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JAARVERSLAG 2018 

HONDEN OVERHANDIGD IN  2018: 

GELEIDEHONDEN OVERHANDIGD AAN PERSONEN MET EEN VISUELE BEPERKING : 4 

 

 Ouigo bij Joëlle  

 Pax bij Gudrun  

 Pepper bij Rudi   

 Porthos bij Sacha  
 

HONDEN GEPLAATST MET EEN ANDERE JOB: 3 

 Quatro bij Jan (Syndroom van Asperger)  

 Néo bij Jan en zijn familie (Instellingshond) 

 Paris bij Tijl (buddy dog)   
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HONDEN IN OPLEIDING BIJ SCALE DOGS EIND 2018 :6 

 

 Pickels (zwarte labrador) 

 Popsy (zwarte labrador) 

 Quiqo (zwarte labrador) 

 Qaly (witte zwitserse herder) 

 Qas (zwarte labrador) 

 Quamiel (blonde labrador) 
 
 

HONDEN AAN HET EINDE VAN HUN OPLEIDING: 1 

 

 Marnie (zal begin 2019 geplaatst worden) 
 

HONDEN DIE BEGIN 2019 GEPLAATST ZULLEN WORDEN ALS AUTISME HOND 

(TEAM TRAINING): 2 

 Pegase   

 Qiva    

 

HONDEN MEDISCH GOEDGEKEURD DIE BEGIN 2019 AAN HUN OPLEIDING 

BEGINNEN: 2 

 Quiero 

 Qino 

 

AFGEKEURDE HONDEN IN 2018: 5 

 Queeny (gedrag) 

 Peanuts (gedrag) 

 Pepsy (gezondheid) 

 Qito (gezondheid) 

 Qookie (gezondheid) 
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PUPS GEKOCHT IN  2018 : 13 

 Rambo – labrador retriever (gastgezin: Vanessa Hichter) 

 Rothko – labrador retriever (gastgezin: Marine Delvigne) 

 Ruby – labrador retriever (gastgezin: Jochem Poesen) 

 Ripsy – Labrador retriever (gastgezin: Perrine Leman Bette) 

 Ringo – labrador retriever (gastgezin: Paul Van de Steen) 

 Réa – labrador retriever (gastgezin: Pierre de Cannart) 

 Roméo – labrador retriever (gastgezin : Tim Robinson) 

 Rinka – berger blanc suisse (gastgezin: Claudia Cammaert) 

 Radja  – berger blanc suisse (gastgezin : Michèle Lebrun) 

 Romi – labrador retriever (gastgezin : Suzanne Moreau) 

 Rio – labrador retriever (gastgezin : Véronique Vandersmissen) 

 Red – labrador retriever (gastgezin: Karine Henin) 

 Rick – labrador retriever (gastgezin : Marie Wastchenko) 

 

 

PURPOSE DOGS 

De vzw Purpose Dogs werd in februari 2018 officieel opgericht. Om het aantal geslaagde 

pups te verhogen werkt Purpose Dogs samen met de fokprogramma’s van andere 

opleidingscentra voor assistentiehonden (CESECAH, The Seeying Eyes, Guide Dogs National 

Breeding Center…), waar de beste ouderdieren worden geselecteerd om een nieuwe 

populatie met minder genetische problemen uit te bouwen. Scale Dogs heeft in 2018 al drie 

puppy’s van Purpose Dogs mogen ontvangen: Red, Rick en Rambo.  

 

WACHTLIJST KANDIDATEN MET EEN VISUELE BEPERKING EIND 2018 

Eind 2018 telde onze wachtlijst : 

 9  personen waarvan de kandidatuur goedgekeurd werd 

 7 personen waarvan het dossier nog niet afgerond werd 
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SAMENWERKING MET  DYADIS  

Zoals de vorige jaren heeft Scale dogs nog steeds de werkings-en onderhoudskosten van het 

centrum gedeeld met de vzw Dyadis die hulphonden opleidt voor personen met een 

motorische beperking.   

 

EVOLUTIE VAN DE HONDENSCHOOL 

In 2018 telde de hondenschool  140 nieuwe leden wat goed was voor een bedrag van  te 

14.000€ euro aan giften.  

 

PAWS: PROGRAMMA VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET AUTISME 

In 2018 heeft Scale Dogs, in samenwerking met Dyadis, 1 serie  "PAWS" workshops 

georganiseerd . 

 

SPONSORS 

 

 In 2018 hebben wij onder andere kunnen rekenen op de steun van de volgende 
sponsors :   

 Hill’s Pet Foods (hondenvoeding) 

 Nationale lotterij, notre partenaire depuis de nombreuses années 

 Kiwanis Bruxelles Scale (gedeeltelijke sponsoring van Ouigo, geleidehond van Joëlle) 

 MIVB (gratis abonnementen voor onze instructrices) 

 De familie Heldring – Van Rijckevorsel 

 Rotary Club Sociale Werken  

 De vrijwilligsters die op Footfest 2018, georganiseerd door de Europese School in 
Brussel, Scale Dogs hebben vertegenwoordigd  

 Roxane, gastgezin van Pyla, organiseerde een wijn verkoop ten voordele van Scale 
Dogs 

 De Charity Bazar van NATO 

 Onze vrijwilliger Linda Stichelmeyers heeft verschillende verkopen ten voordele van 
Scale Dogs 

 Paul Possemiers, Severine D’Hondt, Francesco en Simonetta Galucci : ter gelegenheid 
van hun verjaardag organiseerden zij een feestje ten voordele van Scale Dogs 

 Rotary Club Bornem 
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 De Koning Boudewijn Stichting 

 Gazet LE SOIR 

 De "Biennale de sculpture de Lasne" georganiseerd door Mr Michel Neuwels 

 Mevrouw Susan Schiphorst 

 Bruxelles Iris Lions Club (sponsoring Popsy) 

 Succulent bvba (bier Meiske van de Streek) 

 Het Fonds Pierre & Christiane Magdelyns Van Godtsenhoven beheerd door de Koning 
Boudewijn Stichting 

 Music for Life 

 

VRIJWILLIGERS 

Ook in 2018 hebben heel wat vrijwilligers zich voor meer dan 100% ingezet om Scale Dogs te 

helpen, onder andere bij volgende activiteiten:   

 Het team gemotiveerde,  vrijwillige instructeurs die elk weekend les komen geven op 

onze hondenschool  

 Alle  gastgezinnen die een pup voor ons opvoeden of tijdens weekends/vakantieperiodes 

instaan voor het tijdelijk opvangen van een pup of hond in opleiding 

 De vrijwilligers die voor ons op een stand hebben gestaan 

 De vrijwilligsters die taart, koekjes, ... hebben gebakken ter gelegenheid van onze lente- 

en herfstwandeling 

 

Hierbij willen wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken namen het hele team. 
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ACTIVITEITEN 

LENTE- EN HERFSTWANDELING 

In 2018 heeft Scale Dogs in april en september een wandeling georganiseerd waarop wij 

konden rekenen op de aanwezigheid van heel wat (kandidaat) gastgezinnen, 

geleidehondenbaasjes en kandidaten die op hun toekomstige geleidehond wachten. Op 

beide dagen konden wij op de zon en heel wat deelnemers rekenen.  Na de wandelingen kon 

iedereen nog napraten met een drankje en heerlijke vieruurtjes bereid door vrijwilligers die 

wij hierbij nog eens willen bedanken voor het heerlijke gebak. Het waren twee schitterende 

dagen, de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.    

  

FOOTFEST 2018 

Zoals elk jaar organiseerde de Europese School ook dit jaar "Footfest", een activiteitendag 

om geld in te zamelen teneinde goede doelen te ondersteunen.  Scale Dogs werd als één van 

de "goede  doelen" weerhouden.  Dankzij het team vrijwilligers kregen wij een mooi bedrag 

van de Europese School waarmee wij een labrador puppy, Ripsy, gekocht hebben.  

 

ETENTJE  MET DE VRIJWILLIGERS VAN DE HONDENSCHOOL  

Begin 2018 heeft Scale Dogs de vrijwilligers van de hondenschool uitgenodigd voor een 

etentje teneinde hen te bedanken en om met het hele team over de organisatie van de 

lessen te spreken. 

 

WAFFELS EN CHOCOLADE TRUFFELS VERKOOP  

Voor het tweede jaar hebben ons medewerkers wafels en chocolade truffels verkocht voor 

de eindesjaar feesten, met dat bedrag hebben we een pup kunnen kopen.  

 


