JAARBERICHT

2014

Blindengeleidehonden | Assistentiehonden | Buddyhonden | Autismegeleidehonden

EEN MOOI JAAR

DIT DOEN WIJ

Begeleiding

H

Voorlichting

et jaar 2014 was geweldig. Het aantal
mensen met een beperking dat zich laat
begeleiden door een professioneel getrainde hond van KNGF Geleidehonden groeit.
De doelstellingen zijn vrijwel allemaal behaald
of zelfs overtroffen. We hebben alle geplande
autismegeleidehonden en assistentiehonden
kunnen opleiden. Alleen het aantal opgeleide
blindengeleidehonden lag net iets lager dan
beoogd. Daar staat tegenover dat we minstens
het dubbele aantal buddyhonden onderbrachten bij een nieuwe baas, die daardoor
meer bewegingsvrijheid kreeg.
Nationale Zorghonden Autoriteit
Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen
met een beperking te helpen met een speciaal
getrainde hond. Naast het fokken, opvoeden en
opleiden van onze bijzondere honden ontplooien we daarom steeds meer activiteiten. Zo is in
2014 ons nieuwe kennis- en innovatiecentrum
KNGF Campus van start gegaan. Deze ‘denktank’ richt zich onder andere op onderzoek
naar de inzet van nieuwe soorten zorghonden,
zoals de medische detectiehonden.
We zijn er trots op dat we ons van 1935 tot nu
hebben ontwikkeld van geleidehondenschool
tot Nationale Zorghonden Autoriteit met een
breed scala aan activiteiten op het gebied van
hond en handicap.
Bedankt voor uw steun
Dit kunnen we alleen bereiken dankzij alle
mensen die onze missie en onze honden een

Terugkomdagen
Nazorg
Onderzoek

Baas
Informatiemiddagen

Dankzij uw steun
kunnen we onze taak
uitvoeren
warm hart toedragen. Zo startte in 2014 de
ASN Bank met haar spaarders een campagne
om KNGF-pups in opleiding ´studiegeld´ te
bieden. Dit zijn natuurlijk geweldige acties
waar we ontzettend blij mee zijn, maar we
willen vooral u als vaste donateur bedanken
voor uw vertrouwen in onze organisatie. Dankzij uw steun kunnen we onze taak uitvoeren. Wij houden u daarom met dit jaarbericht graag op de hoogte van onze doelen,
activiteiten en bestedingen en hopen ook in de
toekomst weer op uw steun te mogen rekenen.
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‘DOORGAAN MET HONDEN OPLEIDEN VOOR HET GOEDE DOEL: MENSEN HELPEN’
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‘IK BEN ERG ONDER DE INDRUK VAN JULLIE WERK’

‘GEWELDIG WERK’
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ONS WERK VOOR HOND EN BAAS
Als Nationale Zorghonden Autoriteit is het onze missie om zoveel
mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met
een speciaal opgeleide hond.

‘Prisca maakt voor
mij écht het verschil.
Zoveel dat ik denk: die
blindheid is slechts
een nieuwe fase
in mijn leven.’

KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 geleidehonden op voor blinde en zeer slechtziende
mensen. Inmiddels trainen we meer soorten
zorghonden en bereiden we ze voor op hun
onmisbare taak. De assistentiehond bijvoorbeeld, is er voor mensen in een rolstoel. Hij
wordt speciaal getraind om te helpen bij
handelingen die de baas zelf niet kan verrichten of die te veel energie kosten, zoals boodschappen doen, spullen pakken of aan- en
uitkleden. Een autismegeleidehond kan een
kind met autisme bijstaan. Dankzij dit maatje
is het kind minder angstig en krijgt het hele
gezin meer bewegingsvrijheid. De buddyhond
is een grote steun voor (oud-)geüniformeerden met een posttraumatische stressstoornis
(PTSS). Deze hond draagt bij aan het gevoel
van veiligheid, zorgt voor meer bewegingsvrijheid en biedt troost en geeft rust. Bij welke
baas onze honden ook komen, zij bieden
meer kwaliteit van leven; simpelweg levens-

Sytske Oosthoek

S

ytske Oosthoek heeft sinds haar negende
diabetes type 1. Als gevolg van deze ziekte werd
ze anderhalf jaar geleden blind. Na het volgen van
een intensieve mobiliteitstraining kwam ze in aanmerking voor een blindengeleidehond. ‘Ik vond het leren
lopen met een taststok echt verschrikkelijk. Zo’n ding in
je handen dat niet leeft. Met een stok voelde ik me ook
zo alleen.’
Inmiddels is ze alweer een half jaar samen met haar
blindengeleidehond Prisca. ‘Ik heb dankzij haar weer
zoveel vrijheid. Ik loop echt vol trots met haar over
straat. Ik woon in Amsterdam waar 100.000 fietsen
geparkeerd staan, schots en scheef op straat neergezet.
Met een taststok dacht ik regelmatig voorbij de fietsen
te zijn en dan stond er toch nog eentje waar ik tegen opbotste. Met Prisca heb ik niet eens door hoe vol het is.’

KNGF Campus
KNGF Geleidehonden deelt graag haar kennis met iedereen die met
een professioneel werkende hond de kwaliteit van leven, de mobiliteit
en de onafhankelijkheid wil vergroten van mensen. Daarom zijn we in
2014 gestart met KNGF Campus, een apart kennis- en innovatiecentrum onder de vlag van KNGF Geleidehonden. Deze denktank werkt
aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hond en wetenschap.
KNGF Campus trapt af met een drietal onderzoeken: naar technische
ontwikkelingen als aanvulling op de geleidehond, naar de mogelijkheid
honden te trainen voor medische detectie in samenwerking met VUmc
en naar het effect van honden op jong dementerenden. Kijk op
www.geleidehond.nl/kngf-campus

Meer weten? Online vertelt Sytske verder:
www.geleidehond.nl/jaarverslag

‘DE GELEIDEHONDEN ZIJN GEWELDIGE HONDEN’

geluk. Naast het opleiden van honden doet
KNGF Geleidehonden onderzoek naar nieuwe soorten zorghonden en technologische
vernieuwingen. Denk daarbij aan de medische
detectiehonden die mogelijk darmkanker
vroegtijdig kunnen opsporen en de positieve rol
van dementiehonden voor jonge mensen met
dementie. Ook geeft het opleidingsinstituut cursussen aan ouders van kinderen
met autisme over de inzet van een getrainde
hond voor hun kind. Het fokken, verzorgen en
opleiden van geleidehonden kost veel geld. Een
opleiding tot geleidehond bestaat uit twee jaar
intensieve verzorging en training door pleeggezinnen, begeleiders en instructeurs. Dat is
nodig, want de professioneel getrainde hond
wacht een belangrijke taak; het vergroten van
de bewegingsvrijheid van mensen met een
beperking. Daarnaast is hij een trouwe
kameraad die vriendschap, steun en liefde
geeft en eenzaamheid bestrijdt.

‘IK HEB EEN TOPHOND VAN

JULLIE GEHAD’
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‘HET IS SUPER! ONGELOOFLIJK DAT ZO’N DIER DIT ALLEMAAL KAN’
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2014 IN VOGELVLUCHT
‘Alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, zijn voor ouders van een kind met
autisme vaak een worsteling, totdat ze een autismegeleidehond krijgen. De ontroering
van de ouders als er iets kan dat eerder onmogelijk was, dat vind ik zo mooi.’

Brit Lamberts traint naast blindengeleidehonden ook autismegeleidehonden.
Meer weten? Online vertelt Brit verder: www.geleidehond.nl/jaarverslag

Succesvolle tv-spots
In 2014 zijn twee nieuwe tv-commercials
opgenomen en uitgezonden: voor de assistentiehond en de buddyhond. De tv-spot voor de
buddyhond werd zeker online een groot succes
en bleef ook internationaal niet onopgemerkt.
Bovendien werd deze commercial in 2014
genomineerd voor de Gouden Loeki. Begin 2015
wonnen we deze publieksprijs.

Aanpassing Taxiwet door lobby
In 2014 nam KNGF Geleidehonden de Amsterdamse
taxiverordening onder de
loep, door mystery guests met
geleidehond op pad te sturen
met de taxi. De actie bleef niet
onopgemerkt; staatssecretaris
Wilma Mansveld besloot tot
het instellen van een landelijke
vervoersplicht van gehandicapten en hun geleidehond door
taxichauffeurs.

De Nalatenschap
Omroep Max wijdde in de zomer van 2014
een aflevering van de tv-serie De Nalatenschap aan KNGF Geleidehonden. In
de uitzending was de afwikkeling van de
nalatenschap van Nette Sjamaar te zien.
Zij heeft ons als erfgenaam en executeur
benoemd, omdat haar hond meer voor haar
betekende dan enig mens. Het vermogen
dat Nette nalaat, gebruiken we voor het
opleiden van buddyhonden.

december

januari

FOTO: RVD/NIA PALLI

Catshuis werd Hondshuis
Minister-president Rutte sprak
in februari 2014 op het Catshuis
met vrijwilligers van KNGF Geleidehonden en mensen die zich op
andere manieren inzetten voor
de samenleving: ‘De persoonlijke inzet van mensen zoals u
steunen mij in de overtuiging dat
Nederland de toekomst met
vertrouwen tegemoet kan zien,
hoe moeilijk en ongewis de
economische situatie ook is.’

‘Ik herbeleef vaak heftige dingen, maar Nalim trekt me daar meteen uit.
Dan zie en voel ik hem en dan weet ik: er is geen gevaar. Voor een mens
is dat veel moeilijker.’
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Oud-politieman Daan

Spaans over zijn buddyhond Nalim

Meer weten? Online vertelt Daan verder: www.geleidehond.nl/jaarverslag

‘ZELFSTANDIGHEID IS EEN GIFT EN VOOR ZOVEEL MENSEN NIET VANZELFSPREKEND’

Geleidehonden Light Night
In 2014 organiseerden we ons
eerste, eigen fondsenwervende
evenement: de Geleidenhonden
Light Night. Samen met donateurs
en andere relaties zetten we de
schijnwerpers op onze bijzondere
honden. Het werd een avond vol
warmte, betrokkenheid en persoonlijke verhalen. Met de totale
opbrengst (€ 73.601,-) kunnen we
maar liefst 14 pups een basisopvoeding geven.

Speurneuzen!
Sinds enige tijd onderzoeken we of medische
detectiehonden kunnen helpen bij het vroegtijdig
opsporen van darmkanker. Onze speurneuzen
maakten in 2014 een grote ontwikkeling door. Na
een start met eenvoudige geurmonsters, oefenen
zij nu met echte ontlastingsmonsters. Hieruit zal
blijken of zij speciale geurstoffen van kankercellen kunnen herkennen.

Meer weten over 2014? Online leest u verder:
www.geleidehond.nl/jaarverslag

‘IK HOOP OOIT NOG IN DE TOEKOMST ZELF TRAINER TE MOGEN WORDEN’
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SPECIAAL GETRAIND: ONZE HONDEN

DIT WAS 2014

Dag in, dag uit maken onze honden het verschil voor mensen met een

KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig.

fysieke of psychische beperking.

Zo besteedden wij het geld in 2014.

8 cent

van iedere euro is besteed aan
beheer en administratie

147

36

zelfgefokte
pups

fokteven

13

Nog nooit kwamen er zoveel
KNGF-pups ter wereld als in
2014: maar liefst 188. Deze
toekomstige geleidehonden
worden allemaal liefdevol
grootgebracht bij de vele
puppypleeggezinnen die als
vrijwilliger zulk belangrijk
werk voor ons verzetten.
Zij verzorgen immers
de basisopvoeding van
onze blindengeleidehonden,
autismegeleidehonden,
assistentiehonden en
buddyhonden.

19

dekreuen

geboren
nesten

41

aangekochte
pups

188

Puppy- en
pleeggezinnenzorg

Buddyhonden zijn honden die de opleiding tot
blindengeleidehond net niet halen, bijvoorbeeld
omdat zij moeite hebben met het schatten van
hoogten en diepten. Doordat we deze honden
een andere carrière kunnen bieden, is het
aantal afkeuringen in 2014 opnieuw drastisch
gedaald. Het overgrote deel van onze honden
kunnen we dankzij de uitbreiding van
ons dienstenpakket toch inzetten voor een
belangrijke, maatschappelijke taak.

Totaal
aantal pups

78 cent

Zelfgefokte pups per ras
Labrador retriever				87
Kruising labrador en golden retriever 		

38

Kruising Duitse herder en labrador retriever 		

INKOMSTEN EN BESTEDINGEN 2014
€ 4000
overige
baten

€ 1,52 miljoen
baten
uit beleggingen

-

Kruising golden retriever en border collie		

36

Kruising Duitse herder, labrador en golden retriever

37

bijdragen
van zorgverzekeraars

Opleidingen

Totaal inkomsten
€ 8,67 miljoen

€ 0,65 miljoen
kosten beheer en
administratie

126

Totaal afgeleverde
combinaties

Inkomsten
fondsenwerving

€ 1,39 miljoen

Golden retriever				39

11

van iedere euro is besteed aan
fondsenwerving

€ 5,76 miljoen

Zelfgefokte pups
per ras

Buddyhonden
PTSS

14 cent

van iedere euro is
besteed aan de
doelstelling

€ 1,17 miljoen

Bestedingen aan doelstelling:

wervingskosten

• kosten fokken/externe basistraining

16

Buddyhonden
overig

08

7

Assistentiehonden

€ 6,56
miljoen

80

12

Blindengeleidehonden

Autismegeleidehonden

‘IK HEB ZELF EEN ‘GEWOON’ HONDJE EN WEET WAT DAT BETEKENT VOOR MIJ: ALLES!’

Totaal bestedingen
€ 8,38 miljoen

besteed aan
doelstelling

• verblijf honden in kennel Amstelveen
• kosten interne opleiding/aflevering per type hond
• PAWS workshops
• voorlichting, communicatie, onderzoek en lobby
• innovatie/R&D (KNGF Campus)
• aandeel in huisvesting, secretariaat, P&O, ICT,
facilitaire dienst en salarisadministratie

‘ALLE GOEDS VOOR DE TOEKOMST VOOR KNGF EN ALLE HONDJES IN OPLEIDING’

UW STEUN IS BELANGRIJK
Zonder de steun van onze donateurs en vrijwilligers zou ons werk
niet mogelijk zijn.

‘Ik kom de honden
in opleiding vaak tegen in
Amstelveen, waar ze de
markt opgaan om te
wennen aan mensen en
drukte. Een heerlijk
tafereel.’
Marjolein Schotel

‘I

k steun KNGF Geleidehonden omdat de bijzondere band tussen mens en hond me zo ontroert.’ Marjolein Schotel is sinds
1999 donateur van KNGF Geleidehonden. ‘Ik heb bovendien
veel respect voor de hondeninstructeurs. Ik vind het knap hoe ze de
juiste match kunnen maken tussen mens en dier. Ook de zorgvuldigheid waarmee ze de honden en de geleidehondenbazen trainen
en nazorg verlenen, spreekt mij ontzettend aan. De verbintenis
tussen hond en mens is nooit gewoon. Ik vind het zo bijzonder wat
je allemaal uit een hond kunt halen. Een hond is voor mij echt een
accu waaraan ik me kan opladen. Dat contact heb ik nodig. Ik kan
zo goed invoelen wat een geleidehond voor iemand betekent.
Daarom heb ik jullie ook in mijn testament opgenomen.’
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‘Als je mensen
hoort vertellen hoe een
blindengeleidehond hun
leven weer op de rails
heeft geholpen, dan is
het gewoon een heel
mooi doel.’
Puppypleeggezin Gonesh

‘H

et is geweldig om te ervaren hoe een pup
klein en hulpbehoevend bij je thuiskomt en
dan met veel geduld van onze kant opgroeit
tot een goed gesocialiseerde hond die klaar is voor zijn
opleiding.’ Harold Gonesh voedt samen met zijn gezin
pup Marie op. ‘Als je ergens niet uitkomt, word je door
KNGF Geleidehonden heel goed begeleid in het
vinden van een oplossing.’
Het minst leuke en het meest moeilijke is het afscheid.
‘Onze vorige pup Ushi heb ik wel een beetje uit mijn
gedachten verbannen’, vertelt zijn echtgenote Caroline.
‘De jongen die hem nu heeft, wilde graag vrienden met
ons worden op Facebook. Daar zie ik Ushi nu op foto’s
voorbijkomen. Ik hoef geen contact met haar, maar ik
zou haar wel een keer aan het werk willen zien. Het lijkt
me zo mooi om vanaf een afstandje daarnaar te kijken.’

Een opleiding tot geleidehond is een flinke investering: twee jaar van intensieve verzorging en training door

Jaarlijks worden bij KNGF Geleidehonden zo’n 180 pups geboren. Al deze pups zoeken voor hun eerste

onze pleeggezinnen, verzorgers en trainers. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels
afhankelijk van giften en nalatenschappen. Uw bijdrage is dan ook zeer welkom. U kunt ons op verschillende
manieren steunen, bijvoorbeeld via uw nalatenschap, met een eenmalige (sponsor)actie of door symbolisch een
pup te adopteren. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op www.geleidehond.nl/steun-ons

levensjaar een veilig mandje bij een pleeggezin, om op te groeien tot gehoorzame, blije hond. Onze instructeurs begeleiden de gezinnen en bezoeken hen regelmatig. Ervaring met het opvoeden van honden is dus niet
noodzakelijk, motivatie uiteraard wel. Heeft u plaats in uw gezin, uw huis, uw tijdschema en in uw hart voor
een toekomstige geleidehond? Kijk voor de voorwaarden op www.geleidehond.nl/pleeggezin

‘EEN DIKKE DUIM OMHOOG VOOR JULLIE FANTASTISCHE ORGANISATIE’

‘HET BESTE GOEDE DOEL’

‘FANTASTISCH WERK. ECHT SUPER COOL!’

GESLAAGD!*

Alby

Cooper

Gizmo

Heike

Snoopy

Lenno

Eski

Julie

Uday

Lio

Morgan

Hino

Spencer

Lobbes

Noury

Randy

Florian

Koray

Thimo

Lola

Pixel

Gimmick

KNGF Geleidehonden
Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen
T 020 496 93 33
E info@geleidehond.nl
www.geleidehond.nl
IBAN NL81INGB0000275400

Girly

Timber

Maira

Olke

Razou

Matts

Prisca

Simba

Rissa

* Dit is een selectie uit de geslaagde honden.
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