
Hulphond Nederland 
verdient onze steun!
Hulphond Nederland leidt honden op om mensen met een fysieke beperking, 
epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) te ondersteunen. Ook jongeren 
met psychische problematiek, autisme of (licht) verstandelijke beperking hebben 
veel baat bij hulphonden. Dit mooie werk verdient onze steun, vandaar dat de Raad 
van Beheer zijn Jaaractie 2022 opdraagt aan Hulphond Nederland. Doe je mee? 

Mooi werk vraagt om een mooi gebaar

RAADAR XL

42 | ONZE HOND 3 | 2022

Tekst: Jan Dobbe

Foto: K
elsie L

entjes

Naud (16) heeft een vorm van autisme 
en volgde succesvol therapie met 

honden van Hulphond Nederland.



lokale activiteiten van rasverenigingen en kynolo-
genclubs (hondenscholen) en via onze (sociale-) 
mediakanalen – we hebben een enorm bereik.” 
Centraal in alle uitingen staat hulphond Ivar, die 
een jaar lang op video en via nieuwsbulletins 
wordt gevolgd en zo het werk van Hulphond 
Nederland visualiseert. Krijbolder: “En overal 
brengen we de mogelijkheid van doneren onder 
de aandacht. Heel eenvoudig, door een QR-code te 
scannen kom je in een doneeromgeving en kun je 
je donatie aan Hulphond Nederland doen.”

Hondenliefhebbers
“Deze jaaractie van de Raad van Beheer is natuur-
lijk top!”, aldus manager Sponsoring Pieter 
Blickman van Hulphond Nederland. “Wij waren 
al heel blij met de steun van de Raad van Beheer, 
maar deze actie is een extra mooi bewijs van hoe 
zeer zij ons waarderen. Zij hebben een grote 
achterban van fervente hondenliefhebbers, waar 
we veel van verwachten. Super!” Omdat Hulp-
hond Nederland geen overheidssubsidie ontvangt, 

“Er worden prachtige dingen met honden gedaan, 
die meer aandacht verdienen”, stelt Raad van Beheer-
bestuurder Frans Krijbolder. “Ik doel daarmee op 
blindengeleidehonden, hulphonden en reddingshon-
den, allemaal in touw voor het welzijn van de mens. 
De clubs die hiermee bezig zijn, moeten vaak hun 
eigen broek ophouden en zijn dus zeer gebaat bij 
onze steun. De Raad van Beheer wil meer aandacht 
en support geven aan zulke goede doelen, daarom 
zijn we met het concept Jaaractie gestart.” 

Jaaractie
De Jaaractie is gericht op één specifiek goed doel, dat 
een jaar lang in de schijnwerpers staat. Centraal staat 
het werven van zo veel mogelijk fondsen, waarmee 
het goede doel in staat wordt gesteld nog meer 
zinvolle activiteiten te ontplooien. Krijbolder: “Ieder 
jaar kiezen we een nieuw goed doel om te steunen 
voor de periode van één kalenderjaar. Dit jaar is dat 
dus Hulphond Nederland. Op onze nieuwjaarsrecep-
tie van 2023 maken we bekend hoeveel geld we 
uiteindelijk voor hen hebben opgehaald. Dan maken 
we meteen bekend welk goed doel we daarna gaan 
steunen.”

Steunpakket
Hulphond Nederland is volgens Frans Krijbolder de 
eerste beneficiant. “Omdat ze verschrikkelijk mooi en 
professioneel werk doen en helemaal afhankelijk zijn 
van donaties. Daar wilden we graag onze schouders 
onder zetten.” Het steunpakket van de Raad van 
Beheer houdt in dat er op een flink aantal momenten 
in het jaar indringend aandacht wordt gevraagd voor 
Hulphond Nederland. Krijbolder: “Dat is bij tal van 
grote shows en sportevenementen, de landelijke Dag 
van de Hond (op Hemelvaartsdag, red.), maar ook bij 
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MAAK KENNIS MET IVAR
Dit is Ivar! Een lieve en zachtaardige Labrador 
Retriever van vijf jaar. Ivar is niet zomaar een 
hond, hij heeft een belangrijke baan als therapie-
hond bij Hulphond Nederland. Jaarlijks helpt deze 
goedzak zo’n vijftien kinderen met uiteenlopende 
problematiek. Van autisme tot hechtingsproble-
men. Met zijn rustige en vriendelijke karakter 
gaat dit Ivar heel goed af! Hij is erg goed met 
kinderen, in zijn gastgezin was hij al beste maat-
jes met de twaalfjarige dochter van zijn baasje en 
tijdens zijn opleiding woonde Ivar niet in de 
kennel met andere honden, maar in een speciaal 
voor hulphonden opgericht studentenhuis. Ivar is 
dus een echte mensenvriend en dat komt goed 
van pas tijdens de 
therapiesessies. 
Naast zijn werk 
heeft Ivar ook 
hobby’s. Hij is dol 
op wandelen en 
sneeuw én, zoals 
het een echte 
Labrador betaamt, 
ook dol op eten. 
De Raad van 
Beheer volgt Ivar 
een jaar lang in 
zijn therapiewerk.



moeten zij hun uiterste best doen om de 
nodige fondsen te werven om hun werk te 
kunnen doen. “We hebben een jaarbegroting 
van 8 miljoen euro waarvan 4 miljoen door 
particulieren wordt geschonken”, rekent 
Blickman voor, “de rest moeten we bij elkaar 
brengen door middel van dit soort acties en 
samenwerking met vermogensfondsen en 
loterijen. De actie van de Raad van Beheer is 
dan ook zeer welkom!”  

Therapie
Waar heeft Hulphond Nederland jaarlijks 
8 miljoen euro voor nodig? Blickman: “We 
helpen ongeveer duizend mensen per jaar, 
met name kinderen en jongeren met een 
geestelijke zorgvraag. Die helpen we op 

twaalf locaties door het hele land, waar we 
die kinderen therapie geven. Daar werken in 
totaal vijftien professionele therapeuten, die 
de beste zorg en therapie bieden. Dat kost 
veel geld, maar dat geldt ook voor de aanwas 
van honden, die gemiddeld zo’n 1.500 euro 
kosten. Ieder jaar beginnen er 180 honden 
aan de opleiding, wat per hond zo’n 4.000 
euro per jaar kost. Reken maar uit hoeveel 
dat in totaal bedraagt. Gelukkig wordt de 
hondenvoeding betaald door Royal Canin, 
dus daar hebben we geen kopzorgen over.” 
Per jaar gaan vijftig hulphonden naar mensen 
met een lichamelijke beperking, bij wie zij 24 
uur per dag in touw zijn. Nog eens vijftig 
honden gaan het therapietraject in, waarbij ze 
voor meerdere therapietrajecten per jaar – 
gemiddeld vijftien – worden ingezet. 
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NAUD LEERDE VEEL VAN HONDEN
Naud (16) heeft een vorm van autisme en heeft succes-
vol therapie gevolgd met diverse hulphonden van 
Hulphond Nederland: “Een hond oordeelt niet, hij 
begroet je altijd met een glimlach en een kwispelende 
staart. Honden kunnen aanvoelen hoe jij je voelt. Als 
je je best doet een hond te begrijpen, krijg je als 
beloning liefde. Een hond vertelt je met zijn lichaams-
taal altijd eerlijk wat hij voelt. Je mag praten, maar het 
hoeft niet, want hij begrijpt jouw lichaamstaal. Hij laat 
je zien hoe jij zelf reageert als je onder druk staat. 
Honden hebben mij geleerd om een ander perspectief 
te krijgen. Ik kan nu beter inschatten hoe ik mensen 
kan benaderen en ben minder bang om fouten te 
maken. Door de therapie heb ik inzicht gekregen in 
hoe ik mezelf presenteer. Dankzij de honden heb ik 
echt veel meer zelfvertrouwen.”
Volgens Nauds moeder Maaike heeft de therapie een 
enorme impact gehad: “Naud is nu veel meer betrok-
ken bij ons gezinsleven. Hij is vrolijker, neemt deel 
aan gesprekken en zit minder op zijn eigen eiland. 
Dankzij de therapie zie ik nu een jongen die de regie 
heeft over zijn leven. Hij leerde omgaan met spanning 
en onzekerheid, en begrijpt nu dat hij er mag zijn. 
Naud kookt, hij is creatief en sinds kort heeft hij zelfs 
een baantje. Ik had echt nooit durven dromen dat de 
therapie zo veel effect zou hebben.” 
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Ieder jaar beginnen 
er 180 honden 
aan de opleiding, 
wat per hond zo’n 
4.000 euro per 
jaar kost. Reken 
maar uit hoeveel dat 
in totaal bedraagt. 



Interventions International heeft ons geaccrediteerd 
voor zowel onze dierondersteunde therapie als voor 
de gehele bedrijfsvoering. Voor mensen met een 
psychische hulpvraag betekent dit dat zij ervan op 
aan kunnen dat wij een betrouwbare partij zijn die 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.” Dit geldt ook 
voor het traumaprogramma van Hulphond Neder-
land waarbij, met de inzet van onder meer honden, 
volwassenen met trauma succesvol worden begeleid. 
Blickman: “Dit wordt uitgevoerd in het recent 
geopende Domingo House, waar mensen met ernstig 
trauma een traject van achttien weken doorlopen om 
weer op het goede spoor te komen. Zodat ze weer 
mee kunnen doen in de maatschappij.” 
Mooi werk dat zeker steun verdient. 

Ivar
De opbrengst van de Jaaractie 2022 wordt gebruikt voor de 
inzet van therapiehulphond Ivar (zie ook kadertekst pag. 
43) die werkt op de Hulphond-locatie in Amsterdam. 
Blickman: “We gaan Ivar volgen met foto- en videoversla-
gen op sociale media, zodat de donateurs een goed beeld 
krijgen van wat hij allemaal doet en hoe belangrijk zijn 
werk is.” Daarnaast zal Hulphond Nederland het komende 
jaar veel te vinden zijn op evenementen en bijeenkomsten 
van de Raad van Beheer en zijn leden, om daar lezingen, 
presentaties en demonstraties te verzorgen. “We kunnen 
op locatie komen met een hulphond en laten zien wat zo’n 
hond allemaal kan. Maar we kunnen ook excursies op ons 
opleidingscentrum in Herpen organiseren, zodat men een 
indruk krijgt van wat daar allemaal bij komt kijken. We 
gaan ons uiterste best doen om de mensen te laten zien hoe 
mooi en zinvol ons werk is.”

Accreditatie
Hulphond Nederland is als eerste instelling ter wereld 
geaccrediteerd voor dierondersteunde therapie. Pieter 
Blickman is trots: “De koepelorganisatie Animal Assisted 
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Meer informatie over het werk van Hulphond 
Nederland vind je op www.hulphond.nl en op 
www.domingohouse.nl.

CASEY IS EEN UITKOMST BIJ EPILEPSIE 
Chanou Michels (28) heeft sinds haar geboor-
te epilepsieaanvallen. Ze gebruikt al lang 
medicijnen, maar sinds vorig jaar heeft ze 
Golden Retriever Casey, een lieve epilepsie-
hulphond van twee jaar. “Ik was best bang 
om op straat een aanval te krijgen, maar met 
Casey ga ik veel makkelijker naar buiten. Ze 
voelt meteen als er een absence aankomt. Ze 
gaat dan voor me staan, zodat ik niet verder 
kan en geeft aan dat ik even rustig moet gaan 
zitten. Door haar poot en haar kop op schoot 
te leggen, zorgt ze dat ik rustiger word.” 
Casey volgt Chanou overal en altijd, zelfs als 
ze naar de douche of naar het toilet gaat. 
“Ze is heel alert. We zijn echt een prima team 
en in die korte tijd al goed op elkaar inge-
speeld.” Chanou probeert zo veel mogelijk te 
genieten van het leven en steeds meer dingen 
zelf te doen. “Casey geeft mij vrijheid en 
zelfstandigheid. Bovendien vind ik het 
heerlijk om haar te verzorgen. Met mijn 
vriend Centennial probeer ik zo veel mogelijk 
leuke dingen te doen. We zijn allebei gek op 
dierentuinen en pretparken en gaan graag uit 
eten. Heerlijk met z’n drieën wandelen is ook 
erg fijn. Met andere woorden, Centennial en 
Casey zijn mijn nieuwe medicijn! Mijn leven 
heeft daardoor veel meer kleur gekregen.”
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