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Met hart en ziel
Beste lezer,
Welkom in het magazine van KNGF Geleidehonden. We vinden het
leuk én belangrijk om u op de hoogte te stellen van ons dagelijks
werk. Met hart en ziel zetten medewerkers en vrijwilligers van
KNGF Geleidehonden zich in voor een waardevol doel. Ze stomen onze
honden klaar om het leven van mensen met een beperking prettiger,
beter en rijker te maken.

‘Honden opleiden
voor zulk
waardevol werk
is belangrijk’

Voordat een KNGF-hond aan zijn taak kan beginnen, komen er veel
mensenhanden aan te pas. De warmte en aandacht van het pleeggezin, waar de pup de onmisbare basisbeginselen meekrijgt. De
intensieve geleidehondentraining, waarin instructeur en hond samen
werken aan topprestaties. De kennismaking tussen hond en cliënt,
waar de basis wordt gelegd voor een hechte band van vertrouwen en
vriendschap. En de nazorg, die de samenwerking tussen hond en baas
goed houdt, ook na verloop van jaren.
Honden opleiden voor zulk waardevol werk is belangrijk. Dat vraagt
draagvlak en geld. KNGF Geleidehonden kan niet zonder de gulle
steun en hulp van donateurs, ambassadeurs, sponsors en vrijwilligers.
Allemaal hebben ze hun persoonlijke motieven om zich in te zetten
voor KNGF Geleidehonden. In dit magazine leest u een aantal van hun
meeslepende verhalen. Wij hopen dat ze, samen met cijfers en feiten,
een goed beeld geven van ons waardevolle werk.
Op onze website geleidehond.nl vindt u nog veel meer informatie.
Heeft u vragen of wilt u ons helpen? Wij staan u graag persoonlijk
te woord!

Meta

Hartelijke groet,

Meta Neeleman
Directeur-bestuurder
KNGF Geleidehonden
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Zo werkt KNGF Geleidehonden

Heerlijk
hondenleven
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KNGF-geleidehonden hebben een
betrouwbaar karakter. Werken voor
hun baas vinden ze fijn. Dat maakt ze
buitengewoon geschikt voor hun rol:
mensen met een beperking een
zelfstandiger leven bieden.
Hoe wordt deze topklasse van
viervoeters eigenlijk opgeleid?

centrum of een binnenstad. Ze
leren omgaan met soortgenoten
en andere dieren. Kennismaken
met het openbaar vervoer en
met trappen en liften is belangrijk. En basiscommando’s zoals
‘zit’, ‘af’ en ‘blijf’, begrijpen de
pups al in hun eerste levensjaar.

Naar school
Op een prachtig aangelegd
terrein in Amstelveen gebeurt
het. Zo’n 90 medewerkers van
KNGF Geleidehonden zetten zich
hier met hart en ziel in voor hun
cliënten en de opleiding van hun
honden.

Gastgezinnen
Het begint op de fokafdeling,
waar het voortbrengen van
gezond nageslacht vooropstaat.
Labradors, golden retrievers,
Duitse herders en kruisingen
daarvan zijn de beste geleidehonden. Dat heeft jarenlange
ervaring geleerd. Jaarlijks komen
er bij KNGF Geleidehonden zo’n
200 pups ter wereld. Ze worden
geboren in een huiselijke omgeving. De moederhond woont
permanent bij een van de
‘fokgastgezinnen’ en brengt daar
haar nestje ter wereld. Samen
met de moederhond zorgt het
gastgezin dag en nacht voor de
pups. Om ze na een kleine twee
maanden over te dragen aan de
volgende groep vrijwilligers: de
‘puppypleeggezinnen’. Deze
gezinnen brengen de pups op
speelse wijze in contact met het
dagelijks leven. De jonge honden
wennen aan visite die langskomt
en aan de drukte in een winkel-

Rond de leeftijd van veertien
maanden zijn de honden volwassen genoeg voor hun vervolgopleiding. Na een zogenaamde
‘eindtest’ in het puppypleeggezin
mogen ze naar school. Elke hond
krijgt gezellig een kennelmaatje.
Tijdens trainingen worden hun
verblijven schoongemaakt en
’s avonds worden de honden
verzorgd en vertroeteld.
Ze kunnen dan ook lekker met
elkaar ravotten. Voordat de
lichten uitgaan, rond tien uur,
mogen ze nog even naar buiten. >

Familie Van den Hoek, fokgastgezin
‘De moederhond mag bij ons mag blijven wonen.
Dat is het fijne van fokgastgezin zijn: je hoeft geen
afscheid te nemen. Bevallingen worden begeleid
door mensen van KNGF Geleidehonden. In de
zeven weken dat ze hier zijn, zie je ze razendsnel
veranderen. Van blinde molletjes die volkomen op
moeder vertrouwen, groeien ze uit tot leergierige
pups die de wereld willen verkennen. Prachtig om
daar telkens weer getuige van te zijn.’

‘Ze veranderen razendsnel’
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‘Speels snuffelen > Overdag gaan de honden in
speciale trainingsbussen op pad
de pups aan het met intern opgeleide instructeurs.
dagelijks leven’ Tijdens trainingssessies leren ze

niet alleen obstakels vermijden,
maar ook commando’s waarmee
ze hun toekomstige bazen veilig
van A naar B kunnen geleiden.
Geregeld mogen de viervoeters
een paar uur rennen en ravotten
in het bos. Ontspanning is een
belangrijk onderdeel van de
opleiding, maar ook een oefening.
Als de honden worden geroepen,
leren ze direct terug te keren.

Juiste match
Als de training na enkele maanden is afgerond, begint het
matchingsproces. Welke hond
past bij welke cliënt? De instructeurs die dat zorgvuldig afwegen,
kennen zowel de honden als de
cliënten heel goed. Om goed op
elkaar afgestemd te raken, volgt

een intensieve instructieperiode
van één of twee weken voor
hond en baas. Ze leren samenwerken en verblijven daarvoor
in de hotelfaciliteiten op het
terrein.

Naar huis
Dan komt het mooiste moment:
de hond vergezelt de nieuwe
baas naar huis. KNGF Geleidehonden blijft bij het duo betrokken. Instructeurs bewaken het
welzijn van de hond en cliënten
kunnen met vragen terecht bij de
organisatie. Als de hond de
pensioengerechtigde leeftijd van
ongeveer negen jaar bereikt,
mag hij van zijn welverdiende
rust genieten, al dan niet bij zijn
baas. KNGF Geleidehonden heeft
ondertussen veel nieuwe helden
opgeleid, waaronder misschien
een vervangende hond voor deze
cliënt.

Familie Bogaard, puppypleeggezin

Willem Hendriksen, kennelmedewerker

‘We hebben al zes pups opgevoed. Puppypleeggezin
zijn is verslavend! Elke pup is anders. De ene is
binnen enkele dagen zindelijk, bij de andere duurt
het langer. Als onze pup uiteindelijk naar school
mag, geeft dat veel voldoening. En ja, afscheid
hoort erbij, maar KNGF Geleidehonden begeleidt
ons daar perfect bij. Het gemis wordt verzacht door
de wetenschap dat de hond een mooie carrière
tegemoet gaat bij een fijne baas!’

‘Bij ons in de kennel verblijven gemiddeld 50 tot 60
honden waarvoor wij 24 uur per dag zorgen. We
hebben slaapdiensten, zodat we er zijn als het nodig
is. Iedere dag zijn we druk met het schoonmaken van
de verblijven, het van top tot teen verzorgen van de
honden en het verrichten van ondersteunende
trainingen. We bouwen een band op en spelen ook
met de honden. We leren ze echt kennen.’

‘Pups opvoeden is
verslavend’
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‘We leren ze echt kennen’

Momentopnamen op het terrein en in de kennel
van KNGF Geleidehonden in Amstelveen.

Marianne Dekker, instructeur
‘Het trainen van honden, het begeleiden van cliënten
en het matchen van die twee is maatwerk. Het
mooiste aan mijn baan is dat ik met zowel dieren als
mensen mag werken. Mijn doel is een succesvol team
creëren van hond en geleidehondenbaas. Vertrouwen
is daarbij de sleutel: de hond en de nieuwe baas
moeten op elkaar leren vertrouwen. Het is mijn taak
dat zo goed mogelijk te begeleiden. Telkens als het
lukt, geeft mij dat weer energie.’

‘Vertrouwen is de sleutel’

Yvette Krooder, medewerker
servicebureau Training en Cliëntenzorg
‘Cliënten kunnen met alles bij ons terecht. Van
vragen over het geleidewerk tot adviezen over
hondenbrokken. Wij zijn ook de brengers van goed
nieuws. Wij bellen cliënten die op de wachtlijst
staan met de boodschap dat we een geschikte
match hebben. Vaak is het dan even stil aan de
andere kant van de lijn. Om vervolgens een uiting
van enorme blijdschap te horen!’

‘Vaak is het even stil’
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Onze toptalenten
Ze zijn de toppers in hun klassement. Hoogopgeleid én
gespecialiseerd. Als blindengeleidehond, buddyhond of
assistentiehond, om maar een paar disciplines te noemen.
Onze honden met een missie presenteren zich.

Type:

Blindengeleidehond

Talenten: Behendig leidt hij zijn blinde of slechtziende
baas langs slordig geparkeerde fietsen, vuilnisbakken
en terrassen. Je hoeft deze kanjer maar een commando
te geven en hij vindt de bushalte, de perrontrap en de
informatiebalie. Als dat tenminste geen gevaarlijke
situaties oplevert. Dan weigert de blindengeleidehond
vastberaden en stelt een veilig alternatief voor.
Voor: Blinde en zeer slechtziende mensen
Meer weten?: Kijk op geleidehond.nl/blindengeleidehond

Type:

Assistentiehond

Licht- en liftknoppen bedienen,
lades en deuren openen en weer sluiten.
Maar ook: een pen van de grond oprapen,
helpen met schoenen aantrekken en met
omkleden. Als het moet draait hij zijn baas
om in bed en verzet hij de voetsteunen van
een rolstoel. In de supermarkt pakt hij boodschappen uit de schappen. Deze alleskunner
is kortom thuiszorg, personal shopper en
beste vriend in één.
Voor: Mensen met een lichamelijke
functiebeperking
Meer weten?: Kijk op
geleidehond.nl/assistentiehond
Talenten:
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Type:

Buddyhond kinderen

Talenten: Deze buddy zorgt voor gezelschap,
structuur, vertrouwen en plezier. Kinderen met
een ziekte of handicap moeten leren omgaan
met de beperkingen die ze hebben. Een lieve,
goed opgevoede buddyhond kan hen daarbij
steunen. Gewoon door er te zijn, onbevangen
en vrolijk kwispelend. De kinderen kunnen zich
optrekken aan hun speelmaatje.
Voor: Kinderen met een visuele of
lichamelijke beperking
Meer weten?: Kijk op
geleidehond.nl/buddyhondkind

Type:

Autismegeleidehond

Een vriend bij wie je kunt schuilen als het even te
veel wordt. Aaien, kroelen en weer doorgaan.
De autismegeleidehond ís er voor zijn jonge baas. Want de
wereld kan groot en eng zijn, en behoorlijk intimiderend.
Vooral als je moet opgroeien en je hebt een stoornis in het
autismespectrum. Dan biedt deze kameraad aan je zijde
uitkomst. Met een tuigje zit het kind buitenshuis vast aan de
grote kindervriend. Dat voelt veilig en zorgt voor een groeiend
vertrouwen, waardoor het kind langzaam steeds meer durft.
Voor: Kinderen met een autismespectrum stoornis (ASS)
Meer weten?: Kijk op geleidehond.nl/autismegeleidehond
Talenten:

Meer weten?

Over elke geleidehond hebben we een folder vol praktische informatie waarin we het fenomeen blindengeleidehond, assistentiehond, autismegeleidehond en
buddyhond uitdiepen.
Aanvragen kan via geleidehond.nl/folders

Medische
detectiehonden
Type:

Buddyhond PTSS

Moedige en stoere mannen
en vrouwen hebben tijdens hun werk
bij de brandweer, de politie of het leger
te veel gezien. In gedachten zitten ze
opeens weer midden in heftige
ervaringen, omdat ze door iets worden
getriggerd. De buddyhond voelt dergelijke momenten al opkomen voordat
zijn baas er erg in heeft. Hij duwt zijn
neus vriendelijk tegen zijn baas aan en
haalt hij hem terug uit een herbeleving
of een nachtmerrie.
Voor: (Oud-)geüniformeerden
met een posttraumatische
stressstoornis (PTSS)
Meer weten?: Kijk op
geleidehond.nl/buddyhondptss
Talenten:

Deze speurneuzen snuffelen wat af! Het team van medische detectiehonden bestaat uit cocker spaniels, een
Mechelse herder, een duck tolling retriever en labradors.
Een bont gezelschap, maar al hun neuzen staan dezelfde
kant op. Ze zijn gericht op het detecteren van speciale
geuren. Met hun sublieme reukvermogen verkennen ze de
terreinen van verschillende ziekten en aandoeningen.
Volg hun ontwikkelingen op geleidehond.nl/detectiehond

Workshops
• Maak van uw huishond een hondenheld.

PAWS staat voor Parents Autism Workshop & Support.
Bij dit trainingstraject leren ouders van kinderen met
autisme hoe een speciaal getrainde huishond hun kind
kan helpen.
In de PTSS buddyhond workshop krijgen (oud-)geüniformeerden van defensie, politie of brandweer met een
posttraumatische stressstoornis (PTSS), kennis en
vaardigheden aangereikt om een eigen hond te trainen
als helpende buddy.
Meer informatie op geleidehond.nl/workshops

•
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‘Hij is overal een
graag geziene gast’
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Geleidehondenbaas Sylvana over Arlan

‘Zijn zorgzaamheid
ontroert me’
Ooit was Sylvana heel afhankelijk
van anderen. Dankzij Arlan verloopt
haar leven nu veel soepeler.
Hond en baas maakten zelfs samen
een cruise. ‘Ik kan me niet meer
voorstellen hoe het zonder
geleidehond zou zijn.’
Arlan is het populairste klasgenootje. Hij heeft dan
ook vier poten en een kwispelende staart. Voordat
de les begint, als zijn tuig af is, mag iedereen hem
even knuffelen.
Arlan is de blindengeleidehond van hbo-student
Sylvana. Dagelijks reist hij samen met haar naar
school. Het lijkt lang geleden, maar Sylvana herinnert zich de allereerste keer dat ze met Arlan de
straat op ging nog goed. ‘Je overgeven aan je hond
is een enorme stap. Gelukkig word je daarbij
intensief begeleid door een KNGF-instructeur.’
Tegelijk met drie andere cliënten met een visuele
beperking logeerde Sylvana bij KNGF Geleidehonden.
Ze leerde er omgaan met haar eerste geleidehond.
‘Ik merkte al snel dat Arlan weet wat hij doet en dat
ik hem volledig kan vertrouwen. Hij heeft een fijn
karakter: hij is makkelijk en lief. Daardoor is hij overal
een graag geziene gast. Doorgaans duurt het een half
jaar voordat geleidehond en baas een hecht team
vormen. Voor mij voelde het na een maand al zo.’

Gigantisch verschil
Voordat Sylvana haar geleidehond kreeg, liep ze
met een witte stok over straat. Of arm in arm met

een van haar ouders. ‘Ik was veel afhankelijker van
anderen. Drukke perrons waren een drama: haastige reizigers die tegen m’n stok aanstootten. Die
raakte zelfs eens klem tussen de spaken van een
fiets. Nu gaat alles veel soepeler. Arlan zeilt overal
vlot tussendoor. Een gigantisch verschil! Toen hij
een keer ziek was, moest ik terugvallen op de stok.
Het leek wel of ik het verleerd was. Ik voelde me
extra beperkt en alles ging traag. Nee, ik kan me
niet meer voorstellen hoe het zonder geleidehond
zou zijn.’
Samenwerken met Arlan maakt het leven ook
leuker: ‘We gaan overal samen naartoe. Vorige
zomer hebben we zelfs een fantastische cruise
gemaakt. In alle landen waar het schip aanlegde,
deed Arlan het geleidewerk prima. Terwijl de
omgeving ons totaal vreemd was.’

Supergoed opgeleid
‘Arlan is slim’, vervolgt Sylvana. ‘Hij legt snel verbanden en kent een route na één keer lopen. Wat ik
prettig vind, is dat Arlan mij altijd in de gaten
houdt. Zelfs als hij losloopt in het bos let hij op of ik
nergens tegenaan loop. Dat hoeft niet, want dan is
hij vrij. Maar hij is gewoon altijd zorgzaam. Dat
ontroert me. Hij is gek op mij en ik op hem.’
Heeft Arlan dan niets ondeugends? ‘O jawel. Als we
door de stad lopen en ik geef geen route-aanwijzing,
eindigen we steevast in de kaaswinkel. En in het
park is het lastig hem mee te krijgen als hij een bal
ziet. Maar als hij in tuig is, weet hij dat hij ballen
moet negeren. Dat doet hij feilloos. Hij is echt
supergoed opgeleid!’
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Dankzij hen...

...een schitterend

Geleidehonden
opleiden kan
alleen met de
hulp van onze
vrijwilligers
en donateurs.
Zij ondersteunen
KNGF Geleidehonden
in natura of
financieel. Ontmoet
vijf van deze
bijzondere mensen. Karin steunt via haar
testament

‘KNGF Geleidehonden is zo’n
tastbaar doel’, zegt Karin. ‘Ik kan
met eigen ogen zien wat jullie
doen: goede geleidehonden

‘Zorgvuldig
met mensen
én honden’

KNGF Geleidehonden
ook steunen? Kijk op
geleidehond.nl/steunen
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opleiden voor mensen met een
beperking. Een schitterend
resultaat en een zinvolle bestemming voor mijn geld! Mooi om te
zien hoe mens en dier samenwerken. Je ziet hoeveel plezier
geleidehonden in hun werk
hebben. Als hondeneigenaar
weet ik dat er voor een hond
niets fijners is dan iets samen
doen met de baas. Na een goed
gesprek met jullie adviseur
nalatenschappen, merkte ik dat
KNGF Geleidehonden net zo
zorgvuldig omgaat met mensen
als met honden.
Daarom heb ik jullie opgenomen
in mijn testament én benoemd
als executeur.’

Nico en Michel klussen
op het terrein
Een lamp indraaien, bureaus
verplaatsen of de speeltoestellen van de honden
opknappen. Geen klus is
vrijwilligers Michel en Nico te
gek. Elke woensdag komen ze
naar het KNGF-opleidingsterrein
in Amstelveen om de facilitaire
dienst bij te staan. Weer of
geen weer, ze laten hun gouden
handen wapperen. Met hun
respectabele leeftijd, 75 en 65
jaar, nemen de mannen een
vracht aan ervaring mee het
terrein op. Michel: ‘We worden
echt bij projecten betrokken en
KNGF Geleidehonden doet een
beroep op onze kennis.’ Als de
klusdag erop zit, keren ze moe
maar voldaan naar huis. Nico:
'Altijd is er wel iemand die ons
naroept: "Ontzettend bedankt
dat je er was!" Fijn, maar het
hoeft niet.'

‘Een beroep
op onze kennis’

resultaat!
‘Je kunt
echt meeleven’
Alessandra sponsort
een pup

Milou voedt een pup op
Een stad is toch geen goede plek
voor een hond, dacht Milou.
Ze had dan ook grote twijfels om
een KNGF-pup op te voeden.
Toch besloot ze met haar gezin
de gok te wagen. Eéntje dan, om
te proberen. Wat blijkt? De stad
heeft juist grote voordelen voor

‘Dankbaar werk’
een pup die later geleidehond
wordt. ‘Je kunt hier perfect
oefenen met verkeer, stations en
winkels’, vertelt Milou enthousiast. ‘Inmiddels hebben we
alweer onze vijfde KNGF-hond in
huis. Laatst sprak ik in het bos
een mevrouw met een blindengeleidehond. Ze zei: “Ik ben zó
blij met puppypleeggezinnen zoals
jullie!” Wij leggen de basis voor de
latere geleidehond. Dat kost veel
tijd en energie, maar het is
dankbaar werk. Soms nemen we
een half jaar pauze tussen twee
pups in. Daarna is de volgende
weer van harte welkom.’

‘Dat je mensen meer vrijheid
geeft met de inzet van geleidehonden, vind ik erg mooi. Daar
wil ik graag aan bijdragen’,
vertelt Alessandra.
‘Het volgen van een pup via
sponsoreenpup.nl is een leuke
manier, die ik iedereen kan
aanraden.’
Dit platform geeft toegang tot
het puppydagboek dat laat zien
hoe een pup opgroeit, naar
school gaat en uiteindelijk aan
het werk kan als geleidehond.
Alessandra: ‘Je ziet het jonge
hondje opgroeien en kunt echt
meeleven. Je krijgt geregeld een
update en leest dan wat er
allemaal wordt ondernomen.
Bijvoorbeeld hoe de honden voor
het eerst in de trein oefenen, of
hoe ze reageren op de dieren op
een kinderboerderij. Ik vind het
zo knap wat ze uiteindelijk
allemaal kunnen.’

John zet zich in als
ambassadeur
‘Niels heeft mijn wereld duizend
keer zo groot gemaakt’, vertelt
John. ‘Ik ben door mijn PTSS
mensenschuw geworden, terwijl
ik van nature graag met mensen
omga. Dankzij mijn buddyhond
Niels durf ik weer contact te
leggen. Ook zorgt Niels ervoor
dat ik beter met mijn angststoornissen overweg kan.
KNGF Geleidehonden heeft mij zo
goed geholpen met Niels dat ik
graag wat terug wilde doen.’
Als KNGF-ambassadeur komt
John op allerlei plekken om de
toehoorders zijn verhaal en dat
van alle geleidehonden te

‘Confronterend,
maar leuk!’
vertellen. Van ambtenaren op
een ministerie tot leerlingen op
een basisschool: iedereen mag
weten wat Niels voor hem
betekent. ‘Vooral scholieren vind
ik boeiend, omdat ze heel directe
vragen aan mij stellen. Confronterend, maar leuk!’ En wat vindt
Niels eigenlijk van alle ambassadeursklussen? ‘Die vindt het
heerlijk om overal met mij mee
naartoe te gaan.’
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Feiten & cijfers
• Nederland telt ±

800
blindengeleidehonden
• Instructeurs leggen wekelijks
gemiddeld 105 km af
tijdens trainingen
• Na 2 jaar training gaat een
geleidehond aan de slag
• Er zitten ± 70 honden
tegelijk op school
• Meer dan 200

puppypleeggezinnen

voeden een KNGF-pup op.
Belangeloos! Al met al kunnen
we rekenen op de hulp van

Hé, een kat!

Bezoekers van de KNGF-kennel reageren verbaasd als ze
kennelkat Sofie zien. Zij is speciaal aangesteld voor een
belangrijke taak: toekomstige geleidehonden laten wennen
aan katten. Geleidehonden moeten immers hun
toekomstige baas veilig over straat leiden. Afgeleid raken
door een kat, of er achteraan gaan, is uit den boze.

Beleef
het zelf!

honderden vrijwilligers
• Jaarlijks zijn er

2.500 bezoeken aan
pleeggezinnen
• Wekelijks gaat er bij ons
± 125 kg voer doorheen

Tip!

Samen met hun geleidehond
of pleegpup geven onze
ambassadeurs graag
een presentatie, gastcollege
of lezing.
geleidehond.nl/
ambassadeur

Aaibaar!

Bekijk onze schattige pups
op Instagram:
@kngfgeleidehonden

Zelf ervaren hoe het is om
met een geleidehond te
lopen? Bezoek dan onze
Beleving. Tijdens een
virtual reality tour leidt
blindengeleidehond Nova
u door het drukke
Amsterdam. Kijk voor
meer informatie op
geleidehond.nl/beleving.

Tijdlijn
30 september:
prinses Juliana
opent de
NGF wordt
NGF-school.
KNGF.

1935
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KNGF-pups
worden
voortaan
geboren bij
fokgastgezinnen
thuis.

1953 1985
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De eerste
autismegeleidehonden gaan
De eerste
naar kinderen
KNGF-pups
met een autisme
slagen voor
hun opleiding. spectrumstoornis.
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