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SCALE DOGS  

Voorwoord 
 
Beste Scale Dogs familie en vrienden, 

Na een lange stilteperiode, zijn wij heel blij om de laatste nieuwtjes over ons opleidingscentrum met u te delen.  

Wij beleven vandaag een heel bijzondere periode. Een periode waarin de woorden “zorg dragen voor elkaar” hun volledige 

betekenis hebben. Wij hopen van harte dat jullie zorg dragen voor jullie zelf, voor de anderen en natuurlijk ook voor onze 

hondenvrienden. 

Jammer genoeg hebben wij,  tijdens de quarantaine periode, alle honden die in opleiding waren weer naar hun gastgezin-

nen moeten brengen.  Naast het verzorgen van onze honden werkten zij ook verder aan het perfectioneren van hun 

basisgehoorzaamheid. Terwijl wij deze newsletter aan het schrijven zijn hervatten wij stukje bij beetje onze normale 

activiteiten mits het respecteren van de nodige preventiemaatregelen.   En helaas brengt dit langere wachttijden met zich 

mee voor de personen met een visuele beperking die op een geleidehond wachten.  

Ondanks het feit dat onze instructeurs niet meer met onze toekomstige geleidehonden in de stad  mochten trainen, bleven 

zij hard doorwerken om de honden die bij de gastgezinnen verbleven van op afstand op te volgen en de gastgezinnen te 

helpen bij de opvoeding van onze pups en honden. Zij deden dit, onder andere,  door het uitschrijven van gedetailleerde 

opvoedingsfiches en het maken van educatieve video's. 

Als wij vandaag aan onze toekomst kunnen bouwen, dan is dat ook dankzij de gastgezinnen die voor onze honden zorgen 

en hun opvoeding blijven voortzetten.   

Hetzelfde geldt voor onze hondenschool. Onze vrijwilligers bleven  beschikbaar en postten heel regelmatig fiches en 

video’s met heel wat uitleg. Knap werk! Wij willen hen van harte bedanken voor hun inzet. 

Wij maken gebruik van deze newsletter om u te informeren dat onze inkomsten  door de Corona maatregelen momenteel  

vrij beperkt zijn.  Net zoals vele anderen bevinden wij ons in een moeilijke situatie. Al onze geplande activiteiten en 

geldinzamelingsacties werden geannuleerd.   Dit betekent dat wij uw steun meer dan ooit hard nodig hebben om ons werk 

verder te kunnen zetten. Als u ons wenst te steunen tijdens deze moeilijke periode, aarzel dan niet ons een gift te doen 

( Bankrekening Scale Dogs - IBAN: BE37 0012 6238 0228) 

In deze nieuwsbrief komen wij terug op onze laatste activiteiten van 2019 en begin 2020. 

 
Met vriendelijke groeten en tot binnenkort  
Rainer Lau - voorzitter 
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Julien en Qamiel  
 

Qamiel is mijn tweede 

geleidehond en het verschil 

met mijn eerste hond Bo is 

bijzonder groot. 

Qamiel brengt me overal 

naartoe waar ik moet zijn: 

apotheker, bank, bakker, 

dokter. Hij is mijn trouwe 

vriend die steevast alle 

bevelen opvolgt. Nu kan ik 

rustig en zeer ontspannen 

de baan op zonder stok. Ik herleef want ik heb een 

trouwe vriend die voor ons beiden kijkt. 

Uiteraard ben ik Scale Dogs enorm dankbaar want 

Jesica heeft Qamiel perfect opgeleid en Shona heeft 

hem daarna geïntegreerd in ons gezin en maakte van  

Qamiel en mij een onafscheidelijk duo.  Mijn dank 

gaat eveneens uit naar het pleeggezin dat Qamiel 

klaarstoomde voor zijn opleiding.  

Half maart hebben wij Lucy Irvine mogen verwelkomen. 

Zij versterkt het “instructeur” team. Hartelijk welkom 

Lucy! 

Eind april is Pascale van Eyll bij Scale Dogs van start gegaan. 

Pascale zal met Marianne en Carine samenwerken en zal 

hoofdzakelijk instaan voor de communicatie , fondsenwerving, 

het zoeken van sponsoren, … 

Samen op stap 
 
Sinds onze laatste newsletter zijn er niet minder dan 5 honden met succes geslaagd voor hun eindexamen. Zij zijn inmiddels be-

gonnen aan een nieuw avontuur samen met hun nieuwe baasjes! 

 Nieuwtjes over het Scale Dogs Team ? 

Hervé en Pickels  
  

Pickels is niet de eerste geleidehond 

van Hervé. Twee geleidehonden heb-

ben hem al heel wat jaren mogen be-

geleiden. Na een pauze was het terug 

tijd om een nieuw hoofdstuk te schrij-

ven met een nieuwe geleidehond. 

Hervé gaat werken in het centrum van 

Brussel en neemt daarvoor bijna dage-

lijks de overvolle bus en trein tijdens de 

spitsuren vanuit Leuven. Pickels kwam 

in het vizier omdat hij goed om kan 

met zo’n drukte. Hij is een zeer rustige zwarte labrador die goed werkt 

en alles graag op zijn eigen tempo doet. Het is geen hond die je zo-

maar zal opjagen. Dat was voor Hervé in het begin even wennen, maar 

al heel snel zag hij de voordelen van Pickels. Hij voelt zich overal snel 

op zijn gemak hij kan zich snel aanpassen in allerlei drukke omstandig-

heden. Pickels begeleidt Hervé daarnaast ook in Heverlee en Leuven 

centrum. Een werkomgeving vol uitdagingen met o.a. heel veel gepar-

keerde fietsen van de studenten, door de openbare werken en het 

drukke verkeer. Hervé woont ook dicht bij Heverlee bos waar Pickels 

vaak los mag lopen en heel graag gaat rond snuffelen. Ondertussen 

zijn ze mooi naar elkaar toegegroeid en zijn zij geslaagd voor hun 

eindevaluatie. Wij wensen hen veel succes! 
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Véronique  en Qas  
 
 Bij Veronique is alles per toeval uitzon-

derlijk snel gegaan. Was het zo voorbe-

stemd? In elke geval werd Veronique heel 

kort na de aanvaarding van haar kandida-

tuur door ons opgebeld omdat we vonden 

dat Qas wellicht de geleidehond was die 

heel goed bij haar zou passen. Qas is een 

slimme jongen en een typische speelse, 

vrolijke labrador maar hij kan ook heel 

rustig zijn in huis. Hij is niet snel onder de 

indruk van iets en werkt op een rustige, 

doordachte manier.  Zo zijn we tijdens de stage ook eens gaan 

oefenen in het ziekenhuis in de buurt en Qas leidde Veronique er 

meteen al heel rustig rond alsof hij dat daar al jaar en dag deed. 

Heel mooi om te zien. Qas woont sinds vorige herfst in Limburg, 

samen met Véronique, haar man, dochter en Sientje hun kleine, 

oude Jack Russeltje. Hij gaat dagelijks met Veronique op stap 

om een wandeling te doen in het dorp of naar de apotheek, dok-

ter, buurtwinkel, … te gaan. Ze gaan ondertussen ook regelma-

tig onder hun tweetjes naar St-Truiden om te winkelen of te ge-

nieten van een welverdiende koffie. Veronique heeft met Qas 

haar vrijheid terug gevonden en kan nu eindelijk terug alleen op 

stap zonder van iemand afhankelijk te zijn. Ze geniet er met vol-

le teugen van en heeft Qas een mooie, warme thuis gegeven. 

Doe zo voort! 

 

Koen en Popsy  
 

Popsy is een stevige, vrolijke zwarte labra-

dor. Zij is rustig in huis, is pienter en weet 

heel goed wat zij wilt, ze heeft nergens 

schrik van en houdt wel van een uitdaging. 

Na een moeilijke eerste stageweek waar 

Popsy en Koen nog beiden aan het zoeken 

waren hoe ze konden samenwerken, ging 

het week na week vlotter. Ondertussen 

heeft het duo hun eindevaluatie met suc-

ces afgerond. Popsy woont bij Koen in het 

centrum van Antwerpen samen met haar 

nieuwe dikste vriend Koban, de Zwitserse herder die de geleide-

hond is van Severine. Popsy begeleidt Koen dagelijks naar zijn 

werk en neemt daarbij de trein, tram en bus. Ondertussen vinden 

zij hun weg probleemloos in het moeilijke Antwerpse Centraal 

Station. Naast het werk heeft Koen nog tal val andere activitei-

ten: sporten, muziek, uit eten, … en Popsy mag ook regelmatig 

los lopen en spelen met andere honden. Kortom, zij verveelt zich 

niet en ze zorgt ervoor dat Koen snel en efficiënt overal in het 

drukke Antwerpen met zijn vele uitdagingen geraakt. Knap werk!   

Caroline en Qaly   
 
2020 kan voor mij niet meer stuk, want Qaly kwam in mijn 

leven. Mijn naam is Caroline, ik ben 28 jaar  en ik woon in 

Aarschot samen met mijn vriend Bram. Half december 

ontmoette ik Qaly, en het was liefde op het eerste zicht. Ze 

luisterde meteen naar mijn commando's en kwam naast 

mij liggen tijdens het gesprek. Eerlijk gezegd kon ik niet 

geloven dat ik zo'n mooie, lieve en intelligente hond naast 

mijn zijde zou mogen hebben.  

Qaly is een natuurtalent in geleidewerk! Ze kent de com-

mando's heel goed en stopt voor elke stoeprand, zelfs 

wanneer ik het vergeet te zeggen. Nieuwe routes leert ze 

super snel. En even een koffie gaan drinken of gaan lun-

chen is voor haar allemaal oké.  

Ik werd slechtziend op mijn 15de door een netvliesaandoe-

ning. Beetje bij beetje bleef mijn zicht achteruitgaan, maar 

ik bleef mijn plan trekken en grotendeels verbergen dat ik 

slechtziend was. Zo behaalde ik mijn master klinische psy-

chologie met behulp van een tv-leesloep op mijn kot, 

waarmee ik mijn cursussen las en beluisterde. Maar ander-

half jaar geleden verdween het kleine stipje zicht in mijn 

centrale zicht waarmee ik 'alles' deed. Sindsdien had ik 

enkel perifeer zicht. Mijn dagelijks leven en verplaatsingen 

werden zo vermoeiend en stresserend, dat ik op de duur 

alleen nog buiten ging wanneer het echt nodig was.  

Sinds Qaly bij ons is, veranderde mijn leven volledig. nu 

moet ik buiten gaan om te trainen en te wandelen, iets dat 

ik altijd graag heb gedaan. Zelfs tijdens de coronamaatre-

gelen ga ik meer buiten dan een jaar geleden! Ik geniet 

enorm van de kleine en grote wandelingen, en van onze 

trajecten die ik zelfstandig en stressvrij kan doen. Ook het 

feit dat ik nooit meer alleen ben, maakt me zo gelukkig. 

Qaly is mijn beste maatje, en dit is nog maar het begin!  

Ik ben zo dankbaar voor alles wat Scale dogs heeft gedaan. 

Speciale dank aan Claudia (puppygezin Qaly) en Shona 

(Trainster geleidewerk) en alle andere mensen die hebben 

bijgedragen aan de ongelooflijke hond die Qaly is gewor-

den. 
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Autisme honden : Qiva en Pegase 

In onze vorige newsletter hadden wij jullie al het één en ander verteld 

over Qiva en Pegase,  die allebei hun opleiding tot autismehond gingen 

voortzetten, samen met de kandidaat waarbij zij geplaatst werden. Tij-

dens dit gedeelte van de opleiding, dat “teamtraining” wordt genoemd,  

werkt de instructeur samen met (één van) de ouders, het kind en de 

hond.  Op deze manier kunnen de vaardigheden van de hond zo goed 

mogelijk afgestemd worden op de behoeftes van het kind. Zodra het 

gewenste niveau is bereikt wordt er door de instructeurs een eindevalua-

tie opgemaakt.  Is deze evaluatie positief, dan wordt de hond een erken-

de autismehond (assistentiehond voor een kind/persoon met een ASS)  

wat betekent dat hij zijn baasje mag begeleiden naar openbare plaatsen. 

Wij zijn blij jullie hierbij te informeren dat Qiva samen met Jason evenals 

Pegase samen met Rhune, geslaagd zijn voor hun eindevaluatie  

Qino 
Qino begon aan zijn opleiding tot geleidehond maar 
uiteindelijk bleek dat hij deze job maar niets vond.  De 
instructeurs waren unaniem: Qino bezit heel wat vaar-
digheden om in aanmerking te komen als autisme-
hond. Bij zijn gastgezin kreeg hij nog een paar bijko-
mende vaardigheden aangeleerd maar, op het moment 
waarop wij Qino voor wilden stellen aan de potentiële 
kandidate (de afspraak was al gemaakt) werden de 
Corona maatregelen afgekondigd.  Zodra de preventie-
maatregelen het toelaten maken wij opnieuw een af-
spraak bij de kandidate.  Als blijkt dat dit de goede 
“match” is dan zal Qino aan het teamtraining traject 
beginnen samen met zijn nieuwe baasje  

Jason & Qiva Rhune & Pegase 
  

 
 

 

Paws :Programma voor ouders 
van kinderen met autisme 
 
Tijdens de 2de semester van 2019 en begin 2020 

hebben wij 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 Good 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 

 
 
 
 
 
 

Barry 
Wij willen jullie ook Barry voorstellen. Barry is een Clumber Spaniel en 

is de gezinshond van Daisy en haar familie.  Een van haar zonen heeft 

een ASS. Daisy heeft met veel aandacht onze PAWS workshops ge-

volgd en op het einde van de workshops werd besloten haar verder te 

begeleiden bij de opvoeding en training van Barry. Momenteel volgen 

zij de lessen die georganiseerd worden voor de gastgezinnen van Scale 

Dogs. Zodra Barry 1 jaar is zal ook hij de nodige gezondheidstesten 

moeten ondergaan vooraleer verder opgeleid te worden tot autisme-

hond onder begeleiding van Shona,  één van onze instructeurs. Wij 

hopen dat  Barry op termijn een volwaardige assistentiehond wordt en 

zullen jullie zeker op de hoogte houden… 

Autismehonden in opleiding: Qino en Barry 
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Quiero: instellingshond – Woonzorgcentrum Dommelhof 

Quiero bleek uiteindelijk niet in de wieg gelegd om geleidehond te worden. De instructeurs waren het er allemaal over eens dat 

hij een perfecte hond zou zijn voor een woonzorgcentrum of rusthuis  En zo werd Quiero bij Magali en haar gezin geplaatst. 

Quiero vergezelt Magali naar haar werk in het woonzorgcentrum Dommelhof. Hier zorgt hij voor een nieuwe dynamiek in het 

woonzorgcentrum en is heel regelmatig het onderwerp van de gesprekken tussen de bewoners,  zijn aanwezigheid motiveert de 

bewoners tot bewegen, … Als  Quiero zelf wat rust nodig heeft, dan vindt hij, zonder probleem, zijn mandje in het bureau van 

Magali  terug. De bewoners van het Dommelhof kunnen hem al niet meer missen en Quiero geniet duidelijk van alle aandacht 

die hij krijgt. 

Honden met een andere job  

Getuigenis 

 
Graag zouden wij een mooie getuigenis van het gastgezin van Sancho met jullie willen delen. 
 

Sancho en de zwaan: het verhaal van een onverwachtse ontmoeting 
 
Sancho is op 6 juni 2019 in ons leven gestapt. Ons levensritme en onze routine veranderden meteen. 

Onze dagen werden gevuld met wandelingen en speelmomenten. Wij kunnen zeggen dat Sancho een 

heel dynamische, nieuwsgierige, opgewekte labrador is. Hij wil altijd alles zien wat er om hem heen ge-

beurt. 

Tijdens één van onze wandelingen die naar een vijver leidt hebben wij nog meer ontdekt over Sancho. 

Sancho,  die normaal gezien nooit stil kan blijven zitten, geniet er volop van om rustig langs de vijver te 

wandelen en hier ook af en toe even te blijven zitten.  Soms kan hij meer dan 10 minuten blijven zitten 

om rustig te kijken en te  luisteren naar de eenden, de vogels en de andere bewoners van de vijver. 

Een prachtige witte zwaan maakt deel uit van deze bewoners. De zwaan werd al heel snel aangetrokken 

door dat kleine, zwarte  hondje dat  elke dag even naast het water kwam zitten en op een dag wilde hij 

nader kennismaken met deze vreemde bezoeker.  Sindsdien zwemt hij razend snel naar Sancho toe zodra  hij hem ziet ook al moet 

hij de hele vijver oversteken.  Daarna blijft of zwemt hij in de buurt van Sancho die  soms gaat liggen om op dezelfde hoogte als zijn 

vriend te zijn. Wij blijven dan een paar minuten staan om hier rustig van te genieten… en zodra wij onze wandeling verder zetten, 

blijft onze mooie witte vriend ons volgen en eindigt het op een stille tot ziens… 
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Onze nieuwkomertjes 
 

Afgekeurde honden 

 
Sinds onze laatste newsletter hebben wij helaas 3 jonge honden af moeten keuren, dit omwille van orthopedische en/of gedrags-

problemen. Romi, Ripsi en Radja hebben inmiddels een “gouden mandje”  gevonden. 

Soonian 
  

Shoko Simla Shaka 

    
  

Swala 
  

Shadow Shiva Stibi 

    
  

Scotchy 
  

Toby Twiks Tinka 

    
 

Gastgezinnen 
 

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 minstens 14 maan-

den een pup, onder begeleiding van onze instructeurs, willen opvoeden. Zo geeft u een mooie start aan een toe-

komstige blindengeleidehond!  

Voor meer info en het doorsturen van uw kandidatuur kan u terecht op onze website: 

http://www.scaledogs.be/#/nl/guidedogs/pups/pups-with-hosts 

U kunt ons contacteren op 0473/30 24 27 of via info@scaledogs.be 

http://www.scaledogs.be/#/nl/guidedogs/pups/pups-with-hosts
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Activiteiten eind 2019 – begin 2020 

Tectum  
 
Het bedrijf Tectum, waar Severine, één van onze begunstigden 
werkt (Koban is haar geleidehond), organiseerde tal van activi-
teiten, onder andere een “pétanque tornooi” ten voordele van 
Scale Dogs. In september heeft Tectum ons ter gelegenheid 
van een bedrijfsfeest een mooie cheque overhandigd waarmee 
zij bijdragen tot  de aankoop van een puppy en het begin van 
zijn opleiding. Hartelijk dank Tectum voor dit mooie initiatief 
en bedankt aan Severine die aan Scale Dogs heeft gedacht. 

Lions Club Bruxelles Iris 
 
Scale Dogs heeft een presentatie aan de leden van de “Lions 

Club Bruxelles Iris” gegeven  Deze service club steunt ons al 

een paar jaar.  Tijdens deze presentatie hebben wij uitleg ge-

geven over wat de opleiding en het werken met een geleide-

hond inhoudt.  Uiteraard hebben wij die avond eveneens 

nieuws gegeven over Popsy die door de leden van de “Lions 

Club Bruxelles Iris” gesponsord werd.  

Dit jaar hebben de leden van “Lions Club Bruxelles Iris” en 

“Lions Club Bruxelles Forêt de Soignes” een avant-première 

georganiseerd van de film “Joyeuse Retraite” in de biscoop “Le 

Stockel”. Dit was onder andere ten voordele van Scale Dogs.   

Liedekerke 
 
Een van onze instructeurs, Shona Balis, heeft een gesprek 
gehad met de schepen van dierenwelzijn van Liedekerke, 
Dirk Lodewijk. Het was een zeer instructief gesprek en Dirk 
Lodewijk heeft zelf mogen ervaren wat het is om met een 
geleidehond te lopen. Wij hebben zelfs een artikel in de 
lokale pers gekregen. 

Ook al zijn de feestdagen al lang achter de rug, toch willen 
wij nog een paar activiteiten en evenementen ten voordele 
van Scale Dogs met jullie delen. 
 

Kreabeurs en kerstmarkt 
 
Onze trouwe vrijwilligster Linda heeft dit jaar opnieuw 
deelgenomen aan de “Kreabeurs” in Krokegem 
(hobbybeurs). Linda en haar vriendinnen zijn zeer creatief 
en maken talrijke mooie spullen (kaarsen, kaarten, …) die 
zij tijdens deze beurs verkopen ten voordele van Scale 
Dogs.  
Daarnaast heeft Linda eveneens deelgenomen aan de 
kerstmarkten van Groot Bijgaarden en Dilbeek waar zij tal 
van haar creaties verkocht ten voordele van Scale Dogs. Wij 
waarderen de steun en inzet van Linda voor het opleiden 
van onze geleidehonden enorm. Wij wensen eveneens 
Claudia hartelijk te  bedanken voor haar zelfgemaakte 
kerstballen met de foto’s van onze honden. Dit was een 
succesvol idee! 

Wafel en truffelverkoop ten voordele van Scale 
Dogs 
 
Dit jaar hebben wij opnieuw wafels en truffels verkocht 
voor de eindejaarsfeesten. Nieuw waren de marsepeinen 
aardappeltjes die een groot succes kenden. De verkoopre-
cords werden dit jaar verbroken.  Hartelijk bedankt aan 
iedereen die meegedaan heeft aan deze actie ten voordele 
van Scale Dogs. 



 

10 
Scale Dogs Newsletter—juni 2020 

 

Koffie-moment met de gastgezinnen 
 
In januari 2020, hebben wij een koffie-moment georgani-
seerd voor al onze gastgezinnen,  de gelegenheid om 
iedereen te bedanken voor het fantastische werk dat zij voor 
ons doen. Bij onze gastgezinnen kunnen onze pups in een 
familiale en veilige omgeving opgroeien en wennen zij stukje 
bij beetje aan de werkomgevingen waar zij in de toekomst, 
als geleidehond, mee geconfronteerd zullen worden. De 
gastgezinnen vonden het ook leuk om elkaar eens te 
ontmoeten en hun ervaringen en kennis te kunnen delen. Dit 
is zeker voor herhaling vatbaar!  

 
 

Kerstconcert van Christoff en Lindsay in de basiliek van 

Halle. 
Meer dan 5000 mensen hebben het kerstconcert van Christoff 
en zijn zus Lindsay in de Basiliek van Halle bijgewoond. Het 
concert werd georganiseerd door de Mercedes-Benz Eurostar 
2000 garage. Qaly, Rinka en Ringo waren ook van de partij en 
hebben heel rustig naar het ganse concert geluisterd. Hun aan-
wezigheid heeft heel wat mensen bewust gemaakt wat het 
werk van geleidehonden inhoudt. Na het concert heeft Chris-
toff de tijd genomen om ons te ontmoeten, wat zijn fans erg 
geapprecieerd hebben. Daarenboven heeft de organisator van 
het concert, Glenn Detruyer, van Mercedes-Benz Eurostar 2000 
ons een zeer mooie cheque overhandigd. Met deze cheque 
hebben wij de aankoop van Shiva, een kleine zwarte labrador, 
en het begin van haar opleiding kunnen financieren. Het was 
een onvergetelijke avond… 

Concert Davidsfonds  
 

Op 26 december, heeft het Davidsfonds het “U zijt wellekome” 

concert georganiseerd. Tijdens deze mooie avond hebben wij 

naar prachtige kerstliederen en kerstverhalen mogen luisteren 

en dit allemaal in een zalige kerstsfeer. Het Davidsfonds heeft 

ons een mooie cheque overhandigd waarmee we Scotchy, een 

kleine blonde Labrador, hebben gekocht. 

Financiële steun van Hill’s Pet Nutrition 
 
Ieder jaar opnieuw organiseren de studenten van de faculteit 
dierengeneeskunde van Luik een actie ten voordele van Scale 
Dogs. Dank zij hun ondersteuning hebben wij dit jaar een pup 
kunnen aankopen. De studenten hebben ons beloofd dat we 
volgend jaar weer hun steun zullen krijgen. Hartelijk dank aan 
al deze studenten. 

De lijst van personen en organisaties die wij willen bedanken is heel lang.  Hierbij willen wij onder andere Kiwanis Bruxelles 

Scale, De Warmste week, Fonds Albert et Oscar, Basisschool het Groene Dal en Sint Clemens school in Hoeilaart, het  

Collège de Basse Wavre, de Europese school, de Nationale Loterij, K9 Academy en Geertje De Ceulenaar,  vermelden die 

ons financieel gesteund hebben of activiteiten ten voordele van Scale Dogs hebben georganiseerd.  Hartelijk bedankt na-

mens het hele Scale Dogs team, ook aan diegenen die wij niet in onze lijst hebben vermeld!!! 
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Onze hondenschool           
                                  
Jaar na jaar heeft onze hondenschool meer en meer succes. Dit is 
te danken aan het fantastisch werk van de instructeurs die dat 
helemaal vrijwillig doen. Zij komen elke maandag en zaterdag les 
geven om de nieuwe baasjes te helpen met de opvoeding van hun 
pup. Volwassen honden zijn natuurlijk ook welkom. Hartelijk 
dank aan al deze vrijwilligers die Scale Dogs op deze manier steu-
nen.   
 
 

Verkoop van « TUGS »  
  
Wij wensen ook Susan, één van onze vrijwillige instructeurs,  ex-
tra te bedanken voor het maken van prachtige “tugs”. Een “tug” 
is een leuk speelgoed om met jullie hond te spelen. Het versterkt 
de band tussen baas en hond. Als jullie er eentje willen aan-
schaffen, deze zijn te koop in onze hondenschool.  

DRINGEND  : vrijwilligers gezocht ! 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het 
team instructeurs van de hondenschool willen 
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 hondentrai-
ning? Wilt u zich, als vrijwilliger, inzetten om mensen te 
helpen bij de opvoeding van hun pup of gezinshond?  

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de opleiding van onze 
geleidehonden, dan kunt u ons contacteren via mail: 
info@scaledogs.be. 
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 Help ons helpen 
 

 

De opleiding van onze geleidehonden kost minstens 25.500 euro. Scale Dogs gaat er prat op dat personen met 

een visuele beperking geen enkele financiële bijdrage moeten leveren voor het verkrijgen van hun geleidehond 

en wij willen dit graag zo houden. Wij kunnen ons werk als geleidehondencentrum dus alleen maar verder zetten 

dankzij de steun van donoren, sponsors, sympathisanten, service clubs, bedrijven, scholen, verenigingen, .... Wilt 

u ons steunen, dan kan dit op verschillende manieren:  

 
U kunt ons steunen door een gift te doen op het rekeningnummer IBAN: BE37 0012 6238 0228 - BIC: GEBABEBB 
of geef uw bank een doorlopende opdracht ten voordele van Scale Dogs . 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. 
 
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 

•1.500 €: gemiddelde aankoopprijs van een pup 

 
 

U kunt onze vereniging eveneens helpen door: 
Scale Dogs op te nemen in uw testament.  

Testamenten voor een goed doel genieten van een fiscaal gunstregime. Hierdoor is het mogelijk meer na te laten 

aan mensen die u nauw aan het hart liggen en tegelijkertijd Scale Dogs te steunen. Uw notaris kan u alle informa-

tie verstrekken over de manier waarop u dit kan doen.Uw notaris kan u alle informatie geven over de manier 

waarop u dit kan doen . 

 

Sponsoring en partnerships 

Als bedrijf kunt u een partnership met Scale Dogs aangaan om zo de opleiding van een geleidehond deels of 

volledig te financieren. Indien U op zoek bent naar een sponsoring project met een sociaal karakter, denk dan 

aan Scale Dogs en aarzel niet contact op te nemen zodat wij hier samen over kunnen spreken.  

 

Organiseer een actie 

U kunt uw vrienden en kennissen vragen deel te nemen aan een inzamelingsactie ten voordele van Scale Dogs 

ter gelegenheid van een verjaardagfeestje, een huwelijk, een sportieve activiteit, enz. 

 

Wenst u meer informatie, bel ons (tel 02/660.77.56 - GSM: 0473/30.24.27) of stuur een mail (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. 


