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VOORWOORD
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar
voor ons, omdat de uitbreiding van ons
werkterrein verder gestalte kreeg. Naast
de vertrouwde blindengeleidehonden,
onze grootste categorie, vonden de eerste
assistentiehonden en buddyhonden de weg
naar hun baas. Door honden op te leiden
voor verschillende taken, zetten wij onze
zorgvuldig gefokte en opgevoede viervoeters
zo efficiënt mogelijk in. Het komt veel minder
voor dan vroeger dat wij honden ter adoptie
afstaan. Op deze manier kunnen wij een
brede groep mensen gelukkig maken met
een professioneel opgeleide hond.
Wij hebben de keuze tussen diverse zinvolle
taken waarvoor we de honden kunnen
trainen. Dit sluit goed aan bij de wens die
vrijwel dagelijks vanuit politiek Den Haag
klinkt: mensen met een beperking moeten
kunnen meedoen in de maatschappij en niet
aan de zijkant blijven staan.

Bij KNGF Geleidehonden is deze boodschap
reeds decennia geleden doorgedrongen.
Al bijna tachtig jaar geven wij blinden en
zeer slechtzienden een uniek hulpmiddel
waardoor ze volop kunnen meedoen: een
geleidehond. Ook mensen met andere
handicaps kunnen gemakkelijker deelnemen
aan de samenleving, dankzij hun speciaal
geschoolde hond.

MISSIE
Onze missie is het bieden van mobiliteit,
zelfstandigheid en kwaliteit van leven
aan mensen met een beperking. Al is
deze taak sinds ons oprichtingsjaar 1935
onveranderd, we staan niet stil. We zijn de
afgelopen jaren geëvolueerd van school voor
blindengeleidehonden naar kennisinstituut
voor hond en handicap. We onderzoeken
steevast of het wenselijk en mogelijk is
om nog meer geschoolde honden in te

zetten ten behoeve van de zorgsector. Een
voorbeeld daarvan is de assistentiehond,
die iemand in een rolstoel helpt met
handelingen die hem of haar anders veel
moeite of pijn zouden kosten. In 2013 konden
wij de eerste van dit type honden plaatsen.
De buddyhond voor oud-geüniformeerden
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Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

met een posttraumatische stressstoornis
kreeg in 2013 eveneens een plaats binnen
onze organisatie. Deze hond geeft zijn baas
structuur en vermindert depressieve en
sombere gevoelens. ‘Mijn leven is dankzij
mijn buddyhond Lio van een onvoldoende
naar een ruime 8 gegaan’, vertelt een van
hen. Met dit soort treffende verhalen maken
cliënten ons duidelijk dat ons werk mooi en
uniek is en een wezenlijk verschil maakt.
Verder zijn we eind 2013 gestart met een
proef om enkele medische detectiehonden
te trainen in het vroegtijdig opsporen van
darmkanker. We werken hierbij samen met
het VU medisch centrum in Amsterdam. Het
zou fantastisch zijn als onze honden een rol
kunnen spelen bij het opsporen van kanker.
Uit onderzoek blijkt steevast dat honden
geschikt zijn voor dergelijke waardevolle
taken. Als maatschappelijke organisatie
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hebben we oog voor de zorgvragen uit de
samenleving. Waar mogelijk haken we
hierop in door de inzet van goed getrainde
honden.

KAMERAADSCHAP
Daarnaast heeft KNGF Geleidehonden
oog voor de technische ontwikkelingen
van de 21e eeuw. Er komen steeds
meer hulpmiddelen op de markt die het
leven van mensen met een beperking
gemakkelijker maken en bijdragen aan hun
zelfstandigheid. Een ontwikkeling die wij van
harte toejuichen. Hoe mooi deze vooruitgang
ook is, techniek kan een professioneel
werkende hond weliswaar ondersteunen,
doch nooit vervangen. De vaardigheden
van de hond, in combinatie met trouwe
kameraadschap, steun en liefde maken
honden van onschatbare waarde voor
hun baas. ‘Je voelt je weer mens door een

geleidehond’, merkte een van onze cliënten
laatst op. Dat gunnen wij nog veel meer
mensen. Om dit mogelijk te maken hebben
wij niet alleen de hulp van honderden
vrijwilligers en tientallen bekwame
medewerkers, maar ook van vele trouwe
donateurs zoals u. Als donateur helpt u ons
onze taak te kunnen uitvoeren. Wij vinden
het daarom uiterst belangrijk u helder te
informeren over onze doelen, activiteiten en
bestedingen. U leest erover in dit jaarbericht.
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in
onze missie en onze organisatie.
Max Amson, voorzitter Raad van Toezicht
Ellen Greve, directeur

‘Als maatschappelijke organisatie hebben we oog
voor de zorgvragen uit de samenleving’

KLAZIEN EN HAAR BUDDYHOND LIO
‘Sinds ik Lio heb is mijn leven van een
onvoldoende naar een dikke 8 gegaan’, zegt
Klazien van Brandwijk opgewekt. Lio is haar
buddyhond. De stoere Duitse herderkruising
wekt haar als ze een nachtmerrie heeft en
posteert zich tussen Klazien en anderen
als hij merkt dat zijn bazin nerveus wordt in
een menigte. ‘Ik heb een posttraumatische
stressstoornis (PTSS)’, vertelt Klazien. ‘In
1992/1993 was ik bij een vredesmissie in
Cambodja. Als humanistisch raadsvrouw
ondersteunde ik Nederlandse mariniers.’
Het was zwaar. Bij terugkomst kampte
Klazien met onverklaarbare klachten.
Niettemin werkte ze keihard door en hielp
andere veteranen die hulp nodig hadden.
Klazien: ‘Maar toen de oorlog in Syrië begon,
kwam Cambodja in alle hevigheid bij me
terug. Ik was óp en zocht hulp. Complexe
PTSS was de diagnose; ik draag niet alleen
mijn eigen oorlogservaringen met me mee,

maar ook die van de mensen die ik als
raadsvrouw hielp.’ Ze ging in therapie.
Een half jaar geleden interviewde Klazien
voor veteranentijdschrift Checkpoint een
KNGF-instructeur over buddyhonden voor
(oud-)geüniformeerden met PTSS. Een
interview met een staartje, want op advies
van de instructeur vroeg Klazien zelf ook een
buddyhond aan. Dat werd Lio en het was
liefde op het eerste gezicht. ‘Hij zorgt voor
structuur. Op tijd naar bed en op tijd eruit.
Lio is geweldig. Hij maakt me wakker als
ik angstig droom, door hard met zijn poot
tegen zijn mand te tikken. Hij voelt haarfijn
aan wanneer ik geen zin in mensen heb en
schermt me dan af. Ik was eerst een beetje
sceptisch over de buddyhond, nu ben ik
lyrisch. Met Lio voel ik me weer veilig.
Hij is echt een wonderhond.’

‘Lio voelt me haarfijn aan, hij is echt een wonderhond’
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HET JAAR 2013 IN VOGELVLUCHT
Vrijwilligers zijn
de spil van onze
organisatie. Reden
om een grote groep
van deze enthousiaste
mensen op Nationale
Complimentendag
in het zonnetje
te zetten op een
heuse ‘dogwalk’
in het centrum van
Amstelveen.

Onze commercial ‘Zij
van hiernaast’ laat
zien hoe bijzonder,
zelfstandig en slim een
blindengeleidehond is
en hoeveel de hond
betekent voor zijn baas.
Het filmpje roept op
om onze organisatie te
steunen.

Met trots leveren we de
eerste assistentiehond
af voor iemand in
een rolstoel. Ook de
eerste buddyhond voor
oud-geüniformeerden
met PTSS gaat in
het voorjaar aan
de slag. Door deze
dienstenuitbreiding
kunnen we steeds
meer mensen met een
beperking helpen.

SEPTEMBER

AUGUSTUS

JULI

JUNI

MEI

APRIL

MAART

FEBRUARI

JANUARI
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De ‘Open deuren’- actie
gaat van start om vrije
toegang te vragen voor
gehandicapte baas
en geleidehond. De
actie krijgt landelijke
media-aandacht en leidt
tot kamervragen. Ook
worden ruim tweeduizend
Welkom-stickers
verspreid en ontvangen
we vele steunbetuigingen
uit het land.

KNGF Geleidehonden start in samenwerking met
het VU medisch centrum een proef met medische
detectiehonden. Enkele honden worden opgeleid om
(darm)kanker in een vroeg stadium op te sporen.

KNGF Geleidehonden
organiseert een speciale
trainingsdag op Utrecht
Centraal. Het doel: mensen
met een geleidehond
wegwijs maken op dit
veelgebruikte station, dat
door een grote verbouwing
chaotisch is.

Mensen die een geleidehond krijgen kunnen
zich voortaan gedegen voorbereiden op de
komst van hun hond, dankzij een gloednieuw
en toegankelijk e-learning programma,
ontwikkeld door trainers van KNGF
Geleidehonden en onderwijskundigen.

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

2013
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OVER ONS
KNGF Geleidehonden heeft een missie:
zoveel mogelijk mensen met een beperking
een beter leven geven met een speciaal
opgeleide hond. Sinds 1935 hebben we
duizenden honden geschoold voor blinde en
slechtziende mensen. Tegenwoordig zetten
we onze kennis en ervaring ook in voor
mensen met andere beperkingen. Daardoor
kunnen wij nog meer opgeleide honden
plaatsen bij de juiste baas. De investering
in de opleiding van onze honden krijgt zo
een steeds beter rendement. Wij willen ons
verder ontwikkelen op het gebied van hond
en handicap.
Voor alle typen honden die wij in 2013
hebben opgeleid, geldt dat ze hun baas
meer autonoom maken en we durven zelfs
te zeggen: gelukkiger. Dat weten wij niet
alleen uit ervaring en (wetenschappelijk)
onderzoek, maar ook omdat we dit dagelijks
horen van mensen die ons na aan het
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DIT DOEN WIJ:

Onderzoek
Fokken

Begeleiding
Nazorg

Opleiden

Opleiding
Voorlichting

Socialiseren
& opvoeden
Belangenbehartiging

HOND BAAS
hart liggen - onze cliënten. Voor hen en
toekomstige geleidehondenbazen is het
belangrijk dat wij kunnen doorgaan met ons
werk. KNGF Geleidehonden is een missie
gedreven organisatie zonder winstoogmerk.
Wij zijn voornamelijk afhankelijk van giften,
nalatenschappen en bijdragen van zakelijke

partners. Onze donateurs steunen ons
omdat ze weten dat onze honden een wereld
van verschil maken voor hun baas. Samen
met onze geleidehondenbazen, vrijwilligers,
donateurs en iedereen die ons een warm
hart toedraagt, vieren wij in 2015 ons
tachtig-jarig jubileum!

‘Onze honden maken ‘n wereld van verschil voor hun baas’

DOELSTELLING EN RESULTATEN
DE DOELSTELLING VAN KNGF GELEIDEHONDEN
is de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een (visuele) handicap te bevorderen.

RESULTATEN IN 2013

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
> Blindengeleidehonden
> Autismegeleidehonden
> Assistentiehonden
> Buddyhonden PTSS
> Buddyhonden overig
Totaal
Totaal aantal actieve combinaties

2013
33
12
21
155
19
174

2012
35
11
18
142
14
156

2011
36
11
17
134
21
155

116

111

125

75
13
7
2
9
106

80
16
96

71
9
- 80

528

495

469
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FINANCIEEL OVERZICHT 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

(bedragen x € 1.000,-)

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

56
1.314
21.475
4.599

Totaal activa

3.838
136
3.974

27.444
31.418

PASSIVA

Reserves en fondsen:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

7.910
20.779
825

29.514
352
266
1.286
31.418

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

6.006
4
1.293
1.116
7
8.426

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Weving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beleggingen
Totaal wervingskosten

5.686

665
97
762

Kosten beheer en administratie
Som der lasten

632
7.080

Resultaat

1.346
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Toevoeging/onttrekking aan:
– Continuïteitsreserve
– Bestemmingsreserves
– Bestemmingsfondsen
Totaal

-10
1.298
58
1.346

TOELICHTING LASTENVERDELING 2013
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

(bedragen x € 1.000,-)
BESTEMMING
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

DOELSTELLING
813
583
252
3.007
442
153
436
5.686

FONDSENWERVING
–
37
272
308
18
18
12
665

BELEGGINGEN

65
–
14
5
11
2
97

BEHEER EN
ADMINISTRATIE
11
49
–
418
46
61
47
632

REALISATIE
2013
824
734
524
3.747
511
243
497
7.080

BEGROTING
2013
742
652
638
3.704
392
218
623
6.969

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING IN PROCENTEN
VAN BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING: 11,1%
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ZIJ HELPEN MEE
PUPPYPLEEGGEZIN BREUR

PUPPYCONSULENTE RENSKE KWIKKEL

KENNELVRIJWILLIGER MARTIJN VERNÈDE

De familie Breur heeft een dozijn pups voor
ons opgevoed. ‘Het is telkens een uitdaging,
een soort virus dat je niet meer kwijtraakt’,
zegt Jantineke Breur. ‘Het doel is prachtig
en het raakt me als ik hoor hoe belangrijk
een geleidehond is voor zijn baas. Dat de
hond na een jaar naar school moet, is even
slikken, maar het doel is bereikt. Ik vind het
fijn dat KNGF Geleidehonden je echt het idee
geeft dat je belangrijk bent als pleeggezin. Je
bent onderdeel van het proces. Dat geeft een
prettig wij-gevoel.’

‘Puppypleeggezinnen voeden een pup op
omdat ze graag iets voor een ander willen
doen. Ze werken hard om hem klaar te
stomen voor zijn toekomstige taak. Een jaar
lang deelt de pup lief en leed met hen. Hij
brengt hen vrolijkheid en ontspanning en
zij doen er alles aan om hem gelukkig te
maken. Al het positieve dat je erin stopt,
geeft de hond weer door aan zijn baas. Zo is
de cirkel rond en dat is elke dag weer mooi
om te zien.’

Elke dinsdag steekt vrijwilliger Martijn
Vernède de handen uit de mouwen in de
kennel. ‘Ik ben sinds mijn 18e donateur.
Normaal zie je niet van dichtbij wat ze met
je geld doen, dit is een mooie manier om
dat wel te bekijken. Ik zie pups naar hun
pleeggezin gaan en na een jaar terugkeren
voor hun
opleiding. De
hele cyclus
van pup tot
geleidehond
kan ik een
beetje volgen.
Erg gaaf.’

INSTRUCTEUR IRMA VAN HOEVEN
‘Dankbaar werk klinkt altijd zo cliché, maar
eigenlijk ben ik echt heel blij en trots als een
door mij getrainde geleidehond aan de slag
gaat bij zijn baas.’
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BRENDA EN HAAR ASSISTENTIEHOND ZOLA
Brenda Mandjes rijdt vlot door het park in
haar elektrische rolstoel. Naast haar draaft
een kwispelende zwarte labrador. Het is Zola,
haar assistentiehond. Zola helpt Brenda met
boodschappen doen, de was uit de machine
halen, uitkleden en de post halen. ‘Zola is
een geschenk uit de hemel. Ze heeft me een
deel van mijn gewone leven teruggegeven’,
zegt Brenda glimlachend.
Vroeger stond Brenda voor de klas en was
een actieve, zelfstandige vrouw. Totdat
bleek dat ze een bijzondere vorm van MS
had, waardoor ze snel achteruit ging.
Brenda: ‘Van een rollator ging ik binnen
vier weken naar een handgedreven rolstoel
en nog een maand later zat ik in een
elektrische.’ Ze wilde haar man niet met
alle verpleging opzadelen. Ze verhuisden
naar een Fokuswoning met 24 uur per dag
zorg. ‘Handig, maar je wilt niet voor elk

wissewasje om hulp bellen’, stelt Brenda.
Ze dacht aan een assistentiehond. Zo’n
goed opgeleide hond kan spullen van de
grond oprapen, laden openen en dergelijke
– dingen die lastig zijn als je weinig kracht
hebt en in een rolstoel zit. Brenda kreeg
contact met KNGF Geleidehonden. Ze kwam
in aanmerking voor een assistentiehond en
op een mooie dag arriveerde Zola. ‘Het klikte
meteen’, vertelt Brenda liefdevol. ‘Zola is een
lieve, zachte en zorgzame hond. Ze houdt
mij steeds in de gaten om te zien of ze wat
voor me kan doen. Als ik zeg “Zola help me
even”, staat ze al naast me’, vertelt Brenda
trots. ‘Ze doet het graag, je kunt duidelijk
zien dat ze het leuk vindt. Ja, natuurlijk ben
ik nu afhankelijk van Zola. Maar dat is een
heel ander gevoel dan afhankelijk zijn van
mensen. Dit geeft een goed gevoel. Ik ben
gelukkig’, aldus Brenda.

‘Zola is een geschenk uit de hemel’
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ZIJ ZIJN ER BLIJ MEE
ANOUK EN HAAR EERSTE BLINDENGELEIDEHOND OSKE
‘Een jaar geleden startten Oske en ik samen
de instructieweken bij KNGF Geleidehonden.
We moesten ﬂink aan elkaar wennen, maar
dankzij de dagelijkse oefeningen gingen we
met sprongen vooruit. Door Oske groeide
mijn zelfvertrouwen, ik was steeds minder
bang dat ik ergens tegenaan zou lopen. Toen
Oske met mij mee naar huis mocht, was ik
best zenuwachtig. Zou alles goed gaan, voelt
ze zich op haar gemak bij mij? Zelf moest ik
wennen aan een hond in huis. Maar nu is
het normaal en gaat Oske overal mee naar
toe. Zelfs naar de Efteling! Samen lekker
stoeien en kroelen, wandelen in het bos of
shoppen: Oske vindt het allemaal goed en
manoeuvreert mij soepel door de straten.
Elke ochtend ben ik blij als ze vrolijk naar
me toe komt en we samen op pad kunnen.
Oske is niet alleen mijn blindengeleidehond
geworden, maar ook mijn vriendinnetje!’
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‘Oske is niet alleen mijn geleidehond
maar ook mijn vriendinnetje!’

JOHN EN ZIJN PTSS BUDDYHOND NIELS

‘Niels geeft mij
zelfvertrouwen
en innerlijke
rust. Ik voel me
vereerd dat ik
zo’n bijzondere
hond heb’

CORWIN EN ZIJN AUTISMEGELEIDEHOND JUDI
‘Door Judi kunnen we weer uitjes maken
met ons hele gezin; iets wat voorheen
vrijwel onmogelijk was door het autisme van
onze zoon Corwin (van 7)’, vertelt moeder
Carola. ‘Zo zijn we pas naar Madurodam
geweest. Het was druk en door al die
prikkels vertoonde Corwin heftig gedrag.
Net toen hij huilend en in zichzelf gekeerd
op de miniatuur Erasmusbrug zat en wij
dachten; we gaan maar naar huis, zorgde
Judi voor het omslagpunt. Ze duwde haar
snuit zacht tegen Corwins gezicht, hij werd
rustig, kwam uit zijn eigen wereldje en wilde
blijven. Zo hebben we toch nog genoten
van Madurodam, tot opluchting van onze
twee andere kinderen. Niet alleen Corwin
heeft dan steun aan haar, maar ons hele
gezin! Ze geeft ons het gevoel dat we er niet
alleen voor staan. We zijn echt dolblij met
Judi. Ze heeft een superlief, vrolijk karakter

DIEUWKE EN ASSISTENTIEHOND RIKI

en is heel sociaal. Vaak zeggen mensen
tegen ons: “Wat luistert Judi goed en wat is
ze sociaal.” Onze reactie is dan dat die eer
geheel toekomt aan het puppypleeggezin en
KNGF Geleidehonden. Wij kunnen jullie niet
genoeg bedanken voor de komst van Judi in
ons gezin, ze is geweldig.’

‘We zijn dolblij met Judi,
ze geeft ons hele gezin steun’

‘Riki haalt
bijvoorbeeld de post
en doet de lampen
aan als ik moe ben
en pijn heb. Ze
vindt dat geweldig
om te doen. Riki
is een welkome
hulp, maatje en
huisgenoot in een!’
15

ZO KUNT U ONS HELPEN
De blindengeleidehond, autismegeleidehond, assistentiehond en buddyhond
hebben één belangrijk kenmerk gemeen:
ze geven mensen met een beperking
vrijheid en onafhankelijkheid. Zo’n speciaal
opgeleide hond is echter kostbaar. Voor het
overgrote deel zijn wij afhankelijk van giften,
nalatenschappen en bijdragen van zakelijke
partners. Uw hulp is en blijft daarom hard
nodig.

VASTE DONATEUR WORDEN
De eenvoudigste manier om ons te steunen
is door vaste donateur te worden. U steunt
ons dan met een vast bedrag per maand of
jaar.

ADOPTEER EEN PUP
Een leuke manier om ons te helpen is door
een pup te adopteren voor € 7,50 per maand.
U volgt zijn belevenissen via zijn online
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puppydagboek, waarin wij telkens nieuwe
foto’s, berichten en filmpjes plaatsen.
Zo groeit de pup op voor uw ogen tot hij
aan het werk gaat bij zijn baas.
Op www.adopteereenpup.nl ziet u welke
pups nu te adopteren zijn. Een adoptiepup
cadeau geven kan natuurlijk ook.

KOM IN ACTIE
Bij een verjaardag, een feestelijk jubileum
of de opening van een bedrijfspand kunt
u een actie organiseren, waarbij u de
gasten vraagt een gift te doen aan KNGF
Geleidehonden. Ook schoolacties, waarbij
leerlingen bijvoorbeeld koekjes verkopen en
de opbrengst aan ons schenken, vallen in
deze categorie. Een van onze ambassadeurs
kan later langskomen om, samen met
zijn geleidehond, het opgehaalde geld in
ontvangst te nemen en een lezing op maat te
geven over ons werk.

ANDERS HELPEN
Een simpele wijze waarmee u onze honden
helpt, is door uw lege cartridge of oude
mobiele telefoon bij ons in te leveren. Wij
ontvangen daarvoor een vergoeding en
u ontziet hiermee het milieu, omdat de
mobieltjes worden gerecycled. Of kijk eens
in onze verrassende webshop voor een
origineel cadeau. Een t-shirt, paraplu of
knuffelpup, er is keus genoeg.

PERIODIEK SCHENKEN
Een krachtige manier om KNGF
Geleidehonden te ondersteunen is via een
periodieke schenking. Deze gift is fiscaal
aftrekbaar. Voor deze schenking heeft u
sinds 1 januari 2014 geen notariële akte
meer nodig om in aanmerking te komen
voor belastingaftrek: u kunt direct een
schriftelijke schenkingsovereenkomst met
KNGF Geleidehonden sluiten. Voorwaarde is

dat u ons ten minste vijf jaar achtereen een
vast bedrag geeft. Op onze website vindt u
een formulier voor deze overeenkomst.

EXCLUSIEVE ADOPTIE
Het is ook mogelijk om een pup exclusief
te adopteren. Voor € 5.000 staat u garant
voor alle kosten van het eerste jaar van een
toekomstige geleidehond. Of misschien
wilt u alle kosten van pup tot pensionering
dragen. Hiermee is een bedrag van € 35.000
gemoeid. Hier staan unieke privileges
tegenover, zoals een persoonlijke ontmoeting
met uw adoptiehond.

MEER INFORMATIE:
Kijk op onze website:
www.geleidehond.nl/helpmee
of neem telefonisch contact op
voor een persoonlijk gesprek.
KNGF Geleidehonden is op
kantooruren bereikbaar op
nummer 020 496 9333.
E-mail: info@geleidehond.nl

DIGITALE KNGF-NIEUWSBRIEF
EN FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het
laatste nieuws rond onze
bijzondere honden en onze
organisatie? Schrijf u dan in voor
onze digitale nieuwsbrief via onze
website. Of volg ons op Facebook.
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KNGF GELEIDEHONDEN IS ERFGENAAM VAN NETTE SJAMAAR
‘IK WIL ZÓ GRAAG DAT MENSEN DE TROOST VAN EEN BUDDYHOND ERVAREN’
Haar golden retriever Jikke leert Nette
Sjamaar eindelijk wat levensvreugde is. Iets
dat ze daarvoor niet kent, want Nettes leven
gaat niet over rozen. Haar vader werkt in de
oorlog op een kantoor dat is overgenomen
door de NSB. Hij belandt na de oorlog in

de gevangenis. Haar moeder projecteert
al haar verdriet en schaamte op Nette, ze
kan haar dochter geen liefde geven. Ook op
school wordt Nette buitengesloten. Ze kan
zich aan niemand hechten en ontwikkelt
een meervoudig persoonlijkheidssyndroom.
Ze is bang voor mensen en heeft moeite
met sociaal contact. Als volwassene stort
Nette zich op haar werk als verpleegkundige.
‘Omdat ik dienstbaar wilde zijn aan anderen
en mijn verleden wilde goedmaken.’

JIKKE
Als Nette met pensioen gaat, neemt ze een
hond. Deze golden retriever, Jikke, verandert
haar bestaan drastisch. Hij slaapt aan haar
voeteneind en voor het eerst voelt ze zich
mens. Nette: ‘We deden verstoppertje en
gingen naar het strand. Hele dagen speelden
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we in het water. Echt twee vriendjes die
samen plezier hadden. Dat had ik nooit
eerder meegemaakt. Jikke was de eerste van
wie ik mocht meedoen en bij wie ik mocht
horen. Hij was er altijd, ook als ik ’s nachts
nachtmerries had. Dan likte hij me zachtjes
van “kalm maar”. Hij heeft bewezen dat ik
van iemand kan houden.’
Ze zijn tien jaar onafscheidelijk. Dan sterft
Jikke. ‘Ik heb zes weken gehuild’, zegt Nette.
‘Na zijn dood besefte ik hoe beschadigd en
eenzaam ik ben.’
In 2012 besluit Nette haar testament op te
maken en wijst KNGF Geleidehonden aan
als erfgenaam en executeur. ‘Omdat een
hond meer voor mij heeft betekend dan
enig mens. Jikke heeft mij onvoorwaardelijk
vertrouwen en liefde gegeven. Dat KNGF
Geleidehonden ook honden opleidt voor

‘Jikke heeft meer voor mij
betekend dan enig mens’

beschadigde mensen en kwetsbare kinderen,
vind ik geweldig. Toen ik de tv-commercial
over de buddyhonden zag, dacht ik: “dat is
Jikke”. Ik denk wel eens; als ik eerder een
hond had gehad, was mijn leven misschien
anders gelopen. Ik wil zó graag dat mensen
met een beperking de troost van een hond
ervaren. Daarom is KNGF Geleidehonden
mijn erfgenaam.’
Nette probeert verder te gaan na de dood van
Jikke, maar het lukt haar niet. Een andere
hond is geen optie, want ze gaat fysiek
achteruit en ‘zoals met Jikke wordt het toch
niet meer’. Haar psychische probleem speelt
steeds meer op, de angst en eenzaamheid
verdraagt ze niet langer. Op 7 maart 2014
overlijdt Nette Sjamaar op 68-jarige leeftijd.
Haar nalatenschap komt ten goede aan het
opleiden van buddyhonden.

WILT U MEER WETEN?

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. Wij hoeven
als maatschappelijke organisatie geen
erfbelasting te betalen over het geld dat u
ons nalaat. Uw erfenis wordt volledig ingezet
voor de opleiding van geleidehonden.

Kijk op onze website
www.geleidehond.nl/nalaten of
vraag telefonisch onze folder
over nalaten aan. U kunt ook een
persoonlijk gesprek aanvragen
met Patricia Elings (Filantropie en
Communicatie).
Telefoon: 020 496 9333.
Nette Sjamaar heeft meegewerkt
aan de tv-serie De Nalatenschap.
Deze serie brengt het leven van
een overledene, de afwikkeling van
diens nalatenschap en het betrokken
goede doel in beeld. De uitzending is
op 25 augustus 2014 om 18.55 uur op
Nederland 2.
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Keaton

Dudley

Tarik

Vivre

Feday

Mischa

Riki

KNGF GELEIDEHONDEN
T 020 496 93 33
E INFO@GELEIDEHOND.NL
WWW.GELEIDEHOND.NL
IBAN NL81INGB0000275400

Kalvin

Katie

Amra

Eski

Alex

Cato

Bentley

Zola

Bert

Zaila

Uni

Lio

Whoopy

Taiko

Zeppe

Cooper

Semper

Perry

Vika

Cherry

Vigo

Radi

Odiel

Tirza

GESLAAGD!*

* een selectie van de geslaagden

Elmas

