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Newsletter oktober 2021 
 
Beste lezers, 

 
Wij hopen dat jullie van de zomer hebben genoten en dat jullie in september weer 

fris van start zijn gegaan. Bij Scale Dogs hebben wij deze zomer niet stil gezeten 
zoals jullie in deze newsletter kunnen lezen. 

 

 

Onze nieuwe pups  
 

Deze zomer mochten wij drie nieuwe pups verwelkomen: Uno, Uka, Uko 
  

Uno, blonde labrador: Uno wordt gesponsord door Ingrid die bij Bakkerij Josse Lokus 
in Ninove werkt. Hier doet zij mee aan onze spaarpotactie en heeft zij, dankzij haar 

dynamische aanpak, al een mooi bedrag in kunnen zamelen. 
  

Uko, witte herder: Uko werd ons geschonken door haar fokster, Linde Timmermans 
waarvoor wij haar hierbij hartelijk willen bedanken. Linde’s White Wolves - 

https://www.lindeswhitewolves.com 
 

Uka, blonde labrador: Uka hebben wij gekregen van Centar za rehabilitaciju Silver 
in Kroatië, binnen het kader van onze deelname aan de European Breeding 

Cooperative. 

 

 
Wij willen nogmaals alle vrijwillige pleeggezinnen bedanken voor de tijd en energie 

die zij investeren in onze pups/jonge honden teneinde hen een goede basis te geven 
voor hun toekomstige opleiding. 

 
Wenst u meer foto's te zien van onze pups en onze honden ga dan zeker een kijkje 

nemen op Instagram of Facebook. 
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Scale Dogs heeft zich bij de European Breeding Cooperative aangesloten 
 

Assistance Dogs International (Internationale Federatie waarvan Scale Dogs 

geaccrediteerd lid is) heeft onlangs de activiteiten van hun fok coöperatie uitgebreid 
en dit onder andere in Europa. 

De instructeurs van Scale Dogs overwogen al langer om af en toe zelf een nestje te 
fokken, maar helaas hadden we tot nu toe geen teefje dat voldeed aan alle criteria 

die vooropgesteld worden, zowel wat gezondheid als gedrag betreft, om hiervoor in 
aanmerking te komen. 

 
Dankzij onze aansluiting bij de European Breeding Cooperative hebben we Uka 

mogen verwelkomen. Wij hopen in de toekomst een nestje van haar te krijgen. 
Daarnaast kunnen wij dankzij ons lidmaatschap profiteren van de expertise van het 

EBC. 
 

 

 

Onze geplaatste honden 

 
Louka en Swala 

Iets meer dan een jaar geleden deed Louka een aanvraag tot het bekomen van een 
geleidehond. Uit de eerste contacten bleek dat Louka zich afvroeg of een 

geleidehond haar ook zou kunnen helpen met haar autisme. Gezien Scale Dogs 
naast geleidehonden ook autismehonden opleidt werd al snel besloten om een hond 

op te leiden die, naast het geleidewerk, ook de nodige vaardigheden heeft om 
Louka te helpen in situaties die voor haar moeilijker zijn. 

Inmiddels is de stage beëindigt en slaagden Louka en Swala voor de einde-stage 
evaluatie. De komende maanden worden er nog een aantal trainingssessies met 

Louka en Swala voorzien maar wij kunnen nu al zeggen dat zij nu al een hele mooie 
onderlinge band hebben en zij een echt team vormen. 

 

 
 

Anne en Shoko 
Begin september maakte ik kennis met Shoko, een zwarte labrador. Tijdens de 

kennismaking en de stage bleek al snel dat we een goede match waren. Hoewel 
Shoko een heel andere hond is dan Benthe (mijn vorige geleidehond), verstonden 

we elkaar al van in het begin erg goed. ` 
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We moesten natuurlijk wel allemaal aan elkaar wennen. Vanaf het begin ging het 
goed tussen Kibo (mijn huishond) en Shoko. Benthe (die nog bij mij woont) maakte 

Shoko duidelijk dat ZIJ de baas is, maar was ook de eerste om met Shoko te 
spelen. 

Shoko is nog een jonge, speelse labrador die houdt van eten, zijn bal, spelen met 
stokken en een stevig tempo. Ik zeg wel eens al lachend dat hij mijn haas(t) is. 

Samen hebben we al een heleboel ondernomen, zoals naar mijn werk gaan, naar de 
kiné, de brailletech, naar mijn pony,… hij doet het allemaal met volle overgave! 

Bedankt aan de gastgezinnen van Shoko en het team van Scale Dogs voor deze 
geweldige geleidehond! 

 
 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u over Rinka en Reinhilde evenals 

over Rea en Nathalie. Beide duo's hebben onlangs hun eindevaluatie met succes 
afgelegd. Hierbij feliciteren wij hen van harte en wensen hen samen heel veel 

mooie avonturen toe. 
 

Iets meer dan een jaar geleden werd Qaly als blindengeleidehond bij Caroline 
geplaatst en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Jullie kunnen Qaly volgen op 

instagram: instagram#guidedogqaly 
 

 

 

Onze honden in opleiding 
Scotchy, Simla, Shiva et Tilly zijn in opleiding en in de komende weken 

zullen Taïko en Taoh ook aan hun opleiding beginnen. Meer nieuws over hen in 
onze volgende editie. 

 

 

 
Onze afgekeurde honden 

Sony (Soonian): Voor Scale Dogs is het welzijn van haar honden erg belangrijk. 
Daarom heeft ons team besloten om de opleiding van Sony stop te zetten omdat 

tijdens de training bleek dat het werken als geleidehond haar te veel stress 

opleverde wat gevolgen had voor haar gezondheid. Ondertussen heeft Sony haar 
nieuwe thuis gevonden waar zij zich al helemaal op haar gemak voelt. 
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Getuigenis van Kim :  Witte stok versus blindengeleidehond 
 

Een blindengeleidehond biedt zo’n ontzettend grote meerwaarde voor mij! De band 
met mijn geleidehond is zodanig kostbaar en uniek dat het nauwelijks te vergelijken 

valt met het lopen met een witte stok, maar ik zal een poging ondernemen. 
 

Tussen mijn tweede geleidehond Xpencer en huidige blindengeleidehond Quiqo zat 
een periode van 2,5 jaar. Mijn eerste en inmiddels gepensioneerde 

blindengeleidehond Olly leefde nog wel bij mij en wilde nog graag mee op stap. Voor 
mezelf maar zeker ook voor Olly moest ik dus blijven buitenkomen, maar dit 

gebeurde dan steeds met de witte stok. 

 
Zoekopdrachten vragen aan een witte stok kan natuurlijk niet. Ik liep bijgevolg 

voornamelijk bekende routes waar ik enkele herkenningspunten kende. Dit slorpte 
echter zodanig veel energie op waardoor ik bijna constant moe was. Ik vermeed met 

mijn witte stok drukte, zoals de markt of de schoolstart waardoor ik me sociaal meer 
isoleerde. Dat “dood ding” verwittigt mij ook niet tijdig voor alle obstakels, zoals 

bijvoorbeeld overhangende takken. Het is evenmin mogelijk om met een stok vooraf 
een inschatting te maken van een verkeerssituatie en dan een veilige oplossing te 

kiezen. Hierdoor moest ik soms letterlijk om hulp roepen. Helaas was live hulp niet 
altijd mogelijk waardoor ik moest terugkeren. Jammer genoeg kon een stok mij ook 

niet troosten wanneer ik verdriet of pijn had of kampte met andere negatieve 
emoties. Met een witte stok was het bovendien toch wel wat stunteliger lopen en had 

ik een beduidend lager looptempo hoewel ik gewend ben om heel snel te stappen. 
Mijn houding verslechterde tevens wat zich bij mij vertaalde in aanhoudende pijnen 

en verkrampingen. Tot slot merkte ik dat mensen mij minder snel spontaan 

aanspraken met een witte stok, maar datzelfde gold eveneens voor mij. 
 

Jullie kunnen zich vast voorstellen hoe blij ik ben nu ik weer voluit kan leven met 
mijn geleidehond Quiqo aan mijn zij! We hoeven niet meer na te denken over het 

lopen van routes want ik weet dat mijn prachtige viervoeter mij steeds veilig en 
enthousiast overal naartoe gaat brengen ondanks mogelijke drukte. Ik voel me zelf 

zekerder, heb meer energie en heb ook een veel betere houding. Quiqo nodigt mij 
voorts uit om meer te bewegen, onbekende trajecten te lopen en mensen aan te 

spreken. We vertrouwen elkaar voor de volle 100%. Samen kunnen wij de wereld 
weer aan! 
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DANK U ! 
Spaarpotactie 
Wij willen alle personen die zo vriendelijk waren om onze spaarpotten te vullen met 

rosse muntjes bedanken. Deze spaarpotten zijn te vinden in verschillende winkels, 
bij de kine, bij dierenartsen, … Dank aan al diegenen die onze spaarpotten hebben 

geplaatst en aan iedereen die ze heeft gepromoot en opgevolgd. Met de ingezamelde 

bedragen hebben wij inmiddels de aankoop van een puppy kunnen financieren. 
Hopelijk kunnen wij op jullie blijven rekenen om onze toekomstige pups en het 

materiaal dat wij voor hen nodig hebben te kunnen bekostigen 
 

Willen jullie ons graag helpen om zoveel mogelijk muntjes in te zamelen door 
spaarpotten te plaatsen bij uw favoriete bakker, uw krantenwinkel, uw dierenarts ... 

of op het werk? Aarzel dan niet contact op te nemen om meer informatie te vragen: 
info@scaledogs.be 

 
Hockey en Tennis Club ISCA te Hoeilaart 

Tijdens de zomervakantie kregen onze instructeurs de gelegenheid om lessen te 
organiseren voor onze gastgezinnen en om met de honden in opleiding te trainen in 

de Hockey Club in Hoeilaart. Dit was een goede oefening voor onze pups en 
toekomstige geleidehonden en ook een geweldige bewustmakingservaring voor de 

kinderen. 

 
 
Fietstocht van Adelaina en Plume 

Adelaina, een studente, besloot de zomer op een mooie manier af te sluiten en met 
de fiets en haar hond Plume naar de Ardennen te trekken. Om Scale Dogs te 

steunen zijn Adelaina en Plume van Beauvechain tot Bouillon getrokken via Luik en 
Libramont. In totaal hebben zij ongeveer 280 km afgelegd in 8 dagen in te hoop om 

280 € (of meer) in te zamelen 

 
 
 

 



 

6 
 

 

Hondenschool 
 
Na een lange onderbreking ten gevolge van Covid-19 hoopten wij de lessen op onze 

hondenschool te hervatten. Maar ondertussen is de parkeerplaats van de Welriekende 
Dreef (die door onze leden wordt gebruikt) gesloten. Op termijn wordt de 

parkeerplaats wellicht definitief gesloten, wat de toegang tot onze hondenschool 

bemoeilijkt. 
 

Daarom hebben we het concept van onze puppyklassen opnieuw bekeken. 
 

NIEUW !!! Puppyklassen 
 

Vanaf november (6/11) start Scale Dogs met een nieuw concept voor de 
puppyklassen (voor pups tussen 8 en 12 weken). Deze lessen zullen plaatsvinden in 

Stockel. Het trainingsblok, dat bestaat uit 10 lessen, omvat onder andere 2 
socialisatielessen, een essentieel element voor de positieve ontwikkeling van uw 

pup. 
Na het eerste trainingsblok raden wij u aan om de opvoeding te vervolledigen door 

deel te nemen aan de volgende trainingsblokken. Gelieve te noteren dat de lessen 
momenteel alleen in het Frans gegeven worden. 

 

Wij herinneren u eraan dat de lessen worden gegeven door vrijwilligers ten 
voordele van Scale Dogs. 

Voor meer informatie: info@scaledogs.be 
 

 
 
NIEUW  !!!! Puppy Help Service 

 
Wilt u een puppy adopteren maar weet u niet waar u deze moet kopen of welk ras u 

moet kiezen? 
Uw puppy komt binnenkort aan bij uw gezin en u weet niet hoe u hem zo goed 

mogelijk moet verwelkomen, hoe u hem zindelijk moet maken of u heeft andere 

vragen? 
Eén van de vrijwilligers van onze hondenschool biedt infosessies aan via Zoom. 

(sessies in het Frans en Engels) 
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@scaledogs.be 
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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 of aan kinderen met 

een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), 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  

 

U kunt ons eveneens helpen door : 
 

Scale Dogs op te nemen in uw testament / Duolegaat 

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 of een autismehond 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! 
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