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SCALE DOGS  – GELEIDEHONDEN    

 

Beste Scale Dogs vriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij een nieuwe publicatie uitgebracht door het Scale Dogs 

team. Dit magazine vervangt de newsletters die wij vorige jaren 

met min of meer regelmatige tussenperiodes uitbrachten om 

informatie over onze organisatie te verstrekken, maar die vaak 

laat na de gebeurtenissen gepubliceerd werden. 
 

Het idee achter dit magazine is u meer in detail te informeren 

over sommige onderwerpen die deel uitmaken van ons werk. 

Onderwerpen die ook vaak het kader van onze school te buiten 

gaan.    Uiteraard vindt u ook informatie over onze organisatie 

op onze website (www.scaledogs.be).   Aarzel zeker niet om uw 

reactie op dit nieuwe magazine aan ons door te geven! 
 

Eerst en vooral een paar cijfers waar het Scale Dogs team en 

ikzelf trots op zijn: sinds eind 2016 hebben wij 5 honden 

overhandigt aan personen met een visuele beperking en 

verblijven er 14 pups bij onze gastgezinnen.  Werk genoeg voor 

Sofie, Cindy en Shona, onze toegewijde instructrices.  Onze 

uitbreiding begint zijn vruchten af te werpen, als gevolg hebben 

wij een 2de camionnette moeten aankopen omdat onze 

RENAULT niet meer volstond om alle verplaatsingen uit te 

voeren.  Het gaat om een nieuw voertuig dat bijna volledig 

gesponsord werd door United Fund for Belgium en Cera.  Ook 

onze financiële toestand volgt deze groei.  Maar dit wil zeker 

niet zeggen dat wij geen financiële steun meer nodig hebben 

om ons werk voort te kunnen zetten.   
 

Om te beginnen had ik u al verteld dat wij u ook willen 

informeren over algemene problemen waar wij mee 

geconfronteerd worden. 

 

 

 

 

De publieke toegankelijkheid voor geleidehonden (en de 

honden in opleiding) in winkels, restaurants, openbaar vervoer, 

enz.  De problemen verbonden aan de importregeling voor pups 

uit onze buurlanden ten gevolge van de nieuwe Europese 

wetgeving. 
 

Een ander probleem is de lengte van de wachtlijst voor de 

personen die op een geleidehond wachten.  Na 27 jaar hebben 

meerdere personen al een 2de of 3de hond gekregen (een 

geleidehond kan niet langer dan 8 à 10 jaar werken).  En 

uiteraard krijgen de personen die een vervangingshond nodig 

hebben voorrang op de nieuwe kandidaten. 
 

En uiteindelijk zijn er nog twee zaken die ik zeker wil 

vermelden: onze school heeft opnieuw de accreditatie van IGDF 

(International Guide Dog Federation) met succes doorstaan.  

Een mooie beloning voor het werk van Marianne en het team!  

Wij werken volgens de regels van IGDF en blijven erkend op 

internationaal niveau.  Marianne zal hier verder in dit magazine 

meer over te vertellen. 
 

En uiteindelijk, het succes van onze ontmoetings/wandeldagen.  

Tijdens deze twee dagen was de zon van de partij!  Hartelijk 

bedankt voor uw hulp en aanwezigheid... en de gebakjes waren 

overheerlijk.  

 

Tot binnenkort,  

Rainer Lau - Voorzitter 
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Het Scale Dogs team 
 Hierbij voor diegenen die ons nog niet kennen een korte 

voorstelling van het Scale Dogs team: 

 

Onze instructrices Sofie, Cindy en Shona 

selectie van de pups, het begeleiden van de gastgezinnen, de 

training van de honden in opleiding,  het plaatsen van de 

geleidehonden bij de kandidaten en de opvolging van de 

verschillende teams  

 

  
Cindy Sofie 

 

Carine staat in voor een groot gedeelte van de administratieve 

taken en als u telefonisch contact met ons opneemt is de kans 

groot dat U haar aan de lijn krijgt. 

 

Marianne staat, na 15 jaar,  nog steeds aan 

team. Enerzijds staat zij de instructrices bij en evalueert zij de 

honden en de nieuwe teams, anderzijds neemt zij een gedeelte 

van de administratieve taken op zich. 

 

 

Carine Marianne

 

 

De raad van bestuur 
De raad van bestuur bestaat uit 5 leden die deze functie als 

vrijwilliger op zich hebben genomen. 
 

 
Rainer  

Voorzitter  

Robert 

Bestuurder/Schatbewaarder

 

 

 

 

 

 

Hierbij voor diegenen die ons nog niet kennen een korte 

 staan in voor de 

selectie van de pups, het begeleiden van de gastgezinnen, de 

training van de honden in opleiding,  het plaatsen van de 

geleidehonden bij de kandidaten en de opvolging van de 

 
Shona 

groot gedeelte van de administratieve 

taken en als u telefonisch contact met ons opneemt is de kans 

 de leiding van het 

trices bij en evalueert zij de 

honden en de nieuwe teams, anderzijds neemt zij een gedeelte 

 

Marianne 

De raad van bestuur bestaat uit 5 leden die deze functie als 

 
Robert  

Bestuurder/Schatbewaarder  

 

 

 

 
Danny 

Bestuurder/Secretaris 

 

IGDF Accreditatie 
Om geaccrediteerd lid van de International Guide Dog 

Federation te mogen blijven worden de aangesloten 

organisaties om de 5 jaar grondig gecontroleerd.  Eind juni 

kregen wij het bezoek van 2 assessors, David (Guide Dogs 

Victoria, Australië) en Tracey (Guid

Gedurende 3 dagen hebben zij alle aspecten van ons werk onder 

de loep genomen: nakijken van de administratieve procedures, 

bijwonen van puppyklassen

meelopen met de instructrices tijdens het train

honden in opleiding, bezoeken van verschillende klanten, ....  

een paar spannende maar ook leerrijke dagen want tijdens deze 

accreditatie hebben wij weer een paar nuttige tips gekregen.

Wij zijn trots jullie hierbij te informeren dat wij geslaagd

alle niveaus en wij voor de komende 5 jaar geaccrediteerd lid 

van IGDF mogen blijven.  
 

 

Samenwerking met Dyadis
 De samenwerking met vzw Dyadis (vereniging die hulphonden 

opleidt voor personen met een motorische beperking)  blijft 

voortbestaan. Ondanks het feit dat het opleidingscentrum 

inmiddels een beetje krap aan het worden 

verenigingen groeien en bijgevolg meer plaats nodig hebben,  

delen wij nog steeds de werk

uiteraard blijft het onderling helpen van collega's en het 

uitwisselen van ervaringen en informatie tussen beide teams 

een heel positief gegeven. 

 

3

 

 

  
Françoise  

Bestuurder 

Françoise   

Bestuurder 

 
 

 
Om geaccrediteerd lid van de International Guide Dog 

Federation te mogen blijven worden de aangesloten 

organisaties om de 5 jaar grondig gecontroleerd.  Eind juni 

kregen wij het bezoek van 2 assessors, David (Guide Dogs 

Victoria, Australië) en Tracey (Guide Dogs South Australia).   

Gedurende 3 dagen hebben zij alle aspecten van ons werk onder 

de loep genomen: nakijken van de administratieve procedures, 

puppyklassen, gesprekken met de gastgezinnen, 

meelopen met de instructrices tijdens het trainen van de 

honden in opleiding, bezoeken van verschillende klanten, ....  

een paar spannende maar ook leerrijke dagen want tijdens deze 

accreditatie hebben wij weer een paar nuttige tips gekregen. 

Wij zijn trots jullie hierbij te informeren dat wij geslaagd zijn op 

alle niveaus en wij voor de komende 5 jaar geaccrediteerd lid 

 

Samenwerking met Dyadis 
De samenwerking met vzw Dyadis (vereniging die hulphonden 

voor personen met een motorische beperking)  blijft 

voortbestaan. Ondanks het feit dat het opleidingscentrum 

inmiddels een beetje krap aan het worden is, omdat beide 

verenigingen groeien en bijgevolg meer plaats nodig hebben,  

delen wij nog steeds de werkings- en onderhoudskosten.  En 

uiteraard blijft het onderling helpen van collega's en het 

uitwisselen van ervaringen en informatie tussen beide teams 
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Samen op stap 
 

Sinds eind 2016 heeft Scale Dogs al 5 personen met een visuele 

beperking kunnen helpen met een geleidehond en, bij het 

verschijnen van dit magazine, begint de instructieperiode van 

een 6de team. 

 

Baddy en Newpi 

“Onze lieve , tweede blindengeleidehond ! 

Iedere  ochtend als ik  beneden kom krijg ik een grote brul van 

een witte ijsbeer, daarna een warme lik in mijn nek… en dan 

wordt er wat vrolijk rondgesprongen … 

Newpi woont sinds december 2016  bij ons, en hij is geweldig. 

Eerlijk? Hij is nog geweldiger dan de eerste hond, en ik dacht 

altijd:’ mijn eerste hond gaat boven alles de top blijven ,’ maar ik 

moet mijn mening toch herzien. Hij is zo adorabel, in zijn 

maniertjes van kijken, met mij omgaan, me charmeren om 

maar te bekomen wat hij wil. Hij is zo lief, en verstandig op zijn 

manier.  

Ook met Jonna,  zijn huisgenootje,  gaat hij heel zacht om. Ze 

kunnen samen fantastisch spelen maar hij is wel de uitdager, de 

aanzetter tot actie. Dan is de living soms wel wat te klein maar 

ach het is zo leuk. Hij propt allerlei knuffels in haar muil of op 

haar rug en zij doet mee, of soms staan ze beiden met hun kop 

in de speeltjesmand te bedisselen wie welk speeltje zou gaan 

nemen.   

Natuurlijk valt er over zijn geleidewerk niet veel te vertellen 

want dat is zo positief . Hij doet het zo geconcentreerd! Mijn 

vorige hond Jonna was snel afgeleid, en snuffelde veel maar 

Newpi blijft goed bij de zaak, en heeft alle hindernissen goed op 

tijd al ingeschat en brengt me altijd veilig en gezwind overal 

heen. Hij blijft goed gefocust. Zelfs wanneer hij familie , of mijn 

moeder tegenkomt op straat! Met duidelijk heel veel zin in zijn 

werk, wat ik wel leuk vind hem zo opgewekt te zien werken.  

Hij is altijd heel happy, het werkt aanstekelijk, als ik met hem op 

stap ga straalt het enthousiasme er van af door het zwaaien 

met zijn staart. Hij heeft een hoge aaibaarheidsfactor, wat wel 

wat met zich meebrengt; de mensen willen hem allemaal aaien 

door zijn schattige snoet, die iets wat korter is en zo lijkt het dat 

hij een wipneusje heeft. Als hij dan nog zijn ogen wat 

dichtknijpt (alsof ie het ervoor doet!) kijkt hij 

berenschattig…ijsbeer schattig! 

We hebben tijdens de vakantiemaanden even noodgedwongen 

stil gelegen qua werken maar Newpi had wel een zalige 

vakantie bij de oma, want die heeft twee hondjes en daar heeft 

hij een zalige tijd mee mogen gaan spelen. Zo is hij fit gebleven 

en had hij toch voldoende dagelijkse beweging . Nu mag hij 

weer dagelijks mee met vrouwtje en alles gaat weer toppie! We 

zijn als erwtjes en worteltjes … een  onafscheidelijk item !” 

  

Stéphanie en Ness 

“Ik ben Stéphanie, een 24 jarige PhD studente rechten.  Een 

paar jaar geleden verloor ik 90 % van mijn zicht en dit jaar kreeg 

ik mijn eerste geleidehond, Ness.  Na amper een paar maanden 

heeft Ness mijn leven helemaal veranderd.  Dankzij hem heb ik 

een groot deel van mijn autonomie en zelfstandigheid terug 

gekregen: met Ness kan ik dagelijks alleen naar mijn werk en  

 
 

met vakantie gaan zonder zorgen of stress. Dankzij Ness en de 

voortdurende ondersteuning van de instructeurs tijdens de 

instructieperiode heb ik er niet alleen een trouwe vriend bij 

gekregen maar ook meer zelfvertrouwen in mijzelf en de 

toekomst.” 

 

Baddy & Newpi Stéphanie & Ness 

 

Wilma en Neo 

“In het voorjaar van 2017 heeft Wilma geleidehond Neo mogen 

verwelkomen. De blonde labrador is haar allereerste 

geleidehond. Wilma haar leven is erg veranderd met de komst 

van haar nieuwe hondenvriend en dat was wel even wennen. 

Ondertussen gaan ze vaak samen op pad in de omgeving van 

Willebroek. Twee dagen per week volgt Wilma creatieve lessen 

in Antwerpen en ook daarbij mag Neo niet ontbreken. Wilma 

stond er zelfs op dat Neo tijdens de lessen zich kan neerleggen 

op een lekker dik kussen! Samen vinden ze het geweldig om te 

spelen in de tuin en Wilma moet dan lachen met Neo zijn 

vrolijke kapriolen.” 

 

Harry en Oreo 

”Hallo met Shona, ik wil je laten kennismaken met Oreo”, zo 

klonk het op 3 april van dit jaar. 

‘Oreo’ dacht ik: Dat zijn koeken en wat zullen de mensen 

denken als je de hele dag over koeken aan het spreken bent. 

Maar mijn nieuwsgierigheid was natuurlijk groot. Toevallig, ja 

echt, paste het voor ons als gezin en voor Shona al om de dag 

daarna kennis te maken. Toen de deur van ons huis open ging 

en dat prachtige witte beest naar binnen kwam, vergat ik de 

koeken meteen. Die toch wel imposante Oreo wist mij en mijn 

gezin vrijwel onmiddellijk in te pakken en het duurde niet lang 

of ik wist dat die koekenhond iets voor mij zou zijn, voor ons 

eigenlijk want mijn vrouw zei “waaw, amai, ohhh, prachtig” en 

nog van die dingen, mijn oudste dochter van 7 had er prompt 

een nieuwe speelkameraad bij en de jongste, toen net geen 3, 

klom nieuwsgierig en wat wantrouwig op de tafel want het was 

o zo moeilijk te vatten dat een hond die zo groot was als zijzelf 

door de oudste ‘hondje’ genoemd werd. 
 

Nog 2 maand wachten en alle huldevieringen en 

pensioensfeesten van mijn eerste geleidehond Cazan, een 

hoogbejaarde Tervuurse herder, overleven en we konden aan 

de slag. Dinsdag 6 juni begonnen Oreo en ik aan ons avontuur. 

Ik had dus al ervaring met het lopen met een hond, maar toch 

was alles nieuw. Echt alles: Niet alleen die witte grote hond 
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naast mij, maar ook het beugelsysteem, de commando’s en de 

manier van aanleren van al die nieuwigheden. Daar worden 

hond en mens heel erg moe van. Alles nieuw, maar toch weer 

niet, want Oreo is net zoals mijn vorige hond een herder en dat 

tikje eigenzinnige, beetje nerveuze maar o zo alerte karakter 

van herdershonden ligt me wel en dus bleef er ook heel veel 

hetzelfde in ons huis. Dat zorgde dan weer voor de nodige rust 

voor mens en hond na de intensieve trainingsdagen, veelal 

trouwens in erg warm weer. 
 

Leren werken met een nieuwe hond, doet me denken aan een 

prachtig schouwspel dat mijn vrouw en ik op vakantie in de 

Franse Ardennen mochten meemaken: het uitvliegen van een 

nestje huiszwaluwen. Eerst piepten de jongen aan de rand van 

het nest, de dag erna vloog er eentje uit en werd onmiddellijk 

door moeder opgevangen, die druk in de weer was om uit te 

leggen hoe je kon eten zoeken, hoe je niet werd opgegeten en 

welke dingen gevaarlijk waren of pijnlijk aankwamen bij vogels. 

En kijk daar was de tweede en derde waaghals al…  

Weer stond moeder-zwaluw klaar met raad en daad. Na een 

dag of 3 kon mijn vrouw niet meer zien welke zwaluw uit welk 

nest was gekomen: De jongen waren opgegaan in de rest van 

de zwaluwen en waren 1 met hun omgeving. 

Wel, zo ging het ook met mij en Oreo: Moeder-zwaluw, 

instructrice Shona Balis, leerde mij en Oreo stelselmatig de 

grote boze wereld invliegen. Eten zoeken, werd eerst de bakker 

en de slager bij ons in de buurt veilig leren vinden. ‘Niet 

opgegeten worden’ bestond er in ons alle oversteekplaatsen 

perfect volgens de regels leren gebruiken, en dingen die pijnlijk 

konden aankomen, die leerden we netjes  te ontwijken. 

Dag na dag maakten we vorderingen allebei: soms kleine en 

soms grote. Een paar keer werden we bijna virtueel opgegeten 

en 1 keertje liep er plots een betonnen paaltje voor mijn knie, 

maar langzaam maar zeker gingen ook wij op in onze omgeving 

en vlogen we uit. Eerst naar de school van de kinderen en 

daarna naar mijn werk op de VRT in Brussel.  

Intussen is het september en maken de zwaluwen zich op voor 

hun grote terugkeer. Oreo en ik doen het nu al zo’n 2 maand 

zonder moeder-zwaluw samen. We leren nog steeds, maar we 

vliegen al wel echt, bijna letterlijk, want we houden allebei van 

flink doorstappen.” 
 

Jan en Otello 

“Beeld je in dat je steeds door een verrekijker zonder 

vergrootglazen zou moeten kijken: je centrale zicht is relatief 

scherp, maar daarrond zie je niets. In een rustige straat zie je 

van ver iemand aankomen op het voetpad, maar in een drukke 

winkelstraat of station bots je voortdurend tegen mensen en 

obstakels aan. Zo ervaart iemand met tunnelzicht (retinitis 

pigmentosa) de omgeving. Je kan details zien, maar hebt geen 

overzicht op de ruimte. Bij schemering of duisternis gaan ook 

de details verloren en vervaagt alles tot een wazige, donkere 

omgeving.  

Omdat ik de afgelopen jaren steeds meer ongemakken 

ondervond bij mijn verplaatsingen, ontstond het idee om met 

een geleidehond te werken. Een aanvraag werd ingediend bij 

Scale Dogs en in april vond een matching bezoek plaats met 

Otello. Aangezien wij eerder al een golden retriever hebben 

gehad, klikte het snel en op 30 mei zijn we onder begeleiding 

van Sofie gestart met de stage. Otello helpt me in eerste 

instantie bij de woon-werkverplaatsing tussen Deurne en 

Berchem, een dagelijkse wandeling van twee keer een halfuur. 

Vermits ik voor het werk regelmatig op verplaatsing moet, 

werden ook trajecten in Antwerpen, Brussel en Gent 

ingestudeerd.  

Omdat Otello zebrapaden steeds op een slakkengangetje 

overstak, heb ik hem een bijkomend commando “tempo” 

aangeleerd. Intussen heeft hij dit goed onder de knie zodat we 

snel aan de overkant van de straat zijn.  

Otello heeft zich ook goed geïntegreerd in ons gezin en is een 

fijne speelkameraad voor onze drie kinderen. We hebben het 

geluk dichtbij een park en een hondenweide te wonen waar hij 

kan spelen met zijn hondenvriendjes. Tijdens onze vakantie kon 

Otello terecht bij Francine en Philippe die hem als pup hebben 

opgevoed. Voor iedereen een blij weerzien! Onze hartelijke 

dank aan hen en aan het team van Scale Dogs voor het 

grootbrengen en trainen van zo’n lieve en behulpzame hond!” 

 

Wilma & Néo Harry & Oreo Jan & Otello 
 

En bij het uitkomen van dit magazine wordt ook Ouigo 

geplaatst bij haar nieuwe baasje.  Over hen vertellen wij jullie 

meer in onze volgende magazine. 
 
 

Samen maar met een andere job 
Als een hond wordt afgekeurd als geleidehond kijken wij altijd 

of hij eventueel in aanmerking komt om, mits een aangepaste 

opleiding, iemand anders te helpen in het dagelijkse leven. 
 

Missy, Nele en Noa 

In onze laatste newsletter informeerden wij jullie dat Missy, die 

over onvoldoende zelfzekerheid beschikt om geleidehond te 

worden, opgeleid werd tot autisme assistentiehond.  Missy 

werd onder begeleiding van Cindy samen met het gezin verder 

opgeleid om de taken die zij voor Noa moet vervullen onder de 

knie te krijgen.  Wij zijn blij jullie te informeren dat Missy en 

haar nieuwe baasjes inmiddels hun eindtest succesvol hebben 

afgelegd en dat Missy onze eerste officiële autisme 

assistentiehond is.    
 

Nala 

Eind 2016 hebben wij moeten beslissen Nala af te keuren om 

medische redenen die niet verenigbaar waren met een carrière 

als geleidehond.  Op dat momenten maakten wij kennis met de 
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ouders van Wouter, een jongeman met autisme.  Na een 

proefperiode werd Nala geplaatst als Buddyhond voor Wouter. 
 

Neige 

Na een paar maanden in opleiding te zijn geweest bleek 

uiteindelijk dat Neige toch over onvoldoende zelfzekerheid 

beschikte om een persoon met een visuele beperking veilig over 

straat te helpen.  Rekening houdend met het feit dat zij graag 

voor haar baasjes werkt en dol is op apporteren hebben wij haar 

aan onze collega's van Dyadis voorgesteld. Momenteel wordt 

ze verder opgeleid als hulphond.  Als alles loopt zoals voorzien 

zal Neige begin 2018 als hulphond geplaatst worden. 
 

 

Honden in opleiding 
  

Pax, Pepper, Potus, Pegase, Paris en Pepsy  zijn inmiddels 

aan hun opleiding begonnen en wij hopen dat zij volgend jaar 

allemaal zullen slagen voor hun eindtest zodat ook zij in de 

nabije toekomst een persoon met een visuele beperking kunnen 

helpen. 
 

 
Pax 

 
Pepper 

 
Potus 

 

   
Pegasse Pepsy Paris 

 

Afgekeurde honden 
Ondanks een strenge selectie van onze pups hebben wij  in de 

loop van dit voorbije jaar jammer genoeg een paar honden af 

moeten keuren zonder hen een alternatieve carrière te kunnen 

geven. 

Ouiky, Picasso en Pyla werden afgekeurd vanwege bepaalde 

karaktereigenschappen die niet verenigbaar zijn met het 

werken als geleidehond. Pumba, Pinky, Osky,  Peluga en Pica 

werden afgekeurd om medische redenen. 

Gelukkig hebben wij voor hen een adoptiegezin gevonden waar 

zij een fijn leven zullen hebben als gezinshond. 

 

De nieuwe garde komt er aan 
Dit jaar hebben wij weer de nodige nieuwe pups mogen 

verwelkomen: Marnie, Pickels, Popsy en  Peanuts werden 

inmiddels medisch goedgekeurd en zullen wellicht begin 2018 

aan hun opleiding beginnen. 

Queeny, Quiqo, Qali, Qiva, Qas, Qamiel, Qookie, Quatro, Qito 

en  Quiero maken deel uit van de jongere generatie. 

 

 

De nieuwe garde komt er aan …. 

  
Queeny 

 

Quiqo 

  
Qaly 

 

Qiva 

  
Qas 

 

Qamiel 

  

Qookie 

 

Quatro 

 
 

Qito Quiero 

 

De komende maanden zullen er nog een paar kleintjes ons 

puppyteam versterken.  Voor hen zijn wij nog dringend op zoek 

naar gastgezinnen.  Indien u Scale Dogs wilt helpen als 

gastgezin, aarzel dan zeker niet contact op te nemen:  

info@scaledogs.be of  0473-30.24.27 
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Getuigenissen  

Niemand kan zo goed verwoorden wat het betekent gastgezin 

te zijn voor één van onze pups als de gastgezinnen zelf.  

Hieronder geven wij het woord aan enkele van hen: 

 

 

Yolanda  en Viviene, gastgezin van Peanuts 
 

Wij zijn sinds januari 2017 gastgezin van Peanuts, een vrolijke, 

energieke en lieve labrador retriever.  Het is onze eerste 

ervaring met een pup in opleiding. En eerlijk is eerlijk, het is af 

en toe vermoeiend geweest (mocht de prijs voor “meest 

energieke Scale dogs pup” bestaan, dan maakt hij een goede 

kans, als ik de feedback mag geloven). Maar het is heel fijn te 

zien hoe goed hij zich aan het ontwikkelen is en wij zijn 

supertrots op wat hij al allemaal heeft geleerd. De fantastische 

begeleiding van Sofie en de rest van het team van Scale Dogs, 

maakt dit een extra leuke en leerzame ervaring! Bovendien 

kennen wij inmiddels veel meer mensen in onze woonwijk (waar 

wij al 14 jaar woonachtig zijn!) door onze dagelijkse 

wandelingen met Peanuts. Het is tevens leuk om hem mee te 

nemen naar plekken, waar andere honden niet mogen komen – 

wie kan er nu zeggen dat zijn hond mee gaat op doktersbezoek 

of naar de bioscoop  (zie artikel toegangsrecht 

assistentiehonden) . 

Wanneer we met trots onze “leenhond” introduceren, rijst bijna 

altijd meteen de vraag: “Zullen jullie hem niet gaan missen 

wanneer hij weg moet?”. We leggen dan het mooie doel uit en 

dat wij Peanuts als onze “tijdelijke viervoeter = leenhond” 

beschouwen. Dit helpt ons hopelijk wanneer hij aan zijn nieuwe 

avontuur begint, want natuurlijk, missen zullen we hem! Maar 

wat is er mooier dan een vrijwilligersjob te doen, waarbij je zo 

een schattige deugniet een onbezorgde jeugd kan geven en die, 

wanneer hij er klaar voor is, iemand zijn mobiliteit kan 

vergroten! 

Wij hopen voorlopig nog even te kunnen blijven genieten van 

“onze Peanuts”! 

 

 
 

 

Corinne en Pepsy 
 

Corinne werkt sinds drie jaar bij AB InBev als Connections 

Manager BNL en is de gelukkige moeder van drie kinderen en 

van een schitterende zwarte labrador van ongeveer een jaar 

oud. Het waren de kinderen van Corinne die graag een hond in 

huis wilden hebben.  Na in eerste instantie een beetje 

overdonderd te zijn geweest door het gebrek aan ervaring en de 

hoeveelheid werk die de opvoeding van één van onze pups met 

zich meebrengt, heeft het gezin uiteindelijk beslist een extra  

 
 

familielid in huis te nemen door Pepsy te verwelkomen.    
 

Gastgezin zijn is een job voor een korte periode gezien Scale 

Dogs, die Pepsy bij Corinne en haar gezin heeft geplaatst, de 

uiteindelijke opleiding tot  geleidehond op zich neemt en dit 

was een prima compromis voor Corinne en haar gezin.   

Het idee om een toekomstige geleidehond een goede start te 

geven kwam niet per toeval maar werd geïnspireerd door één 

van hun vrienden die een visuele beperking heeft.  Het is dankzij 

deze vriend dat Corinne en haar gezin vertrouwd raakten met 

het concept. Voor Corinne is de opleiding van een toekomstige 

geleidehond een uitstekende manier om deel te nemen aan het 

"Better World" project van AB InBev dat in de ogen van Corinne 

en van alle personeelsleden van het bedrijf heel belangrijk is.   

Het is nog te vroeg en moeilijk te voorspellen of Pepsy een 

goede geleidehond zal worden.    Zelfs al bezit de jonge hond 

om te beginnen over alle vereiste eigenschappen, moet zij 

uiteindelijk nog voldoen aan de strikte en veeleisende criteria 

van het opleidingscentrum.  Inmiddels werd Pepsy medisch 

goedgekeurd, veel zal nu nog afhangen van haar 

karaktereigenschappen. Kan zij zich bijvoorbeeld voldoende 

concentreren in moeilijke situaties met veel afleiding.   En ook 

persoonlijkheidstrekken zijn belangrijk: de hond moet 

onafhankelijk kunnen werken maar niet te dominant of te 

verlegen zijn 

De eerste indrukken zijn veelbelovend. Pepsy heeft een 

overvloed aan energie maar blijft nog te opgewonden 

(karaktertrek die aan haar jonge leeftijd te wijten kan zijn).  Ook 

moet zij nog leren om naast andere honden, ook andere dieren 

en afleidingen te passeren.  Corinne houdt zich vooral bezig met 

de socialisatie van de hond.  Het is belangrijk dat de jonge hond 

aan zoveel mogelijk nieuwe en vreemde situaties blootgesteld 

wordt: overal naar toe kunnen gaan, rustig blijven in winkels, 

openbaar vervoer, enz....    De kans is groot dat Pepsy de 

geleidehond wordt van een persoon die werkt op een kantoor.  

Dit is dan ook de reden waarom Corinne het belangrijk vond dat 

Pepsy goed went aan een werkomgeving eigen aan grote 

ondernemingen en dat zij leert zich perfect te gedragen in deze 

omgeving. 

Ondanks haar jonge leeftijd en de vele dingen die zij nog moet 

leren, kan Pepsy dankzij de training van Corinne al heel wat 

dingen doen zoals: pootje geven, zitten, liggen, rustig blijven 

liggen.... 
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TOEGANGSRECHT VOOR 

ASSISTENTIEHONDEN 
 

Ondanks het feit dat er al enkele jaren een wetgeving bestaat 

met betrekking tot het toegangsrecht voor assistentiehonden, 

is het vaak voor personen met een visuele, motorische of 

andere handicap soms een echte strijd om toegang te krijgen 

tot publieke plaatsen (cafés, restaurants, bioscopen, 

winkelcentra, voedingszaken, ...) .  Nog al te vaak worden zij 

geweigerd met hun assistentiehond ondanks het feit dat er een 

wettelijk kader bestaat dat de toegankelijkheid tot publieke 

plaatsen regelt voor personen met assistentiehonden die 

opgeleid of in opleiding zijn.  Deze wetgeving is nog niet door 

iedereen gekend en dagelijks moeten gastgezinnen, 

instructeurs, de vertegenwoordigers van de verschillende 

opleidingscentra en personen met een beperking zelf de 

uitbaters van deze zaken ervan overtuigen dat het verplicht is 

om assistentiehonden in hun zaak toe te laten. 

 

Op 26 september laatstleden, 

ontving Christine Defraigne - 

Voorzitster van de senaat, in het 

Paleis der Natie ongeveer 30 

assistentiehonden samen met hun 

levensgezellen.  Doelstelling van 

deze speciale namiddag: sensibilisatie en na laten denken over 

de problematiek van de toegankelijkheid. 

 

Meerdere personen namen tijdens deze namiddag het woord 

waaronder Mark Van Gelder (Voorzitter van BADF - Belgian 

Assistance Dog Federation) en Françoise Champenois, lid van 

de raad van Bestuur van Scale Dogs . 

De verplichtingen van de opleidingscentra die bij deze federatie 

zijn aangesloten  zijn onder andere het gratis overhandigen van 

hun assistentiehonden aan personen met een beperking, de 

standaards van internationale federaties respecteren (IGDF en 

ADEu-ADI) en om de 5 jaar een accreditatie ondergaan 

teneinde een hoogstaande kwaliteit van de assistentiehonden 

te garanderen. 

 

De wens van het BADF is dat er een harmonisering komt van de 

verschillende regionale wetgevingen die er momenteel in België 

zijn en er een sensibilisering komt bij het grote publiek, de 

handelaars, restaurantuitbaters, enz... evenals bij de 

politieagenten en magistraten. 

 

Françoise Champenois was aanwezig met Laponie, haar tweede 

geleidehond.  Françoise wordt regelmatig geconfronteerd met 

weigering en stelde zich de vraag waarom de openbare 

autoriteiten niet meer en beter communiceren over de 

wetgevingen met betrekking tot toegankelijkheid van 

assistentiehonden, waarom de procedures om klacht in te 

dienen zo ingewikkeld en zo verschillend zijn naargelang de 

regio en waarom er na het neerleggen van een klacht geen 

sancties komen.  Zij legde de nadruk op de psychologische 

impact van deze weigeringen die nooit bestraft worden, alsof 

het normaal is dat je een persoon met een beperking vernedert 

door hem de toegang te verbieden. 

 

Wij hopen dan ook dat er naar de toekomst toe beter wordt 

gecommuniceerd wat de toegankelijkheid van 

assistentiehonden betreft en dat onze gebruikers, gastgezinnen 

en instructeurs niet meer met weigeringen worden 

geconfronteerd. 

 

 

GELUKKIG KUNNEN WIJ U OOK 

POSITIEVE VERHALEN VERTELLEN 
Zoals jullie al eerder in ons magazine konden lezen mag Pepsy 

samen met Corinne naar het werk (AB InBev) en ook Pyla mocht 

samen met Roxane naar de school waar zij les geeft.  

 

AB InBev, een onderneming met een hart voor honden ! 

Toen Corinne aan haar werkgever vroeg of Pepsy af en toe mee 

kon komen naar het werk stond AB InBev meteen open voor dit 

idee.  De initiële beslissing werd genomen door Johan Van 

Gossum, VP van de "People" afdeling evenals door Jan De 

Wachter, Security Manager Europe".  Beiden vonden dit een 

fantastisch project en boden meteen hun ondersteuning aan. 

Corinne kon eveneens rekenen op het enorme enthousiasme 

van haar rechtstreekse en onrechtstreekse collega's die er nooit 

genoeg van krijgen Pepsy te begroeten als zij hier de 

gelegenheid toe krijgen. 

 

De aanwezigheid van Pepsy heeft onder andere een positieve 

invloed op de werksfeer.   

Talrijke studies hebben al aangetoond dat de aanwezigheid van 

dieren, en meer bepaald de aanwezigheid van honden, 

bijdraagt tot het verminderen van stress.  De aanwezigheid van 

Pepsy prikkelt eveneens de nieuwsgierigheid van de 

werknemers en vergemakkelijkt op deze manier de sociale 

contacten.  Veel medewerkers van AB InBev staan open voor 

initiatieven om mensen te helpen  en zullen, hopelijk, dankzij dit 

mooie project, zich ook willen engageren om iets te 

ondernemen om de wereld te veranderen. 

 

La Farandole - gemeenteschool in Etterbeek 
Roxane, lerares en gastgezin van Pyla: 

"Pyla is opgegroeid samen met kinderen van 7-8 jaar in de 

gemeenteschool van Etterbeek, "La Farandole".  Vandaag is 

Pyla gek op kinderen en de kinderen hebben geleerd wat een 

geleidehond is en hoe zij zich met deze honden moeten 

gedragen.  Zij hebben geleerd wat een visuele beperking is en 

op het einde van het schooljaar hebben wij de Brailleliga 

bezocht waar de kinderen geblinddoekt een parcours hebben 

afgelegd.  Ook hadden zij de gelegenheid met Francesco, een 

persoon met een visuele beperking, te spreken. 

Als lerares heb ik maar zelden leerlingen gehad die zo 

gemotiveerd waren om naar school te komen.  Zij hadden een 

levende mascotte in de klas die zij mochten aaien (op sommige 

momenten) en waarmee zij tussen de middag mochten 

wandelen. 
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Dankzij dit project hebben de kinderen geleerd niet meer bang 

te zijn voor honden, hen te benaderen en hen te respecteren als 

levende wezens die eveneens hun behoeftes hebben."
 

 
Pyla op school Félix

 

Magnus Franklin, vader van één van de leerlingen
"Felix was 6 jaar toen hij in het 2de leerjaar een geleidehond, 

Pyla, in zijn klas had. 

Enkele maanden voor het opstarten van het project was hij 

aangevallen door een hond waardoor hij doodsbang was.

de aanwezigheid van Pyla, die aan het begin van het schooljaar 

nog een puppy was, heeft hij geleerd honden te begrijpen en 

hen te respecteren zonder bang te zijn.Het feit dat Pyla 

geleidehond moest worden had een toegevoegde waarde 

omdat Felix van mensen houdt en dat de pup gesocialiseerd 

moest worden om later hulp te bieden aan een persoon met een 

visuele beperking was heel positief voor hem.Deze ervaring is 

een onvergetelijke herinnering.  Bij elke gelegenheid vertelt 

Felix over de hond in zijn klas, zelfs maanden na het einde van 

het project 

 

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

 

dit project hebben de kinderen geleerd niet meer bang 

te zijn voor honden, hen te benaderen en hen te respecteren als 

neens hun behoeftes hebben." 

 
Félix 

Magnus Franklin, vader van één van de leerlingen: 
"Felix was 6 jaar toen hij in het 2de leerjaar een geleidehond, 

Enkele maanden voor het opstarten van het project was hij 

aangevallen door een hond waardoor hij doodsbang was.  Door 

de aanwezigheid van Pyla, die aan het begin van het schooljaar 

nog een puppy was, heeft hij geleerd honden te begrijpen en 

ren zonder bang te zijn.Het feit dat Pyla 

geleidehond moest worden had een toegevoegde waarde 

de pup gesocialiseerd 

moest worden om later hulp te bieden aan een persoon met een 

m.Deze ervaring is 

Bij elke gelegenheid vertelt 

Felix over de hond in zijn klas, zelfs maanden na het einde van 

Paws - programma voor

kinderen met autisme
 De eerste series PAWS workshops werden 

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

voor ouders van kinderen met autism

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,

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 zoda

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 paws.marianne@scaledogs.be

 

 

 

 

Gastgezinnen gezocht ! 

 

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! 

0473/30 24 27 of  info@scaledogs.be   -  www.scaledogs.be
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programma voor ouders van 

kinderen met autisme 
De eerste series PAWS workshops werden inmiddels gegeven 

dat dit programma in de toekomst op meer en 

 

PAWS (paw betekent hondepoot) staat voor Parents Autism 

& 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 

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 

Voor meer informatie over het PAWS programma kunt u mailen 

paws.marianne@scaledogs.be 

Wij zoeken gastgezinnen die gedurende 1,5 jaar een pup onder onze begeleiding willen opvoeden. 

www.scaledogs.be 
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ACTIVITEITEN 
 

Lente- en herfstwandeling 2017 

 
Dit jaar heeft Scale Dogs, in april en oktober,  2 wandelingen 

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.   Wij zijn 

dan ook zeker van plan volgend jaar opnieuw een paar 

wandelingen te organiseren. 

 

 
 

 

 

Footfest – mei  2017 

 

  
 

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 de hulp van Susan was 

deze dag een succes met heel wat fijne ontmoetingen.  Het 

vrijwilligersteam was de hele dag aanwezig om speelgoed, 

plantjes, snoepjes, ... te verkopen.  De gelegenheid om de 

vrijgevigheid te ontdekken van de kinderen die een plantje 

komen kopen om aan hun moeder, hun leraar of lerares te 

geven.  Een klein jongetje dat een ring koopt om aan zijn kleine 

zusje te geven zodat zij op een prinses lijkt.  Echt ontroerend!  

Linda, één van onze vrijwilligers, heeft heel wat demonstraties 

gegeven met Gwen, een gepensioneerde geleidehond.  De  

 
 

kinderen waren heel geïnteresseerd in de geleidehonden en 

stelden talloze vragen.  Hierbij hartelijk dank aan de  

vrijwilligers want dankzij hen en het mooie bedrag dat wij van 

de Europese School mochten ontvangen konden wij een 

labrador puppy, Qamiel, kopen.     
 

 
 

Overhandiging cheque Kiwanis Bruxelles Scale 
Hierbij willen wij Kiwanis Bruxelles Scale bedanken omdat wij 

ook dit jaar weer op hun steun konden rekenen.  Stéphanie, 

Ness en Sofie waren aanwezig op  "les vendanges du Scale".  

Stéphanie heeft aan de aanwezigen verteld hoe Ness haar leven 

heeft veranderd (zie eerder in deze magazine) en Sofie heeft 

een woordje uitleg gegeven over het opleidingstraject van 

Ness. 

 

 
 

Onze  hondenschool 

 
Jaar na jaar blijkt onze hondenschool een succes dankzij de 

fantastische inzet van de vrijwillige instructeurs die wekelijks op 

het terrein aanwezig zijn om nieuwe puppybaasjes te 

begeleiden bij de opvoeding en training van hun nieuwe 

gezinslid.  En uiteraard zijn ook oudere honden meer dan 

welkom.  Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die zich inzetten 

om Scale Dogs op deze manier te steunen. 

 

 

Vrijwilligers gezocht die het team instructeurs op 

zaterdag kan versterken 

 
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar enkele vrijwilligers die 

het team instructeurs kan 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.  
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EEN DIKKE MERCI  ! 
 

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons dit laatste jaar 

geholpen heeft, onder andere: 

 

 

United Fund for Belgium  en Cera 
 

Dankzij de steun van United Fund for Belgium en Cera hebben 

wij begin dit jaar een nieuwe camionnette kunnen kopen. 

Deze camionnette was broodnodig rekening houdend met de 

talrijke verplaatsingen van onze instructrices: opvolging van de 

gastgezinnen, training van de toekomstige geleidehonden het 

plaatsen/opvolgen van onze geleidehonden over heel België.   

 

 
 

 

20 km van Brussel  - Roxane   
 

Dit jaar besloot Roxane, het gastgezin van Pyla, om samen met 

haar zus en een vriend de 20 km van Brussel te lopen ten 

voordele van Scale Dogs.  Voor deze gelegenheid maakte 

Roxane een Facebook pagina aan die zij deelde met haar 

vrienden, familie.... en verzamelde zij een schitterend bedrag.  

Hartelijk bedank aan het trio joggers en proficiat met deze 

mooie sportieve inspanning! 

 

 
 

 

Internationale Vrijwilligersdag bij Eli Lilly 
 

28 september was het Internationale Vrijwilligersdag bij Eli 

Lilly.  Eli Lilly heeft ons (dank zij de tussenkomst van United 

Fund of Belgium) voorgesteld ons op deze dag te helpen. Op de 

morgen van 28 september belde een team van Eli Lilly aan bij 

Scale Dogs.  Wij hadden het plezier een heel sympathiek, hecht 

team te ontmoeten boordevol enthousiasme om ons te helpen 

met de verschillende taken.   

Dankzij deze dag hebben wij een grondige beurt gegeven aan 

onze lokalen, met als zware taken het leeg maken van de 

zolder,  

 
 

het herschilderen van sommige ruimtes, het schoonmaken van 

onze keuken en de kennels, en de tuin en het terrein van de 

hondenschool een onderhoudsbeurt geven. In één dag werd er 

een enorme hoeveelheid werk verricht waardoor wij ons 

stukken beter voelen op onze werkplaats! 

Wij hebben van de middagpauze geprofiteerd om van 

gedachten te wisselen en onze instructrice Sofie heeft een 

presentatie over Scale Dogs gegeven en geantwoord op talrijke 

vragen.  Een van de vrijwilligsters heeft ons ook Eli Lilly 

gepresenteerd.  Een interessante dag waarop de vrijwilligers 

ook van de aanwezigheid van de honden genoten 

hebben!  Hartelijk dank aan het vrijwilligersteam van Eli Lilly 

voor deze kostbare hulp! 

 

  

 
 

Financiële steun van Hills 
 

Scale Dogs kan al zo'n 20 jaar op de steun van Hill's rekenen.  In 

2016 wilden de studenten diergeneeskunde aan de Faculté de 

Médecine Vétérinaire de Liège hun bijdrage leveren.  Na een 

presentatie over de selectie en de opleiding van onze 

geleidehonden organiseerden de studenten een actie om geld 

ten voordele van Scale Dogs in te zamelen. 

In november 2016 mocht Scale Dogs een mooie cheque 

ontvangen ter gelegenheid van Veterinexpo in Ciney. 

 

 
 

Van Links naar rechts op de foto : Philippe Picavet (Hill's) , 

Marianne Slingerland (Scale Dogs) , Nestor Delvaux (SEGMV), 

Aurélie Michel (O.C.) et Elena Mertes (O.C.) 
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Hockey toernooi – Royal Léopold Club Uccle
 
Binnen het kader van hun Management studie aan de 

Koninklijke Universiteit van Leuven, heeft een groep 

studenten ervoor gekozen een studiewerk te maken waarbij zij 

een steunproject opstarten teneinde fondsen voor Scale Dogs 

in te zamelen.   

In maart organiseerden de studenten een hockey toernooi in de 

Royal Leopold Club in Ukkel waarop een honderdtal 

van 17 tot 22 jaar aan deelnamen. 

De studenten namen de volledige organisatie van dit toernooi 

op zich en wij willen hen hierbij proficiat wensen voor de 

perfecte organisatie.  Dankzij  hun dynamisme konden zij een 

schitterend bedrag inzamelen. Daarmee hebben we een pup 

gekocht : Quiqo. 

 

 

De verjaardag van Paul 
Paul, die een paar jaar geleden Kuzco - zijn geleidehond 

Scale Dogs kreeg verzamelde bij de gelegenheid 

verjaardag een mooi bedrag om Scale Dogs te steunen.  Hierbij 

willen wij Paul en al zijn gasten bedanken en nogmaals 

gelukkige verjaardag Paul ! 

 

En ook een hele dikke merci aan al diegenen die ons ook dit jaar 

weer gesteund hebben: 

• Rotary Club Bornem 

• Mevrouw de Ribaucourt 

• Familie Heldring Van Rijckevorsel 

• De Koning Boudewijn Stichting 

• De Nationale Loterij die al talrijke jaren onze partner is

• Colruyt 

• Bart Destrycker 

• Bruxelles Iris Lions Club 

• Succulent bvba (bier Meiske van de Streek)

• Fonds Pierre & Christiane Magdelyns Van 

Godtsenhoven beheerd door de Koning Boudewijn 

Stichting 

   
 

            

Royal Léopold Club Uccle 

Binnen het kader van hun Management studie aan de 

Koninklijke Universiteit van Leuven, heeft een groep van 7 

studenten ervoor gekozen een studiewerk te maken waarbij zij 

een steunproject opstarten teneinde fondsen voor Scale Dogs 

In maart organiseerden de studenten een hockey toernooi in de 

Royal Leopold Club in Ukkel waarop een honderdtal jongeren 

De studenten namen de volledige organisatie van dit toernooi 

op zich en wij willen hen hierbij proficiat wensen voor de 

perfecte organisatie.  Dankzij  hun dynamisme konden zij een 

armee hebben we een pup 

zijn geleidehond - van 

Scale Dogs kreeg verzamelde bij de gelegenheid van zijn 

een mooi bedrag om Scale Dogs te steunen.  Hierbij 

wij Paul en al zijn gasten bedanken en nogmaals 

En ook een hele dikke merci aan al diegenen die ons ook dit jaar 

De Nationale Loterij die al talrijke jaren onze partner is 

(bier Meiske van de Streek) 

Fonds Pierre & Christiane Magdelyns Van 

Godtsenhoven beheerd door de Koning Boudewijn 

Scale Dogs heeft uw
  

De opleiding van onze geleidehonden kost minstens 25.000 

euro. 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 overschrijvi

(IBAN: BE37 0012 6238 0228 

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

Samen met uw familie, uw vrienden en/of uw collega’s kunt u 

ons ook helpen. Een bedrijf kan een partnership

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

 150 euro: aankoop van het basismateriaal nodig voor een pup

500 euro: gemiddelde dierenartskosten van een pup tijdens hun 

eerste jaar  

1.200 euro: gemiddelde aankoopprijs van een pup

  

Wenst u ook geld in te zamelen ten voordele van Scale Dogs 

ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, sportieve 

activiteit, ... aarzel dan niet contact met ons op te nemen: 

info@scaledogs.be 

 

 

Onze partners 

                                     

Kwaliteitslabels 
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Scale Dogs heeft uw hulp nodig ! 

geleidehonden kost minstens 25.000 

euro. 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 

eveneens helpen door een gedeelte van 

uw nalatenschap aan Scale Dogs te schenken. Uw notaris kan u 

ook informatie verstrekken over het “duo-legaat”. 

familie, uw vrienden en/of uw collega’s kunt u 

ons ook helpen. Een bedrijf kan een partnership opzetten of een 

0473/30.24.27 of stuur een mail naar 

. Wij maken graag tijd vrij om u onze 

werking voor te stellen en de beste manier te bespreken 

kunnen helpen. 

wij met uw gift doen? 

aankoop halsbanden en leiband voor een pup 

aankoop van het basismateriaal nodig voor een pup 

gemiddelde dierenartskosten van een pup tijdens hun 

gemiddelde aankoopprijs van een pup 

Wenst u ook geld in te zamelen ten voordele van Scale Dogs 

ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, sportieve 

activiteit, ... aarzel dan niet contact met ons op te nemen: 

                         

 


