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JAARVERSLAG 2019 

GELEIDEHONDEN GEPLAATST IN 2019: 6 

• Quiqo bij Kim 

• Nino bij Andy 

• Marnie bij Julie 

• Popsy bij Koen 

• Qas bij Véronique 

• Pickels bij Hervé 
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AUTISMEHONDEN GEPLAATST IN 2019: 2 

• Qiva bij Jason 

• Pégase bij Rhune 
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HONDEN IN OPLEIDING BIJ SCALE DOGS EIND 2019 : 6  

5 HONDEN WORDEN OPGELEID TOT GELEIDEHOND 

• Quiero – zwarte labrador 

• Qaly – witte Zwitserse herder 

• Romeo - zwarte labrador 

• Ruby - zwarte labrador 

• Rea - zwarte labrador 
 

1 HOND WORDT OPGELEID TOT AUTISMEHOND 

• Qino – zwarte labrador 

 

TOEKOMSTIGE GELEIDEHOND AAN HET EIND VAN ZIJN OPLEIDING: 1 

• Qamiel – blonde labrador  (plaatsing voorzien in januari/februari 2020) 
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HONDEN MEDISCH GOEDGEKEURD DIE AAN HUN OPLEIDING BEGINNEN 

IN 2020: 6 

• Rick – blonde labrador 
• Rambo – blonde labrador 

• Romi – blonde labrador 
• Rinka – witte Zwitserse herder 
• Scott – zwarte labrador 

• Sky – zwart labrador 

 

HONDEN AFGEKEURD IN 2019 :  

• Red, Rio en Rothko (orthopedische problemen) 
• Ringo en Ripsy (allergiën) 
• Radja (gedragsmatig) 

 

PUPS BIJ GASTGEZINNEN GEPLAATST IN:  10 CHIOTS  

• Scott – zwarte labrador 

• Sky - zwarte labrador 

• Sirius - zwarte labrador 

• Sancho - zwarte labrador 

• Shoko - zwarte labrador 

• Sony – witte Zwitserse herder 

• Simla – blonde labrador 

• Shaka – blonde labrador 

• Swala - zwarte labrador 

• Shadow - zwarte labrador 

 

WACHTLIJST KANDIDATEN MET EEN VISUELE BEPERKING EIND 2019 

• 10 personen waarvan de kandidatuur werd goedgekeurd 

• 8 personen waarvan de kandidatuur nog niet werd afgerond  
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SAMENWERKING MET DYADIS 

Wat de samenwerking met Dyadis betreft veranderde er niets vergeleken bij de 
vorige jaren.  De werkings-en onderhoudskosten van het centrum worden nog 
steeds gedeeld met de vzw Dyadis die hulphonden opleidt voor personen met 

een motorische beperking.   
 
 

 

EVOLUTIE VAN DE HONDENSCHOOL 

In 2019 telde de hondenschool 166 nieuwe leden wat goed was voor een 
totaalbedrag van 16.605 euro. 
 

 

PAWS: PROGRAMMA VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET AUTISME 

In 2019 werden er 2 reeksen PAWS-workshops georganiseerd in samenwerking 
met Dyadis.  

 

 

SPONSOREN, GIFTEN EN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD TEN 
VOORDELE VAN SCALE DOGS  

In 2019 konden wij, onder andere, rekenen op de financiële steun van de 

volgende personen en sponsoren:   

• Simonetta organiseerde een geldinzameling ten voordele van Scale dogs 

ter gelegenheid van haar verjaardag.  
• Roxane, oud gastgezin van Scale Dogs, organiseerde een wijnverkoop ten 

voordele van Scale Dogs   

• Het « Collège de Basse Wavre » verzamelde een heel mooi bedrag dankzij 
de gesponsorde wandeling die de leerlingen organiseerden.   

• De leerlingen van het Groene Dal en de Sint-Clement school in Hoeilaart 
verzamelden eveneens een heel mooi bedrag tijdens hun scholencross 

• Hill’s Pet Foods (voeding voor onze honden) 

• De Nationale Loterij, onze partner sinds heel wat jaren 
• Kiwanis Bruxelles Scale  

• STIB (gratis abonnementen voor onze instructeurs)  
•  
• Het vrijwilligersteam dat ons opnieuw vertegenwoordigde tijdens Footfest 

2019 georganiseerd door de Europese School in Brussel  
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• Marine en Xavier, gastgezin van Rothko.  Ter gelegenheid van hun 
huwelijk hebben zij aan vrienden en kennissen gevraagd een gift te doen 

aan Scale Dogs.   
• De firma Tectum die activiteiten heeft georganiseerd ten voordele van 

Scale Dogs. 

• De Koning Boudewijn Stichting 
• Bruxelles Iris Lions Club (sponsoring Popsy) 

• Music for Life 
• Mercedes-Benz Eurostar 2000 organiseerde een kerstconcert met Christoff 

en zijn zus Lindsay ten voordele van Scale Dogs 

• Het Davidsfonds organiseerde het “U zijt wellekome” concert ten voordele 
van Scale Dogs 

• … en alle andere personen die ons op de één of andere manier hebben 
gesteund 

 

 

VRIJWILLIGERS 

En ook in 2019 konden wij weer rekenen op heel veel vrijwilligers die zich voor 
meer dan 100% ingezet hebben voor Scale Dogs, waaronder: 

 
• De vrijwillige instructeurs die wekelijks les komen geven op onze 

hondenschool  

• De gastgezinnen die één van onze pups opvoeden of zich tijdelijk over onze 
pups of honden ontfermen tijdens het weekend of de vakantieperiodes 

• De vrijwilligers die Scale Dogs vertegenwoordigden op een stand of die 
deelnamen aan andere activiteiten teneinde een betere zichtbaarheid te 
geven aan Scale Dogs 

 
Nogmaals een “dikke merci” aan iedereen namens het Scale Dogs team.  

 
 
 

 


