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Het jaar 2012 was een uitstekend jaar voor 
ons. Alle beoogde doelen zijn behaald, mede 
dankzij uw hulp. Graag gaan wij door op 
deze weg. Al 77 jaar lang schenken onze 
geleidehonden vrijheid, zelfstandigheid 
en vreugde aan onze blinde en zeer 
slechtziende cliënten. De gunstige invloed 
die een speciaal getrainde hond heeft op 
zijn visueel of anderszins beperkte baas 
is indrukwekkend en ontroerend. Hoe 
waardevol een geleidehond is, vertellen 
enkele van onze cliënten in dit jaarbericht. 
‘Door een geleidehond kom je terug in de 
wereld, het verruimt je leven enorm’, stelt 
geleidehondgebruiker Albert Wester. Een 
waarheid die andere cliënten met hem 
delen. Wij zijn daarom verheugd dat het ons 
gelukt is ook in 2012 weer veel mensen blij 
te maken met een blindengeleidehond. Onze 
ruime ervaring met blindengeleidehonden 

Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

VoorWoord
weten wij al een paar jaar succesvol te 
vertalen naar een breder werkterrein op het 
snijvlak van hond en handicap. We hebben 
in 2012 veel werk verzet om deze verbreding 
verder op de rails te zetten. Naast onze 
kernactiviteit, het opleiden en afl everen 
van de blindengeleidehond, zijn wij gestart 
met de training van assistentiehonden voor 
mensen met een motorische beperking. Wij 
vinden het belangrijk dat we ook mensen 
met een andere dan de visuele beperking 
van dienst kunnen zijn met een speciaal 
opgeleide hond. Ook de autismegeleidehond 
heeft inmiddels een vaste plek veroverd 
binnen onze dienstverlening. De positieve 
uitwerking van een dergelijke hond op 
een kind met autisme is hartverwarmend, 
zoals blijkt uit het roerende verhaal van het 
jongetje Thijs en zijn hond Céline op 
pagina 14. 

In 2012 hebben wij zestien gezinnen 
geholpen met een autismegeleidehond. 
Tientallen andere gezinnen deden mee met 
onze workshops PAWS (Parents Autism 
Workshops Support). Zij leerden hoe zij met 
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inzet van de eigen huishond hun kind met 
autisme kunnen helpen. Verder hebben wij 
in 2012 de fundamenten gelegd voor de 
buddyhond; deze plaatsen we bijvoorbeeld 
bij kinderen met een (visuele) beperking 
of bij veteranen en (oud-)geüniformeerden 
met een posttraumatische stress stoornis. 
De buddyhond wordt geselecteerd op 
goed karakter, gehoorzaamheid en 
sociale vaardigheden. Hij geeft zijn baas 
vriendschap, houvast en zelfvertrouwen 
en draagt zo bij tot diens mobiliteit en 
zelfstandigheid. 
Voor al onze honden geldt dat zij een 
eersteklas opleiding krijgen, toegespitst op 
hun specifieke taak. Veel kennis en ervaring 
hebben wij zelf in huis. Daarnaast werken wij 
samen met toonaangevende andere partijen 
om expertise te delen en te verwerven. Als 
professionele organisatie willen we ook 

graag het nut en de effectiviteit van ons 
werk evalueren. Zo zijn we in 2012 gestart 
met diverse onderzoeken naar de kwaliteit 
van leven van mensen die een hond van 
KNGF Geleidehonden hebben ontvangen. 
Tevens meten we de invloed van de PAWS-
workshops op het welzijn van kinderen met 
autisme. 

Een geweldig bericht was dat Koningin 
Beatrix ons in 2012 voor de komende 25 
jaar opnieuw het predicaat Koninklijk 
verleende. Wij dragen deze titel met trots. 
Het stimuleert ons om gepassioneerd 
door te gaan met onze missie; bijdragen 
aan de onafhankelijkheid en mobiliteit van 
mensen met een beperking door middel 
van een professioneel opgeleide hond. Dat 
u onze missie belangrijk vindt, blijkt wel uit 
het feit dat u ons door dik en dun steunt. 

Steeds vaker gebeurt dat via testament. Dit 
geeft ons de zekerheid dat we ook op lange 
termijn honden kunnen blijven opleiden, 
zelfs als het economisch wat minder 
gaat. Uw solidariteit met mensen met een 
(visuele) beperking en uw waardering voor 
ons werk stemmen ons dankbaar. Zonder 
uw hulp en de ijver van honderden pleeg- 
en fokgastgezinnen en andere vrijwilligers 
zouden wij nergens zijn. Wij bedanken u en 
hen hartelijk voor de betrokkenheid en het 
vertrouwen. Wij hopen ook in 2013 weer op 
ieders steun te mogen rekenen.

Max Amson, voorzitter Raad van Toezicht 
Ellen Greve, directeur 
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foKGasTGezin janneKe en johan bulK
Moederhond Bonnie is zorgzaam bezig met 
haar puppy’s. Elf lieve mini-labradortjes. 
‘Met zo’n topmoeder is er voor mij weinig 
werk te doen’, zegt Janneke Bulk trots. Dat 
is niet helemaal waar, want als fokgastgezin 
voor KNGF Geleidehonden hebben Janneke 
en haar man het wekenlang megadruk 
als er pups in huis zijn. Ze nemen zelfs 
vrij van hun werk, dat hebben ze er graag 
voor over. ‘Het is geweldig’, zegt Janneke 
stralend. Het is de twaalfde keer dat er 
KNGF-pups zijn bij de familie Bulk, een 
topscore. In 2010 kreeg Janneke zelfs een 
Koninklijke onderscheiding voor haar inzet 
als fokgastouder. Omdat ze ervaring heeft 
met diverse moederhonden en nestjes, weet 
ze precies wat ze moet doen als de bevalling 
begint. ‘Ik slaap op de bank, om er op tijd 
bij te zijn. Als het eerste pupje geboren is, 

wrijven we hem droog en leggen we hem 
bij Bonnie om te drinken. Bonnie bevalt 
moeiteloos en is zorgzaam, dus het gaat 
allemaal vanzelf. Is er toch iets bijzonders, 
dan weet de KNGF-consulente precies wat 
we moeten doen, want zij is ook altijd bij de 
bevalling, je staat er niet 
alleen voor.’ Het is de 
bedoeling dat Bonnie’s 
pups later geleidehond 
worden, of iemand in 
een rolstoel gaan helpen. 
‘Allebei prima’, vindt 
Janneke. ‘Ik werk in de 
zorg en heb een cliënte 
met een assistentiehond. 
Toen ze een keer niet 
naar de voordeur kon 
komen, deed haar hond 
de deur voor me open! 

‘Fijn dat onze pups bijdragen aan
    de zelfstandigheid van mensen’

bevalling, je staat er niet 

een rolstoel gaan helpen. 

met een assistentiehond. 

‘Fijn dat onze pups bijdragen aan

Fantastisch toch? Ik zou het vreselijk vinden 
om altijd afhankelijk te zijn van anderen. 
Daarom vind ik het zo fi jn dat “onze” pups 
een steentje bijdragen aan het zelfstandig 
maken van mensen met een beperking’, 
aldus Janneke.
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GeleidehondGebruiKer alberT WesTer 
Ooit was Albert Wester (59) horlogemaker 
en verpleegkundige. Dat moest hij laten 
varen toen hij vrijwel blind werd door de 
ziekte van Leber. Albert: ‘Ik stortte niet in 
een dal, want ik dacht, dan moet ik er ook 
weer zelf uitklimmen. Dus tranen stond 
ik niet toe. Bovendien dacht ik eerst aan 
een hersentumor of MS en uiteindelijk 
was het “alleen maar” blind. Het kan 
altijd erger’, besluit hij opgewekt. ‘Ik ben 
een half jaar naar het Loo Erf gegaan, 
een revalidatiecentrum voor blinden. Dat 
was goed. Je bent onder lotgenoten, leert 
omgaan met je beperking en lopen met 
een taststok. Eigenlijk word je opnieuw 
geboren.’Albert was echter een actieve man 
en het lopen met een taststok vond hij erg 
beperkend. ‘Bovendien wilde ik fit blijven, 
dus vroeg ik een geleidehond aan, om 

‘Nelson verruimt mijn leven enorm’

lange wandelingen mee te kunnen maken. 
Eerst moest ik zelf routes leren lopen van 
de KNGF-instructeur, want de baas kent 
de weg, de hond begeleidt. Bij een van die 
oefenrondjes liep ik van een talud af, zó de 
sloot in! Ik kon er gelukkig uitkomen, maar 
met mijn geleidehond is zoiets me nooit 
meer overkomen.’ De eerste was Ike, een 
labrador die 7 jaar voor Albert gewerkt heeft. 
Hij mocht na zijn pensioen bij Albert, zijn 
vriend en zijn nieuwe geleidehond Nelson 
blijven wonen. Eén van de allergrootste 
voordelen van een geleidehond vindt Albert 
dat je contact maakt. ‘Je ontmoet mensen. 
Vroeger staarde iedereen in de buurt me 
aan als “rare blinde”. Nu spreken ze me 
aan. Kleine kinderen smelten voor Nelson 
en willen hem aaien. Door een geleidehond 
kom je terug in de wereld, het verruimt je 
leven enorm.’ Nelson boft met deze baas: 

hij houdt ook van lange wandelingen en 
samen lopen ze dagelijks uren door prachtig 
Groningen.
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resulTaTen in 2012

doelsTellinG en resulTaTen
de doelsTellinG Van KnGf Geleidehonden
is de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een (visuele) handicap te bevorderen.

Puppy- en pleeggezinnenzorg
Aantal fokteven 
Aantal dekreuen
Aantal geboren nesten

Aantal zelfgefokte pups 
Aantal aangekochte pups

Totaal aantal pups

Opleidingen
Aantal honden in opleiding genomen
Aantal afgeleverde combinaties *)

Totaal aantal actieve combinaties 

*) waarvan aantal afgeleverde autismegeleidehonden

 2012 2011 2010
 35 36 37
 11 11 11
 18 17 18
 
 142 134 125
 14 21 3

 156 155 128

 111 125 137
 96 80 109

 495 469 451
  
 16 9 7
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balans Per 31 december 2012
(bedragen x € 1.000,-)

sTaaT Van baTen en lasTen oVer 2012
(bedragen x € 1.000,-)

financieel oVerzichT 2012

KPmG accounTanTs n.V. heefT oP 22 aPril 2013 bij de jaarreKeninG 2012 Van 
KnGf Geleidehonden een GoedKeurende accounTanTsVerKlarinG VersTreKT.

acTiVa 
Materiële vaste activa  4.162
Financiële vaste activa  159
  4.321
Voorraden 32
Vorderingen 
  en overlopende activa 1.274
Effecten 18.592
Liquide middelen 6.495
  26.393
Totaal activa  30.714

PassiVa
Reserves en fondsen:
Continuïteitsreserve 7.920
Bestemmingsreserves 19.481
Bestemmingsfondsen 767
  28.168
Voorzieningen  870
Langlopende schulden  408
Kortlopende schulden  1.268
Totaal passiva  30.714

baTen 
Baten uit eigen fondsenwerving  6.020
Baten uit acties van derden  6
Subsidies van overheden/
  bijdragen van zorgverzekeraars  1.341
Baten uit beleggingen  1.264
Overige baten  4
Som der baten  8.635

lasTen
Besteed aan doelstelling  5.307
Kosten eigen fondsenwerving  559
Kosten beleggingen  85
Kosten beheer en administratie  691
Som der lasten  6.642

Resultaat  1.993
Toevoeging/onttrekking aan:
– Continuïteitsreserve -1.320
– Bestemmingsreserves 3.261
– Bestemmingsfondsen 52
Totaal 1.993

Toevoeging/onttrekking aan:
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ToelichTinG lasTenVerdelinG 2012
Specifi catie en verdeling kosten naar bestemming 

(bedragen x € 1.000,-)

KosTen eiGen fondsenWerVinG in ProcenTen 
Van baTen uiT eiGen fondsenWerVinG: 9,3%

ons financiËle jaarVerslaG is Te Vinden oP 
WWW.Geleidehond.nl/jaarVerslaG 

besTemminG doelsTellinG fondsen- beleGGinGen beheer en ToTaal
  WerVinG   adminisTraTie

Aankopen en verwervingen 737 – – – 737
Uitbesteed werk 423 34 66 56 579
Publiciteit en communicatie 205 298 – – 503
Personeelskosten 2.747 172 13 411 3.343
Huisvestingskosten 571 25 4 94 694
Kantoor- en algemene kosten 120 13 0 60 193
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
Afschrijving en rente 504 17 2 70 593
Totaal 5.307 559 85 691 6.642
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PuPPyPleeGGezin annemarieKe hooGland
‘Lastig om een pup op te voeden voor KNGF 
Geleidehonden? Dat valt mee. Je wordt goed 
begeleid en ik vind het geweldig om te doen’, 
zegt Annemarieke Hoogland enthousiast. Op 
dit moment heeft ze haar vierde pleegpup 
in huis, het vrolijke labradorteefje Orsa. 
Aan het pleeggezin de belangrijke taak de 
pup zindelijk te maken, goede manieren 

‘Onze 3e pleeghond heeft ‘n doofblinde baas. Bijzonder’

te leren en stap voor stap 
te laten wennen aan de 
buitenwereld. Na een 
jaar heeft de hond dan de 
basisvaardigheden om naar 
de geleidehondenschool 
te gaan. Uitstapjes naar 
winkels en het station 
staan regelmatig op het 
oefenprogramma van Orsa. 
Ze is nu 7 maanden oud 

en halverwege haar tijd bij het pleeggezin. 
‘Onze vorige hond is inmiddels aan het werk 
bij een doofblinde cliënt. Heel bijzonder’, 
vertelt Annemarieke. ‘Onze eerste pup Kayo 
was ongeschikt als geleidehond, maar 
woont nu bij een mevrouw met MS. Die is 
dolgelukkig met Kayo.’ KNGF Geleidehonden 
zorgt ervoor dat honden als Kayo een sociale 
bestemming krijgen. Annemarieke juicht dat 

toe. ‘Mijn vader woont in een verpleeghuis. 
Daar loopt ook zo’n lieve KNGF-hond rond. 
Hij vrolijkt de demente bejaarden enorm 
op. Prachtig toch?’ Niettemin is haar eerste 
doel natuurlijk Orsa klaar te stomen voor 
de opleiding tot geleidehond. ‘We vinden 
puppy’s leuk en doen graag iets voor het 
goede doel. Dan is puppypleeggezin zijn 
ideaal’, vindt Annemarieke. ‘Dus als Orsa 
naar school moet, gaan wij gewoon door 
met de volgende pup. Er zit soms een 
periode tussen twee pups in en dat is zo 
saai! Dan trekken de kinderen zich terug 
op hun kamer en zie je ze niet. Zodra er een 
pup in huis is, komen ze beneden huiswerk 
maken. Het geeft je eigen gezin dus ook 
vreugd!’ Haar dochter bevestigt dat door 
vrolijk met Orsa te poseren.
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donaTeur annie VloT-ebens
‘Op een fi lmpje van KNGF Geleidehonden 
zag je hoe een blindengeleidehond zijn baas 
behoedde voor een heel gevaarlijke situatie. 
Er waren wegwerkzaamheden en de hond 
blokkeerde zijn baas, zodat deze niet in 
een gat viel. Ik zat gewoon te huilen toen 
ik dat zag. Dat je een hond dat kunt leren, 
dat is toch fantastisch?’ Aan het woord is 
Annie Vlot-Ebens (74). Het werk van een 
geleidehond vindt ze zó speciaal, dat zij en 
haar inmiddels overleden man jaren geleden 
besloten KNGF Geleidehonden op te nemen 
in hun testament. Liefde voor honden speelt 
daarbij ook een rol. ‘Ik ben gek op honden’, 
vertelt ze. ‘We hebben altijd honden 
gehad. Eerst een Ierse setter en een teckel. 
Daar kwam de teckel van mijn overleden 
ouders nog bij en toen zijn we door blijven 
“teckelen”, om het zo te zeggen. Maar ik 

houd ook van het type geleidehonden dat 
jullie hebben. Ik pas regelmatig op een 
golden retriever.’ Na de dood van haar 
man is Annie soms best alleen, ‘maar 
daar wil ik niet te dramatisch over doen’, 
zegt ze resoluut. Ze heeft altijd gewerkt als 
kleuterleidster en maakt zich sinds haar 
pensioen verdienstelijk als vrijwilliger, onder 
meer bij een woonzorgcentrum. ‘Blinde 
mensen uit de omgeving kwamen daar vaak 
eten en dan maakte ik het gezellig voor ze 
door een praatje te maken en zo.’ Daarna 
hielp Annie lange tijd een mevrouw met een 
hersenbeschadiging. Iets over hebben voor 
een ander zit haar duidelijk in het bloed. Ze 
vindt het dan ook een fi jn idee dat een deel 
van haar geld straks naar de opleiding van 
geleidehonden gaat. ‘Maar ik ben er nog 
hoor, dus ik ga jullie ook nog schenken met 
de warme hand!’, belooft Annie opgewekt.

‘ Fantastisch dat 
je een hond dit 
kunt leren’
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Trainer marlouKe roos
Trainer Marlouke Roos is bezig om 
de eerste assistentiehonden voor 
KNGF Geleidehonden op te leiden. Een 
assistentiehond helpt mensen in een 
rolstoel met dagelijkse activiteiten. Omdat 
ze voorheen blindengeleidehonden trainde, 
kan Marlouke duidelijk schetsen wat de 
verschillen en overeenkomsten zijn tussen 
twee deze typen honden. Marlouke: ‘Het 
grootste verschil tussen een assistentie- en 
blindengeleidehond is dat de eerstgenoemde 
vooral in huis helpt bij diverse handelingen 
en de tweede vooral buiten actief is om zijn 
baas veilig van A naar B te brengen. Verder: 
een assistentiehond volgt commando’s op 
en moet dus op commando kunnen duwen, 
trekken en apporteren; een deur openduwen, 
een la opentrekken en een pen oprapen, 
bijvoorbeeld. Hij doet dit alleen als de baas 

erom vraagt. Een blindengeleidehond 
is de ogen van zijn baas. Hij moet ook 
commando’s opvolgen, maar vooral 
zelfstandig beslissingen nemen op straat. 
Hij moet soms zelfs de opdracht van zijn 
baas negeren als er anders een gevaarlijke 
situatie ontstaat. Als een assistentiehond 
een keer niet luistert, gebeurt er geen ramp, 
maar als een geleidehond een gat in de weg 
overslaat, heeft zijn baas een probleem.’ 
Marlouke ziet nog een verschil: ‘Elke 
blindengeleidehond is na circa zes, zeven 
maanden klaar als hij van school komt. Een 
assistentiehond blijft drie, vier maanden op 
school en dan train je hem verder thuis bij 
en sámen met zijn nieuwe baas. Je snijdt 
de training toe op dat specifi eke huis en die 
specifi eke handicap van de baas.’ Er zijn er 
ook overeenkomsten tussen een geleide- en 
assistentiehond. 

Trainer marlouKe roos
Trainer Marlouke Roos is bezig om 
de eerste assistentiehonden voor 
KNGF Geleidehonden op te leiden. Een 
assistentiehond helpt mensen in een 
rolstoel met dagelijkse activiteiten. Omdat 
ze voorheen blindengeleidehonden trainde, 
kan Marlouke duidelijk schetsen wat de 
verschillen en overeenkomsten zijn tussen 
twee deze typen honden. Marlouke: ‘Het 
grootste verschil tussen een assistentie- en 
blindengeleidehond is dat de eerstgenoemde 
vooral in huis helpt bij diverse handelingen 
en de tweede vooral buiten actief is om zijn 
baas veilig van A naar B te brengen. Verder: 
een assistentiehond volgt commando’s op 
en moet dus op commando kunnen duwen, 
trekken en apporteren; een deur openduwen, 
een la opentrekken en een pen oprapen, 
bijvoorbeeld. Hij doet dit alleen als de baas 

‘De hond schenkt zijn baas vrijheid en vreugde’12



‘Een goede klik tussen baas en hond is bij 
allebei even belangrijk’, stelt Marlouke. ‘En 
in beide gevallen schenkt de hond zijn baas 
een grote mate van zelfstandigheid, vrijheid 
en levensvreugde. Voor mij als trainer is 
het allebei even geweldig om daaraan bij te 
dragen!’

‘De hond schenkt zijn baas vrijheid en vreugde’ 13



Thijs en zijn auTismeGeleidehond
Thijs is een rustig, vrolijk jongetje van 6 jaar. 
‘Twee jaar geleden stelden deskundigen 
“klassiek autisme” bij hem vast’, vertelt zijn 
vader Dennis Fros. ‘Dat uit zich vooral op 
sociaal gebied. Thijs is snel bang in een 
nieuwe omgeving.’ Op pad gaan met Thijs 
is daardoor best lastig. In hun zoektocht 
naar de juiste ontwikkelingsmethoden 
voor Thijs, stuitten zijn ouders al snel 
op een autismegeleidehond van KNGF 
Geleidehonden. Misschien kon zo’n hond de 
wereld van Thijs vergroten en hem helpen 
ontspannen. ‘Instructrice Brigitte kwam 
langs met haar eigen hond en we gingen 
een stukje wandelen’, vertelt Dennis. ‘Thijs 
liep op straat altijd achter ons en kneep de 
hele tijd gespannen in je hand. Nu liep hij 
binnen twee minuten vóór ons, naast de 
hond. Dat was zo opmerkelijk. Toen Brigitte 

‘Dankzij Céline is Thijs’ wereld groter geworden’

weg ging, wilde Thijs zijn knuffelkonijn aan 
haar hond geven. We waren verbijsterd. 
Niemand mocht aan die knuffel komen! 
Voor ons was het overduidelijk dat een 
autismegeleidehond Thijs goed zou doen.’ 
Sinds een jaar woont Céline, een superlieve 
golden retriever, bij de familie Fros. ‘Met haar 
komst is ons leven makkelijker geworden’, 
vertelt Dennis. ‘Vroeger wilde Thijs met 
moeite naar één winkel, als Céline meegaat, 
kan hij er wel vijf aan. Ze draagt dan een 
speciaal tuig, dat Thijs trots vasthoudt. 
Stond Thijs vroeger vaak knorrig op, nu 
gaat hij stralend naar beneden om Céline 
te begroeten. Wandelen in het bos ging 
nooit, want Thijs wilde precies weten wat 
we daar gingen doen, hoe lang het duurde, 
enzovoort. Nu loopt hij twee uur heerlijk mee 
en speelt ondertussen met Céline. Dankzij 
haar kan Thijs nieuwe situaties beter aan 

en is zijn wereld groter geworden. We zijn 
allemaal dol op Céline. Ze is helemaal wat 
we van haar verwacht hadden.’  

14



GeleidehondGebruiKer 
melanie Van eGmond
Melanie van Egmond (25) werkt bij 
Aangepast Lezen, een loket waar mensen 
met een leesbeperking terecht kunnen 
voor bijvoorbeeld braille- en gesproken 
boeken. Vanzelfsprekend neemt Melanie 
haar geleidehond Wylou mee naar kantoor. 
‘Ze loopt los rond en valt niemand lastig. 
Tegenover ons gebouw ligt een prachtig 
hondenbos, waar we in de lunchpauze 
wandelen samen met collega’s. Ideaal’, 
zegt Melanie. Vier dagen per week reist ze 
samen met Wylou per trein naar Den Haag 
Centraal. Geen gemakkelijk station - altijd 
druk en voortdurend in verbouwing. Melanie: 
‘De KNGF-instructeur is twee keer extra 
gekomen om dit met ons te oefenen en nu 
gaat het perfect. Laatst waren ze aan het 
werk op het station van mijn woonplaats. 

Ik wist dat niet en was stomverbaasd dat 
Wylou onverwachts een andere route 
koos dan normaal, maar ik vertrouwde 
natuurlijk op haar. Ze nam de juiste 
beslissing en leidde me handig om de 
bouwwerkzaamheden heen. Op zo’n 
bijzonder moment voel je je echt een 
team.’ Vooral sinds Melanie op zichzelf 
woont, ervaart ze de voordelen van een 
geleidehond. ‘Als je thuis woont, denk je 
al gauw “mijn ouders kunnen dat wel voor 
me halen”. Nu ga ik zelf. En al verdwaal 
ik een keer, samen met Wylou kom ik wel 
weer thuis’, zegt ze nuchter. ‘Ik zou de deur 
ook wel uitgaan zonder hond, maar met 
geleidehond gaat het makkelijker en sneller. 
Alles wordt laagdrempeliger. En het is 
gezellig.’ Met Wylou is Melanie nog niet naar 
het buitenland geweest, maar haar vorige 
geleidehond mocht mee op een studiereis 

‘We zijn echt een team’

naar Amerika. ‘Ik schroom niet om dat te 
doen. Je hoeft als blinde echt niet achter de 
geraniums gaan zitten, zeker niet als je een 
geleidehond hebt!’, aldus Melanie.
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een simPele online sPaaracTie 
Bart Smulders fi etste vanuit Nederland 
naar de Noordkaap en terug, in totaal 
7000 kilometer. Een spectaculaire fi etstocht, 
waarvoor Bart zich liet sponsoren en 
maar liefst € 2.900 ophaalde voor 
KNGF Geleidehonden. Hij regelde dat 
via het actieplatform op de website. ‘Een 
simpele, veilige en effi ciënte manier om 
geld in te zamelen: KNGF Geleidehonden 
krijgt je bijdrage veel sneller dan wanneer 
je contant geld ophaalt. Door online actie te 
voeren hoef ik niet met cash over straat en 
komen de euro’s direct op de bankrekening 
van KNGF Geleidehonden terecht. Ik heb 
er geen omkijken naar’, aldus Bart. Een 
eigen actiepagina maken is gemakkelijk. 
U maakt een persoonlijke pagina over uw 
zelfbedachte actie en deelt deze via sociale 
media of e-mail met vrienden en bekenden. 

U verlevendigt uw pagina met foto’s of 
fi lmpjes. Een meterstand laat zien hoeveel u 
heeft ingezameld voor onze stichting.

Interesse? Meer informatie vindt u op 
www.geleidehond.nl/spaaractie. 

zij sTeunen ons
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een hond meT uW naam
Een hond van KNGF Geleidehonden 
exclusief adopteren is een uitgelezen 
mogelijkheid om de opleiding van 
geleidehonden te steunen, weet Truus 
Brand.’Ik ging naar een lezing van een 
KNGF-cliënte met een geleidehond en 
was erg onder de indruk. Ze legde uit wat 
haar hond allemaal kan en hoeveel plezier 
ze van hem heeft. Thuis vertelde ik het 
verhaal aan mijn man. Die verkeerde in de 
positie dat hij mocht meedenken over een 
goede bestemming voor een som geld, 
afkomstig uit een opgeheven stichting. Na 
het enthousiaste verhaal van de familie 
Brand besloot deze stichting een hond 
van KNGF Geleidehonden van pup tot 
pensioen te adopteren voor € 35.000. Truus 
Brand: ‘Als initiatiefnemers mochten wij 
een naam bedenken voor de hond en dat 

‘We hebben ‘onze’ pup Judi echt ontmoet’

werd Judi, naar onze kleindochter. We 
hebben Judi ontmoet op de dag dat ze naar 
haar puppypleeggezin ging en ontvingen 
regelmatig verhalen en foto’s over haar. 
Erg leuk. Ook kregen we een uitgebreide 
rondleiding op de geleidehondenschool.’ 
Judi woont nu bij een jongetje met autisme. 
Tot vreugde van de familie Brand en van 
KNGF Geleidhonden had de opgeheven 
stichting nog een bedrag te besteden en 
ook daarvan wordt exclusief een KNGF-hond 
geadopteerd. ‘Dit keer een golden retriever, 
die we Brandon hebben genoemd, naar 
onszelf’, lacht Truus Brand. Als Brandon 
binnenkort naar zijn pleeggezin gaat, is de 
familie Brand daarbij aanwezig, zodat ze 
hem van dichtbij kunnen bewonderen en 
knuffelen. Ze kijken er reikhalzend naar uit.
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Een geleidehond geeft mensen met 
een (visuele) beperking veel vrijheid en 
onafhankelijkheid. Een geleidehond is echter 
kostbaar. Voor het overgrote deel zijn wij 
afhankelijk van giften, nalatenschappen en 
sponsoring. Uw hulp is en blijft daarom hard 
nodig. 

adoPTeer een PuP
Een leuke manier om ons te helpen is door 
digitaal een pup te adopteren voor € 7,50 
per maand. U ontvangt dan iedere maand 
een nieuwsbrief over “uw” pup en kunt zijn 
foto’s bekijken in het digitale pupdossier. U 
volgt de belevenissen van de pup vanaf zijn 
geboorte tot hij aan het werk gaat bij zijn baas. 
Op de website www.adopteereenpup.nl leest 
u meer en kunt u meteen een keuze maken 
uit de pups die nu te adopteren zijn. Een 
adoptiepup cadeau geven kan natuurlijk ook. 

zo KunT u ons helPen
exclusieVe adoPTie 
Het is mogelijk om exclusief een pup te 
adopteren. Voor € 5.000 staat u garant voor 
alle kosten van het eerste jaar van een 
aspirant-geleidehond. Of misschien wilt u 
alle kosten van een geleidehond dragen; van 
pup tot pensionering is hiermee een bedrag 
van € 35.000 gemoeid. Hier staan unieke 
privileges tegenover. U leest hier meer over 
op onze website.

de sPaaracTie
Bij speciale gelegenheden, zoals een 
jubileum of de opening van een nieuwe zaak, 
organiseren mensen soms een spaaractie. 
In plaats van een cadeau voor henzelf 
vragen ze iedereen een gift te doen aan 
KNGF Geleidehonden. Of ze organiseren 
een sponsorloop waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan onze organisatie. 

Sympathieke initiatieven. Wilt u dit ook? 
Dan sturen wij u graag materiaal toe om 
van uw spaaractie een succes te maken. 
Eventueel kan een van onze ambassadeurs 
met een geleidehond langskomen, om 
een presentatie te verzorgen of het geld in 
ontvangst te nemen. 

inzamelen Van oude mobielTjes en leGe 
carTridGes
Een eenvoudige manier om ons te 
helpen is door uw lege cartridge of oude 
mobiele telefoon bij ons in te leveren. 
Wij ontvangen daarvoor een vergoeding. 
Bovendien ontziet u het milieu omdat de 
telefoons en cartridges worden gerecycled. 
Via onze website kunt u de benodigde 
antwoordenveloppen opvragen. Voor 
verenigingen en bedrijven hebben we een 
handige verzamelbox. 
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de WebshoP
Voor een origineel cadeau kunt u terecht 
bij onze webshop. Mooie T-shirts, lieve 
knuffelpups, een zonnescherm, er is keus 
genoeg. U komt goed voor de dag bij de 
gelukkige ontvanger en met uw aankoop 
steunt u onze organisatie. Het totale aanbod 
vindt u op onze website.

PeriodieKe schenKinG
Als u bij de notaris laat vastleggen dat u ons 
ten minste vijf jaar achter elkaar een vast 
bedrag schenkt, is uw gift volledig fi scaal 
aftrekbaar. Bij een periodieke schenking 
vanaf € 150 per jaar nemen wij graag de 
notariskosten voor onze rekening. Wij 
kunnen u hiervoor een volmachtformulier 
toesturen. U vindt dit formulier ook op onze 
website.  

nalaTen
Steeds meer mensen benoemen KNGF 
Geleidehonden als (mede)erfgenaam of 
legataris. Dat vinden wij heel bijzonder. Het 
geeft ons de zekerheid dat we ons werk in 
de toekomst kunnen voortzetten en onze 
cliënten de geruststelling dat ze nooit 
zonder geleidehond zullen zitten. In een 
testament, opgemaakt door de notaris, kunt 
u laten opnemen wat u wilt. Bijvoorbeeld 
dat u een deel van uw vermogen nalaat aan 
KNGF Geleidehonden. Of de opbrengst van 
uw huis. KNGF Geleidehonden hoeft als 
goed doel geen belasting te betalen over 
het geld dat u ons nalaat. Uw erfenis wordt 
dus volledig ingezet voor de opleiding van 
geleidehonden. Wilt u meer weten? Vraag 
telefonisch de folder over nalaten aan. Of 
bel ons voor een persoonlijk gesprek over dit 
onderwerp.

meer informaTie
Kijk op onze website: www.geleidehond.nl of 
neem telefonisch contact met ons op.
KNGF Geleidehonden is op kantooruren 
bereikbaar op telefoonnummer 020 496 93 33. 
E-mail: info@geleidehond.nl

legataris. Dat vinden wij heel bijzonder. Het 

meer informaTie
Kijk op onze website: www.geleidehond.nl of 
neem telefonisch contact met ons op.
KNGF Geleidehonden is op kantooruren 
bereikbaar op telefoonnummer 020 496 93 33. 
E-mail: info@geleidehond.nl

KnGf Geleidehonden
T 020 496 93 33 
e info@Geleidehond.nl
WWW.Geleidehond.nl
inG 275400
iban nl81inGb0000275400
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