Uitleg voor kinderen over Stichting De Hond Kan De Was Doen
Er is een groepje ( dat heet een Stichting) met mensen die samen willen helpen om anderen met
beperking, of die erg ziek zijn, of die in de rolstoel zitten een hulphond te geven.
Honden kan je van alles leren, dat heb je zelf ook wel
gemerkt, ze weten vaak precies wanneer jij iets leuks
gaat doen, of wanneer je iets lekkers voor je hebt. Dat is
dus slim van de hond. Daarom kan je de hond dus veel
leren, als je geduld hebt… want het kost best veel tijd
en oefening.
De hond hoeft niet naar een school maar kan gewoon
thuis alles leren. Ze komen wel naar je toe. Je mag ook
je eigen hond gebruiken, of ze zoeken een hond voor je
uit die je leuk vindt? De hond moet het wel kunnen
natuurlijk en heel goed luisteren. ( niet zelf een hond uit
zoeken, dat kan de juf of meester van de
hulphondenschool het beste doen)
Zo’n juf of meester heet instructeur. Die kan helpen met
leren in huis bij de hond en de kind of mens. Het is wel
veel werk hoor. Om de zoveel tijd (paar weken) is er
training. Wel meer dan een een jaar lang, soms zelfs
twee jaar.
Dat kost best veel geld, bijna 20.000 euro, net zoveel als een auto kost. Is dat wel nodig?
Ja want de hulphond geeft plezier, helpt en is een maatje voor iedereen die een beperking heeft. Als
je in de rolstoel zit en je kan niet lopen dan kan je ook niks pakken van de vloer. Het wordt fijner om
overal heen te gaan, ook naar winkels want daar kan de hond ook spullen pakken van de plank, waar
je anders niet bij kan met je rolstoel.
Nou dan laat je je potlood vallen dan kan je niet verder met tekenen of schrijven. Er zijn ook veel
kinderen of mensen die heel alleen zijn, die geen vriendjes of vriendinnetjes hebben, og gewoon niet
snappen hoe dat moet. Dan is een hulphond fijn, want die is er altijd voor je. Samen kan je meer dan
alleen. Heel veel kunnen niet zo makkelijk deuren openen of laadjes van kastjes, dan is het super als
de hond dat wel kan. Oprapen is handig maar ook wegbrengen.

Kan de hond de was doen?
Heb jij wel eens in een rolstoel gezeten voor een wasmachien, dan moet je eens proberen om er iets
uit te halen, dan kukkel je voorover en lig je op de grond en kom je niet meer overeind. Dan is een
hond handig want die kan met zijn kop
makkelijk in de machine en het wasgoed
pakken. Dat is niet vies want hij doet dat
heel snel maar ook voorzichtig.
Zo kan de hond ook gehandicapte mensen
helpen met aan- en uitkleden, hij trekt
dan zachtjes aan de mouw en dan schiet
je arm eruit. De hulphond kan dan je jas
wegtrekken en wegleggen. Zo ook met
sokken uittrekken, dan trekt ie heel
zachtjes aan je sokken of hij kan ook
schoenen uittrekken.
Super handig en ja je het is handig en leuk
tegelijk!

Waarom is er dan een Stichting De Hond Kan De Was Doen?
Er is een school nodig. Zonder geld kan je
de trainingen niet betalen, die juf of
meester moet ook nog eens naar de
mensen met handicap toe, dus… er is veel
geld nodig.
De groep (stichting) doet ook altijd actie,
soms in de buurt, op een markt, op een
beurs of soms zelfs op radio en tv.
Pas nog waren ze te zien in een RTL4
televisiekwis met een filmpje met Twinkel,
toen wonnen ze 12.000 euro!
Nee ze doen van alles, brieven schrijven
naar andere mensen of groepen met veel geld of ze een stukje kunnen krijgen want veel stukjes
maakt weer veel geld bij elkaar. Ze vragen ook mensen om geld te geven via de donatieknop op de
website. ( doneren = geld geven aan goed doel)
Vaak gaan scholen, lagere scholen en middelbare scholen sponsorlopen houden om daarmee in eens
veel geld op te halen voor hulphonden ( ze heten eigenlijk assistentiehonden – want ze geven
assistentie, snap je?)
Wat leren de honden?
Duwen, trekken, pakken, goed luisteren, goed kijken, goed ruiken en opletten. Klinkt makkelijk hé
maar dat is het niet hoor. Ze mogen niks kapot maken, dus alles voorzichtig pakken, trekken en

duwen. Dat leren ze door als ze het goed doen dan krijgen ze iets lekkers of een “goedzo” of soms
een aai. ( Daarom moet je een hulphond dus niet zo maar aaien, want dan denken ze dat ze iets goed
hebben gedaan en dan raken ze in de war? De hond denkt dan wat heb ik gedaan? Dat ze aaien?

Waarom is een hulphond dan zo fijn?
En iedereen wil alles graag zelf doen toch? Niet steeds maar hulp moeten vragen aan je moeder of
vader of buurman

Waarom helpen anderen niet? Je kan
toch ook gewoon naar de verzekering
gaan of de gemeente?
Nou die denken vaak, dat het niet nodig
is, of ze denken “jij hebt al zulke dure
medicijnen, of dure rolstoel, we gaan
niet ook nog eens een hulphond
geven”. Vaak doen ouders wel
aanvragen maar krijgen ze NEE terug.
Doen we niet staat er dan.
Ja, dan kan je bij Stichting De Hond Kan De Was Doen wel een aanvraag doen en als de groep
mensen die dat leiden genoeg geld uit acties heeft dan helpen ze ook! Zeker weten!
Ze kijken wel alles na, klopt het, ze kijken naar de spullen van de dokter en of jij wel lief kan zijn voor
de hond, laat je ‘m op tijd uit, kan je dat ook wel. Zijn er anderen om je heen die kunnen helpen?
De hulphond zal een leuk leven hebben als er goed voor hem of haar gezorgd wordt

Welke honden? ( zie blz op website Assistentiehonden)
ADL- hond: ( algemene dagelijkse levensverrichtingen) die kunnen alles oprapen, trekken, duwen,
aangeven en ja noem maar op wat iedere dag gebeurt. Deuren en laadjes openen etc.
Epilepsie hond: die ruikt wanneer een epilepsie aanval
komt en waarschuwt dan door met zijn neus tegen het
bovenbeen te drukken en daardoor kan de persoon
medicijnen nemen en gaat de aanval niet door. Ze kan dat
ook bij suikerziekte. Is wel een hele training hoor
Signaalhond: voor mensen die doof zijn…. Laat die
persoon zijn sleutels vallen onderweg dan hoort de hond
dat wel en een doof iemand niet, dan waarschuwt de
hond en pakt hij de sleutels op. Zo kan je nog wel meer
verzinnen… want de
hond hoort wel super goed.

PTSS hond: is de moeilijkste op te begrijpen? Die helpt als je angstig bent, maakt je rustig en zorgt
dat je weer leuk kan leven met je trouwe maatje, dat je weer overal heen durft.
Autismehond: dan is de hond vooral een trouw maatje die goed luisteren kan en soms ook kan
gerusttellen. Vaak zorgt de hond ook voor zelfstandigheid want hij gaat overal met je mee, ook in het
donker, of als je om andere reden bang bent.

Wist jij dat honden superhelden kunnen worden?

Hulp op maat en met je hond samen leren, samen werken!
Samen maatjes worden!
Wil jij helpen om meer hulphonden op te laten leiden?
Meer juffen en meesters die honden helpen met dingen leren doen?
Doe dan ook een actie met je klas of met je club, want iedere euro is er één !

Help, kinderen en volwassenen met beperking!

Hoe kan je ze steunen?
Kijk op www.dehondkandewasdoen.nl of steun
ze vandaag door geld te geven op IBAN
NL35INGB0000070006
Bedankt namens alle blije hulphonden! En blije
kinderen en blije mensen

