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NOOIT MEER

ZONDER GELEIDEHOND

De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds KNGF Geleidehonden - heeft tot doel de mobiliteit en
zelfstandigheid van mensen met een visuele of andere beperking
te bevorderen. Met deze brochure willen wij u informeren over de
organisatie KNGF Geleidehonden en over de belangrijke rol die
blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden
en buddyhonden in het leven van hun baas vervullen.

Het opleiden van deze bijzondere honden is
kostbaar en alleen mogelijk met uw steun.
Wilt u bijdragen aan een vrij, zelfstandig
en mobiel leven voor mensen met een
beperking? In deze folder vindt u diverse
manieren om ons te steunen. Uiteraard
staan wij ook open voor uw eigen ideeën.
Als u na lezing van de brochure nog vragen
hebt, kijkt u dan eens op onze website,
stuur een e-mail of neem telefonisch
contact op. Wij staan u graag te woord.
Een boodschap doen, een eindje wandelen
of naar je werk gaan. Het zijn dagelijkse
handelingen waar de meeste mensen
niet bij stilstaan. Als je een ernstige
handicap hebt, moet je dat wel. Gaan en
staan waar en wanneer je wilt, is minder
vanzelfsprekend. Dikwijls moet je geduldig
wachten tot een ander tijd heeft om met

je mee te gaan. Er zelf op uit gaan is een
vermoeiende en tijdrovende bezigheid als
je met een taststok loopt, in een rolstoel zit
of een psychische stoornis hebt.
Met de hulp van een speciaal opgeleide
hond van KNGF Geleidehonden kan ook
iemand met een fysieke beperking of
een psychische stoornis zelfstandig op
pad. Een geleidehond heeft altijd goede
zin én tijd om mee te gaan. Zijn baas is
veel minder afhankelijk van de hulp van
anderen. Dankzij zijn KNGF-hond kan hij op
ieder ogenblik zeggen: ‘Ik ga op pad!’
Elke KNGF-hond heeft zijn eigen
specialiteit. Een blindengeleidehond is
opgeleid om zijn baas vlot door het verkeer
en over straat te leiden, zonder ergens
tegenop te botsen. De assistentiehond

‘Zonder geleidehond zijn de dagelijkse
dingen gecompliceerder, minder
vanzelfsprekend. Je moet meer
nadenken over hoe je de dingen
aanpakt. En soms moet je iets laten
omdat het te lastig is. Zonder hond
voel ik me dus veel gehandicapter.’
Ruud van den Bercken

helpt zijn baas met veel dagelijkse
handelingen, zoals het openen van laden
en deuren en het brengen van spullen.
De autismegeleidehond geeft een kind
vertrouwen en veiligheid, waardoor het
hele gezin bewegingsvrijheid krijgt.
Een buddyhond schenkt zijn baas
onvoorwaardelijke steun, waardoor
bijvoorbeeld oud-militairen uit hun
isolement komen. Voor al deze baasjes
geldt dat hun KNGF-hond voor hen
een geweldig mobiliteitsmiddel is,
maar ook een trouwe kameraad en
een echte contactmaker. Veel van onze
geleidehondenbazen hebben het gevoel
dat ze er sinds de komst van de hond weer
helemaal bijhoren en volledig meedoen
in de maatschappij. De meest gehoorde
uitroep van mensen met een geleidehond
is dan ook: ‘Nooit meer zonder!’

‘Ik ben nu niet meer die zielige, blinde vrouw. Dankzij mijn geleidehond
ben ik iemand die het goed voor elkaar heeft’

Boere
Hilda Pruijs,Martine
doofblinde
geleidehondgebruiker

VAN PUP TOT PROFESSIONELE HOND
EEN EIGEN FOKPROGRAMMA
Sinds 1935 heeft KNGF Geleidehonden
duizenden geleidehonden opgeleid en
kosteloos ter beschikking gesteld aan
blinde en slechtziende mensen. Ooit
werden asielhonden en afdankertjes
van particulieren omgeschoold tot
geleidehond. Dat ging zo’n vijftig
jaar geleden meestal goed, maar de
maatschappij, het verkeer en het profiel
van mensen met een geleidehond is
drastisch veranderd. De hond die het in de
huidige tijd tot geleide- of assistentiehond
wil brengen, moet van goede huize komen.
Om verzekerd te zijn van de allerbeste
honden voor deze taken en voldoende
aanbod van geschikte honden te hebben,
fokt KNGF Geleidehonden vrijwel alle pups
zelf. Het is belangrijk dat onze honden

een uitstekende gezondheid, goede
intelligentie en het juiste karakter voor hun
werk hebben. De meest geschikte rassen
hiervoor zijn labrador retrievers, golden
retrievers en Duitse herders of kruisingen
van deze rassen.

HET EERSTE JAAR
De eerste zeven weken na de geboorte
brengen onze pups door bij hun moeder
in het fokgastgezin. Dit gezin verzorgt
en socialiseert de pups totdat ze oud
genoeg zijn om het nest te verlaten. De
opvoedingstaak wordt dan overgenomen
door een andere belangrijke groep
vrijwilligers: het puppypleeggezin. Dit gezin
staat een jaar lang klaar voor de verzorging,
opvoeding en verdere socialisatie van de
jonge hond. Een toekomstige geleidehond

leert commando’s zoals ‘zit’, ‘af’ en
‘blijf’ en moet direct komen als de baas
hem roept. Hij leert zich overal netjes
te gedragen. Verder moet een KNGFhond een stabiele, betrouwbare hond
zijn die zich niet snel van de wijs laat
brengen. Pleeggezinnen nemen de pup
daarom overal mee naar toe, zodat hij als
volwassen hond niet snel onder de indruk
is. Zonder deze cruciale basis is het lastig
een hond op te leiden tot betrouwbare,
goede geleidehond, assistentiehond of
buddyhond.

Na een jaar neemt het puppypleeggezin
afscheid van de hond en komt hij naar de
geleidehondenschool. Natuurlijk is het
afscheid nemen van de jonge hond moeilijk
voor pleeggezinnen. Toch doen zij dit met
liefde, omdat ze graag willen dat ‘hun’ pup
de steun en toeverlaat wordt van iemand
met een handicap. Met dat doel zijn ze
immers aan hun taak begonnen. Sommige
gezinnen voeden om die reden jaren
achtereen toekomstige geleidehonden op.

‘Ik zou het vreselijk vinden altijd
afhankelijk te zijn van anderen. Daarom
vind ik het zo fijn dat “onze” pups een
steentje bijdragen aan het zelfstandig
maken van mensen met een beperking.’
Janneke Bulk, puppypleeggezin

DE OPLEIDING
Op school leert de hond concreet
het vak van blindengeleidehond,
autismegeleidehond, assistentiehond of
buddyhond. De inhoud en duur van de
opleiding verschilt per type hond.

DE BLINDENGELEIDEHOND leert zich gedragen
alsof hij twee meter hoog en één meter
breed is. Zo kan hij samen met zijn baas
overal moeiteloos langs. Hij leert hindernissen omzeilen en de meest optimale route
te kiezen. Bij een wegversperring zoekt de
hond zelfstandig een alternatief, om daarna
de oorspronkelijke route weer op te pakken.
Hij moet hierbij dus zelf nadenken. Een
blindengeleidehond leert verder om zijn
baas op commando naar bijvoorbeeld een
trap, deur of balie te brengen. Hij leert nog
iets unieks; het weigeren van een commando in noodsituaties. Zegt de baas bijvoor-

beeld dat hij moet doorlopen terwijl ze op
de rand van het perron staan, dan weigert
de hond dit. Hij draait voor zijn baas langs
en neemt hem mee, weg van het gevaar.
Om de hond klaar te stomen voor deze
pittige taak, gaat hij zes tot acht maanden
naar school.

DE ASSISTENTIEHOND helpt bij dagelijkse
handelingen die de baas anders veel
moeite, pijn of energie kosten. Bijvoorbeeld
het openen van laden en dingen van de
grond rapen. Om dit te leren, zit de hond
eerst zo’n drie tot vier maanden op school,
daarna gaat de training door bij de assistentiehondenbaas thuis. Deze hond wordt
‘op maat’ getraind, omdat de handicap per
baas enorm verschilt, evenals het (aangepaste) huis waar de hond zijn werk gaat
doen.

DE AUTISMEGELEIDEHOND is opgeleid om

DE BUDDYHOND biedt steun aan kinderen

jonge kinderen met autisme buitenshuis te
begeleiden. Deze rennen soms onverwacht
weg op straat, waardoor de ouder het
kind steeds moet vasthouden. Dat geeft
veel stress bij beiden. Door het jongetje
of meisje met een tuigje aan de hond te
koppelen, voorkomt de hond dat het kind
kan ‘uitbreken’. Vaak verdwijnt hierdoor
het uitbreekgedrag helemaal. De hond
heeft daarnaast vaak een positieve invloed
op het gedrag van het kind. Het gezin
kan dankzij de hond, vaak na jaren van
isolement, de deur weer uit. Voor deze taak
worden zeer sociale honden uitgezocht. De
basisopleiding duurt circa twee maanden
en wordt aangepast aan de individuele
gezinssituatie.

of volwassenen met een beperking
of stoornis. Zij hebben baat bij een
sociale, stabiele en goed opgevoede
hond. Aan die voorwaarden voldoen
onze buddyhonden. We kiezen hiervoor
vaak honden uit die hun opleiding als
blindengeleidehond net niet halen, maar
wel veel prettige eigenschappen hebben.
Op deze manier kunnen we hen alsnog
een zinvolle rol in de maatschappij geven.
Ook leiden we speciale buddyhonden op
voor (oud-)geüniformeerden met PTSS
(posttraumatische stressstoornis). Een
hond biedt onvoorwaardelijke vriendschap
en kan bijdragen aan het zelfvertrouwen en
de zelfstandigheid van hun baas, iets waar
deze mensen grote behoefte aan hebben.
Na een korte schooltijd, kan de buddyhond
zijn taak uitvoeren.

‘Tot vorig jaar moest ik alles aan andere
mensen vragen: “Waar is de treindeur?
Waar is de ov-paal om uit te checken?”
Nu brengt Nyla me daar moeiteloos
heen. Heerlijk. Het ontroert me nog
elke dag wat ze allemaal voor me doet.’
Larissa Klaasen

‘Ik liep van een talud af, zó de sloot in! Ik kon er uitkomen, maar met
mijn geleidehond is zoiets me gelukkig nooit meer overkomen.’

Albert Wester

NAAR DE NIEUWE BAAS
Als de hond zijn taak beheerst, wordt
er een baas voor hem geselecteerd uit
de wachtlijst. Hond en baas moeten
perfect bij elkaar passen om te komen
tot een soepele samenwerking. Is de
match gemaakt, dan gaan hond en baas
samen enkele weken in opleiding. Bij
KNGF Geleidehonden in Amstelveen, of
thuis, afhankelijk van het type hond en
de persoonlijke omstandigheden van de
baas. Na deze periode kan de baas het
hele werkzame leven van zijn hond rekenen
op nazorg en ondersteuning van KNGF
Geleidehonden. In noodgevallen dag en
nacht.

KNGF-HONDEN GAAN OOK MET PENSIOEN
Een geleidehond doet zijn werk met
veel plezier. Niettemin heeft hij recht op

pensioen. Een exacte leeftijd is hiervoor
niet te geven, omdat die afhankelijk is
van verschillende factoren, zoals de
gezondheid van de hond, zijn energie en of
hij zijn werk nog leuk vindt. De gemiddelde
leeftijd waarop onze honden met pensioen
gaan, ligt rond de acht, negen jaar. Na zijn
pensionering mag de hond bij zijn baas
blijven. Ook als deze een nieuwe geleide- of
assistentiehond krijgt. Als houden geen
optie is, wordt een goed tehuis voor de
hond gezocht, waar hij kan genieten van
zijn oude dag.

SOCIAAL DOEL
De eisen waaraan een KNGF-hond moet
voldoen om zijn belangrijke taak te kunnen
vervullen, zijn hoog. Niet iedere hond die
voortkomt uit het fokprogramma voldoet
aan alle voorwaarden. Als een loopbaan

‘Aron houdt mij continu in de gaten. Als ik plots in paniek raak in een
winkel of een drukke omgeving, brengt hij me naar een rustige plek.
Ik kan Aron vertrouwen, ik weet dat hij er voor me is.’
Veteraan Jeffrey

als blindengeleide-, autismegeleide-,
assistentie- of buddyhond niet mogelijk
blijkt, dan wordt de hond ter adoptie
aangeboden. Soms kan hij dan terecht bij
zijn voormalige puppypleeggezin. Is dat
niet haalbaar, dan is er een lange wachtlijst
van mensen die met alle plezier een
gewezen KNGF-hond willen adopteren.
Zij komen graag in aanmerking voor zo’n
goed opgevoede hond.

KNGF CAMPUS: KRAAMKAMER VAN INNOVATIE
KNGF Campus is een apart instituut voor
hond en wetenschap onder de vlag van
KNGF Geleidehonden. Hier wordt de kennis
die de organisatie in de afgelopen tachtig
jaar heeft verworven, gebundeld en voor
innovatieve projecten ingezet. Zo beweegt
KNGF Geleidehonden mee met de snel
veranderende wereld en kunnen we het
voortouw nemen bij bepaalde ontwikkelingen. Deze ‘denktank’ werkt aan diverse
projecten, van onderzoek naar de inzet
van nieuwe soorten zorghonden, tot aan
technische ontwikkelingen als aanvulling
op de geleidehond.
www.geleidehond.nl/campus

UW STEUN GEEFT VRIJHEID EN MOBILITEIT
Geen ander mobiliteitsmiddel biedt
mensen met een beperking zoveel
onafhankelijkheid en vrijheid als een
geleidehond. Dankzij deze bijzondere
honden kunnen ook zij deelnemen aan
het sociale en maatschappelijke leven.
Een KNGF-hond is een kostbare hond. Met
het fokken, verzorgen, opvoeden, opleiden
en de nazorg is veel geld gemoeid.
Slechts voor een deel van de honden
ontvangen wij een beperkte vergoeding
van de zorgverzekeraars. Wij zijn daarom
grotendeels afhankelijk van giften,
nalatenschappen en sponsoring. Uw hulp
is daarom hard nodig en erg welkom!
We zetten de mogelijkheden om ons
te steunen voor u op een rij. Voor meer
informatie kunt u onze website raadplegen.

Of gebruik de antwoordkaart in deze
brochure. Natuurlijk mag u ook een
e-mail sturen contact met ons opnemen
via filantropie@geleidehond.nl of
tel. 020-4969333.

DONATEUR WORDEN
U kunt donateur worden en ons steunen
met een door u gekozen bedrag. De meest
efficiënte en gunstige manier om dat te
doen is via machtiging. Zo hoeft u nergens
meer aan te denken en zijn wij verzekerd
van uw structurele bijdrage. Wilt u ons
structureel via een machtiging steunen?
Dat kan eenvoudig via de website of door
de antwoordkaart uit deze brochure op te
sturen.
Natuurlijk zijn wij ook blij met een
eenmalige gift. U kunt het bedrag
van uw keuze overmaken op IBAN
rekeningnummer NL81 INGB 0000 275400
t.n.v. KNGF Geleidehonden te Amstelveen
of via onze website.
www.geleidehond.nl/doneren

ADOPTEER EEN PUP

EXCLUSIEVE ADOPTIE VAN EEN PUP

DE SPAARACTIE

Voor € 7,50 per maand kunt u symbolisch
een pup adopteren. Wij houden u
dan maandelijks op de hoogte van de
belevenissen van ‘uw’ pup via een digitale
nieuwsbrief en u kunt online zijn fotoalbum
bekijken in het pupdossier. U volgt de pup
vanaf zijn geboorte tot het moment dat
hij aan het werk gaat bij zijn baas. Op de
website vindt u alle informatie en kunt u
een keuze maken uit de te adopteren pups.
Een adoptiepup aan iemand cadeau geven,
kan ook.
www.adopteereenpup.nl

Wilt u worden betrokken bij de vorderingen
van uw ‘eigen’ geleidehond in spe? Dat kan
via de exclusieve adoptie van een pup. Voor
€ 5.000 staat u garant voor alle kosten van
het eerste jaar van een toekomstige geleidehond. U kunt ons nog meer helpen door
alle kosten van een geleidehond voor uw
rekening te nemen. Van pup tot pensionering bedragen de kosten € 35.000.
Tegenover zo’n bijzondere adoptie staan
natuurlijk bepaalde privileges. U mag
zelf een naam voor de hond bedenken.
Wij houden u op de hoogte van de
vorderingen van uw pupil en u zult hem
ontmoeten. U krijgt een rondleiding op ons
opleidingscentrum en een demonstratie.
www.geleidehond.nl/sponsorpup

Hebt u alles al en vraagt men toch wat u
wilt hebben voor uw verjaardag, jubileum
of de opening van de nieuwe zaak? Dan
kan een spaaractie een sympathiek
alternatief zijn. In plaats van bloemen
of een tegoedbon vraagt u een donatie
voor KNGF Geleidehonden. U kunt ook
een sponsorloop organiseren waarvan
de opbrengst ten goede komt aan onze
honden. Om van uw spaaractie een
succes te maken, kunnen wij verschillende
materialen toesturen. Desgewenst zal
een van onze “ambassadeurs” met een
geleidehond langskomen om het startschot
te geven, een presentatie te verzorgen of
het geld persoonlijk in ontvangst te nemen.
Neem contact met ons op voor meer
ideeën.
www.geleidehond.nl/spaaractie

‘Op een bepaalde leeftijd heb je alles wat je wilt. Ik hoef geen
cadeaus voor mezelf. Ik heb liever een donatie voor een goed doel.
KNGF Geleidehonden vind ik een ontzettend goed doel.’
Francoise van der Wiel, donateur

MOBIELTJES EN CARTRIDGES INZAMELEN

PERIODIEK SCHENKEN

Heeft u lege cartridges of oude mobiele
telefoons? Wij ontvangen ze graag! Voor
iedere telefoon of cartridge ontvangen wij
een vergoeding. Bovendien ontziet u het
milieu, omdat de telefoons en cartridges
worden gerecycled. Wilt u de lege
cartridges van uw bedrijf, vereniging of
school inzamelen, dan kunt u hiervoor een
handige verzamelbox aanvragen.
www.geleidehond.nl/inzamelactie

Een periodieke schenking die u laat
vastleggen in een onderhandse akte
kan u veel belastingvoordeel bieden.
In tegenstelling tot losse giften is een
periodieke schenking die u voor tenminste
vijf jaar vastlegt, in zijn geheel fiscaal
aftrekbaar. De belastingdienst betaalt
dus een deel van uw schenking.
Een volmachtformulier vindt u op de
website. Of vraag er een aan via de
antwoordkaart in deze folder.
www.geleidehond.nl/schenken

ONZE WEBSHOP
Voor een origineel cadeau kunt u terecht
bij onze webshop. Knuffels, kaarten,
T-shirts of een grappige paraplu; er is keus
genoeg. U komt goed voor de dag bij de
ontvanger en met uw aankoop steunt u
onze organisatie. Het volledige aanbod
vindt u op onze website.
www.geleidehond.nl/webshop

‘Mijn vader werd blind door een hersentumor. Hij zou een geleidehond krijgen,
maar stierf voor het zover was. Nu ben ik donateur van KNGF Geleidehonden
omdat ik blinde mensen zo gun wat voor mijn vader te laat kwam.’

mevrouw J. Bekkers, donateur

FONDS OP NAAM

NALATEN EN EXECUTEURSCHAP

Door een fonds op naam te stichten, kunt
u aan uw schenking een specifieke, door
u te kiezen, bestemming geven die binnen
onze doelstelling valt. Bijvoorbeeld: de
opleiding van een blindengeleidehond.
Of u kiest juist voor het steunen van
de autismegeleidehond of een bepaald
project van KNGF Campus. U verbindt
dan uw naam aan KNGF Geleidehonden.
Deze vorm van schenken biedt u fiscale
voordelen. Het kan hierbij zowel om een
eenmalige als een periodieke schenking
van minimaal € 25.000 gaan. Dit kan bij
leven of via testament.
www.geleidehond.nl/fondsopnaam

Een heel bijzondere manier om ons
te steunen, is onze organisatie in uw
testament opnemen. U kunt ons in uw
nalatenschap laten delen door KNGF
Geleidehonden aan te wijzen als (mede)
erfgenaam. Of u besluit een legaat voor
onze organisatie op te nemen in uw
testament. U laat dan een vastgesteld
bedrag of bepaalde goederen na. Ook kunt
u KNGF Geleidehonden onder bepaalde
voorwaarden benoemen als executeur.
Voor welke manier u ook kiest, u zorgt

ervoor dat mensen met een beperking
zelfstandig en mobiel door het leven
kunnen met een speciaal opgeleide hond.
Onze organisatie is vrijgesteld van het
betalen van erfbelasting. Uw erfenis
kan dus volledig worden ingezet voor
de opleiding van geleidehonden. Meer
informatie vindt u op onze website. U kunt
ook de folder over nalaten aanvragen. Wilt
u liever een persoonlijk gesprek, belt u dan
gerust voor een afspraak.
www.geleidehond.nl/nalaten

UW GIFT WORDT GOED BESTEED
KNGF Geleidehonden is door de fiscus
aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’(ANBI). Giften aan een ANBI
kunnen aftrekbaar zijn van het belastbaar
inkomen, waardoor de fiscus deels
meebetaalt aan uw gift. Bovendien is
onze organisatie als ANBI vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting waardoor uw
gift volledig benut kan worden voor de
doelstelling.
KNGF Geleidehonden is in het bezit van
het CBF-keur. Dit stempel van goedkeuring
wordt afgegeven door het Centraal Bureau
Fondsenwerving aan goede doelen die
voldoen aan de door hen gestelde criteria.
Hiervoor wordt controle uitgeoefend op
de bedrijfsvoering, de inkomende gelden,
de besteding ervan en de financiële
verslaglegging.

KNGF Geleidehonden is de enige
zorghondenopleider ter wereld met twee
ISO-certificeringen; de ISO voor Zorg en
Welzijn en de ISO 9001, Met deze brede
certificering kan iedereen erop vertrouwen
dat de gehele dienstverlening op orde is en
van een gedegen kwaliteit.

VRIJWILLIGER WORDEN
Wilt u graag uw handen uit de mouwen
steken voor onze honden? Word dan
vrijwilliger! U kunt zich aanmelden
als puppypleeggezin. Als u aan de
voorwaarden voldoet, krijgt u een jaar
lang een pup in huis. Onder begeleiding
zorgt u voor de opvoeding, socialisatie
en onbezorgde ‘hondenjeugd’ van een
toekomstige geleidehond. Vraag de
speciale folder ‘Puppypleeggezin, iets
voor u?’ aan of bezoek onze website
voor meer informatie. Van tijd tot tijd
hebben wij ook andere werkzaamheden
waarbij wij de hulp van vrijwilligers
goed kunnen gebruiken. Actuele
vrijwilligersvacatures vindt u op de
website.
www.geleidehond.nl/vrijwilliger

ANTWOORDKAART
JA, IK WORD DONATEUR VAN KNGF GELEIDEHONDEN.
Machtiging:
€ 5,per maand

€ 10,-

€ 25,-

per kwartaal

€ 50,per half jaar

€

(ander bedrag)

per jaar

eenmalig

Ja, ik wil meer weten over het steunen van KNGF Geleidehonden
Achternaam		M/V
Voorletters
Straat
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum

IK ONTVANG GRAAG
MEER INFORMATIE OVER:
Periodiek schenken (volmacht)
Exclusieve adoptie van een
toekomstige geleidehond
Fonds op naam
Nalaten
Puppypleeggezin

Rekeningnummer
Handtekening

U KUNT DEZE ANTWOORDKAART IN EEN ENVELOP OPSTUREN NAAR:
KNGF GELEIDEHONDEN
Stuur deze bon in een gesloten envelop naar:
ANTWOORDNUMMER 570
KNGF Geleidehonden , Antwoordnummer 570, 1180 WB Amstelveen
1180 VB AMSTELVEEN
(Een postzegel is niet nodig, maar mag natuurlijk wel)

KNGF Geleidehonden
2016
Postadres
Postbus 544
1180 AM Amstelveen
Bezoekadres
Amsteldijk Noord 42
1184 TD Amstelveen
Telefoon: 020 – 496 93 33
Fax: 020 – 496 57 76
E-mail: info@geleidehond.nl
Website: www.geleidehond.nl
IBAN: NL81 INGB 0000 275400

