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Voorwoord
Beste vrienden van Scale Dogs !
Ja, de herfst is in het land. Ik kijk naar de vallende regendruppels, de regen
waar de boeren reikhalzend naar hebben uitgekeken, en ik herinner me de
zonovergoten dagen die het werk van onze instructrices gemakkelijker
hebben gemaakt. Ik weet zeker dat ook onze honden met meer plezier
werken als het mooi weer is. Hoewel ze er nooit met een woord over reppen...
Dat mooie weer was ook van de partij op onze ontmoetingsdagen in de lente
en de herfst. Op die dagen, die bij Scale Dogs een traditie zijn geworden en
waarop gastgezinnen en geleidehondgebruikers elkaar ontmoeten, maakten
we mooie wandelingen in het bos, gevolgd door koffie en gebak in onze tuin.
Met dank aan al de mensen die voor dat lekkere gebak hebben gezorgd!
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Het Scale Dogs team
Hierbij voor diegenen die ons nog niet kennen een
korte voorstelling van het Scale Dogs team:

De raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit 5 leden die deze functie
als vrijwilliger op zich hebben genomen.

Onze instructrices Sofie, Cindy en Shona staan in
voor de selectie van de pups, het begeleiden van de
gastgezinnen, de training van de honden in opleiding,
het plaatsen van de geleidehonden bij de kandidaten
en de opvolging van de verschillende teams.
Cindy is bevallen in juli en heeft een jongentje Lio,
Jessica komt ons team versterken tijdens haar zwangerschapsverlof.

Scale Dogs wil zijn team versterken

Carine staat in voor een groot gedeelte van de
administratieve taken en als u telefonisch contact met
ons opneemt is de kans groot dat U haar aan de lijn
krijgt.
Marianne staat, na 16 jaar, nog steeds aan de leiding
van het team. Enerzijds staat zij de instructrices bij en
evalueert zij de honden en de nieuwe teams, anderzijds
neemt zij een gedeelte van de administratieve taken op
zich.

Om het team te versterken en om Scale Dogs te
kunnen laten groeien zijn we op zoek naar iemand die
het dagelijkse bestuur van de organisatie, de
communicatie, de fondsenwerving... op zich kan
nemen. Geïnteresseerd of wenst u meer informatie?
Stuur een e-mail met een CV en motivatiebrief naar :
marianne.slingerland@scaledogs.be

Samenwerking met Dyadis
De samenwerking met vzw Dyadis (vereniging die
hulphonden opleidt voor personen met een motorische
beperking) blijft voortbestaan. Ondanks het feit dat het
opleidingscentrum inmiddels een beetje krap aan het
worden is omdat beide verenigingen groeien en
bijgevolg meer plaats nodig hebben, delen wij nog
steeds de werkings- en onderhoudskosten. En uiteraard
blijft het onderling helpen van collega's en het
uitwisselen van ervaringen en informatie tussen beide
teams een heel positief gegeven.
Scale Dogs Magazine 2018 /2019
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Paws
Programma voor ouders van
kinderen met autisme
In 2018 hebben we weer PAWS
workshops georganiseerd. PAWS
(paw betekent hondepoot) staat voor
Parents Autism Workhops & Support
en
is
een
trainingsen
begeleidingstraject voor ouders van
kinderen met autisme. Het concept
komt uit Engeland, waar het
inmiddels een groot succes kent, en
kreeg al navolging in Nederland,
Spanje en Australië. Aangezien er in
België ook vraag is naar honden die
ingezet kunnen worden bij kinderen
met autisme, hebben wij besloten
om, in samenwerking met Dyadis en
dankzij de ondersteuning van Dogs
for Good UK (die aan de basis staat
van dit concept), dit programma in
ons land op te starten.
Via een serie workshops leren de
ouders hoe zij hun hond kunnen
trainen en inzetten zodat hij van nut
is voor hun kind. Ook na het afronden
van de workshops zal de nodige
opvolging voorzien worden en zullen
de ouders op ons team kunnen
rekenen.
Voor meer informatie over het PAWS
programma kunt u mailen naar
paws.marianne@scaledogs.be

Samen op stap
In 2018 heeft Scale Dogs 4 mensen met een visuele beperking geholpen
door hen een hond aan te bieden. Twee andere honden hebben hun
opleiding beëindigd en zullen hun stage begin 2019 beginnen..
Laat ons het woord geven aan onze nieuwe geleiders om hun ervaring
te delen.

Joëlle en Ouigo
Op woensdag 25 oktober 2017 baande ik
me met mijn witte stok moeizaam een
weg door het drukke Leuven toen
plotseling mijn telefoon begon te
rinkelen. Aan het andere eind van de lijn
klonk een stem: ‘Hallo, je spreekt met
Cindy, instructrice bij Scale Dogs. Ik heb
goed nieuws voor jou.’
Ze wilde mij voorstellen aan Ouigo, een
zwart Labrador Retriever teefje van iets
meer dan twee jaar oud. Ik was op dat
moment al ruim twee jaar aan het
Foto Tim De Backer /Flair
wachten op een nieuwe geleidehond, en
bij elk telefoontje dat binnenkwam stond mijn hart even stil. Maar nu
was het dan eindelijk zover, en ik kreeg nauwelijks een woord over mijn
lippen. Zo gelukkig dat ik het bijna niet durfde te geloven stemde ik in
met een kennismaking een week later.
Op maandag 30 oktober 2017 werd er thuis aangebeld, en even later
stapte Cindy de living binnen, vergezeld door een jonge, speelse
viervoeter: Ouigo! Cindy stelde ons aan elkaar voor en vertelde het een
en ander over dat lieve, vrolijke, zwarte beestje. Ouigo was een erg
actieve, werklustige hond, die af en toe de clown kon uithangen, maar
ook wel respect had voor de grenzen van de baas – zo vertelde ze. Ze
was erg gehoorzaam en had een grote will to please. Ze was altijd
vrolijk en enthousiast, niet eigenwijs of onzeker in het geleidewerk. Dat
klonk voor mij als muziek in de oren.
Na het gesprek gingen we een rondje lopen, en tot mijn verbazing liet
Ouigo al erg mooi geleidewerk zien. Bij het oversteken van een straat
duwde ze me naar rechts, omdat er aan de overkant van de straat
fietsen en vuilniszakken op de stoep stonden. Heel enthousiast vloog ze
straathoeken om en omzeilde de fietsen die her en der op de stoep
geparkeerd stonden. Heel enthousiast vloog ze straathoeken om en
omzeilde de fietsen die her en der op de stoep geparkeerd stonden.
Kortom, ze gooide al haar charmes in de strijd om onze ‘blind date’ te
doen slagen, en zonder al te veel moeite wist ze me voor zich te winnen.
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We sloten de matching af met een rondje loslopen in het park en
keerden met een goed gevoel terug naar huis.
Ouigo’s laatste opleidingsfase brak aan, en ik moest nog een
maandje geduld hebben tot de instructieperiode van start zou
gaan. Eind november was het dan eindelijk zover en kwam ze bij
mij wonen. De eerste weken en maanden hebben Ouigo en ik hard
moeten werken om een team te vormen. We leerden elkaar
steeds beter begrijpen en vertrouwen, en het duurde niet lang of
we laveerden samen door de smalle straten van Leuven, die ook
nog eens bezaaid stonden met allerlei obstakels. Er ontstond een
hechte band tussen ons, die veel verder reikt dan het geleidewerk.
We vormen een duo dat altijd bij elkaar is en elkaar steunt door dik
en dun. We hadden zelfs de eer om in april naar de studio van Q
Music te gaan, om daar een woordje uitleg te geven over de
Internationale Dag van de Blindengeleidehond.
Intussen zijn we bijna een jaar verder en vormen Ouigo en ik een
mooi team. Elke dag weer gidst ze mij door het drukke Leuven, op
weg naar de kinesist, een vriend, de universiteit waar ik aan mijn
doctoraat werk, enz. Dankzij Ouigo kan ik weer gaan en staan
waar ik wil, en telkens weer slaagt ze erin een glimlach op mijn
gezicht te toveren als het even moeilijk is...
Een welgemeende dank aan het hele team van Scale Dogs, dat mij
onophoudelijk met raad en daad bijstaat!

Gudrun en Pax
2018 was nog maar net goed
begonnen toen Pax, een witte
herder, werd voorgesteld aan
Gudrun. Al snel bleek dat
deze twee een goede match
waren. Pax heeft een zacht
karakter, houdt van knuffels
en haar stap tempo kwam
mooi overeen met het
wandeltempo van Gudrun. Er
was wel een extra uitdaging
in huis aanwezig: 2 schattige
konijnen. De twee rakkers
mochten loslopen in de tuin
en dat vond Pax héél
spannend. Uiteindelijk zijn de
dieren aan elkaar gewoon
geraakt maar samen los lopen
in de tuin zat er toch niet in.
Na een succesvolle stage in

Februari gaan Gudrun en Pax
dagelijks op stap in hun dorp
en dichtstbijzijnde stad om
boodschappen te doen, gaan
ze regelmatig naar Leuven of
Antwerpen en tussendoor
kan Pax zich dagelijks uit
leven op wandeling of met
haar favoriete frisbee. Wij
wensen dit duo heel veel
succes en hopen dat zij zullen
uitgroeien tot een hecht

Rudi en Pepper

Ik ben een 50 jarige man uit Antwerpen en
ben langs een oog volledig blind, langs het
andere heb ik nog 5 procent zicht maar
met veel mist en tunnelzicht. Ik heb ook
reeds een 5 jarige witte labrador en dus
was het om een match voor mij te vinden
niet zo eenvoudig. Toch kreeg ik in maart
het verlossende nieuws dat er een match
was gevonden, Pepper, een 2 jarige reu
met een eigen karakter en super lief. Toen
ze hem kwamen testen was het meteen
grote vriendschap tussen Dina en hem. Na
de stage in mei was het verdict dat hij
mocht blijven. Antwerpen is een moeilijke
stad om te wonen en zeker om met een
geleidehond te werken, dit door de
enorme bouw en wegenwerken en het
constant veranderen van de looppatronen.
Mijn held Pepper echter is zeer bedreven in
het vinden van nieuwe routes en loodst me
telkens bijna feilloos door de straten. Hij is
zeer attent op gevaarlijke punten en zeer
behoedzaam om mijn veiligheid. Samen
met Dina haalt hij altijd fratsen uit en hij
houdt van lange boswandelingen en
zwempartijen. Hij houdt ervan op zijn borst
te worden gestreeld en als het regent en hij
nat is , valt hij in slaap als ik hem met de
haardroger droog blaas. Kortom we zijn
een perfect trio en dus zeer dankbaar dat
Scale dogs ons samen bracht. Dank ook
aan iedereen die ooit iets voor Pepper
gedaan heeft
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Sacha en Porthos/Potus
Potus woont bij Sacha in de omgeving van Antwerpen. Volgens Sacha heeft Potus een paar kenmerken van de drie musketiers,
en daarom werd Potus Porthos. Sacha heeft een liedje geschreven voor zijn nieuwe metgezel, dat u op Facebook kunt vinden:
https://www.facebook.com/sacha.vanloo/posts/1083147618524397. Het liedje werd in het Nederlands geschreven:

Je bent een vriend van mij.
Porthos, mijn held, mijn musketier, mijn geleidehond en mijn lievelingsdier.
Jij geeft mijn leven weer wat meer plezier.
Je bent een vriend van mij.
Je bent een vriend van mij.
Je plast en kakt graag in de goot en met je tweeëndertig kilo spring je op mijn schoot.
Je snuffelt en je knuffelt mij nog eens dood, maar je bent een vriend van mij.
Zonder Tsjavo was ik verloren.
Ik kwam niet veel meer buiten,
was niet veel meer waard.
Maar door jou voel ik me bijna herboren met je snufferd en je kwispelstaart.
Elke dag leer ik je steeds meer vertrouwen,
maar ik ben nu al zielsveel van je gaan houden.
Vanaf nu gaan wij samen op pad,
want je bent een vriend van mij.
Vooraan!

Scale Dogs heeft uw hulp nodig !
De opleiding van onze geleidehonden kost minstens 25.000 €. Wij blijven echter bij ons principe: voor de
personen met een visuele handicap blijven onze honden gratis. Wij zijn dus steeds op zoek naar financiële steun. U
kunt Scale Dogs een gift schenken via een overschrijving op rekening 001-2623802-28 (IBAN: BE37 0012 6238
0228 - BIC: GEBABEBB) of uw bank een maandelijkse doorlopende opdracht geven ten voordele van onze
vereniging. Vanaf 40 euro per jaar krijgt u het jaar daarop een fiscaal attest.
U kunt onze vereniging eveneens helpen door een gedeelte van uw nalatenschap aan Scale Dogs te
schenken. Uw notaris kan u ook informatie verstrekken over de manier waarop u Scale Dogs in uw
testament kunt opnemen.
Bel ons op 0473/30.24.27 of stuur een mail naar info@scaledogs.be. Wij maken graag tijd vrij om u
onze werking voor te stellen en de beste manier te bespreken waarop u ons zou kunnen helpen.

Wat kunnen wij met uw gift doen?
50 €: aankoop halsbanden en leiband voor een pup
150 €: aankoop van het basismateriaal nodig voor een pup (eetbak, mand, bench,…)
500 €: gemiddelde dierenartskosten van een pup tijdens zijn eerste jaar
1.300 €: gemiddelde aankoopprijs van een pup
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Samen maar met een andere job
Als een hond wordt afgekeurd als geleidehond kijken wij altijd of hij eventueel in aanmerking komt om, mits een
aangepaste opleiding, iemand anders te helpen in het dagelijkse leven.
Jan en Quatro

Tijl en Paris

Quatro kon zijn opleiding tot geleidehond niet voortzetten –
het resultaat van het onderzoek van de heupen en de
ellebogen was niet goed genoeg (Scale Dogs is inderdaad
erg streng wat de medische keuring van de toekomstige
geleidehonden betreft). Maar hij had andere capaciteiten, en
daarom werd hij bij Jan geplaatst, die lijdt aan het syndroom
van Asperger. Direct bij het eerste bezoek van Quatro aan
Jan ontstond er een goede verstandhouding tussen hen.
Dankzij zijn metgezel gaat Jan weer elke dag alleen het huis
uit, want de aanwezigheid van Quatro stelt hem gerust in de
alledaagse situaties, die voor hem moeilijk zijn.
Quatro vervult zijn taak als buddyhond erg goed.

Veel sneller dan verwacht kregen we een telefoontje
met de vraag of we nog steeds een hond wilden als
gezelschap voor ons zoontje Tijl. De eerste
vertwijfeling ('gaan we dat wel kunnen?'), maakte al
snel plaats voor een vol spanning uitkijken naar. De
eerste kennismaking verliep vlot en 3 dagen later
hadden we een nieuwe harige huisgenoot. Het moet
gezegd, de eerste dag hadden we heel even onze
twijfels. Tijl was zeer terughoudend en leek wat
bang van deze zwarte indringer. Maar al gauw was
het ijs gebroken en stilaan werd de band
hechter. Ook wij moesten haar karakter en
gewoonten leren kennen. Het wandelen liep niet
altijd van een leien dakje, maar gelukkig konden we
steeds bij Shona terecht voor tips en advies.
Ondertussen zijn Tijl en Paris de beste vrienden.
Wanneer Tijl zijn ochtendfles drinkt, ligt Paris
steevast naast hem in de zetel. Liefst op zijn schoot,
maar daarvoor is ze wat te zwaar. Wanneer hij
thuiskomt van school, wordt hij met een
enthousiaste lik onthaald en eist Paris dat ze eerst
uitgebreid geaaid en geknuffeld wordt alvorens er
iets anders kan gebeuren. Tijl gaat haar nu al vaak
spontaan knuffelen en Paris vindt dat allemaal
prima. Haar fixatie op eten is niet altijd even
gemakkelijk, maar omdat er bij Tijl altijd wel ergens
een kruimeltje eten te vinden is, vindt ze hem
fantastisch !
Ook voor grote broer Cas is Paris een
speelkameraad en een troost bij groot verdriet.
En dat keertje extra stofzuigen? Dat nemen we er
graag bij!

Neo
Vorig jaar was Neo geplaats bij een persoon met een visuele
beperking. Jammer genoeg is er een einde gekomen aan de
samenwerking tussen dit paar. Maar niet getreurd voor onze
vriend Neo, want hij heeft een geweldige thuis gevonden bij
het gezin van Jan, Marjolein en hun drie zonen. Geleidewerk
voert hij niet meer uit, maar hij vervult wel nog steeds een
mooie sociale functie: hij verwarmt namelijk de harten van
de bewoners van het woonzorgcentrum waar hij steeds op
bezoek gaat. Ze zouden hem daar niet meer willen missen.
Drie leden van zijn gezin liepen mee met de Warmathon
(Music For Life) ten voordele van onze vereniging. Dankjewel!
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Purpose Dogs

Honden in opleiding

Zoals u kunt lezen in elk magazine dat we
publiceren, zien we ons verplicht een deel
van onze honden af te keuren vanwege
gezondheids- of gedragsredenen. Dit is
niet eigen aan Scale Dogs, want al onze
collega’s
kampen
met
dezelfde
problemen.
Een team van dierenartsen dat zich
bewust is van dit probleem en van de
moeilijkheden om nieuwe pups te vinden,
heeft besloten om een fokcentrum op te
richten
voor
de
scholen
waar
assistentiehonden worden opgeleid en
die lid zijn van de BDAF (Belgian
Assistance Dog Federation).
De vzw Purpose Dogs werd in februari
2018 officieel opgericht. Om het aantal
geslaagde pups te verhogen werkt
Purpose
Dogs
samen
met
de
fokprogramma’s
van
andere
opleidingscentra voor assistentiehonden
(CESECAH, The Seeying Eyes, Guide
Dogs National Breeding Center…), waar
de
beste
ouderdieren
worden
geselecteerd om een nieuwe populatie
met minder genetische problemen uit te
bouwen. Scale Dogs heeft in 2018 al drie
puppy’s van Purpose Dogs mogen
ontvangen: Red, Rick en Rambo.
Meer informatie over Purpose Dogs kunt
u vinden op:
https://www.purpose-dogs.be/fr/pageprincipal/

Pickels, Popsy, Quiqo, Qaly, Qas en Quamiel zijn in opleiding bij
onze instructrices en we hopen dat ze zullen slagen, zodat ze in een
nabije toekomst personen met een visuele beperking kunnen helpen.
Pegase en Marnie hebben hun opleiding afgerond en we hopen dat
ze begin 2019 in stage kunnen gaan met hun nieuwe baasje.
Qiva kon haar opleiding tot geleidehond niet vervolgen omdat ze
niet over de vereiste capaciteiten beschikt om mensen met een
visuele beperking te helpen. Gezien haar kwaliteiten werd er beslist
om haar op te leiden tot assistentiehond voor een kind met autisme,
en we hopen dat we haar in de loop van het eerste semester van 2019
kunnen plaatsen.

Afgekeurde honden
Ondanks de erg strenge selectie van de honden hebben we dit jaar
helaas enkele honden moeten afkeuren. We kunnen spijtig genoeg
niet aan alle afgekeurde honden een alternatieve carrière aanbieden:
ook om assistentiehond of hond met een sociaal doel te worden,
hanteren we criteria met betrekking tot gezondheid en gedrag. Voor
de honden die definitief zijn afgekeurd zoeken we altijd een
adoptiegezin waarvan het profiel bij de hond past.
Queeny en Peanuts :
Queeny en Peanuts werden afgekeurd vanwege een aantal
karaktertrekken die niet compatibel zijn met het werk van een
geleidehond, ze werden geadopteerd door hun puppypleeggezin.
Pepsy, Qito, en Qookie :
Zij werden afgekeurd om medische redenen.
Pepsy en Qito werden door hun puppypleeggezin geadopteerd, en
Qookie heeft een nieuw adoptiegezin gevonden dat erg goed voor
hem zorgt.
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De nieuwe garde komt er aan….
Dit jaar hebben wij weer de nodige nieuwe
pups mogen verwelkomen: Rothko, Ruby,
Ripsy, Ringo, Rea, Romeo, Rinka, Radja, Romi,
Rio, Red, Rick en Rambo horen bij de laatste
generatie. Deze jonge honden en kleine pups
zitten in onze vrijwillige puppypleeggezinnen.
We maken van de gelegenheid gebruik om al
onze pleeggezinnen nog eens te bedanken
voor het geweldige werk dat ze doen.

Rambo

Rothko

Ripsy

Ringo

Ruby

We zoeken vrijwilligers
Rea

Gastgezinnen gezocht !
Houdt u van honden ?
Overdag vrije tijd ?
Wilt u ons helpen ?
Dat kan !
Wij zoeken gastgezinnen die gedurende 1,5
jaar een pup onder onze begeleiding willen
opvoeden.
Zo geeft u een mooie start aan een
toekomstige blindgeleidehond!
Contacteer ons voor meer uitleg:
0473/30 24 27 of info@scaledogs.be of
www.scaledogs.be

Romeo

Rinka

Radja

Romi

Rio

Red

Vrijwilligers gezocht die het team
instructeurs van de hondenschool
kunnen versterken
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar enkele
vrijwilligers die het team instructeurs kunnen
versterken voor de maandag namiddag of
zaterdag voormiddag. Hebt u een basiskennis
van hondengedrag en hondentraining en wilt u
zich, als vrijwilliger, inzetten om mensen te
helpen bij de opvoeding van hun pup of
gezinshond terwijl u ook uw steentje bijdraagt
aan de opleiding van onze geleidehonden,
neem dan contact met ons op via mail:
info@scaledogs.be.

Rick
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ACTIVITEITEN
Onze Hondenschool

Lente- en herfstwandeling 2018

Jaar na jaar blijkt onze hondenschool
een succes dankzij de fantastische inzet
van de vrijwillige instructeurs die
wekelijks op het terrein aanwezig zijn
om nieuwe puppybaasjes te begeleiden
bij de opvoeding en training van hun
nieuwe gezinslid. En uiteraard zijn ook
oudere honden meer dan welkom.
Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die
zich inzetten om Scale Dogs op deze
manier te steunen.

In 2018 heeft Scale Dogs, in april en oktober, 2 wandelingen
georganiseerd waarop wij konden rekenen op de aanwezigheid van
heel wat (kandidaat) gastgezinnen, geleidehondenbaasjes en
kandidaten die op hun toekomstige geleidehond wachten. Op beide
dagen konden wij op de zon en heel wat deelnemers rekenen. Na de
wandelingen kon iedereen nog napraten met een drankje en heerlijke
vieruurtjes bereid door vrijwilligers die wij hierbij nog eens willen
bedanken voor het heerlijke gebak. Het waren twee schitterende
dagen, de gelegenheid om elkaar beter te kennen en ervaringen uit
te wisselen. Wij zijn dan ook zeker van plan volgend jaar opnieuw
een paar wandelingen te organiseren.

Footfest – mei 2018
We willen ook Pascale, vrijwillig
instructrice en gastgezin, bedanken
voor het organiseren van de Stages
tricks tijdens het jaar. De stages zijn
voor de baasjes en hun hond het
moment bij uitstek om zich samen te
amuseren en een band op te bouwen.
De honden leren er enkele bewegingen
zoals slalommen,
achteruitlopen,
draaien, pootjes geven en heel wat
andere dingen... De stage wordt
gevolgd door een wandeling in het bos
met oefeningen op terugkomen

Zoals elk jaar organiseerde de Europese School ook dit jaar
"Footfest", een activiteitendag om geld in te zamelen teneinde goede
doelen te ondersteunen. Scale Dogs werd als één van de "goede
doelen" weerhouden. Dankzij de hulp van Susan was deze dag een
succes met heel wat fijne ontmoetingen. Het vrijwilligersteam was de
hele dag aanwezig om speelgoed, plantjes, snoepjes, kaarsjes... te
verkopen. Mooi om de enthousiaste vrijgevigheid van de kinderen te
zien. Linda, één van onze vrijwilligers, heeft dit jaar samen met Gwen,
een gepensioneerde geleidehond, met veel geduld heel wat
demonstraties gegeven. De kinderen waren heel geïnteresseerd in de
geleidehonden en stelden talloze vragen. Hierbij hartelijk dank aan de
vrijwilligers, want dankzij hen en het mooie bedrag dat wij van de
Europese School mochten ontvangen, konden wij dit jaar nog een
labrador puppy, Ripsy, kopen.
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EEN DIKKE MERCI !
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons dit laatste jaar geholpen heeft, onder andere:

NATO Charity Bazaar

Financiële steun van Hill’s

NATO organiseert jaarlijks een Charity Bazaar. Het
gaat om erg gemotiveerde vrijwilligers die het hele
jaar door evenementen organiseren voor fondsenwerving om diverse vzw’s te helpen. Wij werden
geselecteerd en hebben begin 2018 een mooi bedrag
ontvangen om de opleiding van onze geleidehonden
te steunen. Begin januari organiseerde NATO een
ceremonie voor de overhandiging van de cheque,
wat ons de gelegenheid bood om een woordje uitleg
te geven bij ons project.

Zoals
elk
jaar
organiseerden
de
studenten
diergeneeskunde een actie om geld in te zamelen voor
Scale Dogs. Dankzij hun hulp kunnen we dit jaar nog de
aankoop van een puppy financieren. De studenten hebben
zich al geëngageerd om de actie volgend jaar te herhalen.
Hartelijk bedankt iedereen!
Foto :Van links naar rechts: Dr Philippe Raucroix (Hill's),
Antoine Fournier, (Verantwoordelijke Vétérinexpo) Camille
Guillermin (Onderwijsdienst), Théo Decalf (Voorzitter van
de SGEMV Société Générale des Etudiants en Médecine
Vétérinaire).

Overhandiging van de cheque
van Kiwanis Brussel Scale

Biënnale verkoop beeldhouwwerken

We mochten dit jaar ook rekenen op de steun van
Kiwanis Bruxelles Scale, waarvoor hartelijk dank.
Joëlle en Ouigo waren bij de overhandiging van de
cheque naar aanleiding van de wijnverkoop van Scale
aanwezig. Joëlle gaf een getuigenis en legde uit
welke hulp Ouigo haar in het dagelijkse leven biedt.

Michel Neuwels, een van de stichtende leden van Scale
Dogs, heeft een biënnale georganiseerd voor
beeldhouwwerken in Lasne. De artiesten stemden ermee
in een deel van het geld dat ze kregen voor de verkoop van
hun beeldhouwwerken te schenken aan Scale Dogs. We
danken alle artiesten voor hun steun.
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De verjaardag van Severine

Kreabeurs

Enkele jaren geleden kreeg Severine Koban als
geleidehond.
Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Severine dit
jaar geld ingezameld om Scale Dogs te steunen.
Hartelijk bedankt aan Severine, Koban en alle
genodigden voor hun steun en nog een gelukkige
verjaardag voor Severine!

Nele, die Missy als assistentiehond heeft, en Linda,
een van onze trouwe vrijwilligers, hebben deelgenomen aan de hobbybeurs in Krokegem/Asse. Tijdens de
beurs hebben ze informatie kunnen geven over de activiteiten van Scale Dogs, en dankzij de verkoop van
hun creaties konden ze ons geld schenken. Hartelijk
bedankt hiervoor!

De verjaardag van Francesco

De verkoop van wafels en truffels

Ook Francesco heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag
Scale Dogs een financieel steuntje in de rug gegeven. In
2016 kreeg Francesco zijn geleidehond : Nobel

De verkoop van wafels en truffels ten voordele van
Scale Dogs. We herhaalden dit jaar ook de verkoop van
wafels en truffels als cadeau voor de eindejaarsfeesten.
Bedankt aan iedereen die de actie steunde, we kunnen
hiermee de aankoop van een puppy financieren.

Roxane – Wijnverkoop
Roxane, een van onze trouwe vrijwilligers, heeft beslist
om dit jaar een wijndegustatie en –verkoop ten voordele van Scale Dogs te organiseren. Dankzij die verkoop
kon ze ons een mooi bedrag overmaken.

Wenst u ook geld in te zamelen ten voordele van Scale Dogs ter gelegenheid
van een verjaardag, huwelijk, sportieve activiteit...?
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen: info@scaledogs.be

En ook hartelijk dank aan iedereen die ons tijdens het jaar heeft geholpen:
Hill’s Pet Products, Rotary Club Sociale Werken, Loterie Nationale, Iris
Lions Club, Music for Life, Iris Lions Club,…
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Help ons helpen
Scale Dogs gaat er prat op dat de persoon met een visuele beperking geen enkele persoonlijke financiële
bijdrage moet leveren voor het verkrijgen van zijn of haar geleidehond en wij willen dit graag zo houden.
Daarom hebben wij uw hulp nodig.

U kunt ons helpen:
 door ons financieel te steunen door: het storten van een gift,
 een activiteit ten voordele van onze vereniging te organiseren,
 Scale Dogs in uw testament op te nemen, …
 door vrijwilliger te worden: als gastgezin voor één van onze pups,
 door vrijwilliger te worden om les te geven op onze hondenschool,
 door uw hulp aan te bieden ter gelegenheid van activiteiten die ten voordele van Scale Dogs ge-

organiseerd worden
U kunt Scale Dogs een gift schenken via een overschrijving op rekening 001-2623802-28 (IBAN: BE37 0012 6238
0228 - BIC: GEBABEBB) of uw bank een maandelijkse doorlopende opdracht geven ten voordele van onze vere-

Onze partners

Kwaliteitslabels
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