
 

1 
 

 

 

Newsletter januari 2022 
 
Beste lezers, 
 

Bij de start van het nieuwe jaar willen wij u en uw dierbaren onze beste wensen aanbieden 
voor een uitstekend en GELUKKIG NIEUWJAAR 2022! 

Wij hopen dat u in dit nieuwe jaar veel van uw projecten kunt verwezenlijken! 
Wij laten opnieuw een jaar achter ons dat zwaar getroffen was door de gezondheidscrisis. 

Desondanks hebben wij weer op uw steun kunnen rekenen, en daarom willen wij u ook 
HARTELIJK BEDANKEN! 
Wij beginnen dit nieuwe jaar met vertrouwen en enthousiasme en het hele Scale Dogs 

team staat klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wij zijn dan ook verheugd jullie aan 
te kondigen dat Fabienne zich bij ons team heeft gevoegd en ons zal helpen bij de realisatie 

van al onze projecten. 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 
 

 

 

Nieuwe pups 
 
Deze winter hebben wij 5 nieuwe pups kunnen verwelkomen: Ubi, Utoo, Uriley, Utzi en 

Ulysse. 
 

Ubi, een zwarte labrador pup gefokt door Purpose Dogs, is geplaatst bij zijn pleeggezin. Het 
komende jaar zullen Griet en Marnix verantwoordelijk zijn voor de socialisatie, de opvoeding 
en de basistraining van Ubi onder toezicht van de insctructeurs van Scale Dogs. 

 
Utoo, airedale terrier: door het gebrek aan beschikbare pups in 2021, hebben de instructeurs 

van Scale Dogs besloten om de selectie van rassen die in aanmerking komen als potentieel 
toekomstige geleidehonden uit te breiden en hebben wij een airedale terrier pup aangeschaft. 

Dit is onze eerste ervaring met dit ras en daarom hebben wij besloten Utoo in een pleeggezin 
te plaatsen dat alle nodige kennis in huis heeft, namelijk bij Marianne. 
 

Uriley, een zwarte labrador teef, was meteen op haar gemak en speels in haar nieuwe huis 
bij Wendy en Charles, die blij zijn met haar komst. 

 
Utzi, een zwarte labrador pup, is eind vorig jaar bij Corinne’s familie aangekomen. Corinne 
is een bestuurder van Scale Dogs en verwelkomt voor de tweede keer één van onze pups. 

Het begin van een nieuw avontuur voor het hele gezin. 
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Ulysse, onze eerste pup van 2022, werd verwelkomd door Chantal. Deze laatste kleine 
zwarte Labrador in de reeks zal dankzij haar de basis van zijn opvoeding leren. 

 
Met de komst van deze 5 pups beginnen wij aan nieuwe avonturen en dit dankzij de 

medewerking van onze gastgezinnen en de betrokkenheid van onze instructeurs. 
 

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

op Instagram en Facebook. 

 

 
Onze fokplannen 

 
Georgi 

In onze vorige newsletter hebben de lezers gezien dat wij nu aangesloten zijn bij de European 
Breeding Cooperative. Naast Uka (de pup die wij enkele maanden geleden hebben gekregen) 

werd ons ook Georgi, een jong volwassen hond, toegewezen die afkomstig is uit het 
fokprogramma van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Begin dit jaar wordt Georgi 
bij één van onze gastgezinnen geplaatst en wij hopen dat wij, na het uitvoeren van de nodige 

medische onderzoeken, in de toekomst enkele nestjes van haar mogen verwelkomen. 
 

Hartelijk dank aan deze nieuwe pleeggezinnen, en aan alle anderen, voor hun dagelijkse 
inzet en toewijding om onze pups op te voeden en te socialiseren volgens de aanbevelingen 
van onze instructeurs. Zonder hen zou ons project niet kunnen slagen! 

 
 

Oproep nieuwe pleeggezinnen 
 
We zijn nog steeds op zoek naar pleeggezinnen voor onze pups die in 2022 aan zullen komen. 

Als u een jonge pup wilt opvangen, voldoende vrije tijd heeft en u ons wilt helpen om de 
basis te leggen voor een goede geleidehond, dan kunt u zich via onderstaand formulier 

aanmelden. Ons team staat tot uw beschikking als u vragen heeft. 
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Onze honden in opleiding 

 
Simla en Shiva hebben het goed gedaan in 2021 en zijn bijna klaar om hun toekomstige 

baasjes te gaan helpen. Zij worden in de loop van het 1ste trimester geplaatst en wij zullen 
u in ons volgend nummer zeker laten weten met wie zij voortaan door het leven zullen 
gaan.   

 
Tilly, Taiko, Tess en Taoh zetten hun opleiding tot geleidehond voort met onze 

instructeurs. Elke dag leren zij hen de basis van hun toekomstige job en de verschillende 
commando's die essentieel zijn voor het geleidewerk. Zij maken vorderingen, elk in hun 
eigen tempo, en leren heel goed. Proficiat aan hen! 

  

 

 

Onze geplaatste honden 
 
Scotchy en Tom 

Scotchy heeft zijn nieuwe baasje gevonden en Tom heeft, na lang wachten, eindelijk de 
hond gevonden die hij hoopte te hebben. Ze ontmoetten elkaar vorig jaar en leerden 

tijdens hun stage die volgde samen te werken. Scotchy raakte snel gewend aan zijn nieuwe 
omgeving en Tom waardeerde de hulp van Scotchy al snel. Samen vormen ze een geweldig 
team! 

 
 
Hier is Toms getuigenis. 

  
Half september 2021 kreeg ik een telefoontje van Sofie, trainster van Scale Dogs, met de 
melding dat men mogelijk een geleidehond had die goed bij mij zou passen. Erg leuk 

nieuws na iets meer dan 2 jaar op de wachtlijst te staan. Desondanks kraaide ik nog geen 
victory, gezien het vorige kennismakingsbezoek met een andere hond niet zo vlot verlopen 

was. De hond en de toekomstige gebruiker moeten immers elkaar zien zitten en dat is niet 
altijd gegarandeerd. Daarom plande ik het bezoek eind september op de verjaardag van 
mijn zus om wat extra goodluck te hebben. 

 
Op 30 september 2021 kwamen Sofie, Marie en Scotchy bij mij langs in Hove. Liefde op het 

eerste gezicht van mijn kant, Scotchy twijfelde nog even en ging bij mijn eerste proef mooi 
op zijn rug liggen met zijn vier poten in de lucht. Die hield al de zot met mij, iedereen 
lachen, maar ik enigszins groen. 

Echter bleek snel dat we elkaar wel zagen zitten, maar we zeker nog veel van elkaar 
moesten leren. 



 

4 
 

In de maand oktober werd hij nog extra klaargestoomd naar mijn profiel en mijn dagelijks 
leven. Zelf moest ik al de commando’s leren en de theorie instuderen. 

 
Vanaf 8 november 2021 gingen we samen in een intens opleidingstraject. Het Scale Dogs 

team onder leiding van Sofie leerde me alles wat ik moest kennen en we oefenden vooral 
heel veel. Enorm nuttig zeker voor iemand als ik die eigenlijk nog nooit met een hond had 
samengeleefd. Wat vooral erg aangenaam is, is het feit dat zij trainen in je eigen 

leefomgeving. Zo gingen we op pad in Hove, naar de winkel, mijn ouders, de hondenweide 
in het park, het station, enz.. We liepen meermaals de trajecten van en naar het werk en 

maakten kennis met mijn collega’s in het ziekenhuis waar ik dagelijks werk als 
milieucoördinator voor Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Mijn werkgever is steeds positief 
geweest en er werden goede afspraken gemaakt. Bij Scotchy’s eerste werkdag kreeg hij 

van de collega’s een mooie mand, speelgoed en heel wat knabbelgerief, leuk toch! Hij 
voelde zich dan ook meer dan welkom. 

 
Na de opleiding sta je er, weliswaar goed voorbereid, alleen voor. Het is nu pas dat je goed 
merkt dat een geleidehond geen robot is, maar wel degelijk een hond. Een tweejarige 

labrador, zeg maar puber, die ook wel eens aftoetst hoe ver hij kan gaan en je hierbij soms 
voor gek zet en niks meer doet wat je vraagt. Blijven ademen en teruggrijpen naar de 

kennis die je opleiding je gegeven heeft tijdens de trainingen, dat is de boodschap een 
zeker niet opgeve. 

Verder kunnen we steeds op Scale Dogs beroep doen voor het stellen van vragen of het 
voorleggen van moeilijkheden. 
 

Sinds november 2021 hebben we er niet alleen een superhuisdier bij, maar ook een trouwe 
viervoeter die quasi altijd mee op stap gaat en mijn mobiliteit sterk verbetert. Elke dag 

leren we elkaar beter kennen en kunnen we elkaar minder missen. Scotchy is top! 
 
Bedankt Scale Dogs en een extra dank voor Adrien, die hem als pup opvoedde en Nancy 

waar hij verbleef tijdens zijn slotopleiding. Bedankt we zullen goed voor elkaar zorgen! 
 

Gegroet, Scotchy en Tom 
 

 

 

Honden met een alternatieve carrière 
 

Shaka wordt in de loop van het 1ste trimester geplaatst als buddydog. We geven u 
daarover meer informatie in onze volgende newsletter. 
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Getuigenis van Brigitte 

 
Zonder het daglicht te zien, met mijn witte stok in de hand, 

ga ik op pad, en telkens vertrouw ik mijn leven toe aan de ogen van mijn hond, 
vol liefde waakt zij over mij, 
al jaren wijkt ze niet van mijn zij. 

Dag in dag uit gaat ze met me mee, 
van alle reisgenoten is zij de bijzonderste, 

altijd gemotiveerd, altijd aanwezig, 
nooit waren we van elkaar gescheiden, 
ze is mijn schat, ik ben dol op haar, 

het is werkelijk een hond met een hart van goud, 
gevoelig, net als haar baasje, 

voelt ze aan wanneer ik verdrietig ben, 
maar veel vaker is blijdschap onze drijvende kracht, 
want ondanks haar leeftijd gedraagt ze zich nog als een ondeugende meid. 

Het lijkt erop dat ze over een paar maanden met pensioen zal gaan, 
we moeten een groot feest voor haar organiseren, 

gewoon om haar te bedanken, 
omdat ze al die jaren aan mijn zijde heeft gestaan. 
Tegen jou, mijn schat, mijn lieveling, zeg ik dankjewel, 

omdat je mijn lichtpuntje bent, 
want ook al ben jij de derde op rij, 

toch heb ik met jou de sterkste band. 
Ik wil niet denken aan later, 
aan de dag waarop jij verdwijnt in de mist, 

veel liever wil ik van jouw gezelschap genieten, 
en nog een paar kilometers met jou doen. 

We zullen voor elkaar blijven zorgen, 
want jouw vertrek is niet voor morgen, 
en zelfs als je niet meer kunt werken, 

zal ik je bij me houden, tot het eind. 
 

Voor diegenen die het niet weten: deze tekst is een eerbetoon voor mijn fantastische 
geleidehond, Moon voor de vrienden, die al meer dan zeven jaar haar leven met mij deelt. 
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Getuigenis van Marthe 
 

In augustus 2020 werd Qino bij mij geplaatst. Veertien maanden later slaagden we voor onze 
eindevaluatie. Hij is een heel grote hulp voor mij. We zijn altijd samen en hij zorgt voor steun 
en afleiding wanneer ik het moeilijk heb. Zijn kusjes en geknor stellen mij gerust en fleuren 

mij op. Op drukke plaatsen zorgt zijn grote, zwarte verschijning ervoor dat anderen meer 
afstand van ons houden wat mijn persoonlijke bubbel in het openbaar sterk vergroot. Zijn 

zwaar lichaam dat druk uitoefent op het mijne, helpt mij kalmeren. Zijn zuchtjes en dat 
liefdevol snuitje op mijn knie tijdens de les herinneren mij eraan dat ik niet alleen ben. Hij 
leerde mij alleen naar buiten gaan. Een voet voorbij de voordeur zetten zonder iemand 

anders was voor mij enkele maanden geleden onmogelijk. Nu maken wij twee urenlange 
wandelingen ver weg van die deur. Hij leerde mij dat, ook wanneer een situatie heel 

oncomfortabel is, we er samen door geraken. Als er te veel lawaai is, te veel licht, te sterke 
geuren, te veel mensen veel te dicht bij mij en bijna geen zuurstof mijn longen nog bereikt, 
herinnert zijn gezicht mij eraan dat ik wel nog aanwezig ben in die ruimte. Hij creëert een 

thuis in de meest oncomfortabele situaties. Hij is altijd bereid deel uit te maken van mijn 
activiteiten. Of dat een lange wandeling, tikkertje, een saaie les of samen de kamer 

rondspringen is, hij is er volledig klaar voor. Hij staat ook altijd paraat om mij te beschermen. 
Wanneer er een plots en geluid achter ons is, neemt hij de leiband in zijn mond en leidt ons 

snel verder, weg van het gevaar. Als hij vindt dat ik te snel galoppeer of er een bokje uit 
mijn paard komt, probeert hij me snel te komen redden. Hij helpt me een zelfstandig leven 
te vormen met minder angst voor het onbekende en onvoorspelbare. Want zelfs de meest 

onbekende en onvoorspelbare situatie bevat minstens één grote zekerheid en dat is zijn 
aanwezigheid. 
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Activiteiten 
 
Herfstwandeling 

Na een lange pauze konden wij eindelijk onze traditionele herfstwandeling opnieuw 
organiseren. Wat leuk om elkaar weer te ontmoeten! Iedereen was erbij: gastgezinnen, 

begunstigden, vrijwilligers... en zelfs de zon, die ons volop verwende op deze mooie 
oktobernamiddag! Uw aanwezigheid maakte het mogelijk om, dankzij de rijke en 
ontroerende kennismakingen en ontmoetingen, van deze dag een onvergetelijk moment te 

maken! 
Bedankt hiervoor en bedankt voor de heerlijke taarten en gebakjes die jullie meebrachten 

en die wij samen hebben kunnen proeven. 
Tot over een paar maanden voor de lentewandeling! 
 

 
 

Verkoop van appelsap 
Hartelijk dank aan allen die aan deze actie hebben deelgenomen, hetzij door ons te helpen 

bij de voorbereiding, hetzij door ons te steunen met uw aankoop. Tot de volgende herfst 
om deze operatie te herhalen! 
 

Koekjesverkoop 
Voor het tweede jaar op rij konden de Goede Sint en de Kerstman rekenen op de hulp van 

onze vrijwilligers voor de bereiding van hun zakken met koekjes. Dankzij hen vonden deze 
gevulde zakken hun eindbestemming en konden zij jong en oud blij maken. Bedankt 
iedereen! Ook volgend jaar zien wij jullie graag terug om het succes van deze actie te 

herhalen! 
 

    
 
 

Spaarpotactie en rosse muntjes 
Onze spaarpotactie om rosse muntjes in te zamelen gaat door en is een groot succes. Als u 
een plek weet waar wij onze spaarpotten kunnen plaatsen, laat het ons dan weten. De 

opbrengst helpt ons om de aankoop van materiaal voor onze pups te financieren. 
 

 



 

8 
 

BEDANKT  
 
NATO Charity Bazaar 
Wij danken de NATO Charity Bazaar vzw voor de financiële steun voor de opleiding en de 
plaatsing van een assistentiehond voor een kind met een Autisme Spectrum Stoornis.   

 
“Schenking van een pup” ter ere van Marc Jacquet 

Les familles, amis et proches de Marc Jacquet ont souhaité, suite à son décès, faire un don 
à Scale Dogs avec l’argent qu’ils ont récolté en lieu et place de fleurs lors de ses funérailles. 

Marc Jacquet était un grand ami des chiens et avait un grand respect pour la nature humaine. 
En parrainant Scale Dogs, ses proches ont choisi d’honorer sa mémoire et de prolonger son 
action. Avec l’argent récolté, nous avons pu acquérir Uriley notre nouveau chiot. Nous tenons 

à remercier vivement les initiateurs de ce don. Nous les tiendrons au courant de l’évolution 
d'Uriley dans les prochains mois et prochaines années. 

 
Nous en profitons également pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues 
via un don tout au long de l’année écoulée. Sans vous et votre contribution financière nous 

ne pourrions mener à bien nos différentes missions. Merci ! 
 

 

Scale Dogs hondenschool 
 

Omdat de parking bij Scale Dogs wegens werkzaamheden nog steeds niet toegankelijk is, 
kunnen wij nog steeds geen lessen voor junioren en volwassen honden organiseren. 

Op dit moment bieden wij alleen lessen aan voor jonge pups (vanaf 8 weken oud). Deze 
lessen, in de vorm van 10 sessies, vinden plaats in Kraainem op zaterdagen in de 
voormiddag. 

We herinneren u eraan dat de lessen door vrijwillige instructeurs gegeven worden ten 
voordele van Scale Dogs. Wij willen hen in het bijzonder bedanken voor hun inzet en hun 

beschikbaarheid in weer en wind. De laatste maanden zijn niet gemakkelijk geweest 
vanwege de lockdown en de werkzaamheden. Ondanks deze moeilijkheden hebben wij, 
dankzij hun vasthoudendheid en aanpassingsvermogen, op hen kunnen rekenen voor het 

geven van de puppyklassen. 
 

 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een oplossing om de organisatie van de lessen 

voor junioren en volwassen honden zo snel mogelijk te hervatten. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar een toegankelijke locatie met parkeergelegenheid voor de 
honden, baasjes en instructeurs. Als u ons kunt helpen en/of voor meer 

informatie, stuur ons dan een e-mail naar: info@scaledogs.be 
 

 

mailto: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. Elke schenking van 40€ of 

meer per jaar geeft recht op een fiscaal attest dat u aan het begin van het volgende jaar zal 
worden toegestuurd. 

  
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 

Tel : 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! 

 

mailto:info@scaledogs.be
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