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EEN BIJZONDER MOOI JAAR
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DIT DOEN WIJ
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen een
beter leven geven met een professioneel opgeleide hond.

H

et jaar 2015 was bijzonder mooi.
Op verschillende momenten stonden
we stil bij ons tachtigjarig bestaan. Het
hoogtepunt van het jubileumjaar vormde het
bezoek dat Koning Willem-Alexander bracht
aan ons opleidingsinstituut in Amstelveen. Hij
opende en betrad als eerste de unieke geleidehondenbeleving, om virtueel te ervaren hoe het
is om blind met een geleidehond door hartje
Amsterdam te lopen.
Hart onder de riem
Wij zijn Prinses Juliana, de grootmoeder van
de Koning, nog altijd dankbaar voor het
verlenen van het predicaat
Koninklijk na haar tweede werkbezoek in 1953. Dat was niet
alleen een hart onder de riem
voor onze cliënten, maar ook
een extra motivatie voor de
vele vrijwilligers die zich
tot op de dag van vandaag
met hart en ziel voor
ons inzetten.

Alle doelstellingen behaald
Naast alle jubileumactiviteiten verloren we
uiteraard onze belangrijke missie niet uit het
oog, namelijk zoveel mogelijk mensen helpen
met de inzet van een professioneel opgeleide
hond. In 2015 behaalden we al onze doelstellingen op dit punt en vonden meer honden
dan ooit hun weg binnen de zorg. Ons kennisen innovatiecentrum KNGF Campus startte
innovatieve projecten met gerenommeerde samenwerkingspartners. Zo bereikte onze proef
met het VU medisch centrum een mijlpaal. In
bijna 80 procent van de gevallen gaven onze
vijf medische detectiehonden de juiste monsters met darmkanker aan. Ter vergelijking: bij
de huidige opsporingsmethode die ziekenhuizen hanteren is dit slechts 65 tot 70 procent.
De balans van 80 jaar
Minister Schippers riep ons op om vooral
door te gaan met innoveren. Door technologie
en warmte goed te blijven combineren, ziet
zij absoluut een mooie toekomst voor KNGF
Geleidehonden in het verschiet. Die conclusie
kunnen we zeker trekken na ons jubileumjaar,
waarin we de balans opmaakten van tachtig
jaar KNGF Geleidehonden.
Bedankt voor uw steun
Wij willen u vooral bedanken! Dankzij uw
ruimhartige steun hebben wij wederom onze
doelen kunnen realiseren. We hopen van harte
dat we opnieuw op u mogen rekenen, zodat
wij ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen
met een beperking een beter leven kunnen
geven met een speciaal opgeleide hond.
Ellen Greve, directeur
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‘FIJN DAT U ZICH INZET VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING, ECHT GEWELDIG’

Begeleiding
Voorlichting

Advies

Nazorg

Baas

Kennis en innovatie
op het gebied van
hond en beperking

Instructie

Belangenbehartiging

Onderzoek

Fokken van
toekomstige
geleidehonden

Hond

Socialiseren en opvoeden
van jonge honden
Opleiden van blindengeleidehonden,
autismegeleidehonden, assistentiehonden,
buddyhonden en hun instructeurs

‘HEEL VEEL SUCCES MET HET OPLEIDEN VAN HONDEN MET EEN MISSIE’

ONS WERK VOOR HOND EN BAAS
‘Met een hond ben
je niet alleen en gaat alles
veel sneller. Zelfs als het
rotweer is en ik hem moet
uitlaten, verkies ik
een hond boven de
techniek.’
Ruud Warmerdam

R

uud Warmerdam heeft het syndroom van Usher.
Sinds zijn geboorte is hij slechthorend en vanaf
zijn tienertijd ging ook zijn zicht hard achteruit.
‘Een blindengeleidehond betekent echt vrijheid voor
mij. Er is geen belemmering meer om iets te ondernemen. Als ik nu met de trein naar Leiden wil, dan doe ik
het tuig om bij Racoon en gaan we. Ik hoef niet meer
te denken: wie zal ik nu eens bellen om met me mee
te gaan.’
Even overwoog Ruud om te stoppen met een blindengeleidehond. ‘Ondanks alle voordelen is een hond ook
veel werk; je moet hem uitlaten en hij heeft aandacht
nodig. Ik ben daarom navigatiesystemen gaan testen,
zoals een taststok waarop je een route kan programmeren. De conclusie: een hond is vele malen
makkelijker, prettiger en gezelliger. Geef mij maar
een hond, op alle vlakken.’
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‘Als Nationale Zorghonden Autoriteit streven wij ernaar onze kennis en
kwaliteit voortdurend te verbeteren. Dat betekent dat wij alle ontwikkelingen
op het gebied van zorg en hond nauwlettend volgen. Sterker nog,
wij onderzoeken deze zelf!’ Daniëlla van Gennep, hoofd KNGF Campus

B

ij het kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus borrelt het
van de ideeën. Zo doen we onderzoek naar de effecten van
onze honden, nemen nieuwe technologische hulpmiddelen
onder de loep en bekijken we of we andere typen honden kunnen
inzetten voor een belangrijke taak. Een duidelijk voorbeeld hiervan
is onze proef ten behoeve van het vroegtijdig opsporen van darmkanker door medische detectiehonden.
‘Wij willen niet alleen maar vertellen wat onze honden betekenen,
maar we willen dit ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen’,
begint Daniëlla van Gennep, hoofd KNGF Campus. ‘De positieve
effecten van mens-dierrelaties staan volop in de belangstelling; van
knuffelen met cavia’s tot dolfijntherapie. Wij willen bewijzen dat wat
wij doen daadwerkelijk nut heeft voor de toekomstige baas. Daarnaast willen we zeker weten dat wat we met onze honden doen ook
goed is voor de honden zelf.’
KNGF Campus was in 2015 betrokken bij het behalen van twee
kwaliteitscertificaten, ISO voor de Zorg en Welzijn en ISO 9001.
Het verkrijgen van de ISO-certificaten is hét bewijs van de kwaliteit
en degelijkheid van de dienstverlening die we leveren. Daniëlla:
‘KNGF Geleidehonden heeft tachtig jaar ervaring met het opleiden
van honden. We zorgen ervoor dat die ervaring goed geborgd blijft
binnen de organisatie.’
Technologische ontwikkelingen
Daarnaast gebeurt er ontzettend veel op het gebied van technologische ontwikkelingen. ‘Dat willen we omarmen’, vervolgt Daniëlla.
‘Het zou toch prachtig zijn als we hulpmiddelen kunnen ontwikkelen als nuttige aanvulling op de geleidehond? Niet iedereen met een
hulpvraag komt in aanmerking voor een van onze honden. Wellicht
kunnen we deze mensen op den duur wel helpen met bijvoorbeeld
een robotvariant.’

Meer weten? Online vertelt Ruud verder:
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www.geleidehond.nl/jaarbericht

‘IK BEN KNGF GELEIDEHONDEN ERG DANKBAAR DAT ZE DIT DOEN VOOR MENSEN’

Meer weten? Kijk op www.geleidehond.nl/campus

‘WOEF, WOEF, HOERA!’

‘FANTASTISCH DAT JE EEN HOND DIT KUNT LEREN’
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2015 IN VOGELVLUCHT

‘Ik vind het mooi dat we mensen op zoveel vlakken kunnen helpen met de inzet van
een assistentiehond. Ze hebben weer wat privacy, houden meer energie over en kunnen
zelfstandiger leven.’ Michelle Lescrauwaet traint naast blindengeleidehonden ook

Stop voor de witte stok!
De rood-witte herkenningsstok van blinden en slechtzienden wordt regelmatig genegeerd in het verkeer. In
2015 bleek uit onderzoek van KNGF Geleidehonden dat
zeven van de tien geleidehondenbazen hiermee wekelijks of zelfs dagelijks te maken hebben. Daarom riepen
we het Nederlandse publiek dringend op rekening te
houden met deze
kwetsbare groep
in het verkeer en
zochten we contact
met onder meer
VVN en CBR voor
de aanpak van
deze problematiek.

assistentiehonden. Meer weten? Online vertelt Michelle verder: www.geleidehond.nl/jaarbericht

Lintjesregen bij KNGF Geleidehonden
Een bijzondere verrassing voor zeven
“hondstrouwe” vrijwilligers: zij kregen
een Koninklijke onderscheiding opgespeld bij KNGF Geleidehonden. Een
waardering voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de jongste telgen van
de organisatie, de pups. Samen hielpen
deze gezinnen in ruim 17 jaar 359 pups
op de wereld te zetten, op te voeden en
te socialiseren.

Eerste zorghonden bij Philadelphia
Oogcontact zoeken of een complimentje
geven; het klinkt simpel, maar mensen met
een verstandelijke beperking vinden dit soort
sociale vaardigheden vaak ontzettend lastig.
Zorghonden kunnen hen hierbij helpen. Na
een succesvolle proef werden in 2015 de
eerste honden ingezet bij cliënten van zorgorganisatie Philadelphia om de sociale vaardigheden te verbeteren.

december

januari

Koning opent eerste geleidehondenbeleving

Congres Honden in de zorg

‘Zoiets simpels als boodschappen doen,
ging gewoon niet met Sanne. Het onmogelijke
is weer mogelijk gemaakt dankzij de komst
van Tessel.’ De dochter van Dunja Engelen heeft
een stoornis in het autisme spectrum. Sinds 2015
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heeft Sanne veel steun aan autismegeleidehond
Tessel. Meer weten? Online vertelt Dunja verder:

Toonaangevende sprekers, zoals de Amerikaanse
hoogleraar Brian Hare, trendwatcher Adjiedj Bakas
en Greet Prins van zorgorganisatie Philadelphia,
deelden hun laatste inzichten tijdens ons congres
in Theater Amsterdam. De intelligentie van honden, de robothond en de inzet van zorghonden bij
therapie kwamen uitgebreid aan bod en werden
afgewisseld met ontroerende verhalen van geleidehondenbazen. Cabaretier Marc de Hond sloot het
congres feestelijk af.

www.geleidehond.nl/jaarbericht

‘HONDEN KUNNEN EN WETEN VEEL. JULLIE HALEN ER ALLES UIT!’

Koning Willem-Alexander opende in november bij KNGF Geleidehonden ‘s werelds
eerste geleidehondenbeleving. Onder
grote belangstelling liet de simulator Zijne
Majesteit ervaren hoe het is om blind met
een geleidehond door hartje Amsterdam
te lopen. In de
aansluitende
tentoonstelling
werd de Koning
voorgelicht over
het fenomeen
geleidehond en
vervolgens had
hij een warme
ontmoeting
met honden
in opleiding.

Nederland raakt verslingerd aan doppen sparen
Een andere manier van steunen nam een grote
vlucht: plastic doppen sparen. In 2015 werd er
40.000 kilo aan doppen gerecycled. De opbrengst
hiervan ging naar de basisopleiding van twee
toekomstige geleidehonden.

Meer weten over 2015? Online leest u verder:
www.geleidehond.nl/jaarbericht

‘TROTS OM

ALS PUPPYPLEEGGEZIN DEEL UIT TE MAKEN VAN DEZE PRACHTIGE ORGANISATIE!’
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SPECIAAL GETRAIND: ONZE HONDEN

DIT WAS 2015

Onze honden maken iedere dag het verschil voor mensen met een

KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig.

fysieke of psychische beperking.

Zo besteedden wij het geld in 2015.

142

21

38

zelfgefokte
pups

geboren
nesten

fokteven

46

aangekochte
pups

van iedere euro is besteed aan
beheer en administratie
Puppy- & pleeggezinnenzorg

80 cent

In 2015 vonden 188 pups hun weg
naar een puppypleegezin, ter
voorbereiding op hun opleiding.

13 cent

van iedere euro is
besteed aan de
doelstelling

van iedere euro is besteed aan
fondsenwerving

188

11

dekreuen

7 cent

Totaal
aantal pups

INKOMSTEN EN BESTEDINGEN 2015
€ 0,02 miljoen
overige baten

ZELFGEFOKTE PUPS PER RAS

€ 0,49 miljoen

De labrador retriever was veruit het meest gefokte ras.

baten
uit beleggingen

Labrador retriever				 81
Kruising labrador en golden retriever 		

28

Kruising Duitse herder en golden retriever 		

17

Kruising Duitse herder en labrador retriever 		

39

€ 7,25 miljoen

Golden retriever				37
Kruising golden retriever en border collie		

inkomsten
fondsenwerving

€ 1,62 miljoen
bijdragen
van zorgverzekeraars

-

Totaal inkomsten
€ 9,38 miljoen

93

136

Blindengeleidehonden

151

Honden
in opleiding
genomen

€ 0,73 miljoen
kosten beheer en
administratie

afgeleverde
combinaties

10

€ 1,24 miljoen

Autismegeleidehonden

Bestedingen aan doelstelling:

wervingskosten

• kosten fokken/externe basistraining

Training & Cliëntenzorg

11

Buddyhonden
PTSS

08

€ 7,70
miljoen

25

Buddyhonden
overig
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Assistentiehonden

Maar liefst 136 honden werden
in opleiding genomen en 151
getrainde honden vonden een
match met een baas in 2015.
Dat bracht het totaal aantal
actieve combinaties op 616.

‘IK STEUN KNGF GELEIDEHONDEN OMDAT DE BIJZONDERE BAND TUSSEN MENS

Totaal bestedingen
€ 9,67 miljoen

EN HOND ME ZO ONTROERT’

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

‘AL 80 JAAR VRIJHEID, GELUK EN LIEFDE’
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UW STEUN IS BELANGRIJK
Ons werk is ondenkbaar zonder hulp van onze vrijwilligers en donateurs.

‘Het is bijzonder
dat je een schakel bent
in zoiets moois’
Puppypleeggezin Roskam

‘Het opleiden van
honden voor mensen
met verschillende
beperkingen juichen
we toe’
Donateurs Rob en
Sylvia Brouwer

D

e vrolijke herderpup Klipper is
de derde hond die de familie
Roskam opvoedt voor KNGF
Geleidehonden. Het grote pluspunt van
een pleegpup volgens Willeke Roskam:
‘Van een eigen hond heb je alleen zelf
plezier. Met een KNGF-hond doe je ook
iemand met een beperking een groot
genoegen. Geweldig toch? Voor ons is
het leuk en spannend, elk jaar weer zo’n
jong, blij gezinslid in huis. Uiteraard
hebben we een rotdag als de hond
terug naar school gaat, maar hij krijgt
een goed leven, eerst in de kennel en
dan bij zijn baas. We zijn enorm trots
dat onze eerste pup Leentje blindengeleidehond is. Wij gaan door met
pleegpups opvoeden zolang het kan.
Het is bijzonder dat je deel uitmaakt van
zo’n grote KNGF-familie en een schakel
bent in zoiets moois.’

‘O

nze band met KNGF Geleidehonden
bestaat al 25 jaar’, vertelt Sylvia Brouwer.
‘Het begon toen we een afgekeurde geleidehond adopteerden. Daarna werden we donateur en
onlangs namen we hen op in ons testament.’ Rob:
‘Door onze eigen honden weten we hoe positief hun
invloed kan zijn op mensen. Zo zagen we hoe een
buurmeisje dat moeilijk contact maakte, totaal veranderde toen ze met onze honden ging kletsen en knuffelen.
Zo bijzonder. En de invloed van een speciaal geschoolde
autismegeleidehond is natuurlijk nog veel groter. Mooi
dat ze honden opleiden voor mensen met uiteenlopende
beperkingen.’ Sylvia: ‘Wij zijn in Amstelveen geweest en
waren onder de indruk van alles wat we zagen.
Dat was een extra motivatie om KNGF Geleidehonden
als erfgenaam te benoemen.’ Rob: ‘Ze hebben bovendien
beloofd zich over onze honden te ontfermen, mocht dat
later nodig zijn. Nou, dat vertrouwen we KNGF Geleidehonden wel toe!’

Meer weten? Online vertelt de familie Roskam
verder: www.geleidehond.nl/jaarbericht

Meer weten? Online vertellen Rob en Sylvia verder:
www.geleidehond.nl/jaarbericht

Bij puppypleeggezinnen kunnen de jonge honden onder ideale omstandigheden opgroeien,
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in voorbereiding op hun latere werk als geleidehond. Jaarlijks worden er bijna tweehonderd KNGF-pups
geboren. Hiervoor zoeken we fijne gezinnen. Heeft u tijd en plaats in uw gezin voor een toekomstige
geleidehond? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.geleidehond.nl/pleeggezin

‘KLASSE DAT DEZE CLUB AL ZO LANG BESTAAT EN ZEER GOED WERK DOET’

KNGF Geleidehonden is grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Een donatie
aan KNGF Geleidehonden betekent een bijdrage aan een gelukkiger, zelfstandiger en mobieler leven voor
mensen met een beperking. Uw steun is dan ook zeer welkom. Kijk op www.geleidehond.nl/steun-ons

‘TOPWERK, GA VOORAL ZO DOOR. DIT MAG NOOIT VERDWIJNEN’

GESLAAGD!*

* Dit is een selectie uit de geslaagde honden.

Aiko

Ainsley

Dayson

Dushi

Indy

Alby

Floyd

Jiina

Loyd

Matts

Numi

Barbie

Fritzie

Kanjer

Maylo

Polly

Gunner

Kjelle

Melfi

Tootsie

Beemer

Laslo

Noppes

Uria

Vasha
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