
 
 

Newsletter September 2020 

 
Beste lezers, 
 
Zoals jullie zien hebben wij onze newsletter een nieuw jasje gegeven. Met deze 
nieuwe formule willen wij u regelmatig op de hoogte houden van onze laatste 
activiteiten, evenementen, acties,... In deze eerste editie vindt u een overzicht van 
onze activiteiten van deze zomer. 
 

 

 
Onze nieuwkomertjes  
 

 

Begin juni mochten wij 2 nieuwe pups verwelkomen: Tilly en Tailou. Zij zitten 

momenteel bij hun gastgezin voor een periode van ongeveer 1 jaar. Tot nu toe 

verloopt alles perfect voor deze nieuwkomertjes. Welkom allebei! 

 

Half augustus werd het team verder uitgebreid met Taiko en Tess 

 

Willen jullie meer foto’s van onze honden en pups zien, volg ons dan op Instagram 

en facebook. 
 



 

Samen onderweg 
 
 

 
 

 

 
Freya en Ruby 
Freya en Ruby begonnen half juli samen aan hun 
stage. Ruby werd snel geadopteerd door Freya en 
haar hele familie. Ze voelt zich goed en een mooie 
relatie is ontstaan tussen hen. Tijdens de stage 
leerden Freya en Ruby elkaar te begrijpen en vlot 
en veilig over straat te gaan. Na amper een maand 
stage kunnen we aankondigen dat Ruby nu Freya's 
geleidehond is. Wij wensen hen het allerbeste 
samen. 

 

 

Marthe en Qino 
Deze zomer is Qino bij Marthe en haar familie gaan 
wonen. Hij werd met open armen en zelfgemaakte 
hondenspeeltjes ontvangen. Onder begeleiding van 
instructrice Shona wordt Qino bij deze familie vol 
dierenvrienden verder opgeleid tot autismehond 
voor Marthe. Hij vergezelt Marthe zo goed als overal 
en probeert haar gerust te stellen op spannende 
momenten. Het is duidelijk te zien dat die twee al 
goede vrienden geworden zijn! 

 
 

Oproep voor giften voor de aankoop van een 
nieuwe camionnette 

 

 



 
Vanaf volgend jaar kan onze camionnette helaas niet meer in bepaalde stadscentra 
komen vanwege de nieuwe wet op emissiearme voertuigen. Daarom zijn wij verplicht 
om onze camionnette binnen enkele maanden te vervangen. Dit is een aanzienlijke 
kost voor Scale Dogs waar wij niet onderuit komen gezien de camionnette een 
onmisbaar instrument is voor onze instructeurs om hun werk uit te voeren. Dageljks 
maken zij gebruik van onze camionnettes om de honden op te leiden, de 
gastgezinnen op te volgen, de geleidehonden te plaatsen en op te volgen bij de 
begunstigden, de medische onderzoeken van de honden. De opleiding van de 
toekomstige geleidehonden gebeurt hoofdzakelijk in de stad, zodat onze honden 
later in alle situaties kunnen werken. Help ons deze broodnodige kost te financieren. 
Doneer op BE37 0012 6238 0228 met de vermelding "gift camionnette." 
Bedankt namens het hele Scale Dogs team. 
Ter herinnering, voor het jaar 2020 geniet u van een belastingvermindering 
op uw donatie van 60%, in plaats van de gebruikelijke 45%.  

 
 

Hondenschool 
 

Nieuwe formule voor de “puppy klassen” voor pups vanaf 8 weken. Sinds 22 
augustus 2020 werken wij met “lesblokken” voor de nieuwe pups. 
Het eerste « lesblok » bestaat uit een onthaalsessie via Zoom + 6 puppy klassen die 
plaatsvinden op vooraf vastgelegde datums. De puppy klassen worden gegeven op 
een omheind terrein, dat speciaal voorzien is voor de pups. Wenst u zich in te 
schrijven of meer informatie te krijgen, stuur dan een e-mail naar: 
info@scaledogs.be 

 
 

Grote actie: verkoop van tugs en snuffle mats ten 
voordele van Scale Dogs 

 
Susan, één van onze vrijwilligers, maakt tugs en snuffle mats. 
De tug helpt bij het versterken van de band tussen de baas en zijn hond. 
De snuffle mat is een kleine mat die bijdraagt tot het ontwikkelen van de natuurlijke 
vaardigheden van de hond. De snuffle mat helpt de hond om zijn reukvermogen te 
ontwikkelen en om hem gerust te stellen, gezien het vinden van snoepjes die erin 
verborgen zijn al zijn concentratie vereist. Tugs en snuffle mats zijn geschikt voor 
honden van alle leeftijden en maten. Meer info en bestellen per e-mail op: 
info@scaledogs.be  
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Happy Birthday Scale Dogs ! 
 

Dit jaar bestaat Scale Dogs 30 jaar. Sindsdien hebben wij maar liefst een honderdtal 
honden geplaatst. Helaas kunnen wij door huidige Covid situatie geen evenement 
organiseren om dit te vieren. Maar wees gerust, dit wordt uitgesteld naar 2021. Wij 
wensen jullie allemaal te bedanken voor jullie steun gedurende al die jaren. 
 

 

Verkoop appelsap 
 

In samenwerking met één van onze gastgezinnen organiseerden wij een verkoop 
van 100% natuurlijke appelsap. Het was een echt succes en wij hopen een cuvée 
2020 te kunnen produceren. Nogmaals dank aan Pierre, het gastgezin dat aan ons 
gedacht heeft. 

 

 
 



Wijnverkoop 
 

Eind juni organiseerde Roxane, een voormalig gastgezin, een wijnverkoop ten 
voordele van Scale Dogs. Hartelijk dank aan Roxane en aan al diegenen die 
deelnamen. Gezien het succes van sommige wijnen, wordt de actie verlengd tot het 
einde van het jaar. U kan de wijn nog altijd bestellen en zo blijft u Scale Dogs 
ondersteunen. Doe jullie plezier door ons plezier te doen 
Website wijnverkoop : https://roxaneclaude.wixsite.com/ventedevins 

 
 

Rallye Aïcha des Gazelles 

 
Enige tijd geleden besloten Axelle en Isaline aan een prachtig avontuur te beginnen 
door deel te nemen aan de “ Rallye Aïcha des Gazelles" editie 2021. Zij deden 
hieraan mee ten voordele van Scale Dogs. Gezien de huidige sanitaire en 
economische omstandigheden hebben zij helaas besloten hun deelname te 
annuleren. Dankzij de mensen en sponsors die hen ondersteunden bij hun project, 
konden zij een mooie gift doen aan Scale Dogs, waarmee wij twee pups konden 
kopen en hen een goede start geven. Hartelijk dank namens het hele Scale Dogs 
team. 
 

 

Rospot 
 

Sommige gastgezinnen hebben een "rosse munten" initiatief gelanceerd. Ze 
plaatsten verschillende "potten" in nabijgelegen winkels (bakker, slager, werk ...) 
Dankzij dit initiatief, konden zij tot nu toe een bedrag van 641,12€ inzamelen. 
Hartelijk dank aan hen voor dit geweldige initiatief 

 
 

Wist u het al ? 
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Door de sanitaire crisis besloot de regering de sociale sector te ondersteunen. 
Goed nieuws voor onze (toekomstige) donateurs: als u in 2020 een gift van 40€ of 
meer doet, geniet u van een belastingvermindering op uw gift van 60%, in 
plaats van de gebruikelijke 45%. Voorbeeld: voor een gift van 100€ wordt 60€ 
afgetrokken van uw volgende belastingaangifte, dus het kost u uiteindelijk slechts 
40€. 
Deze maatregel is geldig tot 31 december 2020, dus aarzel niet, steun ons! 
 
Het is dankzij uw giften dat Scale Dogs gratis kwaliteitsvolle geleidehonden kan 
blijven bieden aan personen met een visuele beperking Vandaag hebben we wij uw 
steun meer dan ooit nodig om onze missie voort te kunnen zetten. 

 
Bedankt voor uw vrijgevigheid 

 
 

 
Privacy beleid: 

SCALE DOGS VZW hecht veel waarde aan de bescherming en het 
respecteren van uw persoonsgegevens. Onze Privacy Policy is te vinden op 

onze website: http://www.scaledogs.be/#/nl/privacy 
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