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Voorwoord 
 
 

Beste Scale Dogs vrienden,  
 
Hierbij ons nieuwe magazine teneinde jullie op de hoogte te houden van de 
activiteiten van ons opleidingscentrum. 
Sinds ons laatste magazine is het Scale Dogs team veranderd.  Sinds 17 juni tellen 
wij één extra werknemer, Nathalie.  Zij zal stukje bij beetje verschillende taken van 
Marianne overnemen zoals het dagelijks beheer, de communicatie, 
fondsenwerving, …. uiteraard zijn wij heel blij met haar komst. 
Minder fijn nieuws is het vertrek van Cindy.  Nadat zij heel wat jaren voor Scale 
Dogs heeft gewerkt nam zij het besluit meer tijd te besteden aan haar gezin en 
vooral aan haar zoontje Lio, wat heel begrijpelijk is.  Wij willen Cindy bedanken 
voor haar inzet gedurende al die jaren en weten dat haar werk heel erg werd 
geapprecieerd door de gastgezinnen en de begunstigden van een geleidehond.  
Natuurlijk hopen wij haar terug te zien ter gelegenheid van onze wandelingen.  
Het goede nieuws is dan weer dat Jessica, die Cindy tijdens haar 
zwangerschapsverlof heeft vervangen, besloten heeft definitief deel uit te maken 
van ons team. 
Onze lentewandeling kende opnieuw een groot succes en dit ondanks het grillige 
weer.  Gelukkig bleef het droog tijdens de wandeling en konden wij onder de 
tenten schuilen terwijl wij genoten van het heerlijke gebak met koffie en de 
gezellige sfeer.  En als anekdote: ik telde 21 honden tijdens de wandeling: 
“professionelen”, “leerlingen”, “grote” en “kleine” honden die perfect met elkaar 
overweg konden… 
Voor herhaling vatbaar! 
 
Met vriendelijke groeten en tot binnenkort 
Rainer Lau - Voorzitter 
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Andy en Nino   
 

Andy stond al geruime tijd op onze wachtlijst.  Eind 
verleden jaar kwam Nino terug bij Scale Dogs en hij 
bleek heel goed te passen bij Andy. In februari 
begonnen ook zij aan hun stage.  Sindsdien 
begeleidt Nino Andy op  zijn dagelijkse wandelingen 
en activiteiten.  Ook regelmatige ritjes met de tram 
en metro maken deel uit van hun leven gezien zij 
regelmatig naar het centrum van Brussel trekken. 

Julie en Marnie  
 

Julie is een actieve jonge vrouw die haar leven 
verdeelt tussen haar studie in Leuven, stage lopen 
in Herentals , bezoekjes aan haar vriend in Berlare 
en ze woont bij haar ouders in Kasterlee.  Totaal 
onverwachts bleek begin dit jaar dat Marnie de 
goede "match" voor haar te zijn.  Na een intensieve 
stage van min of meer een maand vormen Julie en 
Marnie inmiddels een onafscheidelijk team. 

Samen op stap 
 
In de loop van het eerste semester van dit jaar hebben 3 honden hun "eindexamen" gehaald en hebben wij dus 3 personen kunnen 

helpen met een geleidehond. 

Kim en Quiqo  
 

Ik ben Kim, een 40-jarige jongedame uit Beerse. Sinds maart 2019 
mag Quiqo, een slanke zwarte labrador retriever, mij overal naartoe 
begeleiden. 
Ik heb met twee andere zwarte labrador retrievers gewerkt van een 
andere geleidehondenschool. Mijn bijna 16-jarige Olly is al ruim 7 
jaar met pensioen en woont nog bij mij. Xpencer had 2,5 jaar 
geleden een ongeval en woont na een maandenlange interne 
revalidatie bij de eigenaresse van het hondenrevalidatiecentrum 
omdat hij blijvend professionele zorgen nodig heeft. 
Totaal onverwacht kwam circa 2 jaar later plots de melding dat er 
wel eens een positieve match met een nieuwe viervoeter in het 
verschiet kon zijn. Quiqo was een heel snelle leerling met een hoge 
'will to please' die een zeer ervaren baasje zocht. Deze uitdaging zag 
ik wel zitten. Op 11 maart startte de goed gevulde en intensieve 
stage met mijn knapperd. Ik was direct vertrokken met hem, want 
op de eerste instructiedag laveerde hij al perfect tussen een lange, 
volledig opgebroken straat met veel hindernissen in de breedte 
maar ook in de hoogte. Dit gaf mij meteen het vertrouwen dat ik 
met deze hond alles aan zou kunnen. 
Quiqo is in het geleidewerk zeer intelligent, nieuwsgierig, 
enthousiast, zorgzaam en perfectiegericht. In huis is hij altijd rustig 
en komt hij net zoals Olly (en Xpencer) geen aandacht vragen. Het 
loslopen gaat ook uitstekend. Mijn zwemkampioen kan zijn geluk 
niet op met de vele vijvers hier want een dag niet gezwommen, is 
een dag niet geleefd uiteraard! Ik geef hem in het werk en als 
huishond mijn liefde en vertrouwen, en krijg dat meer dan dubbel 
terug van mijn lieve jongen. Het klikt bovendien zeer goed met Olly; 
er was direct wederzijds respect.  
Quiqo – die zeer toevallig ook familie is van Xpencer – heeft mijn 
hartje al een beetje veroverd. Wij gaan nu stap voor stap verder met 
het opbouwen van een band en het leren ontdekken, begrijpen en 
ondersteunen van elkaar, ook met de hulp en tips van instructrice 
Sofie.  
Bij deze dus een zeer grote dank je wel aan alle lieve mensen van en 
rond Scale Dogs voor het opvoeden en opleiden van Quiqo! 
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Paws  
Programma voor ouders van 
kinderen met autisme 
 
Ook begin dit jaar hebben we weer 

PAWS workshops georganiseerd. 

PAWS (paw betekent hondenpoot) 

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 

paws.marianne@scaledogs.be 

 

Autisme honden   
 
Begin dit jaar hebben wij besloten om twee honden om te scholen naar een 
nieuwe job.   
Qiva en Pegase werden enkele maanden geleden geplaatst als toekomstige 
autisme hond.  Samen met hun nieuwe baasjes worden zij momenteel verder 
opgeleid onder begeleiding van Shona en Marianne.   
Na de zomervakantie zullen zij beiden, samen met hun baasjes, een 
eindevaluatie afleggen.  Als zij slagen zullen zij volwaardige assistentiehonden 
zijn.  Meer nieuws in de volgende editie van ons magazine. 

Afgekeurde honden 
 
Sinds het begin van 2019 hebben wij jammer genoeg al 4 honden af moeten 
keuren omwille van orthopedische en/of gezondheidsredenen:  Red, Rothko, 
Ringo en Rio. 
 

• Red en Rothko werden beiden geadopteerd door gezinnen die hun een fijn 
en aangepast gezinsleven kunnen bieden   

• Ook weten wij zeker dat wij voor Rio, die pas werd afgekeurd,  een gouden 
mandje zullen vinden. 

• Ringo werd geadopteerd door Linda, één van onze trouwe gastgezinnen.  Hij 
zal opgeleid worden tot demonstratiehond. 

• Ook Peanuts, die verleden jaar werd afgekeurd en die bij Yolanda (zijn 
gastgezin) mocht blijven, zal samen met Ringo opgeleid worden tot 
demonstratiehond. 

Onze nieuwe pups 
Onze puppyzoektocht is niet altijd even makkelijk gezien Scale Dogs strenge 

selectievoorwaarden hanteert.  Sinds het begin van dit jaar konden wij toch al 4 

nieuwe pups verwelkomen: Scott, Sky, Sirius en Sancho 
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ACTIVITEITEN EERSTE SEMESTER 2019 

Januari  2019 
 

Verjaardag Simonetta 
 

Simonetta, de partner van Francesco die begeleid wordt 
door Nobel, besloot om ter gelegenheid van haar verjaardag 
een geldinzameling te houden ten voordele van Scale Dogs.  
Wij willen haar, evenals al diegenen die bijgedragen hebben, 
hartelijk bedanken. 
 
 
 

Februari 2019 
 

Presentatie derde leerjaar in het Instituut Heilige 
Familie Schaerbeek 
 

Begin dit jaar kregen wij de vraag van de juf van het derde 
leerjaar van het Instituut Heilige Familie te Schaerbeek of 
iemand uitleg kon komen geven over het leven met een 
visuele beperking en  hoe een geleidehond een persoon met 
een visuele beperking kan helpen.   
Stephanie was, samen met haar geleidehond Ness, meteen 
bereid om dit voor Scale Dogs te doen en bezorgde op deze 
manier een leerzame namiddag aan de leerlingen. 
 
 
 

Maart 2019 
 

Bibliotheek Roosdaal 
 

Linda en Annita (twee vrijwilligsters van Scale Dogs) 
bezorgden een groep enthousiaste kinderen een leerrijke en 
vooral leuke namiddag.  Zij vertelden met veel foto’s het 
boeiende verhaal van pup tot geleidehond.  

 

 
 
 
Daarna mochten de kinderen even geblinddoekt oefenen en 
ervaren hoe het is om met zo’n hond te wandelen en hoe zo’n 
hond je naar links of rechts kan leiden. Tot slot was er nog een 
aai en knuffelmoment met de superlieve honden, kortom een 
onvergetelijke belevenis voor de kinderen. De activiteit 
kaderde in de Jeugdboekenmaand die dit jaar over het thema 
“vriendschap” ging.  
 

Wijnverkoop ten voordele van Scale DogsDogs 
 

Ook dit jaar heeft Roxane (één van onze vroegere 
gastgezinnen)  ons gesteund dankzij een wijnverkoop ten 
voordele van Scale Dogs.  Hierbij willen wij Roxane en haar 
familie nogmaals bedanken 
 
 
 

April 2019 
 

Presentatie in het "Collège Basse Wavre" 
Gesponsorde wandeling  
 

Eind april trok Sofie naar het "Collège Basse Wavre" teneinde 
Scale Dogs voor te stellen aan de klas van Mevrouw Sandrine 
Lackner, dit binnen hun project: "L'Equipe en Marche" (een 
gesponsorde wandeling).  De leerlingen legden samen een 
afstand af van ongeveer 15 kilometer en konden op deze 
manier het fantastische bedrag  van 20.000 euro inzamelen ten 
voordele van Scale Dogs.  Dit bedrag zal bijdragen tot de 
aankoop van een pup (Sirius) en de opleiding van een 
geleidehond (Qas).  Uiteraard hierbij nogmaals een hele "dikke 
merci"! 
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Mei 2019 
 

Footfest  
 

Net zoals de vorige jaren organiseerde de Europe School 
Footfest, een dag vol ludieke en sportieve animaties.  Onze 
Scale Dogs stand werd dit jaar bemand door trouwe 
vrijwilligers: Susan, Caroline, Linda, Sofie, Véronique en Carine.  
En ook dit jaar kreeg Scale Dogs een mooi bedrag waarmee wij 
één van onze volgende pups aan kunnen kopen.  Nogmaals 
bedankt!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholencross Hoeilaart  
 

Op 24 mei liepen de leerlingen van de Sint-Clemensschool en 
het Groene Dal te Hoeilaart een scholencross ten voordele van 
Scale Dogs.  Met zijn allen slaagden zij er in om een schitterend 
bedrag bij elkaar te lopen voor onze organisatie.  Dit bedrag zal 
besteed worden aan de aankoop van 2 pups en bijdragen tot de 
start van hun opleiding.   
En ook hier een hele "dikke merci " aan de leerlingen, ouders en 
leraars die bijgedragen hebben tot dit schitterende resultaat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2019 
 

Huwelijk Marine et Xavier 
 

Ter gelegenheid van hun huwelijk hebben vrienden en 
kennissen van Marine en Xavier, gastgezin van Rothco, giften 
gedaan aan Scale Dogs.  
 Hierbij hartelijk bedankt Marine en Xavier omdat jullie aan 
Scale Dogs gedacht hebben als goed doel en wij wensen jullie 
nog heel veel geluk samen. 
 

Rock avond ten voordele van Scale Dogs 
 

Op 27 juni stelde Nathalie Scale Dogs voor bij de organisatie 
B-Rock die, onder het voorzitterschap van Delphine 
Poncelet, een maandelijkse dansavond organiseert (lessen 
en dansavond).  Om de 2 maanden wordt de winst van de 
avond aan een goed doel geschonken en deze keer werd 
Scale Dogs uitgekozen.   
Nogmaals hartelijk dank. 
 

Marathon Susan 
 

Op 8 juni nam Susan, vrijwilligster op onze hondenschool en 
ex-gastgezin, samen met haar gezin deel aan de South Coast 
Mighty Hike, een voettocht van 42 km tussen Brighton en 
Eastbourne, een schitterende regio in het zuiden van 
Engeland.  Susan heeft van deze challenge geprofiteerd om 

geld in te zamelen voor Scale Dogs.  
Bedankt Susan en ook bedankt, 
Alex, haar zoon voor het 
ontwikkelen van het mooie logo.  
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Hondenschool 
 

Hierbij willen wij alle vrijwilligers die wekelijks les komen geven op onze hondenschool hartelijk bedanken. 
Een extra bedankje aan Pascale die opnieuw een "Tricks" stage ten voordele van Scale Dogs heeft georganiseerd.  De leden van 
de hondenschool waarderen deze stages ten zeerste. 

We bedanken ook Jessica die in februari 2019 een Agility Stage heeft georganiseerd.  

EEN DIKKE MERCI !!!!!! 
 

Ook in de loop van de eerste helft van dit jaar konden wij op heel wat mensen rekenen die financieel of via een 

activiteit hun steentje wilden bijdragen. Namens het hele team, hartelijk bedankt. 

DRINGEND : WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS ! 

 

Gastgezinnen gezocht 
 
 

Zoals altijd zijn wij op zoek naar nieuwe gastgezinnen voor 
onze toekomstige pups. 
Houdt u van honden ?  Heeft u overdag vrije tijd ?  Wilt u 
ons helpen ? 
Aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen !  
Wij zoeken gastgezinnen die gedurende 1,5 jaar een pup,  
onder begeleiding van onze  instructeurs, willen opvoeden. 
Zo geeft u een mooie start aan een toekomstige 
blindengeleidehond! 
U kunt ons contacteren op 0473/30 24 27 of   

info@scaledogs.be  

 

 

Vrijwilligers gezocht om het team instructeurs van de 
hondenschool te versterken  
 

Wij zijn dringend op zoek naar enkele vrijwilligers die het team 
instructeurs kunnen versterken op maandag namiddag of 
zaterdag voormiddag.  Heeft 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 tot de 
opleiding van onze geleidehonden, neem dan contact met ons 
op via mail: info@scaledogs.be.  

mailto:info@scaledogs.be
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Scale Dogs heeft uw hulp nodig ! 

  
 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 ons helpen : 
 

 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 ons steunen door middel van een inzamelingsactie ter gelegenheid van een 
verjaardagfeestje, een huwelijk, een sportieve activiteit, enz, ter voordele van Scale Dogs. 

 

 U kunt onze vereniging eveneens helpen door Scale Dogs op te nemen in uw testament. Uw notaris 
kan u alle informatie verstrekken over de manier waarop u dit kan doen .  

 

 Wenst U meer informatie, 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? 
  

50 €: aankoop halsbanden,  leiband en identificatiehesje voor een pup 
 150 €: aankoop van het basismateriaal nodig voor een pup (bakken, mand, bench, ..) 
500 €: gemiddelde dierenartskosten van een pup tijdens hun eerste jaar  
1.300 €: gemiddelde aankoopprijs van een pup 
 

mailto:info@scaledogs.be

