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Woord van de Voorzitter 
  
Beste SCALE DOGS vrienden, 
 
Er is al weer een jaar voorbij gegaan sinds wij de 
25ste verjaardag van Scale Dogs vierden!  
Sindsdien gaat het goed met Scale Dogs en zijn 
wij zelfs aan het groeien. 
 
Carine heeft ons team versterkt.  Zij neemt een 
groot gedeelte van onze administratie op zich en, 
als u naar Scale Dogs belt, kan zij u in drie talen 
te woord staan...    En begin dit jaar werd Shona 
als leerling instructeur aangeworven. 
 
Het resultaat: een groter team en meer pups.  
Wat de pups betreft hebben wij goed nieuws.  Na 
een periode waarin het moeilijk was om goede 
nestjes met beschikbare pups te vinden, werden 
er in de loop van het laatste jaar heel wat pups 
bij een pleeggezin geplaatst waar zij hun eerste 
stappen zetten op weg naar hun opleiding om 
een persoon met een visuele beperking te helpen.  
De wachtlijst met kandidaten is lang en, 
daarenboven, moeten wij voorrang verlenen aan 
diegenen die al een geleidehond van Scale Dogs 
hebben gekregen die nu aan het einde van zijn 
"professionele carrière" staat.  
 

Onze samenwerking met Dyadis (centrum voor 
de opleiding van hulphonden) blijft voortbestaan 
en onze gezamenlijk project, het PAWS 
programma (de organisatie van workshops voor 
ouders van een kind met autisme) begint te 
lopen.  Meerdere workshops vonden reeds plaats 
onder de leiding van Marianne.  
 

Daarnaast moet één van onze honden, samen 
met de ouders van een kind met autisme, binnen 
de komende maanden een test afleggen om onze 
eerste autismehond (assistentiehond voor een 
kind met autisme) te worden.  Scale Dogs gaat 
een mooie interessante toekomst tegemoet.  
 

Uiteindelijk wil ik al diegenen die ons steunen en 
voor ons klaar staan hartelijk bedanken voor de 
waardevolle hulp die zij ons bieden, hulp die wij 
nodig hebben om te blijven bestaan en nog meer 
mensen te helpen. 
Namens het hele SCALE DOGS TEAM 
Rainer Lau—Voorzitter 
 
 
 
 
 

Het Scale Dogs team 
 
In de loop van het laatste jaar is ons team 
gegroeid en hierbij willen wij u  iedereen 
voorstellen. 
 
Het operationele team 
Onze instructeurs Sofie, Cindy en Shona staan in 
voor de selectie van de pups, het begeleiden van 
de gastgezinnen, de training van de honden in 
ons opleidingscentrum,  het plaatsen van de 
geleidehonden bij de kandidaten en de opvolging 
van de verschillende teams. Dit is een niet te 
onderschatten taak rekening houdend met het 
toenemende aantal geleidehondengebruikers en 
kandidaten met als gevolg het toenemende 
aantal pups en gastgezinnen. 
 
 

Sinds november heeft Carine het team versterkt 
en staat zij in voor een groot gedeelte van de 
administratieve taken en het telefonisch onthaal. 
 
Marianne werkt inmiddels 14 jaar bij Scale Dogs 
en staat nog steeds aan de leiding van het 
team.  Zij staat de instructeurs bij met raad en 
daad, evalueert de honden die aan het einde van 
hun opleiding komen en de nieuwe teams. 
Daarnaast organiseert zij, samen met Cindy 
(Scale Dogs) en Jan (Dyadis) de Paws 
workshops. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cindy    Sofie     Shona 

 Marianne  Carine 



 
 
 



De raad van bestuur 
 
Rainer Lau : Voorzitter 
 
Rainer is jurist van opleiding en  was ambtenaar 
bij de Europese Gemeenschap. Hij  was één van 
de stichtende leden van Scale Dogs in 1990. 
Sindsdien heeft hij verschillende taken binnen 
Scale Dogs op zich genomen en sinds zo’n 7 jaar 
is hij de voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Robert Slingerland : Bestuurder/
Schatbewaarder 
 
Robert is bedrijfsadviseur, gespecialiseerd in 
strategisch beleid en organisatie.  Hij heeft een 
ruime ervaring in audit, finance en controlling. 
Robert staat Scale Dogs met raad en daad bij 
voor alles wat met   financiële of legale aspecten 
te maken heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danny Vancoppernolle :  Bestuurder/
Secretaris 
 
Danny heeft rechten en journalistiek gestudeerd 
en enkele jaren aan de balie van Brussel gewerkt 
als advocaat.   In 2004 werd hij consultant voor 
enkele non profit organisaties waaronder 
Dyadis. Danny zetelt eveneens in het bestuur van 
ADI, ADEu en AAII. 
 
Françoise Sion : Bestuurder 
 
Françoise heeft communicatie en public 
relations gestudeerd en heeft enkele jaren in de 
pers- en communicatiewereld gewerkt.  Zij is 
eveneens bestuurder en één van de stichtende 
leden van de vzw Dyadis en trad in 2014 toe tot 
onze raad van bestuur. 
 
Françoise Champenois : Bestuurder 
 
Françoise kreeg haar eerste Scale Dogs 
geleidehond, Dinky, in 2008.  Inmiddels heeft 
Laponie het in 2014 van Dinky over genomen.  
Als "ervaringsdeskundige" draagt Françoise 
zeker haar steentje bij. 
 

 
 
 

 
 

Samenwerking met Dyadis 
 

Ook onze samenwerking met vzw Dyadis 
(vereniging die hulphonden opleidt voor 
personen met een motorische beperking)  blijft 
voortbestaan. Wij delen nog steeds de werkings- 
en onderhoudskosten van ons 
opleidingscentrum.  Daarnaast is de 
mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen 
en informatie tussen beide teams zeker een 
positief gegeven. 
 
 

Paws - programma voor ouders 
van kinderen met autisme 
  
De eerste series PAWS workshops werden 
inmiddels gegeven en wij hopen dat dit 
programma in de toekomst op meer en meer 
succes kan rekenen. 
 

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. 
  

Voor meer informatie over het PAWS 
programma kunt u mailen naar 

Danny            Françoise  C. Françoise  S. 

   Rainer         Robert 



Samen op stap 
 
Sinds het verschijnen van onze vorige newsletter 
hebben wij, dankzij uw steun,  weer vier 
geleidehonden kunnen plaatsen.  
  
Wouter en Mace 
Mace werd in augustus 2015 bij Wouter in Gent 
geplaatst.  Mace gaat dagelijks met het openbaar 
vervoer naar het werk van Wouter en begeleidt 
zijn baasje ook regelmatig om zijn zoontje naar 
school te brengen. Samen met Wouter gaat hij 
ook regelmatig op stap in het centrum van Gent 
waar hij dapper veel volk, veel duiven en 
paarden met koets ontwijkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim en Nino 
In maart begon er voor Kim en Nino een nieuw 
avontuur. Kim kreeg na 2 jaar wachten een lieve 
vriend die goed bij hem past en hem 
daarenboven overal veilig naartoe brengt. Al snel 
was duidelijk dat die twee elkaar gevonden 
hadden. Samen op stap in Maldegem, spelen in 
de tuin en in de velden, samen naar de winkels,.. 
Je ziet Kim bijna nergens zonder Nino!  Ook is 
Nino regelmatig in Maldegem en omgeving te 
zien naast de elektrische rolstoel van Bjorn.  Op 
deze manier neemt Bjorn Kim en Nino mee op 
stap en krijgt Nino de nodige beweging om zijn 
energie kwijt te raken.    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Francesco en Nobel 
Nobel werd geplaatst bij Francesco in april 2016. 
Francesco is een heel actieve persoon die 
dagelijks trajecten in Brussel doet. Nobel neemt 
veel de bus en tram om ook Francesco in de 
drukke binnenstad te begeleiden. 
Gezien de Italiaanse roots van Francesco heeft 
Nobel deze zomer al een bezoek gebracht aan 
Italië. Een vliegtuig zal dus snel voor haar geen 
geheimen meer hebben. Maar het is niet altijd 
werken geblazen. Nobel geniet met volle teugen 
van haar losloopbeurten in het Zoniënwoud en 
losloopweides en speelt heel graag met haar 
favoriete knuffelberen. De band tussen de twee 
was snel gegroeid. Nobel had al snel door dat ze 
ook naast het geleidewerk van nut kan zijn voor 
Francesco. Zo heeft ze onder andere het gevallen 
dopje van de tandpasta opgeraapt en in 
Francesco’s hand terug gelegd. Een mooi team 
toch ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique en Nina 
Nina werd deze zomer bij Monique in 
Anderlecht geplaatst.  Nina geeft Monique 
letterlijk haar vrijheid terug gezien Monique tot 
nu toe steeds afhankelijk was van anderen en 
nooit alleen op straat ging. Nu genieten ze samen 
van mooie wandelingen en kan Monique 
zelfstandig in de buurt gaan winkelen. Nina heeft 
daar ook al veel hondenvrienden gemaakt en is 
de ster van het appartementenblok geworden.   
 
 
 
 



Samen maar met een andere job 
Het gebeurt regelmatig dat één van onze honden, 
ondanks een nauwkeurige selectie van de pups,   
niet geschikt is om zijn taak als geleidehond uit 
te oefenen.   Vooraleer zo'n hond als gezinshond 
ter adoptie aan te bieden gaan de instructeurs 
bekijken of deze hond geschikt is voor een 
andere "job".  Dit was het geval voor meerdere 
van onze honden. 
  
Missy, Nele en Noa 
Missy bleek te onzeker als geleidehond.  Het 
toeval wou dat wij in contact kwamen met een 
gezin dat op zoek was naar een hond voor hun 
dochter met autisme.  Missy werd aan hen 
voorgesteld en sinds begin dit jaar woont zij bij 
haar nieuwe baasjes waar zij verder wordt 
opgeleid door de ouders van Noa en Cindy.  Voor 
het einde van dit jaar zullen het gezin en Missy 
een eindtest afleggen.  Indien zij slagen wordt 
Missy onze eerste autismehond (assistentiehond 
voor een gezin met een kind met autisme).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oska 
Uit de medische keuring van Oska bleek dat  ook 
hij niet verder kon gaan met zijn opleiding.  
Begin deze zomer hebben wij Oska naar zijn 
nieuwe baasje, Lies, gebracht.  Lies werkt in een 
woonzorgcentrum en Oska begeleidt haar 
dagelijks.  Stukje bij beetje zal Oska ingezet 
worden bij de dagelijkse activiteiten van de 
bewoners van het centrum.   Maar ook nu al 
maakt hij heel wat personen blij met zijn 
aanwezigheid en wordt  er gevraagd hoe het met 
Oska gaat als hij er een paar dagen niet is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouna 
Begin maart bleek tijdens de medische keuring 
dat Ouna niet verder kon gaan met haar 
opleiding tot geleidehond.  Min of meer op 
hetzelfde moment werden wij gecontacteerd 
door de tante van Moos.   Zij was op zoek naar 
een jong volwassen hond voor Moos omdat er bij 
hem een  levensbedreigende ziekte werd 
vastgesteld en hij dolgraag een hond wou.  
Enkele weken later brachten wij Ouna naar 
Moos en zij toverde meteen een grote glimlach 
op zijn gezicht.  Sindsdien zijn zij dikke maatjes 
en geniet Moos, samen met Veronique (zijn 
mama) van de aanwezigheid van Ouna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marley 
Ook Marley bleek te onzeker om het geleidewerk 
aan te kunnen.  Gezien hij enorm van apporteren 
en werken houdt hebben onze collega's van 
Dyadis Marley opgeleid als hulphond.   Marley 
werd geplaatst bij Bjern, die samen met zijn 
moeder in Deurne woont.  Hij is en blijft nog 
steeds gek op apporteren, om niet te zeggen dat 
hij onvermoeibaar is. Ook kan hij de arm van 
Bjern met zijn snuit op de armsteun duwen als 
deze naast de rolstoel hangt en Bjern de kracht 
niet heeft om dit zelf te doen en helpt hij zijn 
baasje bij heel wat andere taken. 
 
 
 
 
 
 



Honden in opleiding 
 
Neo, Newpi, Ness, Neige, Nala, Otello en 
Oreo w erden m edisch goedgekeurd en 
zijn aan hun opleiding begonnen.  Over hen 
meer nieuws in onze volgende newsletter. 

  
  
 
 
 
 
 
 

   Néo, Nala, Newpi    Neige, Ness, Otello, Oréo 
 
 
 
Afgekeurde honden 
Jammer genoeg moesten wij ook in de loop van 
het laatste jaar meerdere honden afkeuren: 
Miuzz, Newton, Nouga en Peps bleken wat hun 
gedrag betreft niet geschikt voor  een carrière als 
geleidehond.  Nelson, Owen, Osa, Olaff, Ollie en 
Peluga werden afgekeurd omdat de uitslag van 
het medisch onderzoek dat al onze honden op de 
leeftijd van 1 jaar ondergaan niet goed genoeg 
was om aan de opleiding te beginnen. 
  
 
 
Nieuws over onze kleintjes 
De laatste maanden mochten wij ook heel wat 
nieuwe pups verwelkomen: Osky, Ouigo,  Ouiky, 
Pinky, Picasso, Pax, Paris, Pumba,  Pegase, 
Pepper, Pyla,  Potus, Pica en Pepsy verblijven 
momenteel bij hun gastgezinnen.   
  
Ook hopen wij dat er de komende maanden nog 
een paar extra pups bij zullen komen.  Er staan 
al een paar nieuwe gastgezinnen ongeduldig te 
wachten maar wij zijn nog steeds op zoek naar 
extra kandidaat gastgezinnen. 
  
Hierbij willen wij alle gastgezinnen bedanken 
voor de tijd en energie die zij in onze kleintjes 
stoppen 
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!!!  
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dit leek ons meteen een goede gelegenheid om 
het woord te geven aan enkele gastgezinnen, 
zodat zij hun ervaringen met anderen kunnen 
delen. 
 
Karine: een schitterend avontuur  
In mei 2004 werkte ik sinds ongeveer 14 jaar bij 
de UCK aan de faculteit agronomie en bestond er 
een risico dat ik werkloos zou worden.  Omdat ik 
een speciale band heb met dieren wilde ik mij 
meteen inzetten voor een sociaal project met 
dieren.  Gastgezin worden voor toekomstige 
geleidehonden was dus vanzelfsprekend.   
Na een eerste afspraak met Scale Dogs en het 
verkrijgen van alle nodige informatie sprak dit 
project mij heel erg aan.  Eenmaal thuis heb ik 
met het hele gezin over het project gesproken en 
iedereen stond klaar om zich in dit nieuwe 
avontuur te storten.   
Mijn eerste pup, een blond labrador teefje dat 
Dinky heette, kwam in september aan en 
tegelijkertijd kreeg ik mijn nieuwe werkcontract.  
Ik moest mijn baas en collega’s uitleggen dat ik 
in de toekomst vergezeld zou zijn van een pup.  
Na enkele besprekingen met de medewerkers 
van de faculteit waren de meesten enthousiast 
over het project en de objectieven en lieten ook 
de laatste twijfelaars zich overhalen.  De dag 
daarna werd er een affiche opgehangen waarmee 
alle collega's geïnformeerd werden over de 
aanwezigheid van een toekomstige geleidehond 
op mijn werkplaats.   
Dinky was dus de eerste toekomstige 
geleidehond die op de UCL gesocialiseerd werd, 
de eerste van een hele lange reeks. 
 
Ik zou mij niet in dit avontuur hebben kunnen 
storten zonder de steun van mijn partner Pascal, 
mijn kinderen Gauthier, Lauren en  Nathan, 
mijn moeder en mijn collega's.  Zodra één van de 
jonge honden met zijn opleiding begon werd er 
mij gevraagd wanneer de volgende aan zou 
komen. Sommige collega’s, waaronder Benoit, 
helpen mij met het trainen van de pups tijdens 
de koffiepauzes, de maaltijden, de 
buitenactiviteiten...    
Wat ik heel erg waardeer is het contact met de 
instructrices, zij staan altijd klaar voor ons!  Ik 
werd opgevolgd door Marianne, Anne, Kathleen, 
Sofie, Cindy en Shona.  Dankzij hen voel ik mij 
goed omringd.  De puppyklassen hebben mij ook 
de gelegenheid gegeven heel veel mooie 
personen te ontmoeten waar al heel snel een  
vriendschapsband mee is ontstaan. En natuurlijk 
zijn er ook nog de contacten met de personen die 
nu een geleidehond hebben: Françoise, Séverine, 
Bjern, ... 

Pax is nu 8 maanden oud en over 4-5 maanden 
sta ik, samen met mijn gezin,  klaar voor de 
volgende pup!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anne-France en Pégase 
Rond 18u00 ga ik met Pégase de tuin in om de 
kip te roepen maar zij komt niet naar ons toe. 
Angstig roep ik haar opnieuw want de vossen 
hebben al heel wat kippen bij mijn buren 
opgegeten... Niets.   
  
Plots realiseer ik mij dat Pégase naast een struik 
is blijven staan en hij lijkt in het water te willen 
springen en zijn blik blijft op het water gericht. 
Plots zie ik een snavel en een oog boven het 
kroos uitkomen. De kip lijkt niet meer te 
bewegen tot ik plots haar oog zie knipperen haal 
haar uit het water.  Zij is verlamd door de kou... 
 
Ik neem haar mee en beslis om alles te doen 
teneinde haar te redden.  Pégase blijft verbazend 
rustig onder de commotie ondanks het feit dat 
hij al een paar keer in het water is gevallen.   Ik 
pak een paar handdoeken en ga naar de keuken 
waar Quentin het goede idee heeft een 
warmwaterfles te vullen.  De kop van de kip 
hangt triest naar beneden.  Pégase komt zachtjes 
aan haar snuffelen, alsof hij wil weten hoe het 
met haar gaat.  Gedurende de 3 uur die wij nodig 
hadden om de kip te verzorgen is hij rustig bij 
ons gebleven zonder jaloers of opgewonden te 
raken.  Natuurlijk heeft hij de nodige knuffels 
gehad want zonder hem zou de kip verdronken 
zijn.   
Het is gewoon ONGELOFELIJK te zien dat er 
een bepaalde vriendschap bestaat tussen Pégase 
en de kip, die de volgende dag trouwens een ei 
gelegd heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadine en Pumba 
Pumba is een schitterende zwarte labrador van 7 
maanden. Ten gevolge van dengue-
hemorragische koorts heb ik het zicht gedurende 
enkele maanden verloren. Na een tijd verbeterde 
mijn zicht en, op het moment waarop Babou, 
mijn newfoundlander, is overleden heb ik mijn 
kandidatuur als gastgezin bij Scale Dogs 
ingediend. 

Zo is Pumba in mijn leven gekomen, een pup 
met heel veel liefde en ondeugende streken, een 
gelukzalige hond waarvan ik hoop dat hij een 
uitstekende geleidehond zal worden. 
Tijd, heel veel tijd, striktheid, gezond verstand, 
geduld en zalige knuffelmomenten zijn de 
ingrediënten om een  hond te krijgen die goed in 
zijn kop en zijn lichaam zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie en Pepper 
Pepper beleeft een unieke ervaring. Hij mag met 
zijn gastgezin mee naar « l’école de la Colombe 
de la Paix » in Etterbeek. Hij zit daar in het 4de  
leerjaar en  de leerlingen hebben enkele foto 
collages gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


25ste verjaardag van Scale dogs - 
Gospel en C(h)oeur 
Op 25 september 2015 vierde Scale Dogs haar 
25ste verjaardag.  Ter gelegenheid van deze dag 
werd er enerzijds een wandeling georganiseerd 
in het park van Tervuren die, ondanks het 
regenachtige weer, toch op een groot succes kon 
rekenen. 
Anderzijds besloten de organisatoren van 
"Gospel en C(h)oeur" om Scale Dogs voor deze 
gelegenheid opnieuw te steunen dankzij de 
organisatie van een Gospel stage gevolgd door 
een concert in de kerk van Tervuren.  Hier 
konden wij op heel wat deelnemers en 
toeschouwers rekenen. 
Wij willen al diegenen die zich als vrijwilliger 
ingezet hebben om van onze verjaardag een 
onvergetelijke dag te maken bedanken evenals 
alle andere deelnemers aan het concert en de 
wandeling, want zonder hen zou deze dag geen 
succes geworden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overhandiging cheque Kiwanis 
Bruxelles Scale 
Traditiegetrouw kan Scale Dogs jaarlijks op de 
steun van Kiwanis Bruxelles Scale rekenen en wij 
hechten er dan ook veel belang aan om aanwezig 
te zijn op "Les vendanges du Scale"  teneinde de 
leden van deze service club te bedanken. 
In 2015 was Paul, samen met zijn geleidehond 
Kuzco,  aanwezig om de aanwezigen uit te leggen 
wat zijn geleidehond voor hem betekent. 
En dit jaar, net voor het verschijnen van deze 
nieuwsbrief, was het aan de beurt van Francesco 
om samen met zijn geleidehond Nobel aanwezig 
te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERA 

Scale Dogs kreeg de bevestiging dat wij op de 
financiële steun van Cera kunnen rekenen voor 
de aankoop van een tweede camionnette voor 
onze instructeurs en honden in opleiding (de 
aankoop is pas voorzien begin 2017)  waarvoor 
hartelijk dank. Op zondag 19 juni waren Sofie en 
Marianne aanwezig op de Cera-
vennotenactiviteit in Huldenberg waar zij  uitleg 
hebben gegeven over Scale Dogs en waar Nina 
haar beste pootje uitgestoken heeft om ons te 
helpen met de demonstraties. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De British Junior Academy  of 
Brussels sponsort Paris 
Begin dit jaar werd Scale Dogs gecontacteerd 
door een lerares van de British Junior Academy 
of Brussels omdat de leerlingen een activiteit 
wilden organiseren om  onze vereniging te 
helpen.  Marianne en Nina (één van onze 
honden in opleiding) hebben een bezoek 
gebracht aan het 3de leerjaar teneinde hen uit te 
leggen hoe een pup geleidehond wordt. De 
leerlingen besloten een gesponsorde 
hindernisrace te organiseren en brachten op 
deze manier een heel mooi bedrag bij elkaar 
waarmee wij Paris aangekocht 
hebben.  Nogmaals hartelijk bedankt!!! 
 



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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstwandeling 2016 
 
Op 25 september organiseerden wij een 
herfstwandeling voor de pleeggezinnen en de 
baasjes van onze geleidehonden teneinde hen toe 
te laten met elkaar kennis te maken.  Wij konden 
op heel wat aanwezigen  rekenen en ook het 
mooie weer was van de partij. De reacties die wij 
achteraf kregen waren heel positief wat betekent 
dat deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar is 
in 2017.  Hierbij willen wij ook al diegenen die 
ons verwend hebben met gebak en taart 
nogmaals bedanken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gastgezinnen gezocht ! 
 

Houdt u van honden ? 
 

Overdag vrije tijd ? 
 

Wilt u ons helpen ? 
 

Dat kan ! 
 

Wij zoeken gastgezinnen die gedurende 1,5 jaar 
een pup onder onze begeleiding willen 
opvoeden. 
Zo geeft u een mooie start aan een toekomstige 
blindgeleidehond! 
 
Contacteer ons voor meer uitleg: 
0473/30 24 27 of  info@scaledogs.be 
www.scaledogs.be 

mailto:info@scaledogs.be


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 
Mace verder op te leiden. 
  
Véronique, Valérie en Didier Likeng voor  
de organisatie van Gospel en C(h)oeur ter 
gelegenheid van onze 25ste verjaardag- het 
verzamelde bedrag heeft het ons mogelijk 
gemaakt Olaff te kopen. 
 
Sabine Convent - naast haar inzet als 
gastgezin voor Peps heeft Scale Dogs dankzij 
Sabine in de loop van het laatste jaar een gift en 
een legaat ontvangen 
 
Etienne Sempels -  voor  de gift die w ij 
dankzij hem mochten ontvangen 
  
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. 
 
Stichting Amfortas -  ter  gelegenheid van 
de 25ste verjaardag van Scale Dogs gaf Charlotte 
Kwist (gastgezin van Nelson) ons een mooie 
cheque cadeau, bedrag waarmee zij de opleiding 
van Newpi volledig "sponsoren" 
 
Laure Guerlain - Wij mochten in het verleden 
al op de financiële steun van Laure Guerlain 
rekenen voor de aankoop van Mace.  Zij besloot 
haar steun aan Scale Dogs te hernieuwen door de 
opbrengst van de verkoop van zelfgemaakt met 
de hand geverfd porselein aan ons te schenken.  
Met dit mooie bedrag kon Scale Dogs Ouiky 
aankopen. 
  
De Nationale Loterij voor  hun jaar lijkse 
steun aan onze organisatie. 
  
De MIVB voor  het verstrekken van de 
gratis abonnementen voor onze pups en honden 
in opleiding. 
  
Hill's, voor  de kw alitatieve voeding die w ij 
dankzij hen aan onze honden kunnen geven. 
  
  

 
 
Francine Degueldre w ilde ons Gipsy, een  
jonge volwassen hond, schenken. Jammer 
genoeg bleek Gipsy niet de nodige capaciteiten te 
hebben om geleidehond te worden ondanks haar 
groot leervermogen.   
 
Susan Schiphorst - Susan steunt Scale Dogs al 
meerdere jaren.  In 2015 deed zij dit opnieuw.  
Enerzijds kregen wij een border collie pup uit 
een nestje dat zij gefokt had, de gelegenheid voor 
Scale Dogs om te kijken of dit ras in aanmerking 
kan komen als geleidehond.  Anderzijds maakte 
zij dat wij in 2016 weer aan "Footfest" (activiteit 
georganiseerd door de Europese School in 
Brussel) konden deelnemen en dankzij deze 
activiteit een mooie financiële bijdrage kregen. 
  
...  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. 
 
 
 
 
Music for Life 
 
Iedereen zorgt voor  iedereen. Dat wil Studio 
Brussel eind 2016 opnieuw bewijzen tijdens "De 
Warmste Week". 
Scale Dogs heeft zich dit jaar opnieuw 
geregistreerd als goed doel en ook dit jaar kunt u 
plaatjes aanvragen of acties organiseren ten 
voordele van Scale Dogs. 
Aarzel dus niet u te registreren bij "De Warmste 
Week" en ons hiervan op de hoogte te brengen 
zodat wij, via onze FB pagina, de informatie 
kunnen delen.   En vergeet ook niet een plaatje 
ten voordele van Scale Dogs aan te vragen 
tijdens "De Warmste Week". Alvast bedankt bij 
voorbaat!!! 
 
 
 
 
 

 



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 

  
 
 

Volg ons  

Onze partners 

                     

 

Kwaliteitslabels 
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