand brengt
is bijzonder,
petje af!

D
E R VO
K

wij steunen kngf
geleidehonden!
ga toch meteen naar specsavers

petplan.nl
de zorgverzekering voor hond, kat en konijn

Vrijwilligers Frank Steijns en Saskia Rijniers

‘Wij enthousiasmeren anderen
met ons eigen enthousiasme’
Saskia Rijniers: ‘Ik liep met het idee dat ik
best wat tijd kon vrijmaken voor een goed
doel. In verband met een aangeboren heup
afwijking heb ik regelmatig in het ziekenhuis
en revalidatiecentrum doorgebracht en zelf
ervaren hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Voor
zowel al het vaste personeel als de patiën
ten. Daarbij komt dat Frank en ik allebei heel
graag een hond zouden willen, maar door
onze fulltime banen kan dat gewoonweg niet.
Nu assisteren we één keer in de twee weken
op zaterdagavond in de kennel met schoon
maken en we borstelen, masseren en knuffe
len de honden. Als je kunt kiezen wat je
doet, dan doe ik graag iets leuks. Dit is
superleuk. Anders houd je het ook niet al
ruim drie jaar vol.‘
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Frank Steijns: ‘Saskia en ik hebben een
commerciële baan. Het vrijwilligerswerk bij
KNGF Geleidehonden is een goede tegen
hanger. Voor ons is dit ontspanning. Het rela
tiveert en het zet je met beide benen op de
grond. Niet alles draait om commercie. We
merken dat ze vrijwilligers hier erg waarde
ren en wij zetten ons met plezier belangeloos
in. We maken deel uit van een organisatie
die enorm goed werk doet. Door ons eigen
enthousiasme, maken we ook anderen
enthousiast. Mijn vader is donateur en we
hebben mijn stiefmoeder een puppyadoptie
voor haar verjaardag gegeven. Alle nieuws
brieven heeft ze trouw bewaard. Het leuke
was dat Velvet, de pup die wij voor haar
adopteerden, later bij ons in de kennel
kwam. Als Saskia en ik een drukke week
hebben gehad, dan komt het voor dat we
moeilijk van de bank afkomen op zaterdag
avond. Dan gaan we tóch, want we weten
dat ’t weer een gezellige avond wordt. Niet
alleen met alle honden, maar ook met de
kennelmedewerkers. Als ik de kennel inloop
en daar zitten vijftig blije honden, dan glijdt
er heel wat van me af. Ik kan het van harte
aanbevelen.’

Anja Haarhuis, moeder van Tom(5) die een autismegeleidehond kreeg

‘We zijn er op
ieder gebied op
vooruit gegaan’
Anja Haarhuis: ‘Vaizke is de ideale autis
megeleidehond. Ze is zachtaardig, geduldig,
ze luistert goed en ze is groot en sterk. Als
Tom wegrent, zeg ik ‘sta’ en dan krijgt hij
Vaizke echt niet van haar plaats. Ik lees alles
over autisme en zo kwam ik te weten over het
proefproject. Ik hoopte met een autisme
geleidehond onze mobiliteit te vergroten en
in die opzet zijn we nu al meer dan geslaagd.
Ons primaire probleem is veiligheid. Tom
weet niets van gevaar. Hij rukt zich constant
los en rent zonder op of om te kijken weg.
We konden hem dus alleen meenemen als hij
in z’n karretje vastgesnoerd zat of als we
hem stevig vasthielden. Nu, met Vaizke, kun
nen we lekker weg, zonder dat we steeds
achter hem aan moeten rennen. Met Vaizke
zijn we er op ieder gebied op vooruit
gegaan. Ik wilde altijd al een hond, maar
vroeger mocht het niet. Daarna leidden we
een zwervend bestaan en toen kwam Tom.
Zelf een hond opvoeden is in onze situatie
niet haalbaar. Een autismegeleidehond is
voor ons de enige mogelijkheid. De andere
kinderen zijn ook zo gek op haar. De behan
delingen die Tom krijgt, het feit dat hij ouder
wordt en de komst van Vaizke resulteren in
een completere Tom. We hopen nu dat ze
ook steeds meer een maatje van Tom zal
worden. Af en toe zit hij naast Vaizke en dan
lijkt het al of hij haar wil knuffelen. Tom moet
daar naar toegroeien. Ik denk dat je het
effect van de hond moet relateren aan de
situatie van het kind. Tom is zwaar autistisch.
Dat wij nu kunnen wandelen is voor ons een
megastap. Wat KNGF Geleidehonden doet
met dit project is bijzonder. Andere ouders
van autistische kinderen vertellen me dat het
ook fantastisch zou zijn voor hun kind. Dus
wat mij betreft; alsjeblieft doorgaan!’
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Geleidehondgebruiker Koop Drenth

‘Vikos is mijn steun,
mijn houvast’

14

Koop Drenth: ‘Alleen het idee al dat ik met
zo’n malle stok loop te zwaaien. Ik heb er
eentje liggen. Als ik ooit zonder hond kom te
zitten, dan moet ik toch wat, maar ik moet er
niet aan denken. Ik word er nerveus en
doodmoe van. Ik loop al 60 jaar met geleide
honden. Vikos is mijn zesde. Ik ben altijd
heel zelfstandig geweest en nog, op mijn
eenentachtigste. Maar niet zonder geleide
hond, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Vikos is
een steun voor me. Ik heb houvast aan die
hond. Ik denk wel eens als Vikos er niet meer
is, wat moet ik dan? Weet je wat het is? Je
wordt ouder. Stel dat ik eerder dood ga dan
de hond die na Vikos komt. Die moet dan
naar een ander en dat zou ik heel jammer
vinden. Vikos blijft ook na zijn pensioen bij
me, die kan ik niet meer missen. Ik heb van
al mijn honden veel gehouden. Ze hebben
goed voor me gewerkt, maar Vikos is een
superhond. Ik ben zo trots op hem. Echt de
ideale geleidehond. Hij is lief en hij vergeet
nooit iets. Als ik nu tegen hem zou zeggen,
‘we gaan naar de HEMA’, dan brengt hij me
er zo naar toe. Als hij losloopt, kan hij heerlijk
met andere honden rennen, maar ik hoef
maar één keer te roepen en hij staat al naast
me. Toen ik Vikos kreeg, kreeg ik een briefje
van een klein meisje van het pleeggezin. ‘Zul
je heel goed voor Vikos zorgen’, stond erin.
Dat briefje deed me wat, dat ontroerde me.
Het pleeggezin zal heus een traan gelaten
hebben, toen ze hem terugbrachten. Dat ze
dat voor mij overhadden, dat vind ik fantas
tisch. Ze hoeven zich geen zorgen te maken.
Ik zorg heel goed voor hem. Vikos is een
hond om gek mee te zijn.’

Geleidehondeninstructeur Frans Heitz

‘Geleidehondeninstructeur is een
mooi vak waar ik trots op ben’
Frans Heitz: ‘Ik reed laatst in Nijmegen over
een lange laan. Om de 100 meter stond een
bord van KNGF Geleidehonden met
‘Adopteer een pup’. Ik dacht bij mezelf; dat is
nou mooi. Ik rij hier in een auto van KNGF
Geleidehonden, in kleding van KNGF
Geleidehonden langs die borden en ik ben
net op bezoek geweest bij een geleide
hondgebruiker. Dat ontroerde me. Volgend
jaar bestaat KNGF Geleidehonden 75 jaar en
ik mag daar al 35 jaar werken…
Geleidehondeninstructeur is een mooi vak,
waar ik heel trots op ben. Ik ga nooit chagrij
nig naar mijn werk. De afwisseling is fijn.
Geen dag is hetzelfde als je met mensen en
met honden werkt. Ik zie mensen tijdens een
intakebezoek soms met hun taststok lopen
zoeken, ruim onder hun eigen looptempo.
Als ze dan hier in opleiding zijn met hun
geleidehond zie je ze zo, hup, heel soepel
tjes in hartje Amsterdam van de Ferdinand
Bol naar de Albert Cuyp schuiven en lopen
ze nog lekker met je te kletsen ook. Achteraf
vertel ik dan altijd waar ze liepen, wat ze
tegenkwamen aan obstakels en wat de hond
allemaal voor ze deed. Dan zie je het kwartje
vallen. Dan komt het besef wat ze met hun
geleidehond straks allemaal weer kunnen.
De emoties lopen dan wel eens hoog op.
Zowel mannen als vrouwen houden het niet
droog. Ik ben daar niet op uit, ik vertel ze
alleen maar de waarheid. Het doet mij wat
als ik iemand zo lekker vlot zie lopen met een
geleidehond, nog steeds, na al die jaren. Ik
was ooit etaleur en reclameschilder, maar ik
ben nog altijd gelukkig met hoe het gelopen
is. Ik ben blij dat ik geleidehondeninstructeur
geworden ben en dat ik iets kan betekenen
voor een ander. Dat klinkt misschien senti
menteel, maar zo is het wel.’
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Pleeggezin José Mooren

Geleidehondgebruikers echtpaar
Joke en Duncan Polak

‘Vrijheid is voor mij belangrijk,
dat gun ik een ander ook’
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José Mooren: ‘Shila, onze pleegpup, is een
gezinsproject. Dat is ook de reden dat het
kan. Ik wilde al heel lang een pleeghondje
maar ik zag geen mogelijkheden omdat ik
drie dagen per week werk. Toch kwam de
vraag om een hond eens in de zoveel tijd
terug. Een poosje geleden zwengelde mijn
jongste dochter het weer aan. Maar de
kinderen zijn nu 19 en 21. Die gaan over een
jaar of twee het huis uit en ik kan niet over
zien of wij daarna nog 10 jaar een hond
kunnen hebben. Een hond van KNGF
Geleidehonden wilde ik wel heel graag. Wij
hebben daar een jaar plezier van en een
blind persoon daarna nog zes tot soms wel
acht jaar. Ik ben zelf heel onafhankelijk. Ik
hecht veel waarde aan mijn vrijheid, dat ik
kan gaan en staan waar ik wil. Ik realiseer
me dat iemand die blind is, dat met een
geleidehond ook kan. Dat is voor ons een
zwaarwegend argument om een pleegpup
op te voeden. Ik gun een ander ook die vrij
heid. En nu hebben we er tijd voor, omdat er,
nu de kinderen ouder zijn, altijd iemand bij
de hond thuis is. We overleggen wie wanneer
thuis is en wie wat doet. Iedereen heeft een
taak. Shila is een pup uit het ‘adopteer een
pup’ programma. Mijn dochter neemt de
maandelijkse berichten en de foto’s voor de
adoptie-ouders voor haar rekening. Mijn zoon
oefent nu het commando ‘zit’ met haar en is
al met de bus geweest. Het afscheid zal wel
moeilijk zijn, maar mijn visie is dat verdriet,
net als plezier, nu eenmaal bij het leven
hoort. Daar kun je je niet tegen wapenen. Nu
hebben we allemaal veel plezier en genieten
we volop van Shila. Zoveel, dat mijn oudste
dochter laatst vroeg: ‘Mama, was papa vroe
ger ook zo gek met ons?’

‘Job houdt mij
niet van, maar
op de straat’
Duncan Polak: ‘Ik wilde graag naar een
keyboardshow in Vianen, maar mijn ogen
waren de afgelopen tijd zoveel slechter
geworden. Ik dacht, daar ga ik niet meer
naartoe. Want van het reizen zou ik daarna
minstens drie dagen bekaf zijn. Dát was voor
mij het moment dat ik ben gaan nadenken
over een geleidehond. Ik was 29, een jonge
gast nog en als je dan al geen leuke dingen
meer kan doen, dan komt het niet goed.
Vledder was mijn eerste geleidehond. Door
hem kon ik weer dingen doen die ik anders
niet meer zou kunnen. Ik ben muzikant en
geef muziekles aan mensen met een licha
melijke beperking, ik begeleid een smartlap
penkoor, ik werk bij de ziekenomroep en ik
volg zelf drumles. Dat kan ik doen omdat ik
een geleidehond heb. Vledder, en nu mijn
nieuwe hond Job nemen mij zoveel uit han
den door voor mij te kijken, dat ik barst van
de energie. De uitdrukking is dat iets je ván
de straat houdt, maar Job houdt mij óp de
straat.’
Joke Polak: ‘Toen ik zag hoeveel profijt
Duncan van zijn geleidehond had, wilde ik
dat ook graag. Ik was inmiddels afgekeurd
omdat ik steeds slechter ging zien. Als ik niet
de hele tijd thuis wilde zitten, was een hond
voor mij ook de oplossing. Gouda, onze
woonplaats, is een leuk en romantisch stadje,
áls je kunt zien. Als je dat niet kunt, is het
een slijtageslag. Al die keitjes, ribbeltjes,
steegjes en verzakkingen. Met alleen een
stok is het geen doen, maar met een
geleidehond is het geen probleem. Je loopt
gewoon overal soepel langs. Ik durf weer
nieuwe dingen te ondernemen. Als ik nu iets
niet weet te vinden, dan ga ik gewoon lopen
en dan komt het wel goed. Want met Archie
weet ik zeker dat ik altijd weer veilig thuis
kom.’

17

Steun KNGF Geleidehonden
KNGF Geleidehonden is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties. Voor wie ons (extra) wil
steunen zetten wij de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

U kunt KNGF Geleidehonden financieel
steunen door:
n ‘vriend’ van KNGF Geleidehonden te worden en

jaarlijks minimaal € 20,– te storten op ING: 275400
t.n.v. KNGF Geleidehonden te Amstelveen
n via www.geleidehond.nl online te doneren
n een machtiging af te geven voor een structurele
bijdrage
n artikelen te kopen via www.geleidehond.nl
n spaaracties te organiseren door bijvoorbeeld in
plaats van bloemen of cadeaus bij jubilea een
donatie t.g.v. KNGF Geleidehonden te vragen
n anderen ‘vriend’ van KNGF Geleidehonden te maken
n een notariële akte voor ons af te sluiten
n onze stichting te benoemen in uw testament
n bij uw bedrijf KNGF Geleidehonden als goed doel
aan te melden
n sponsor te worden van onze organisatie
n in andere bijzondere gevallen ook aan
KNGF Geleidehonden te denken.
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notariële akte
Een periodieke gift waarbij u via de notaris vastlegt
welk bedrag u jaarlijks wilt schenken is, mits dit voor
een periode van minimaal vijf jaar wordt gedaan,
geheel aftrekbaar van uw inkomen. Bij een gift vanaf
€ 120,- per jaar, regelt KNGF Geleidehonden desge
wenst gratis de notariële akte voor u. U kunt hiervoor
een formulier downloaden via www.geleidehond.nl of
deze telefonisch aanvragen.

giften
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van
uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,–.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan
gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het
totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en
3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het
hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het
drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst KNGF
Geleidehonden aangewezen als algemeen nut beogen
de instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successie
recht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en
schenkingen. Als een instelling door de Belastingdienst
is aangewezen als ANBI, kan een donateur binnen de
daarvoor geldende regels giften van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting aftrekken.

KNGF Geleidehonden in uw testament
U kunt KNGF Geleidehonden ook als (mede)erfge
naam benoemen. Dankzij uw nalatenschap kunnen wij
ook in de toekomst geleidehonden blijven opleiden.
Een mooie gedachte! In een testament, dat opgemaakt
wordt door de notaris, laat u vastleggen hoe u uw
vermogen wilt verdelen. U kunt KNGF Geleidehonden
in uw testament opnemen. U kunt dat op 2 manieren
doen:
n U kunt KNGF Geleidehonden benoemen als (mede-)
erfgenaam. De organisatie ontvangt dan een aan
deel in uw nalatenschap.
n Als u in plaats van een percentage, een van te voren
vastgesteld bedrag wilt vermaken, heet deze ver
making na uw overlijden een legaat. Een legaat hoeft
geen bedrag in geld te zijn. Het kunnen ook goede
ren zijn die u wilt nalaten.

Help mee! Adopteer een pup
Adopteereenpup.nl
U kunt symbolisch een pup adopteren of kado doen. Als
adoptieouder wordt u iedere maand digitaal op de hoogte
gehouden van het wel en wee van ‘uw pup’. Per e-mail
ontvangt u de nieuwsbrief met steeds weer nieuwe bele
venissen vanaf het moment dat de pup het nest verlaat
totdat hij afgestudeerd is.
Kijk op www.adopteereenpup.nl en maak uw keuze uit de
verschillende pups. Voor € 7,50 per maand helpt u mee
met de financiering van een studiebeurs voor een geleide
hond.

De sponsorpup, een studiebeurs voor het
eerste jaar
U kunt ook kiezen voor de exclusieve adoptie van een pup.
U staat persoonlijk garant voor het eerste jaar van de
studiefinanciering van uw ‘eigen pup’.
n U mag zelf de naam bedenken.
n Wij houden u regelmatig op de hoogte van de
vorderingen van de hond.
n U ontvangt een foto van de hond als pup en een
staatsieportret als hij is afgestudeerd.
n Als de hond in opleiding is, mag u hem en zijn
klasgenoten bezoeken.
n Tijdens uw bezoek leiden wij u graag rond op ons
opleidingsinstituut.
n Een instructeur zal een demonstratie voor u verzorgen.
Voor € 5.000,– kunt u een aspirant-geleidehond
exclusief adopteren.

De sponsorpup Plus, van geboorte tot
pensionering
U kunt ook de gehele studiebeurs van een geleidehond
financieren. U sponsort hem dan exclusief vanaf zijn
geboorte totdat hij met pensioen gaat. Uiteraard krijgt u
hiervoor bepaalde privileges.
n U mag zelf de naam bedenken.
n De eerste ontmoeting vindt al plaats als de pup zeven
weken is.
n U ontvangt van deze ontmoeting een mooie fotoreportage en een beeldje met de naam van uw pup.
n Wij houden u regelmatig op de hoogte van de
vorderingen in het puppypleeggezin.
n Als ‘uw’ hond op school is, mag u met zijn instructeur
meelopen tijdens een training.
n U kunt tijdens dat bezoek ook zelf ervaren hoe het is om
met een geleidehond te lopen met de geleidehonden
simulator.
n U ontvangt tevens een rondleiding op ons
opleidingsinstituut.
n Na het afstuderen ontvangt u een staatsieportret van de
geleidehond en een verslag van zijn blinde baas.
De totale studiekosten bedragen € 35.000,–

Puppypleeggezin
Het eerste levensjaar zijn de pups, die voorbestemd zijn
om geleidehond te worden, nog te jong om aan de oplei
ding te beginnen. Om onze honden een onbezorgde jeugd
te gunnen, plaatsen wij ze dat eerste jaar in puppypleeg
gezinnen. Lijkt het u leuk om ook puppypleeggezin te wor
den? Ervaring met honden is niet vereist. De periode wordt
namelijk intensief begeleid door medewerkers van KNGF
Geleidehonden. Op een leeftijd van ongeveer 14 maanden
wordt de hond weer teruggebracht naar school.
Interesse in een van deze
manieren om ons te steunen?
Neem voor meer informatie
contact met ons op:
KNGF Geleidehonden
020-4969333 (tijdens kantooruren)
kngf@geleidehond.nl
www.geleidehond.nl
ING 275400
KNGF Geleidehonden
Amstelveen
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www.adopteereenpup.nl

