EEN BLINDENGELEIDEHOND
EEN VRIENDSCHAP
DIE ERGENS TOE LEIDT

Sinds 1935 heeft KNGF Geleidehonden duizenden
geleidehonden opgeleid. Dat zijn heel veel blinde
en slechtziende mensen die weer een vrij en
onafhankelijk leven leiden. Die bijvoorbeeld weer naar
hun werk kunnen gaan of studeren zonder afhankelijk
te zijn van de welwillendheid en tijd van anderen.
Toch heersen er nog veel vooroordelen over een
geleidehond. Over de verzorging bijvoorbeeld of de
gevolgen voor iemands privéleven. Natuurlijk, een geleidehond biedt lusten en
lasten. Maar een geleidehond kan vooral de weg openen naar meer vrijheid en
zelfstandigheid. In deze folder leest u wat een geleidehond voor u kan betekenen.

VAN A NAAR B
Blindengeleidehonden zijn speciaal opgeleide
honden die de taak hebben hun baas op een zo’n
veilig mogelijke manier van A naar B te leiden.
Tijdens het lopen vermijden zij obstakels en
zoeken ze een vrije doorgang voor hun baas. Een
geleidehond kan voor u een trouwe vriend, steun
en toeverlaat zijn die u nooit meer wilt missen.
Om zeker te zijn van de beste honden, fokt KNGF
Geleidehonden vrijwel alle honden zelf. Het gaat
daarbij vooral om labradors, al dan niet gekruist
met een golden retriever of Duitse herder. Deze
honden zijn werklustig, intelligent en hebben een
zachtaardig en stabiel karakter.

‘Dankzij mijn geleidehond heb ik mijn vrijheid terug.
Zonder Oske durfde ik niet eens naar buiten.’
Anouk Bommelijn

SAMEN EEN TEAM
Elke blindengeleidehond krijgt een intensieve
opleiding. Hij leert rekening houden met één
meter breedte en twee meter ruimte in de hoogte.
Zo kan hij zijn baas veilig langs en onder elk
obstakel door leiden. Maar de geleidehondenbaas
moet zelf de route kennen en zijn hond met
commando’s sturen. Hond en baas vormen
samen een hecht team. Daarom besteedt KNGF
Geleidehonden veel aandacht aan het zoeken van
een hond die bij u past.
Als de grootste en oudste geleidehondenschool
in Nederland, beschikken wij over een ruim
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KIEZEN VOOR EEN GELEIDEHOND
De keuze voor een geleidehond heeft ook consequenties waar u goed
over moet nadenken. Zo blijft een hond een hond en is dus wel eens
ondeugend. Bovendien kost de komst en verzorging van een hond
tijd en energie. Maar voor de meeste geleidehondenbazen wegen de
voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. Denk aan:

• Met een geleidehond heeft u veel meer mogelijkheden om de wereld
te ontdekken.

• Lopen met een hond voelt minder eenzaam en is vaak de aanleiding
tot plezierig contact met anderen.

• Blinden en zeer slechtzienden kunnen kosteloos een geleidehond tot
hun beschikking krijgen. Ook de begeleiding en nazorg zijn kosteloos.

• Ook vergoeden de zorgverzekeraars deels de verzorgingskosten van
de hond.

‘Nyla en ik vliegen
overal naar toe:
school, sport en mijn
ambassadeurswerk. In
razend tempo, niemand
kan ons bijhouden. Zo
fijn dat dat nu zonder
taststok kan.’
Larissa Klaassen
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MEER WETEN OF ZELF ERVAREN?
Wilt u meer weten over de geleidehond? Vraag dan uitgebreid digitaal
voorlichtingsmateriaal aan of bezoek één van onze informatiemiddagen.
Tijdens deze middagen kunt u horen en ervaren hoe het is om met
een geleidehond te lopen. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.geleidehond.nl. Mailen kan natuurlijk ook: info@geleidehond.nl
of bel tijdens kantooruren 020-496 93 33.

