• Word gastgezin voor een toekoms ge geleidehond. De kosten voor de dierenarts en de voeding
worden betaald door het opleidingscentrum.
• Word peter of meter van een geleidehond in opleiding. Na de opleiding schenken we de hond aan
een blinde.
• Stort een schenking op het rekeningnummer van
de vereniging: BE08 2800 7787 8913. U heeŌ
recht op een belasƟngaŌrek wanneer u minimaal
40 euro per kalenderjaar schenkt, ook indien dat
bedrag in verschillende storƟngen wordt opgesplitst. Op verzoek sturen wij u een fiscaal aƩest.
• Stel een legaat of een duolegaat op.

WIJ HELPEN U MET UW PROJECTEN
U wil ons opleidingscentrum bezoeken ?
U wil een bijeenkomst of een demonstra e rond
geleidehonden organiseren ?
Neem contact met ons op om een afspraak te maken op
het telefoonnummer +32 (0)58 53 33 00.

DE VZW IN HET KORT
Steunend op zijn ervaring en gedreven door het
streven om diensten en infrastructuren van de
hoogste kwaliteit aan te bieden, ontwikkelde het
Federaal Werk Vrienden der Blinden en Slechtzienden een geïntegreerd aanbod van therapie- en
begeleidingsdiensten waarvan kinderen en volwassenen die geconfronteerd worden met ernsƟge
zichtproblemen of blindheid gebruik kunnen maken,
aĬankelijk van hun behoeŌen.
Dit in België unieke aanbod omvat verschillende
diensten en centra: een sociale dienst, een begeleidingsdienst, een revalidaƟecentrum, twee opleidingscentra voor geleidehonden (Bergen en Koksijde),
een beschuƩe werkplaats en een brailletranscripƟecentrum. Die werking wordt aangevuld met een
rusthuis en een woondienst voor volwassenen.
Daarnaast willen de Vrienden der Blinden en
Slechtzienden de levenskwaliteit van mensen met
een visuele handicap verbeteren door culturele,
sporƟeve en vrijeƟjdsacƟviteiten te organiseren.
De vereniging staat ook bekend om haar adaptaƟe
van films, zowel in het Frans als in het Nederlands,
en omdat ze kunst toegankelijk maakt voor mensen
met een visuele handicap.

Met € 25 betaalt u een dierenartsbezoek.
Met € 40 gee u een hond voor 4 weken eten.
Met € 80 maakt u de aankoop mogelijk van een
tuig voor een blindengeleidehond.
Met € 250 betaalt u de stage die voorafgaat aan
de uiteindelijke overhandiging van de geleidehond aan zijn baasje.

Federaal Werk

Vrienden der Blinden en Slechtzienden VZW
Dienst voor de opleiding van geleidehonden
Contact : Kris Bastiaensen
H e n d r i k N o t e r d a e m e s t r a a t 1 • B - 8 6 7 0 KO K S I J D E
Te l . : + 3 2 ( 0 ) 5 8 5 3 3 3 0 0 • F a x : + 3 2 ( 0 ) 5 8 5 3 3 3 0 1
info@vriendenderblinden.org • www.vriendenderblinden.org
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DIENST VOOR DE OPLEIDING
VAN GELEIDEHONDEN
Koksijde – Bergen (Ghlin)

Mijn hond,
mijn vrijheid !

© Ronald Dersin

Als de hond één jaar oud is, gaat hij naar het
opleidingscentrum en begint er zijn opleiding die
zes tot acht maanden duurt.

De geleidehond maakt autonome en veilige
verplaatsingen mogelijk en bevordert de sociale
en professionele integra e van de slechtziende.
De hond helpt het isolement te verbreken en
s muleert sociaal contact.
De Duitse herder, de golden retriever, de
labrador en in mindere mate de koningspoedel
worden gebruikt als geleidehond.
De selec e van de pups is zeer streng en
verloopt volgens een strikte procedure.
Sociabiliteit en robuustheid zijn essenƟële
eigenschappen voor een toekomsƟge
geleidehond.
Na ongeveer acht weken, wanneer de pup
gespeend is, wordt hij een ental maanden
ondergebracht in een gastgezin. Het gezin staat
in voor de opvoeding en de socialisaƟe van de
pup.

Onder begeleiding van de therapeuten en
de maatschappelijk assistenten volgt het
toekoms ge baasje een opleiding om zich bewust
te worden van zijn lichaam en zijn bewegingen.
Hij krijgt bewegingstraining en leert aangepaste
technieken waarbij hij samenwerkt met de
hond en zijn andere zintuigen, zoals het gehoor,
gebruikt. Zo ontwikkelt er zich ook een aﬀec eve
band tussen de hond en het toekomsƟge baasje.
De geleidehond die zijn opleiding voltooid heeŌ
in het opleidingscentrum wordt geschonken
aan een blinde. De opleidingskosten bedragen
25.000 euro, alles inbegrepen. De opleiding
wordt gefinancierd met overheidssubsidies en
schenkingen.

GETUIGENIS

« Tegenwoordig praten de mensen niet meer met
elkaar. Als je blind bent, is het soms moeilijk om
een gesprek aan te gaan want je kan niet zien hoe
de andere persoon reageert.
Een geleidehond verandert alles: dankzij
mijn hond heb ik terug sociaal contact. Als ik
bijvoorbeeld het openbaar vervoer neem, is alles
anders dankzij mijn hond. Mijn wiƩe blindenstok
hielp me niet. Nu ik mijn hond heb, ken ik
iedereen!
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