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Newsletter juni 2021 

 
Beste lezers, 
 
Dankzij de geleidelijke positieve evolutie van de corona maatregelen krijgen wij 
beetje bij beetje een aangenamer en “normaler” leven terug. Zoals iedereen hoopt 
Scale Dogs zijn activiteiten optimaal te kunnen hervatten, maar voorzichtigheid 
blijft geboden. 
We zijn heel blij dat wij de achterstand, wat de opleiding van onze geleidehonden 
betreft, van de afgelopen maanden hebben ingehaald dankzij het geweldige werk 
van de pleeggezinnen en de instructeurs. 
 

 
 
 
Onze nieuwe pups 
 
Sinds onze laatste newsletter hebben wij 3 nieuwe pups mogen verwelkomen: Use, 
Ula en Ushi. 
Use (zwarte labrador), Ula (blonde labrador) en Ushi (Lakense herder) werden bij 
hun respectievelijke gastgezinnen (Jorbe, David en Alain) geplaatst. Wij willen onze 
vrijwillige gastgezinnen hierbij nogmaals bedanken voor de inzet die zij dagelijks 
tonen om onze pups/jonge honden een goede basis te geven voor hun toekomstige 
opleiding. 
 

   
Ula Use Ushi 

   
 

 

  



 

2 
 

 

Onze geplaatste honden 
 
 
Scott en Harry 
 
In maart werd Scott geplaatst bij Harry en kon de stage beginnen. Deze stage liep 
heel vlotjes. Er kwam zeer snel een mooie samenwerking tussen hond en baasje, ze 
voelden elkaar zeer snel aan. De trajecten werden een paar keer gedaan: werk, 
winkel, muziekschool, school en dit allemaal in combinatie met fijne wandelingen in 
de woonbuurt. Scott is zowel een geboren geleidehond als een grote kindervriend 
voor de kinderen van Harry. Ze zijn dus samen vertrokken voor een mooi avontuur 
en zullen deze zomer hun eindevaluatie krijgen. 
 

 
 

 
Rinka en Reinhilde :  
 
We kunnen zeker en vast meedelen dat Rinka (witte Zwitserse herder) met haar “gat 
in de boter gevallen” is. Met open armen hebben Reinhilde en Tony haar ontvangen 
aan onze Belgische kust. In deze leuke omgeving werkt Rinka in de beugel voor 
Reinhilde. Maar naast werken is er ook voldoende tijd en ruimte om te ravotten in de 
duinen en in de tuin. In huis blijft ze steeds Reinhilde in de gaten houden. In de 
ochtend worden Reinhilde en Tony getrakteerd op een welkomstliedje en -dansje, 
dan huppelt Rinka, al vrolijk piepend, kleine cirkeltjes. Rinka is ook steeds tot in de 
puntjes verzorgd. Dagelijks worden haar tandjes gepoetst en haar vacht geborsteld… 
wat vooral een gezellig knuffelmoment is. Jullie kunnen het ongetwijfeld merken… ze 
hoort er helemaal bij en zal zelfs met het vliegtuig mee op reis gaan! Veel succes 
mooi duo! 
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Sky en Machtelt :  
 
Hierbij de getuigenis van Machtelt : 
“Begin maart werd Sky, een zwarte labrador, aan mij voorgesteld. 
Zelf had ik geen enkele ervaring met honden. Sky was heel rustig en stilaan kreeg 
ik vertrouwen in hem. 
Ik leerde met Sky alle gekende trajecten en merkte al gauw dat het veel sneller 
ging. Het station en de perrons zijn niet mijn favoriete trajecten, maar ook daar 
kreeg ik weer zelfvertrouwen. 
Ook in de groene omgeving waar ik woon kan ik weer genieten. Ik hoef nu niet 
meer te wachten tot er eens iemand langskomt om te gaan wandelen. 
Ik beslis nu weer zelf wanneer en waar ik naartoe wil. 
Lieve Sky, lief maatje, ik ben er zeker van dat we nog heel wat fijne mensen en 
andere honden op ons pad zullen tegenkomen. 
Het is zo fijn om weer wat vrijheid herwonnen te hebben. 
Met dank aan Sofie en alle medewerkers van Scaledogs die dit mogelijk maakten.» 

 

 
 

 

 
Onze honden in opleiding 
 
Sinds onze laatste newsletter zijn Shaka, Swala, Shiva, Scotchy en Simla aan hun 
opleiding begonnen samen met Soonian et Shoko. Net als hun klasgenoten zullen zij 
met de instructeurs van Scale Dogs hun toekomstige werk als geleidehond leren. 
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Onze afgekeurde honden 
 
Spijtig genoeg hebben we de laatste maanden 2 honden moeten afkeuren: Taïlou 
en Twiks. 

 
 

Tinka werd weerhouden voor het fokprogramma 
van Purpose Dogs 
 

De afgelopen jaren heeft Scale Dogs pups gekocht bij Purpose Dogs, een vereniging 
die zich toelegt op het selecteren en fokken van honden voor opleidingscentra voor 
assistentiehonden (https://www.purpose-dogs.be) die bij de BADF aangesloten zijn. 
Tinka, jonge labrador teef, werd weerhouden voor het fokprogramma van Purpose 
Dogs. Inmiddels is Tinka naar haar nieuwe Purpose Dogs gastgezin vertrokken. 
Wij hopen dat wij in de toekomst één of meerdere van haar pups mogen 
verwelkomen. 
 

 
 

 

Getuigenis van Kim 
 
Quiqo, de geleidehond van Kim 
Zelfs een goed opgeleide geleidehond is, als hij niet aan het werk is, gewoon een 
hond die af en toe hondenstreken uithaalt. Kim deelt hieronder één van haar 
ervaringen met Quiqo. 
"Mijn pikkendief" 
We keren terug naar de zomer van 2019. Mijn geleidehond Quiqo leefde al een paar 
maanden samen met mij en mijn eerste geleidehond Olly. Zijn belangrijkste 
aandachtspunt als huishond, met name “eten stelen”, leek me wel onder controle. 
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Op een zonnige zondagochtend nam ik Quiqo mee naar het bos voor een heerlijke 
losloopwandeling. Na een spelletje buiten, ging hij moe en voldaan op zijn 
keukenkussen liggen. 
Nu had ik tijd om met Olly op stap te gaan. Ik controleerde zoals steeds het 
aanrecht, de tafel en de stoelen, en legde mijn rugzak in een andere ruimte. Quiqo 
mocht op het huis passen. 
Tegen de middag kwam ik weer thuis en Quiqo begroette ons enthousiast. 
Aanvankelijk leek er niks aan de hand. Totdat ik plots op het aanrecht een 
ongeschonden appel met het steeltje omhoog opmerkte. Vreemd, die lag daar in 
mijn beleving niet bij vertrek. Kort daarna liep ik naar het toilet en struikelde over 
een andere appel met rotte plekken in. En toen begon het mij te dagen … Quiqo 
had de oven open gekregen waarin ik een grote zak met circa 25 verse appels had 
gelegd die ik de dag voordien van de buurvrouw gekregen had. De rotste appel 
moest meneer niet hebben, maar als verrassing had hij voor mijn middagmaal wel 
een mooie appel klaargelegd. 
Godzijdank werd Quiqo er helemaal niet ziek van. Maar wat een ondeugd en 
slimmerik, die braaf uitziende Quiqo … Een “pikkendief” heeft echter wel zo z’n 
voordelen. Dankzij Quiqo ruim ik nu nog beter op dan voorheen al het geval was. 
 

 

 
Linda, sinds 20 jaar vrijwilligster bij Scale Dogs 
 
Linda, onze super vrijwilligster draagt 20 jaar bij aan het succes van Scale Dogs. 
Dankzij de inzet van Linda, en alle andere vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten 
voortzetten. Hartelijk dank aan Linda en alle vrijwilligers. Jullie kunnen Linda’s 
getuigenis lezen op onze website: 
https://www.scaledogs.be/#/nl/guidedogs/pups/testimonials 
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Oproep tot giften voor een nieuwe camionnette 
 
In september 2020 hebben wij een oproep tot giften gedaan om onze diesel 
camionnette te vervangen die de meeste stadscentra niet meer in mocht (volgens 
de richtlijnen van de lage-emissiezone). 
Ons instructeursteam werd uitgebreid waardoor Scale Dogs nood heeft aan een 
bijkomende camionnette. De opleiding van onze honden vindt hoofdzakelijk in de 
stad plaats en wij willen het aantal honden per camionnette beperken teneinde hun 
welzijn te verzekeren. 
Gezien de aankoop van een nieuwe camionnette een grote investering is voor Scale 
Dogs hebben wij besloten een nieuwe oproep tot giften te lanceren. 
U kunt ons helpen door een gift te doen op onze bankrekening BE37 0012 
6238 0228 met vermelding: “gift camionnette”. Ter herinnering, giften zijn 
fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. 
Indien u ons als bedrijf wilt ondersteunen bieden wij u zichtbaarheid in ruil voor uw 
steun. 
 
Hartelijk dank bij voorbaat voor uw hulp. 
Het Scale Dogs Team. 
 

 

 
Merci ! 
 
Veiling van een aquarel van Midam ten voordele van Scale Dogs  
Midam, striptekenaar, illustrator en schilder, heeft een prachtige aquarel geveild ten 
voordele van Scale Dogs. Wij kregen een leuke verrassing: de eerste persoon die de 
veiling won besloot twee dingen: hij betaalde zijn inzet als gift aan Scale Dogs en de 
aquarel werd opnieuw geveild zodat deze meer geld zou opbrengen! Hierbij willen wij 
Midam, evenals de twee personen die de veiling hebben gewonnen, namens het hele 
team hartelijk bedanken. Met het opgebrachte bedrag hebben wij TOSCA, een zwarte 
labrador pup gekocht. 
https://www.facebook.com/MidamBD 
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Lions Club Bruxelles Iris  
 
Het Scale Dogs team bedankt alle leden van de Lions Club Bruxelles Iris voor hun 
mooie gift die bijgedragen heeft tot de aankoop en opleiding van Taïlou, jonge blonde 
labrador. Taïlou werd jammer genoeg om medische reden afgekeurd. Chantal, zijn 
gastgezin, heeft besloten hem te houden en wij hopen dat hij binnen enkele maanden 
met haar op stap mag om Scale Dogs te vertegenwoordigen. 
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT ! 
 
 
Wij willen ook PSP Communications, de Koning Boudewijn Stichting, alle personen 
die ons gesteund hebben door het kopen van Paaseieren en alle andere gulle gevers 
hartelijk bedanken. 
  
Nog een dikke merci aan iedereen voor uw steun ! 
 

 

De activiteiten  
 

City Runs 
Zin om Brussel al sportend te ontdekken en tegelijkertijd Scale Dogs te steunen? Dit 
is mogelijk dank zij City Runs. City Runs organiseert ontdekkingsroutes in Brussel. 
Het principe is simpel. Jullie kunnen samen met een gids al joggend de stad 
ontdekken. Meerdere parcours en thema’s zijn mogelijk. Er zal 5 euro per deelnemer 
gestort worden ten voordele van Scale Dogs indien jullie Scale Dogs vermelden bij 
het maken van jullie reservatie. 
Info en reservatie: www.cityruns.net 
 

 
 

Wijnverkoop  
Dankzij het groot succes van de wijnen wordt de actie verlengd. Je kan dus nog 
altijd wijn bestellen en op deze manier Scale Dogs steunen. 
Bovendien worden er nieuwe wijnen voorgesteld voor de zomer ! Ga dus zeker een 
kijkje nemen op de website… en plaats een bestelling. 
https://roxaneclaude.wixsite.com/ventedevins 
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Spaarpotactie 
 
Hierbij willen wij alle personen bedanken die onze spaarpotjes hebben gevuld die te 
vinden zijn bij verschillende handelaars, kinesitherapeuten en dierenartsen, ... Dank 
jullie wel Annita, Linda en Chantal voor de promotie en de opvolging van de actie. 
Met het ingezamelde geld kunnen we materiaal voor ons pups kopen. 
 
Wil u ook munten verzamelen en een spaarpot bij uw lievelingsbakker, krantenwinkel 
plaatsen of, waarom niet, op het werk, bij de dierenarts… alle kleine beetjes (centjes) 
kunnen helpen. 
Voor meer informatie: info@scaledogs.be 
 

 
 
Mondmaskers  
  
Scale Dogs heeft gepersonaliseerde mondmaskers gemaakt. Ze zijn in katoen en 
tweelagig , zeer aangenaam om te dragen. Door onze mondmaskers te kopen geeft 
u ons een dubbel steuntje. Enerzijds steunt u onze vereniging en anderzijds draagt 
u bij tot onze zichtbaarheid. 
Aarzel niet om ze te kopen ! Ze bestaan in 2 kleuren, marine blauw en petrol blauw 
(zie foto). Ze zijn te koop aan 7€/stuk. Alvast bedankt voor jullie steun. Verzending 
mogelijk (max 8 maskers per omslag) mits 2,5€ verzendkosten. 
Indien u wenst te bestellen, stuur ons een mail – info@scaledogs.be - met het 
gewenste aantal mondmaskers en uw volledig adres en stort het juiste bedrag op 
het rekeningnummer BE37 0012 6238 0228 
Hartelijk dank voor uw steun. 
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Vrijwilligers nodig voor de hondenschool 
 
Houdt u van honden? Houdt u van menselijk contact? Wil u Scale Dogs steunen? 
Scale Dogs is actief op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om het team van 
instructeurs op zaterdagochtend te versterken. De opleiding wordt verzorgd door 
Scale Dogs, maar ervaring met hondentraining is een pluspunt. 
Wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen : 
info@scaledogs.be 

 
 

 

Hoe kan u ons helpen ? 
 

Het is dankzij al uw giften dat Scale Dogs volledig kosteloos een kwaliteitsvolle 
geleidehond kan geven aan mensen met een visuele beperking, en wij willen dit 
graag zo houden. 
Vandaag hebben wij meer dan ooit uw steun nodig. 
U kunt ons op verschillende manieren helpen : 
 
 
Vrijwilligerscomité: het vrijwilligerscomité van Scale Dogs helpt ons bij het 
organiseren van diverse activiteiten. Wenst u deel te nemen, zelfs voor een 
punctuele activiteit, aarzel dan niet contact op te nemen : info@scaledogs.be 
 
 
Door een gift te doen op het rekeningnummer IBAN: BE37 0012 6238 0228 of 
geef uw bank een doorlopende opdracht ten voordele van Scale Dogs . 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ 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 (drinkbakken, 

mand, bench, ..) 
 500 €: gemiddelde dierenartskosten van een pup tijdens zijn eerste jaar 
 1.750 €: gemiddelde aankoopprijs van een pup 
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U kunt ons eveneens helpen door : 

Scale Dogs op te nemen in uw testament / DuoLeg 
Testamenten voor een goed doel genieten van een fiscaal gunstregime. Hierdoor is 
het mogelijk om méér na te laten aan mensen die u nauw aan het hart liggen en 
tegelijkertijd Scale Dogs te steunen. Uw notaris kan u alle informatie verstrekken 
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:  info@scaledogs.be 
Tél : 02-660 77 56 - GSM 0473-30 24 27 
  
Organiseer een actie  
U kunt uw vrienden, kennissen en collega’s vragen deel te nemen aan een 
inzamelactie ten voordele van Scale Dogs. 
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 om de beste manier te bespreken waarop u ons zou kunnen 
helpen. 
 
Hartelijk dank voor uw hulp ! 
 

 

 

 


