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Beste	lezers,
	
Het	jaar	2022	is	volop	op	gang	en	het	is	tijd	om	u	weer	wat	nieuws	te
brengen	over	Scale	Dogs.
Samen	 met	 de	 aankomst	 van	 de	 zonnige	 dagen	 werden	 ook	 de
sanitaire	 maatregelen	 versoepeld	 en	 krijgen	 wij	 geleidelijk	 aan	 onze
vroegere	 vrijheden	 terug.	 Helaas	 heeft	 het	 internationale	 nieuws
enigszins	een	domper	op	de	feestvreugde	gezet.
Desondanks	zetten	wij	onze	activiteiten	verder	waarover	meer	in	deze
newsletter.
Wij	willen	ook	van	deze	gelegenheid	gebruik	maken	om	 iedereen	een
gelukkig	 Pasen	 te	 wensen,	 een	 Paasfeest	 dat	 dit	 jaar	 hoogst
waarschijnlijk	in	het	teken	zal	staan	van	familiebijeenkomsten.
Veel	leesplezier!	
	

Oproep	tot	donaties!

Meer	dan	ooit	hebben	wij	uw	hulp	nodig!
	
Dit	jaar	betalen	wij	de	tol	voor	Covid19.	In	2020	konden	wij	niet	genoeg
pups	kopen	omdat	heel	wat	gezinnen	van	de	lockdown	profiteerden	om
een	 pup	 te	 kopen	 waardoor	 de	 wachtlijsten	 van	 de	 fokkers	 heel	 lang
werden	en	bij	 sommigen	onder	hen	de	aankoopprijs	 voor	een	pup	de
lucht	in	ging.	Deze	tendens	heeft	zich	trouwens	in	2021	voortgezet	en
ook	vandaag	blijft	 de	 kostprijs	 van	een	pup	bij	 sommige	 fokkers	 heel
hoog.
	
Ondanks	 een	 licht	 gebrek	 aan	 jong	 volwassen	 honden	 hopen	 wij	 in
2022	toch	een	zestal	honden	te	plaatsen	als	geleidehond,	autismehond
of	buddyhond.			
	
Naast	 de	 hogere	 aankoopprijs	 van	 pups	 maakt	 de	 huidige
internationale	 situatie	 door	 de	 oorlog	 in	 Oekraïne	 de	 fondsenwerving
voor	 non-profitorganisaties	 zoals	 Scale	 Dogs	 moeilijker.	 Maar	 ook	 wij
blijven	uw	steun	nodig	hebben	om	ons	werk	voort	te	zetten.	Aarzel	dus
niet	om	ons	een	financieel	duwtje	in	de	rug	te	geven.
Wij	 herinneren	 u	 eraan	 dat	 elke	 gift	 van	 minimum	 40€	 fiscaal
aftrekbaar	is.				

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://scaledogs.be/over-ons/help-ons-helpen/doneren/


Dringende	oproep	nieuwe	gastgezinnen	

We	zijn	 dringend	op	 zoek	naar	gastgezinnen	die	 één	van	onze	pups
willen	 opvoeden.	 Als	 u	 graag	 een	 pup	 wil	 opvoeden	 voldoende	 vrije
tijd	heeft	en	ons	wil	helpen	om	hem	de	basis	te	geven	om	een	goede
geleidehond	 te	 worden	 dan	 kan	 u	 zich	 via	 ons	 online	 formulier
aanmelden.	Ons	team	staat	tot	uwer	beschikking	als	u	vragen	heeft.

Nieuwe	pups
Ons	 puppyteam	 werd	 verder	 uitgebreid	 dankzij	 de	 aankomst	 van
Uggie	 (zwart	 labrador	 reutje),	 Unit	 (blond	 labrador	 reutje	 dat	 ons
geschonken	 werd	 door	 Marek)	 	 en	 Udji	 (blonde	 labrador-golden
kruising).	 	 Zij	 werden	 respectievelijk	 geplaatst	 bij	 Kateleen,	 Marleen
en	 Alain	 waar	 zij	 hun	 eerste	 jaar	 zullen	 doorbrengen	 en,	 onder
begeleiding	 van	 onze	 instructeurs,	 zullen	 opgroeien	 tot	 stabiele,
sociale,	gehoorzame	en	blije	honden.
	
Bedankt	aan	al	onze	nieuwe	gastgezinnen!
	
Wenst	u	meer	 foto’s	 te	zien	van	onze	pups	en	onze	honden,	ga	dan
zeker	een	kijkje	nemen	op	Instagram	en	Facebook.

Unit Uggie Udji

Udji,	 werd	 ons	 geschonken	 door
Autism	 Assistance	 Dogs	 Ireland
dankzij	 onze	 samenwerking	 met
de	 European	 Breeding
Cooperative.	 Samen	 met	 Shona,
één	van	onze	 instructeurs,	vloog
hij	 van	 Cork	 naar	 Zaventem	 en
mocht	hij	gewoon	bij	Shona	in	de
cabine	reizen.	

Onze	honden	in	opleiding
Tilly	is	bijna	klaar	om	aan	haar	job	als	geleidehond	te	beginnen.	Zij	zit
in	de	laatste	fase	van	haar	opleiding	en	wij	bekijken	welke	kandidaat
op	onze	wachtlijst	de	beste	match	met	haar	zal	zijn.	
Tess	en	 Taoh	 zijn	 nog	 in	 opleiding	 en	Use	 zal	 na	 de	 paasvakantie
beginnen	met	zijn	opleiding	tot	geleidehond.

https://scaledogs.be/geleidehonden/van-pup-tot-geleidehond/de-pup-bij-het-gastgezin/aanmelden-als-gastgezin/
https://www.facebook.com/scaledogs.be
https://www.instagram.com/scaledogs


Onze	geplaatste	honden
Shiva	ontmoette	Emily	 in	het	begin	 van	het	 jaar	 en	hun	 stage	ging
eind	januari	van	start.	Emily	en	Shiva	hebben	zich	heel	snel	aan	elkaar
aangepast	 en	 hebben	 ook	 heel	 snel	 geleerd	 om	 goed	 met	 elkaar
samen	 te	 werken.	 Zij	 vormen	 een	 heel	 mooi	 duo.	 Het	 was	 ook	 een
grote	 primeur	 voor	 onze	 nieuwe	 instructrice	 Marie	 die	 onder
begeleiding	van	haar	collega's	haar	eerste	geleidehond	plaatste.	
Proficiat	aan	Emily	en	Shiva	en	bedankt	aan	Ingrid	en	Eline	die	hebben
bijgedragen	tot	dit	succes!

Ook	Simla	werd	 inmiddels	als	geleidehond	geplaatst	waarover	meer
in	onze	volgende	newsletter.

Honden	met	een	alternatieve	carrière

Shaka	 werd	 begin	 dit	 jaar	 als
buddydog	 geplaatst	 bij	 Ina.
Shaka	 helpt	 Ina	 elke	 dag	 om
haar	 moeilijkheden	 te
overwinnen	 en	 steeds
zelfstandiger	 te	 worden.	 Onder
begeleiding	 van	 Shona	 werden
Ina	 en	 Shaka	 al	 snel	 beste
maatjes	 en	 vormen	 zij	 vandaag
een	prachtig	team!		Bedankt	aan
het	 gastgezin	 van	 Manon	 en
Dominique	 voor	 hun
medewerking.	

Afgekeurde	honden
Spijtig	 genoeg	 hebben	 we	 de	 laatste	 maanden	 3	 honden	 moeten
afkeuren:	Ushi	en	Taïko	om	gedragsredenen	en	Thor	om	medische
redenen.

	
ACTIVITEITEN	EN	FUNDRAISING

Linda	en	Ringo	gingen	op	bezoek	in	het	vaccinatiecentrum

«	Super	 fier	op	Ringo!	Vandaag	mocht	hij	 voor	de	 tweede	keer	mee
naar	 het	 vaccinatiecentrum	 in	 Dilbeek.	 Vorige	 woensdag	 was	 er
vaccinatie	 voor	 de	 jonge	 kinderen	 en	 de	 bedoeling	 was	 om	 eens	 te
kijken	of	Ringo	daar	van	betekenis	kon	zijn.	Zoals	jullie	weten	is	Ringo
in	opleiding	voor	demo-blindengeleidehond	met	de	bedoeling	om	met
hem	in	scholen	te	gaan,	misschien	in	woonzorgcentra	...	
En	hier	was	het	een	test	om	te	kijken	of	Ringo	kon	helpen	bij	kinderen
die	wat	bang	waren	voor	hun	prikje.	En	hij	had	dat	woensdag	zo	flink
gedaan,	 dat	 hij	 vandaag	 mocht	 terugkomen.	 De	 kinderen	 mochten
wat	knuffelen	terwijl	ze	hun	prikje	kregen,	tijdens	de	15	minuutjes	rust
achteraf	 werden	 ook	 wat	 spelletjes	 gedaan	 en	 natuurlijk	 werd	 er
tussendoor	 ook	 wat	 buiten	 gewandeld,	 gespeeld	 en	 geslapen.	 En	 hij
heeft	véél	hondensnoepjes	gekregen	als	beloning.»			Linda

https://www.facebook.com/scaledogs.be/videos/1187309662096147


Actie	Dermattitude	

Francine	 Van	 den	 Houten,	 gastgezin	 van	 Tommeke,	 biedt	 via	 Scale
Dogs	cosmetica	producten	van	Dermattitude	te	koop	aan.	5%	van	de
opbrengst	 zal	 aan	 Scale	 Dogs	 gedoneerd	 worden,	 en	 dit	 om	 de
aankoop	 van	 een	 pup	 mogelijk	 te	 maken.	 Francine	 biedt	 100%
natuurlijke	cosmetische	producten	aan.	U	vindt	meer	 informatie	over
het	assortiment	van	deze	producten	via	de	facebook	link.	
Aarzel	 niet	 om	 contact	 op	 te	 nemen	 met	 Francine	 die	 u	 graag	 zal
adviseren!	info@dermattitude.be

Paaseieren	verkoop	

Hartelijk	dank	voor	uw	steun	aan	deze	actie	en	aan	Linda	en	Chantal
voor	het	opzetten	van	deze	actie.	Het	was	een	groot	succes!

Spaarpotactie	en	rosse	muntjes

Deze	 actie	 blijft	 een	 groot	 succes	 en	 een	 enorme	 steun	 voor	 Scale
Dogs.	Als	u	handelaars	of	ondernemers	kent	die	onze	spaarpotten	op
een	 goed	 zichtbare	 plaats	 kunnen	 en	 willen	 zetten	 stuur	 dan	 een
bericht	naar	:	linda.scaledogs@gmail.com		

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscaledogs.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FProject-Dermattitude-ScaleDogs-2022-NL.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3foqeseYEGAXoDnzQvbkev3mJCIAP2LDmIoXFXhJ7u2erVMdQ5SXhyT6s&h=AT2FVH545rzWeA0YyWN7sKShE7R0GGvUCyUAcFVA2S2YSjUgyLir8onf6yflxAWvE02xxZBsqsNF7lid6cocf8oN602oFhju-KUrfj6Ld9ZoiL6WJt4uIhGcyXpqbw0nZDzl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0RGmvibK-9wziSergokOG0RPVxpndsoDyvKUQitDwai5-DKBp0hha3TqhP918IVSoxqSGxa9punp1uCb3gdyw_Mp76kKRroglz7aMEzULGmTeSVzGlGpQ8Yotc5Mp-s9NcYsUehaD-hP9UG4_XXD1UeEUywc7RxZk


Bezoek	British	School	

Tosca	bezocht	de	lagere	school	van	de	British	International	School	of
Brussels.	Ze	was	heel	braaf	en	hielp	kinderen	die	niet	op	hun	gemak
waren	 kennis	 te	 maken	 met	 honden.	 Ze	 deed	 een	 aantal	 mooie
demo's	en	zal	in	de	toekomst	terug	kunnen	keren	naar	de	school.	

Bedankt!

Nationale	Loterij	
Hartelijk	 dank	 aan	 de	 spelers	 van	 de	 Nationale	 Loterij	 en	 aan	 de
Nationale	 Loterij	 voor	 de	 productie	 en	 de	 verspreiding	 van	 de
prachtige	video	die	onze	activiteit	promoot	en	de	samenwerking	met
onze	gastgezinnen	zeer	goed	illustreert.	Een	mooie	symbiose!

Hierbij	 willen	 wij	 eveneens	 al	 diegenen	 die	 ons	 de	 vorige
maanden	 een	 financieel	 steuntje	 in	 de	 rug	 hebben	 gegeven
hartelijk	danken,	uw	 steun	 is	meer	dan	nodig	om	ons	 toe	 te
laten	ons	werk	verder	te	zetten.
	
	

Waarschuwing	«	Vlaams	Oogfonds	»		
Het	 Vlaams	 Oogfonds	 stuurt	 regelmatig	 gepersonaliseerde	 mailings
naar	het	grote	publiek	om	giften	 in	 te	zamelen	om	de	opleiding	van
geleidehonden	 te	 financieren.	 De	 brieven	 gaan	 vaak	 over	 Max,	 een
zwarte	 labradorpup,	 die	 graag	 een	 opleiding	 tot	 blindengeleidehond
zou	 volgen.	 Hij	 roept	 mensen	 op	 om	 zijn	 opleiding	 te	 steunen.	 In
de	 mailings	 zitten	 kleine	 attenties,	 gadgets	 en	 een	 'certificaat	 van
excellentie'	om	de	geloofwaardigheid	van	de	mailing	te	versterken.

De	brieven	doen	beroep	op	de	vrijgevigheid	van	de	bestemmeling	die
denkt	de	opleiding	van	blindengeleidehonden	voor	personen	met	een
visuele	beperking	te	steunen,	maar	in	tegenstelling	tot	wat	de	mailing
van	het	Vlaams	Oogfonds	 laat	uitschijnen,	 leidt	deze	organisatie	zelf
geen	geleidehonden	op.	

Samen	 met	 de	 andere	 leden	 van	 de	 BAFD	 (Belgian	 Assistance	 Dog
Federation),	 besloten	 wij	 dat	 het	 tijd	 is	 om	 hierop	 te	 reageren.	 Wij
worden	 regelmatig	 aangesproken	 of	 opgebeld	 door	 mensen	 die
veronderstellen	dat	ze	ons	financieel	steunen	door	hun	giften	aan	het
Vlaams	 Oogfonds,	 terwijl	 wij,	 noch	 de	 andere	 leden	 van	 de	 BADF,
financiële	 ondersteuning	 om	 honden	 op	 te	 leiden	 krijgen	 van	 het
Vlaams	Oogfonds.

Wie	 een	 gift	 wil	 doen	 aan	 Scale	 Dogs	 teneinde	 de	 opleiding	 van
blindengeleidehonden	 voor	 personen	 met	 een	 visuele	 beperking
rechtstreeks	te	steunen	kan	dit	doen	door	middel	van	een	gift	op	ons
rekeningnummer	 IBAN:	 BE37	 0012	 6238.	 Voor	 giften	 boven	 de	 40	 €
per	jaar	ontvangt	u	een	fiscaal	attest.

https://www.facebook.com/LoterieNationaleLoterij/videos/459782089188070


Hoe	kan	u	ons	helpen?
	
Het	 is	 dankzij	 al	 uw	 giften	 dat	 Scale	 Dogs	 volledig	 kosteloos	 een
kwaliteitsvolle	geleidehond	aan	mensen	met	een	visuele	beperking	of
een	 autismehond	 (assistentiehond)	 aan	 kinderen	 met	 ASS	 (Autisme
Spectrum	 Stoornis)	 kan	 geven.	 Wij	 willen	 dit	 graag	 zo	 houden	 en
hebben	uw	steun	heel	hard	nodig.
	
U	kunt	ons	op	verschillende	manieren	helpen:
	
Vrijwilligerscomité:	het	vrijwilligerscomité	van	Scale	Dogs	helpt	ons
bij	 het	 organiseren	 van	 diverse	 activiteiten	 ten	 voordele	 van	 Scale
Dogs.	 Wenst	 u	 deel	 te	 nemen,	 zelfs	 aan	 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	gift	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.
Sinds	 juli	 2021	 is	 de	 fiscale	 regeling	 rond	 duolegaten	 in	 Vlaanderen
gewijzigd;	 waardoor	 een	 duolegaat	 hier	 geen	 fiscaal	 voordeel	 meer
oplevert.	Via	een	duolegaat	kon	u	een	deel	van	uw	erfenis	nalaten	aan
een	goed	doel	en	het	andere	deel	aan	familie	of	vrienden.		Het	goede
doel	betaalt	alle	erfbelastingen	waardoor	de	andere	erfgenamen	vaak
een	fiscaal	voordeel	krijgen.	Maar	dit	fiscale	voordeel	is	in	Vlaanderen
niet	meer	van	 toepassing.	 In	Wallonië	en	Brussel	blijft	het	duolegaat
wel	bestaan.
Woont	u	in	Vlaanderen	en	stelde	u	een	testament	op	met	daarin	een
duolegaat,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 uw	 notaris	 teneinde	 uw
testament	aan	te	passen.
	
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!

https://scaledogs.be/over-ons/help-ons-helpen/doneren/
mailto:info@scaledogs.be
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