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Woord van de Voorzitter… 
 
 

Beste SCALE DOGS vrienden, 

 

Stukje bij beetje laten wij de winter achter 
ons en steken de eerste signalen van de lente 
de kop op. 

Ik hoop dat u fijne eindjaarsfeesten hebt 
gehad en dat u volop in vorm bent om... ja, 
om nog eens feest te vieren... om samen met 
ons... het 25-jarige bestaan van SCALE 
DOGS te vieren! 

Een kwarteeuw geleden zetten wij onze 
eerste stappen en ook onze geleidehonden 
zetten hun eerste stappen om personen met 
een visuele beperking te helpen. 

Als laatste actief stichtend lid van onze 
vereniging heb ik u heel veel dingen te 
vertellen. Waargebeurde verhalen, 
succesverhalen en teleurstellingen, 
spoedvergaderingen, ..., maar ook tranen 
van geluk. Wij hebben alles meegemaakt, 
alles beleefd! 

Wij zijn er niet alleen in geslaagd om te 
overleven, maar ook om uitstekende 
geleidehonden op te leiden en ik hoop in het 
diepste van mijn hart dat wij onze bijdrage 
hebben geleverd om personen met een 
visuele beperking te helpen een zelfstandiger 
en voller leven te leiden samen met hun 
trouwe gids die hen niet alleen beschermt 
maar eveneens heel veel liefde schenkt. 

En niets duidt erop dat wij deze succesvolle 
weg niet verder kunnen bewandelen. 
Natuurlijk liggen er hindernissen op onze 
weg, en die zullen er altijd zijn. Maar de 
lichten staan op groen om vooruit te gaan en 
zelfs onze activiteiten uit te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij uw 
steun, uw aanmoedigingen en uw trouw. 
Zonder u zouden wij vandaag nergens staan! 

Dat is de reden waarom wij u uitnodigen om 
samen met ons onze 25e verjaardag te 
vieren. Waar? Hoe? 

Momenteel zijn wij bezig met de 
voorbereidingen van het feest en wij houden 
u op de hoogte. Maar ondertussen mag u 
(moet u) alvast de datum reserveren: 
zaterdag 19 september overdag en 
(waarschijnlijk) 's avonds. Wij verwachten u 
allemaal. 

Namens het hele SCALE DOGS TEAM 

 

  Rainer Lau—Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Normaal gesproken is onze newsletter  
voorbehouden aan honden en hun baasjes. 
Maar voor één keer maken wij een 
uitzondering voor Charlotte, de poes van 
onze  Voorzitter,  die ook eens graag in de 
picture gezet wilde worden. 

 

 



 
 
 



Onze medewerkers 

In onze laatste newsflash, nu al meer dan 
een jaar geleden, konden jullie lezen dat 
Sofie als nieuwe vaste collega bij Scale Dogs 
werd aangeworven en dat wij nog op zoek 
waren naar een extra leerling instructeur.   
 
Sindsdien heeft Cindy ons team versterkt. 
Samen met Sofie zorgt zij, onder leiding van 
Marianne, voor de selectie van de pups, het 
begeleiden van de gastgezinnen, de training 
van de honden in het opleidingscentrum, het 
plaatsen van de geleidehonden bij onze 
kandidaten en de coördinatie van de 
verschillende teams. 
 
Sinds half  februari 2015 is ook Adinda erbij 
gekomen als deeltijdse administratieve 
kracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Cindy 
 
 
 
 
                                                             Sofie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Adinda 

 

Samenwerking met Dyadis 

De vzw Dyadis,  die hulphonden opleidt voor 

mensen met een motorische beperking, deelt 

nog steeds de werkings- en onderhouds-

kosten van ons opleidingscentrum.  

Danny Vancoppernolle was reeds 
toegetreden tot de raad van bestuur van 
Scale Dogs en Marianne Slingerland tot de 
raad van bestuur van Dyadis teneinde de 
samenwerking nog te versterken en te 
maken dat de twee verenigingen dezelfde 
kaap aanhouden. In een verdere stap hebben 
Rainer Lau en Françoise Sion aangevraagd 
om eveneens toe te treden tot de 
respectievelijke raden van bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Danny en Marianne 
 

 
 
 



Samen op stap 

Sinds onze laatste nieuwsbrief werden er 6 
geleidehonden geplaatst. 
 
Severine en Koban 
Eind 2013 werd Koban bij Severine, een heel 
dynamische jonge vrouw uit de Antwerpse 
regio, geplaatst. Zij die aanwezig waren bij 
"Gospel en C(h)oeur" hebben hen samen op 
het podium zien staan. Koban is de tweede 
geleidehond van Severine, maar de eerste die 
door Scale Dogs is opgeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigitte en Gamma 
Eind 2013 was Gamma eveneens klaar om 
aan haar nieuwe leven als geleidehond te 
beginnen en besloten wij haar bij Brigitte 
(een van de eerste klanten van Scale Dogs) te 
plaatsen. Enkele maanden eerder bleek, ter 
gelegenheid van een controlebezoek, dat 
Choyla dringend aan haar pensioen toe was. 
In december heeft Gamma het van haar 
overgenomen en profiteert Choyla, bij 
Brigitte en haar nieuwe maatje, van een 
welverdiend pensioen. Gamma is de derde 
geleidehond die Scale Dogs bij Brigitte heeft 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diane en Louchi 
Bij Scale Dogs vieren wij dit jaar onze 25ste 
verjaardag. In november 1990, dus 25 jaar 
geleden, kreeg Diane de eerste geleidehond 
die door ons centrum werd opgeleid: Moon. 
Na Moon heeft Nikki het leven van Diane 
heel wat jaren gedeeld. Maar in 2013 werd 
het tijd om ook van haar afscheid te nemen. 
Rekening houdend met de leeftijd van Diane 
heeft het even geduurd vooraleer wij een 
geschikte hond voor haar opgeleid hadden 
en zij heeft dan ook heel wat maanden 
moeten wachten. In juli 2014 kon Diane 
eindelijk beginnen aan haar stage met 
Louchi en sindsdien is het een 
onafscheidelijk team.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Françoise en Laponie 
Ook voor Françoise was 2014 het jaar waarin 
zij afscheid moest nemen van Dinky, haar 
eerste geleidehond. In de zomer van 2014 
nam Laponie het over van Dinky en is zij nu 
trouwe metgezel van Françoise. Gezien 
Françoise een hele actieve dame is die veel 
op stap gaat met haar geleidehond, was het 
voor haar niet mogelijk om Dinky te houden. 
Dinky geniet nu van een welverdiend 
pensioen bij Karine, waar zij als pup is 
opgegroeid. 
 
 



 
 
Paul en Kuzco 
En ook Kuzco is verleden jaar begonnen aan 
zijn professionele leven en is nu de 
onafscheidelijke metgezel van Paul. Het 
dagelijkse leven van Kuzco speelt zich vooral 
af in het Antwerpse, maar Paul schrikt er 
niet voor terug om samen met hem op reis te 
gaan. Zo heeft Kuzco er al wandelingen in de 
bergen opzitten en staat hem in de nabije 
toekomst een reis met het vliegtuig naar 
Groot-Brittanië te wachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy en Luca 
Tenslotte haalde Luca eveneens haar 
eindexamen en werd zij geplaatst bij Nancy, 
die in de regio van Gent woont. Nancy heeft 
haar hele leven al honden gehad, maar Luca 
is haar eerste geleidehond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen op stap maar met een 
andere job 
 
Als blijkt dat één van onze honden  niet 
geschikt is om zijn taak als geleidehond uit 
te oefenen, wordt er, vooraleer hij  eventueel 
ter adoptie wordt aangeboden, gekeken of 
hij in aanmerking komt voor een andere 
“job”.  En dit was het geval van Linux. 
 
Tom en Linux 
Tijdens zijn opleiding bleek dat Linux te 
onzeker was en dat hij nooit zijn 
"eindexamen" als geleidehond zou halen. 
Rekening houdend met zijn zachte, sociale 
k a r a k t e r  e n  z i j n  u i t s t e k e n d e 
gehoorzaamheid, besloten de instructeurs 
om Linux een andere toekomst te bieden en 
hem als sociale hond te plaatsen bij Tom, die 
aan een autismestoornis lijdt. Tom en Linux 
vormden al snel een heel hecht stel en het 
kwam bij iedereen dan ook als een 
donderslag bij heldere hemel toen wij 
vernamen dat Linux een paar maanden later 
aan leptospirose overleden was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn inmiddels een paar maanden verder 
en Tom liet ons weten dat hij graag een 
nieuwe hond wilde hebben. Op dat moment 
vernamen wij dat er een nieuw thuis gezocht 
werd voor Koda. Na een serieuze evaluatie 
en enkele weken opleiding bij Scale Dogs 
werd Koda bij Tom geplaatst.  
 



Samen op stap maar met een 
andere job (vervolg) 
 
Adrien en Kito 
Het geleidewerk lag Kito niet  en toen wij 
besloten hem af te keuren zagen onze 
collega’s van Dyadis het wel zitten om hem 
op te leiden als hulphond. In de loop van 
verleden jaar werd hij geplaatst bij Adrien. 

 

 

 

 

 

 

Honden in opleiding 

Mace , Miuzz en Peps zijn medisch 
goedgekeurd en zijn sinds enkele maanden 
in ons opleidingscentrum waar wij volop met 
hun training bezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Marley bleek jammer genoeg te gevoelig in 
drukke situaties om de job van toekomstige 
geleidehond aan te kunnen.  Hij wordt 
momenteel door een van de instructeurs van 
Dyadis geëvalueerd en wij hopen dat hij een 
toekomst als hulphond tegemoet kan gaan. 
 
 

Afgekeurde honden 

Jammer genoeg moesten wij ook in de loop 
van 2014 twee jonge honden afkeuren omdat 
beiden te gevoelig bleken.  Nickel en Nico 
hebben inmiddels een fijn adoptiegezin 
gevonden. 

 

Nieuws over onze kleintjes 

De laatste maanden mochten wij ook heel 
wat nieuwe pups verwelkomen: Newton, 
Nobel, Nino, Nina, Nouga, Nala, 
Nelson, Newpi,  Neo, Neige, Ness, 
Owen en Ouna verblijven momenteel bij 
hun gastgezinnen.   
 
Ook hopen wij dat er de komende maanden 
nog een paar extra pups bij zullen komen.  
De nieuwe gastgezinnen staan alvast 
ongeduldig te wachten. 
 
Hierbij willen wij Sofie, Caroline, Hélène (en 
Jeanne), Karine, , Isabelle, Tine, Charlotte, 
Flore, Caroline, Fabienne (en Joris), 
Patricia, Kim en Pascale bedanken voor alle 
energie en tijd die zij aan onze kleintjes 
schenken.    
 
En hierbij uiteraard ook onze dank aan alle 
gezinnen die zich aanbieden voor de 
tijdelijke opvang (weekends/vakanties) van 
onze kleine en grote honden. Bij Scale Dogs 
weten wij niet wat wij zonder de inzet van al 
deze vrijwilligers zouden moeten doen, dus 
een dikke merci!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastgezinnen gezocht 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 

gastgezinnen.Bent u bereid om een pup voor 

een periode van ongeveer één jaar in huis te 

nemen en deze op te voeden? Of kent u 

iemand die dit graag zou doen? Houdt u van 

honden, beschikt u overdag over vrije tijd en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is uw woonomgeving geschikt om een pup 

een evenwichtige opvoeding te geven 

(kinderen, andere hond en andere 

huisdieren welkom), ga dan naar onze 

website (www.scaledogs.be) voor meer 

informatie, neem contact op via het nummer 

0473-30 24 27 of stuur ons een mailtje naar 

info@scaledogs.be 

 

http://www.scaledogs.be
mailto:info@scaledogs.be


Gospel en C(h)oeur 

Eind Eind februari stelde Véronique ons 
voor om samen met Valérie en een groep 
vrijwilligers een gospelstage te organiseren, 
gevolgd door een concert ten voordele van 
Scale Dogs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In minder dan 3 maanden slaagden zij erin 
om een onvergetelijke dag in mekaar te 
steken. Didier Likeng, een van de grote 
namen binnen de gospelmuziek in Europa, 
stoomde de deelnemers aan de stage in één 
dag klaar voor het concert dat 's avonds 
gegeven werd. Ook konden wij rekenen op 
Severine en Robert die beiden, begeleid door 
hun geleidehonden Koban en Guapa, hun 
bijdrage leverden aan het concert. Een 
schitterende ervaring voor de deelnemers en 
de toeschouwers en daar bovenop ook nog 
een heel mooi bedrag ten voordele van Scale 
Dogs. Hierbij willen wij Didier, Véronique, 
Valérie, Severine, Robert en alle diegenen 
die een bijdrage hebben geleverd aan deze 
mooie dag nogmaals bedanken.  
Een van onze nieuwe labradorpups, Nouga, 
wordt door Gospel en C(h)oeur gesponsord. 
 
 
                                                   Véronique en 
                                                   Valérie 
 
 
 
 
 
 
 
    Séverine, Robert 
    En Didier Likeng 
    
 
 

Gemeentelijke Basisschool 
Sint Jan—Arendonk 

Kristof zat in het vijfde studiejaar in 
Gemeentelijke Basisschool Sint-Jan in 
Arendonk toen hij door een ongeval met een 
vrachtwagen blind werd. Sinds heel wat 
jaren is Cosi, opgeleid door Scale Dogs, de 
trouwe metgezel van Kristof. Op 23 mei 
mochten Sofie en Marianne, samen met 
Kristof, een cheque voor een bedrag van 
1.000 euro in ontvangst nemen. Deze som 
werd bijeengebracht dankzij verschillende 
inzamel- en recyclageacties van de ouders en 
de leerlingen, die wij hierbij nogmaals willen 
bedanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overhandiging cheque 
Kiwanis Bruxelles Scale 

Traditiegetrouw kon Scale Dogs ook in 2014 
weer rekenen op de steun van Kiwanis 
Bruxelles Scale. Op 5 oktober heeft Scale 
Dogs een cheque van 12.500 euro 
ontvangen. Deze cheque draagt bij tot de 
opleiding van Laponie, die samen met 
Françoise op de overhandiging aanwezig 
was. Françoise was trouwens geen 
onbekende voor de leden van Kiwanis 
Bruxelles Scale aangezien deze service club 
ook zijn bijdrage had geleverd aan haar 
eerste geleidehond, Dinky. Dinky was 
inmiddels te oud om nog te werken en mag 
van een welverdiend pensioen genieten bij 
het gastgezin (Karine) dat haar meer dan 10 
jaar geleden had opgevoed. 
 
 
 
 



Een dikke merci 
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons 
dit laatste jaar geholpen heeft, onder andere: 
 
Johnson & Johnson  -  Scale Dogs mocht 
al twee keer een mooi bedrag ontvangen, 
bijeengebracht door het personeel van 
Johnson & Johnson. Bedrag dat ons 
toegelaten heeft Miuzz te kopen en dat 
bijdraagt tot zijn opleiding. 
 
Allianz Global Assistance -   het 
personeel van dit bedrijf heeft ons het 
bedrag geschonken waarmee wij Nino 
hebben kunnen kopen. 
 
Francis en Jacqueline Logie - reeds 
enige tijd geleden werden wij door Francis 
Logie gecontacteerd omdat zijn vrouw en 
hijzelf meter en peter wilden zijn van één 
van onze pups.  Enkele maanden later 
konden wij hen informeren dat wij dankzij 
hun steun Nobel konden aankopen. 
 
Véronique, Valérie, Jin-Jhoo en het 
hele team vrijwilligers dat bijgedragen 
heeft aan de organisatie van Gospel en 
C(h)oeur - het verzamelde bedrag heeft het 
ons mogelijk gemaakt Nouga te kopen en 
draagt ook bij aan het begin van zijn 
opleiding. 
 
Familie Heldring Van Ryckevorsel -  
sinds enkele jaren mogen wij op de steun 
van deze familie rekenen.  Wij  hebben dan 
ook besloten dat dit bedrag bijdraagt tot de 
opleiding van  Nina. 
 
Frans en Catherine Andriessen  - ter 
gelegenheid van de verjaardag van Frans 
Andriessen werd er aan de gasten gevraagd 
om, in plaats van een cadeautje, een bedrag 
ten voordele van Scale Dogs in een potje te 
stoppen. Dankzij dit bedrag konden wij 
Nelson, een blonde labradorpup, aankopen.  
 
Isabelle Dubigh - Isabelle fokt al sinds 
vele jaren Schotse Collies.   
 

 
 
Enige tijd geleden had zij contact 
opgenomen omdat zij een nestje kortharige 
Schotse Collies zou fokken en wilde weten of 
wij geïnteresseerd waren in een van haar 
pups. Gezien enkele collega's in het 
buitenland reeds succes hadden gekend met 
dit ras, waren wij heel blij met dit aanbod. 
Enkele maanden geleden hebben wij Newton 
gekregen. Gezien dit de eerste keer is dat wij 
met dit ras werken, heeft Sofie besloten hem 
op te vangen als gastgezin.  
  
Kiwanis Bruxelles Scale omdat wij elk 
jaar opnieuw op hun bijdrage voor een 
geleidehond mogen rekenen . 
  
De Nationale Loterij voor hun jaarlijkse 
steun aan onze organisatie. 
 
De MIVB voor het verstrekken van de gratis 
abonnementen voor onze pups en honden in 
opleiding. 
 
Hill's, voor de kwalitatieve voeding die wij 
aan onze honden kunnen geven. 
 
BNP Paribas Fortis voor de financiële 
steun waar wij ook verleden jaar weer op 
konden rekenen. 
 
Susan Schiphorst die voor Scale Dogs, 
samen met enkele vrijwilligsters, gemaakt 
heeft dat wij dankzij het Footfest 
evenement , georganiseerd door de Europese 
School, een mooi bedrag hebben ontvangen. 
 
De leerlingen van het Koninklijk 
Instituut Woluwe en het Koninklijk 
Atheneum Halle, die dankzij hun 
schoolprojecten Scale Dogs hebben 
gesteund. 
 
...  en al diegenen die wij hier niet hebben 
vermeld maar die ons een warm hart 
toedragen en op wie wij dit afgelopen jaar 
mochten rekenen. 



Onze  hondenschool 
 
 
Onze hondenschool blijft een groot succes 

kennen dankzij de enorme inzet van de 

vrijwillige instructeurs die elke zaterdag 

opnieuw op het terrein staan om baasjes van 

zowel pups als volwassen honden bij te staan 

in de opvoeding en het trainen van hun 

lievelingsdier. Wij willen dit team 

vrijwilligers hierbij, naar jaarlijkse 

gewoonte, hartelijk bedanken want zonder 

hun motivatie en inzet zou dit niet mogelijk 

zijn. 

 

Wij zijn momenteel nog op zoek naar 

enkele vrijwilligers die het team 

instructeurs kunnen versterken. Hebt 

u een basiskennis van hondengedrag en 

hondentraining en wilt u zich, als 

vrijwilliger, inzetten om mensen te helpen 

bij de opvoeding van hun pup of gezinshond 

terwijl u ook uw steentje bijdraagt aan de 

opleiding van onze geleidehonden, neem dan 

contact met ons op via mail: 

info@scaledogs.be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paws - programma voor 
ouders van kinderen met 
autisme 
 
Scale Dogs is, in nauwe samenwerking met 

Dyadis, begonnen aan het uitwerken van een 

programma dat ons in staat zal stellen een 

antwoord te geven op de vragen van 

gezinnen met een kind met een autisme 

spectrum stoornis. 

 

PAWS (paw betekent hondepoot) staat voor 

Parents Autism Workhops & Support en is 

een trainings- en begeleidingstraject voor 

ouders van kinderen met autisme. Het 

concept komt uit Engeland, waar het 

inmiddels een groot succes kent, en kreeg al 

navolging in Nederland, Spanje en Australië. 

Aangezien er in België ook vraag is naar 

honden die ingezet kunnen worden bij 

kinderen met autisme, hebben wij besloten 

om, in samenwerking met Dyadis en dankzij 

de ondersteuning van Dogs for the Disabled 

UK (die aan de basis staat van dit concept), 

dit programma in ons land op te starten. 

Via een serie workshops leren de ouders hoe 

zij hun hond kunnen trainen en inzetten 

zodat hij van nut is voor hun kind. Ook na 

het afronden van de workshops zal de nodige 

opvolging voorzien worden en zullen de 

ouders op ons team kunnen rekenen. 

 

De eerste serie workshops zal van start gaan 

in de loop van het tweede semester van 2015. 

Voor meer informatie met betrekking tot dit 

programma kunt u een mail sturen naar 

paws.marianne@gmail.com. 

 

 

 



Wat is leptospirose? 
 
In onze rubriek "geplaatste honden" hebt u 

kunnen lezen dat Linux overleden is aan 

leptospirose. Linux was, zoals al onze 

honden, correct gevaccineerd en daarom 

willen wij u hierbij een extra woordje uitleg 

geven over deze ziekte. 

 

Leptospirose of rattenziekte wordt 

veroorzaakt door bacteriën die uitgescheiden 

kunnen worden door ratten. Leptospirose is 

een zoönose, dat wil zeggen dat de ziekte ook 

besmettelijk is voor mensen. Daarom is een 

goede bescherming tegen leptospirose 

noodzakelijk. 

 

De ziekte wordt overgedragen door ratten

(urine). Honden die zwemmen of drinken uit 

grachten, beken en rivieren lopen het risico 

besmet te geraken met deze bacterie. Een 

besmette hond scheidt zelf ook de bacterie 

uit en is dus zelf ook een besmettingshaard. 

 

De symptomen van de ziekte zijn in de 

beginfase heel variërend en soms erg vaag, 

waardoor het voor een dierenarts moeilijk 

kan zijn om meteen de correcte diagnose te 

geven. De volgende symptomen kunnen 

voorkomen: verminderde eetlust, braken, 

hoge koorts, uitputting, spiertrillingen, 

hoesten en ernstige nierproblemen. Een 

ernstige infectie kan zelfs een dodelijke 

afloop hebben. 

 

Preventief vaccineren is de enige manier om 

besmetting te voorkomen. Er bestaan 

diverse varianten van leptospira en tot voor 

kort veroorzaakten vooral 2 varianten 

ziektegevallen in ons land.  

 

 

 

 

De meeste huidige vaccins beschermden 

t e g e n  d e z e  t w e e  v a r i a n t e n . 

Maar steeds vaker worden ook nog andere 

varianten in ons land aangetroffen 

waartegen onze honden nog niet beschermd 

zijn. Sinds eind verleden jaar is er een nieuw 

vaccin op de markt dat beschermt tegen 4 

varianten. Spreek hier dus zeker over met 

uw dierenarts ter gelegenheid van uw 

volgende jaarlijkse bezoek. 

 

 

H e t  n i e u w e  t e a m 
dierenartsen 
 
Sinds heel wat jaren werden alle honden van 
Scale Dogs medisch, met de beste zorgen,  
opgevolgd door Marianne Mathieu en Marc 
Buchet.    
 
Sinds eind februari 2015 zijn beiden met 
pensioen gegaan.  Wij willen hen hierbij nog 
eens hartelijk bedanken voor hun inzet en de 
goede medische zorgen die onze honden al 
die jaren gekregen hebben. 
 
De dierenartspraktijk werd overgenomen 
door Laurence De Meester en Thibault de 
Courtois.  Onze gastgezinnen en instructeurs 
kunnen vanaf nu bij hen terecht en wij zijn 
er nu al van overtuigd dat wij ook op hun 
goede zorgen  kunnen rekenen wat de 
opvolging van onze honden betreft. 
 
 



Scale Dogs heeft uw hulp 
nodig? 
 
De opleiding van onze geleidehonden kost 

veel geld. Wij blijven echter bij ons principe: 

voor de personen met een visuele handicap 

blijven onze honden gratis. Wij zijn dus 

steeds op zoek naar financiële steun. U kunt 

Scale Dogs een gift schenken via een 

overschrijving op rekening 001-2623802-

28 (IBAN: BE37 0012 6238 0228 - BIC: 

GEBABEBB) of uw bank een maandelijkse 

doorlopende opdracht geven ten voordele 

van onze vereniging. Vanaf 40 euro per jaar 

krijgt u het jaar daarop een fiscaal attest. 

U kunt onze vereniging eveneens helpen 

door een gedeelte van uw nalatenschap aan 

Scale Dogs te schenken. Uw notaris kan u 

ook informatie verstrekken over het “duo-

legaat”. 

Samen met uw familie, uw vrienden en/of 

uw collega’s kunt u ons ook helpen. Een 

bedrijf kan een partnership opzetten of een 

geleidehond sponsoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel ons op 0473/30.24.27 of stuur een mail 

naar info@scaledogs.be. Wij maken graag 

tijd vrij om u onze werking voor te stellen en 

de beste manier te bespreken waarop u ons 

zou kunnen helpen. 

 

Wat kunnen wij met uw gift 

doen? 

40 euro: aankoop halsbanden en leiband 

voor een pup 

100 euro: aankoop van het basismateriaal 

nodig voor een pup 

500 euro: gemiddelde dierenartskosten van 

een pup tijdens hun eerste jaar  

1.000 euro: gemiddelde aankoopprijs van 

een pup 
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