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Werking in 2020

Beste lezers
  
Wat zich aankondigde als een feestjaar met vele kleine 
en grote activiteiten, bleek al snel een van de vreemdste 
jaren te worden in het 30-jarig bestaan van het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden. Het coronavirus zorgde 
ervoor dat iedereen inventief uit de hoek moest komen 
om de opleiding van de geleidehonden, en eigenlijk onze 
gehele werking, te kunnen realiseren. 

Het traject van puppy tot geleidehond start uiteraard bij 
het kweken en aankopen van puppy’s. Sinds enkele jaren 
hebben we het accent verlegd van aankopen naar zoveel 
mogelijk zelf kweken. Dit zodat we het hele proces van 
selectie, erfelijkheid en begeleiding bij de geboorte, maar 
zeker ook de zeer belangrijke eerste weken van het leven 
van de pasgeboren pup beter kunnen opvolgen. 27 pups 
van ons eigen fokprogramma zetten in de loop van het 
jaar hun eerste stapjes om hun droom om geleidehond 
te worden te laten uitkomen. 7 pups die elders werden 
aangekocht hebben dezelfde ambities.

Dat dit niet vanzelfsprekend is, bewijst het feit dat er 
weliswaar 9 honden hun opleiding tot geleidehond 
succesvol wisten te volbrengen, maar dat voor 10 andere 
honden de lat net iets te hoog lag. Deze laatsten hun inzet 
is echter niet voor niets geweest. Meestal kunnen ze wel 
perfect functioneren in een andere carrière, bijvoorbeeld 
als detectiehond bij het leger of de politie, maar ook in een 
woonzorgcentrum bewijzen ze hun nut.

Bij de 9 honden die voortaan de titel van ‘geleidehond’ 
mogen dragen, werd gekeken welke blinde of slechtziende 
kandidaat het best bij hen past en in welke woon-, werk- 
en leefomstandigheden zij het best functioneren. Als de 
juiste match gevonden werd, kwam de uitverkoren visueel 
beperkte persoon in class met zijn nieuwe geleidehond om 
elkaar beter te leren kennen. Ook hier moest geschoven 
en gepuzzeld worden om deze belangrijke periode in de 
opleiding in deze coronatijden succesvol te laten verlopen. 

Niet alleen voor de opleidingstrajecten had de pandemie 
grote gevolgen.  Onze overige werking leed hier ook 
onder. Zo konden we geen groepen ontvangen in ons 
opleidingscentrum, geen scholen bezoeken en geen 
activiteiten organiseren. Dit natuurlijk met de nodige 
weerslag op onze inkomsten. Bovendien konden de 
voorziene viering van ons 30-jarig jubileum en daaraan 
gekoppelde Open Bedrijvendag niet plaatsvinden. Hier 
werd gelukkig een virtueel alternatief voor voorzien. 
Daarnaast werd Zijne Koninklijke Hoogheid prins Laurent 
bereid gevonden om de start van onze campagne “Mijn 
droom… blindengeleidehond worden” te lanceren. 

Ons 30-jarig bestaan werd ook nog eens origineel in de verf 
gezet met een levensgroot kunstwerk op de spoorwegbrug 
aan de Kevi in Tongeren. Graffiti-artiest Jimmy C. maakte 
het metershoge portret van Adeline Valkenborg met een 
geleidehond. Dit is een mooi eerbetoon aan de stichtster 
van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. 

In 2021 kijken we niet enkel terug, maar richten wij onze 
blik zeker ook naar de toekomst. Hoewel we steeds 
voorzichtig moeten zijn met voorspellingen over het 
aantal geleidehonden, durven we hopen dat we in het 
komende jaar het magische plafond van 10 geleidehonden 
zullen doorbreken. Verder zullen we ons fokprogramma 
meer vormgeven door het breeding center te verbouwen, 
zodat we de opvang van moederhonden en puppy’s 
kunnen optimaliseren. Meer puppy’s, meer geleidehonden 
en bijgevolg dus meer mensen met een visuele beperking 
die zelfstandig en veilig hun eigen weg kunnen vinden in 
het leven.

Het bestuursorgaan 
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Verslag van de  
honden in 2020

In 2020 zijn we gestart met 27 pups in pleeggezin en 8 
honden in training. Er zijn in de loop van 2020 nog 24 pups 
in pleeggezin geplaatst, 21 honden aan hun opleiding gestart, 
10 honden in class gegaan samen met hun nieuwe geleide-
hondgebruiker en 3 honden weerhouden als moederhond.

Doorheen het jaar werden er 4 nestjes geboren op het 
breeding center van het BCG. Het C-nest van blonde 
labrador Mel bestond uit 6 pups. 5 pups werden gehouden 
voor het programma van het BCG en 1 pup werd 
gedoneerd aan Les Amis des Aveugles. Zij zullen in de loop 
van 2021-2022 1 pup teruggeven uit hun fokprogramma. 

Het D-nest van zwarte labrador Lotta bestond uit 9 pups 
waarvan er 2 verkocht werden aan Scale Dogs. De 5 E-pups 
van moederhond Gipsy, werden begin september geboren. 
En het vierde en laatste nestje van zwarte labrador Miley 
werd half november geboren en bestond uit 7 G-pups. Één 
van de G-pups zal naar Susquehanna Service Dogs gaan in 
Amerika wanneer zij 1 jaar oud is in ruil voor de dekking 
met hun reu. Miley werd officieel op rust gesteld en zal in 
2021 gesteriliseerd worden. Naast pups uit eigen nestjes 
werden er nog een paar pups aangekocht, maar omwille 
van de coronacrisis was de vraag bij particulieren naar 
pups te groot en daardoor het aanbod voor ons heel klein.

Er werden in 2020 tien honden afgeleverd als geleidehond 
bij hun geleidehondgebruiker. Eén afgeleverde hond moest 
helaas tijdens een verlengde class toch afgekeurd worden 
omwille van opbouw van gevoeligheden. Alle geleidehond-
gebruikers die dit jaar in class zijn gegaan, hebben een 
vervanghond gekregen. 

In 2020 hebben tien honden de opleiding jammer genoeg 
niet kunnen volbrengen. Alle tien werden ze afgekeurd 
omwille van gedrag dat hen niet geschikt maakte om ge-
leidehonden te worden. Een aantal redenen waren: gevoe-
ligheden voor geluid en ondergronden, gedrag naar andere 
honden, angsten, jachtdrift. Acht van de tien honden zijn 
afgekeurd tijdens de training, één hond werd afgekeurd bij 
het pleeggezin en één hond bij de geleidehondgebruiker 
tijdens de class. Twee van de afgekeurde honden kregen 
een andere carrière als knuffelhond in een woonzorgcen-
trum en twee andere afgekeurde honden gingen aan de 
slag als detectiehond bij de politie en het Belgische leger. 

Aan het eind van 2020 telde het BCG 57 werkende gelei-
dehonden, er werden op dat moment 29 pups opgevoed 
en gesocialiseerd in een pleeggezin.  Acht honden verbleven 
op het BCG voor hun opleiding tot geleidehond.
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Fyra, een waardige 
opvolgster voor Milly

Bedankt lieve Milly, voor je begeleiding 
en je vriendschap!

Wat vliegt de tijd! Het lijkt eigenlijk 
nog niet zo lang geleden, maar 
het was begin oktober in 2010, 
toen ik mijn opleiding met 
Milly startte. Zij heeft mij 
gedurende 9 jaar veilig 
en met veel enthousi-
asme overal naartoe 
gebracht. We hadden 
het ontzettend goed 
samen en we waren 
beste maatjes. Het 
was er eentje met 
ups en downs, maar 
samen legden we 
een mooie weg af. Op 
een bepaald moment 
werd het heel moeilijk en 
zwaar voor Milly.

Door alle werkzaamheden in 
het centrum van Antwerpen, waar ik 
werk, moesten we nieuwe routes leren. 
Daarna kwam er ook nog onze verhuis op mijn 
werk. We sloegen er ons wel door, maar een beetje later 
werd ze plots heel onzeker en werd het moeilijker om haar 
geleidewerk goed te kunnen doen. Na een bezoek aan de 
oogarts bleek dat ze nachtblind werd. Eind oktober vorig 
jaar besloten we dan ook om haar met pensioen te laten 
gaan: nu mag ze thuis genieten van haar welverdiende rust!

Met een witte stok is doorstappen 
moeilijk omdat je echt op zoek 
moet gaan naar obstakels.

Welkom Fyra, met jou kan ik me weer veilig en 
zelfstandig verplaatsen.

Daarna moest ik dus, zonder Milly, alleen op pad met mijn 
witte stok. Dat was een heel moeilijke periode. Zeker 
omdat je niet op voorhand weet wanneer ze een geschikte 
vervanghond kunnen opleiden. Dat was een groot vraag-
teken. Eind januari kreeg ik onverwacht een telefoontje 
van Marc, één van de instructeurs van het BCG, met de 

vraag of hij kon langskomen om mijn looptempo nog eens 
te controleren.  Tijdens zijn bezoek vertelde hij mij dat er 
een mogelijke ‘match’ voor mij zou kunnen zijn. Spannend! 
Enkele dagen later kwam instructeur Annelies langs met 
Golden Retriever Fyra. En ja hoor, er was een ‘match’! Het 
klikte meteen en ook het looptempo zat goed. De ‘class’ 
kon voor mij niet snel genoeg beginnen, want ik keek er 
enorm naar uit om me opnieuw met een veilig gevoel te 

kunnen verplaatsen. Met een witte stok is door-
stappen moeilijk, omdat je echt op zoek 

moet gaan naar obstakels. Op 9 maart 
was het dan zover! Vol goede moed 

en met veel enthousiasme, be-
gonnen Fyra en ik samen aan 

onze opleiding. We waren 
al snel goede maatjes en 
alles verliep goed. Het 
voelde onmiddellijk heel 
ontspannen aan om met 
haar te wandelen. Tijdens 
de tweede week van de 
‘class’, gooide het corona-
virus roet in het eten en 
moesten we onverwachts 

vervroegd naar huis. 

Het voelde 
onmiddellijk heel 

ontspannen aan om 
met haar te wandelen.

Gelukkig kon Fyra met me mee en werd de ‘class’ thuis 
verdergezet, met de nodige coronamaatregelen uiteraard. 
De trajecten en routes oefenen tijdens de ‘lockdown’ was 
op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk. Er was geen volk 
op straat, we mochten nergens binnen, de winkels waren 
gesloten, heel vreemd allemaal. We maakten er het beste 
van en ondertussen zijn we al een goed team. We oefenen 
dagelijks en gaan veel wandelen. Zo versterken we onze 
vertrouwensband, leren we elkaar aanvoelen en bouwen 
we zelfzekerheid op. Fyra voelt zich hier al goed thuis en 
ook met Milly gaat het prima. Ze zijn al goede maatjes. 
Fyra heeft haar charmes gebruikt en heeft Milly opnieuw 
meer aan het spelen gekregen. Ze geniet echt van haar 
rustige oude dag. Hopelijk kan Fyra me heel lang begelei-
den en hebben we nog een mooie tijd samen. We zullen 
zeker genieten van de vele kilometers die we samen 
gaan afleggen. Bij deze wil ik ook graag enkele mensen 
bedanken: in de eerste plaats Frans en Elly, het pleeggezin 
van Fyra, maar ook Annelies voor de opleiding van Fyra, 
en het volledige BCG-team voor de omkadering en het 
warme welkom. Dankzij hen kan ik mij weer veilig en zelf-
standig verplaatsen.    
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Nieuwe teams in 2020 

maart 
Al vroeg in het jaar werd er een “thuisclass” gedaan om Geert en geleidehond Fyra samen op weg te helpen. Omwille 
van privé redenen werd de opleiding stopgezet. Hierdoor kon Kristel in maart samen met Fyra haar “class” starten op 
het BCG. Ondanks dat deze opleidingsperiode anders verliep door de coronamaatregelen, rondden ze dit samen mooi af.

mei
In mei was het de beurt aan Marcel met geleidehond 
Jento. Na 2 maanden bleek dat Jento gevoelig bleef 
voor verschillende prikkels. Vooral ondergronden 
vormden een probleem, waardoor hij moest afge-
keurd worden.  Ondertussen is Jento zijn nieuwe 
carrière gestart als snoezelhond bij het woonzorg-
centrum Beversthuis.

Ook nog in mei konden Carla 
en blonde labrador Gidget 
een team gaan vormen.   Carla 
zette de class vroegtijdig stop 
omwille van privé redenen. 
Gidget werd later, in juli, ge-
koppeld aan Jordy.

juni
In juni werden Gisèle en        
geleidehond Jouna aan elkaar 
gematcht. Even later waren Erik 
en Valerie aan de beurt. Erik vormt samen met 
geleidehond Joda een team en Valerie wordt 
begeleid door geleidehond Jella. 

augustus
In augustus begonnen dan Steven en zijn            
geleidehond Kai aan hun gezamenlijk avontuur.

september
In september startte Joëlle met haar opleiding met ge-
leidehond King. De class en samenwerking verliep goed, 
totdat de class werd beëindigd. Na 1 maand werd er na 
gezamenlijk overleg beslist om de class te stoppen. Er 
wordt voor King gekeken naar een nieuwe match.

oktober
In oktober werden Gert en Geert nog opgeleid. Gert 
vormt samen met geleidehond Mukkie een team en Geert 
wordt op weg geholpen door geleidehond Jurre. 
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Activiteiten

Algemeen
Op zondag 9 februari was er de jaarlijkse Partner-
walk. De organisatie was zeer tevreden met de mooie                  
opkomst ondanks het hevige stormweer. Voor de wande-
laars met een hond werd er een goodiebag aangeboden 
door MaxiZoo Aalst. 

Tijdens de rest van het jaar moesten jammer genoeg de 
geplande activiteiten afgelast worden door een welbeken-
de reden, het coronavirus. Hierdoor konden onze Quiz, 
Partnerwalk 2 en het eetfestijn niet doorgaan.

Ondanks alles was 2020 voor het BCG een bijzonder jaar. 
Niet alleen omdat het centrum 30 jaar bestond, maar ook 
omdat we de vruchten van het werk van de afgelopen 
jaren begonnen te zien. Een bijzonder jaar konden we niet           
onopgemerkt laten voorbijgaan en daarom voorzagen we 
een heus feestweekend om dit samen met het grote publiek 
te vieren.  De voorbereidingen voor dit weekend werden al 

langer overschaduwd door de coronacrisis, maar tijdens de 
zomermaanden werd het wel erg duidelijk dat het moeilijk 
zou worden om een opendeurdag te organiseren zonder 
de veiligheid en de gezondheid van onze bezoekers,  vrijwil-
ligers en medewerkers in het gedrang te brengen. Hoewel 
we natuurlijk nog niet konden inschatten hoe de situatie in 
oktober zou zijn, kozen we ervoor om onze opendeurdag 
en de Officiële Overhandiging uit te stellen tot een later  
moment. Uiteraard konden we het publiek niet in de kou  

laten staan en lanceerden daarom in september via Open 
Bedrijvendag een virtuele rondleiding in onze gebouwen, 
met op 4 oktober de afsluiter op “Virtual Day”.  Tijdens 
dit online evenement gaf Algemeen directeur Arthur             
Vandebosch een rondleiding doorheen het trainingcen-
trum en vertelde hij over de werking en het traject ‘van 
pup tot geleidehond’. Het filmpje hiervan is nog steeds te 
bekijken op onze website. 

Dat het 30 jarig bestaan van het centrum niet onopge-
merkt voorbij mocht gaan, bewijst ook het eerbetoon 
aan oprichtster Adeline Valkenborg. Op een muur van de 
spoorwegbrug aan het natuurgebied “de Kevie” , pronkt 
een muurschildering als blijvende herinnering van haar 
samen met één van haar geleidehonden.

In 1990 werd het BCG opgericht door Adeline Valkenborg 
en een aantal medestanders. Sindsdien is het leven van vele

Op een muur van de spoorweg-
brug aan het natuurgebied “de 
Kevie” , pronkt een muurschil-
dering van Adeline als blijvende    
herinnering van haar samen met 
één van haar geleidehonden.



7

blinde en slechtziende personen ontzettend hard veran-
derd.  Adeline was de drijvende kracht, ze gaf inspiratie en 
ze was bereid om alles op alles te zetten om het project 
te laten slagen.

Dat ze geslaagd is in haar doelstelling, kan niet ontkend 
worden. Het BCG is door de jaren heen gegroeid van een 
kleine vzw tot een gestructureerde organisatie die de zelf-
standigheid en de mobiliteit van personen met een visuele 
beperking op verschillende vlakken helpt te  verbeteren. 
De muurschildering van Adeline, geplaatst in naam van 
alle vroegere, huidige en toekomstige geleidehondgebrui-
kers, de vrijwilligers, medestanders en medewerkers is 
een    blijvende herinnering en een prachtig eerbetoon.  De 
Londense graffitikunstenaar James Cochran, aka Jimmy C, 
kwam het kunstwerk in Tongeren maken op een muur van 
de spoorwegbrug aan het natuurgebied ‘De Kevie’. Naast 
het portret van Adeline met een geleidehond, werd ook 
de tijdlijd ‘Van pup tot geleidehond’ in het kunstwerk ge-
integreerd. Op onze website www.geleidehond.be is een 
filmpje terug te vinden waarin je kan zien hoe de muur-

schildering tot stand kwam. Wie de kans krijgt, moet de 
muurschildering zeker een keertje in het echt gaan bewon-
deren. Het is prachtig!

Op donderdag 22 oktober ontvingen we hoog bezoek van 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.  Dit ook naar aan-
leiding van ons 30 jarig bestaan.  Tijdens zijn bezoek lanceer-
de hij ook onze eerste nationale media-campagne “Puppy 
zoekt pleeggezin” door het campagnebeeld te onthullen. 
Ook het campagnefilmpje werd voor de eerste maal ver-
toond tijdens het bezoek van de prins. Met het filmpje, de 
advertenties en de reclameborden, hopen we tegen volgend 
jaar nieuwe pleeggezinnen te vinden om nog meer pups in 
het BCG-traject te laten starten. 

Want meer pleeggezin-
nen betekent meer 
pups en dus meer 
geleidehonden 
voor blinde en 
s lechtz iende 
personen. Het 
campagnefilm-
pje kan bij de 
nieuwsitems op 
onze website be-
keken worden.

Meer pleeggezinnen betekent 
meer pups en dus meer 
geleidehonden voor blinde en 
slechtziende personen.
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Internationale 
Contacten

International Guide Dog Federation (IGDF)
www.igdf.org.uk

Het BCG is sinds 1992 lid van de International Guide Dog 
Federation (IGDF). De Federatie werd opgericht in 1989. 
De visie van de IGDF luidt als volgt: een wereld waarin alle 
blinde en slechtziende personen die dit wensen, beroep 
kunnen doen op een hoogkwalitatieve professionele           
geleidehondenschool die hen voorziet van een degelijk op-
geleide hond.  
De geleidehond wordt gezien als een veilige en  efficiënte 
hulp in hun streven naar onafhankelijke mobiliteit. De In-
ternationale Federatie steunt daarom haar leden bij hun 
inspanningen om het voorzien van geleidehonden, als een 
veilige manier  van onafhankelijke mobiliteit voor blinde en 
slechtziende personen, aan te moedigen en te bevorderen.

Ze bevordert het delen van kennis, ervaring, standaarden 
van de hoogste kwaliteit, opleidingsmethodes en helpt 
nieuwe en bestaande scholen om de kwaliteit van hun     
activiteiten te verbeteren.

Om hiervan te kunnen genieten zijn er 
wel strenge voorwaarden:
• de opgelegde standaarden aanvaar-

den en er ook aan beantwoorden
• de opgelegde standaarden blijven naleven

Hiervoor moet men eerst een accreditatie bekomen, die 
vervolgens om de 5 jaar opnieuw wordt gecontroleerd 
door een team van experten. Geleidehondenverenigingen 
overal ter wereld, krijgen door het lidmaatschap van de 
Internationale Federatie toegang tot een groep van toege-
wijde mensen met één gemeenschappelijk doel: het helpen 
van mensen met een visuele beperking. De audit, om een 
nieuwe accriditatie te bekomen, die voorzien was in 2020 
is verplaatst naar 2021. 

European Guide Dog Federation (EGDF) 
www.egdfed.org

Het BCG is lid van de EGDF en zal de Europese Vereniging 
blijven steunen in haar doelstellingen. Op de website www.
egdfed.org vind je meer informatie over deze Europese 
Vereniging, die ernaar streeft om de Europese Geleide-
hondencentra te verenigen om gezamenlijke belangen te 
behartigen. Hun “Mission Statement” klinkt als volgt: The 
European Guide Dog Federation is dedicated to influen-
cing laws, policies and attitudes and to ensuring excellent 
facilities and access for guide dog users.

Fundación ONCE del Perro-Guía
www.perrosguia.once.es

In het kader van internationale netwerking en samenwer-
king brachten we in januari een bezoek aan het Spaanse 
opleiding – en fokcentrum voor geleidehonden in Madrid.
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Dopjes versus corona 
in 2020

Het jaar 2020 werd een jaar met een hobbelig ‘dopjes-par-
cours’. Na een vlotte start, kregen we – net als iedereen uiter-
aard - te maken met een geduchte tegenstander: COVID-19.

Bij de eerste lockdown in maart 2020 lag de dopjesactie een 
tijdje stil omdat de chauffeurs geen dopjes konden ophalen. 
Op dat moment was er veel onduidelijkheid en we hebben 
ons meerdere keren afgevraagd of de tijdelijke onderbreking 
een negatief effect zou hebben op onze actie.  Later op het jaar 
konden de sorteerders en de chauffeurs voorzichtig opnieuw 
aan de slag door o.a. een strikte regeling in de dopjesloods, 
thuissorteren en door in de dopjesbus een scherm tussen de 
chauffeur en de bijrijder te voorzien. Bij de heropstart konden 
we gelukkig rekenen op veel enthousiaste vrijwilligers en zij 
slaagden erin om tegen eind december 309.909 kilogram 
dopjes te laten recycleren. Een geweldig resultaat van een jaar 
dopjes verzamelen onder het juk van corona.  Bedankt aan   
iedereen: alle spaarders,  inzamelpunten,  scholen,  Willy (de
coördinator van de dopjesritten), de chauffeurs en alle         
sorteerders op de verschillende locaties die hieraan meehiel-
pen. Jullie zijn een dopjesteam dat niet klein te krijgen is!

In 2020 werd de nieuwe huisstijl rond de dopjesactie gelan-
ceerd op de dopjeswebsite www.dopjesactie.be. ‘Drop je 
dopje in jouw Bel&Bo winkel’. Ondertussen is het een beken-
de slogan geworden. Ook in 2020 was deze actie opnieuw 
een succes. Het dopjeslied gemaakt door Meester P.  ‘Drop je 
dopje’ motiveert de allerkleinsten om dopjes te sparen. Deze 
dopjesactie blijft een groot succes dankzij de hulp van alle 
dopjesspaarders, inzamelpunten, chauffeurs, sorteerders, 
onze dopjesplanner Willy, ‘Ternat dopt mee…’ en 
natuurlijk ook dankzij Raff Plastics, de Horta Tuin 
& Dier-winkels en de firma Isorex die ons 
hun faciliteiten ter beschikking stellen.

Ondanks Corona werden er in 2020 
toch heel wat dopjes verzameld.

Dopjesweek 2020

Van 16 tot 23 november vond de jaarlijkse nationale Dop-
jesweek van het BCG plaats. 2020 was een speciaal jaar, 
waarin het leven rondom ons voor een groot stuk stilviel. 
Wij zijn daarom dan ook blij om vast te stellen dat onze 
sympathisanten hun dopjes vlijtig verder zijn blijven sparen. 
2020 zal naast ons 30-jarig bestaan, onze vernieuwde web-
site en onze campagne rond pleeggzinnen, ook herinnerd 
worden als het jaar waarin het BCG de lang aangekondig-
de nieuwe huisstijl rond de dopjesactie lanceerde. Hebben 
jullie al een kijkje genomen op onze dopjeswebsite? www.
dopjesactie.be Daar vind je onze gloednieuwe affiche en de 
dopjesflyers in een nieuw kleedje terug. Deze kan je zelf 
afprinten, ophangen en gebruiken in je communicatie rond 
de dopjesactie.

Wij stimuleren het digitale gebruik van dit materiaal omwille 
van de groene voetafdruk. Daarnaast kan je ook nog steeds 
een startpakket aanvragen, zodat je het nodige materiaal 
opgestuurd krijgt. In de dopjesweek werden dagelijks leuke 
ideeën de wereld ingestuurd via onze social media. Om deze 
tijden zonder persoonlijke contacten op te vrolijken, orga-
niseerden we als het ware een heuse digitale Dopjesbingo. 
Dit was een toffe Zoom-activiteit waarbij leuke prijzen te 
winnen waren. Een ander idee dat in de dopjesweek naar 
voor kwam, is het aanstellen van een Dopjesmaster in je 
klas.  Als jullie op school dopjes sparen, is het leuk om de 
leerlingen er een zekere verantwoordelijkheid rond te 
geven en de sfeer rond de dopjesactie in iedere klas leven-
dig te houden. Duid iedere maand een andere dopjesmaster 
aan, die de verzamelde dopjes nakijkt, weegt en wegbrengt 
naar de verzamelplaats. Kom zeker eens kijken op ww.dop-

jesactie.be voor nog meer spaartips. Op onze nieuwe 
website is ook ruimte voorzien voor berichten 

en foto’s van spaarders, inzamelpunten 
of scholen. Stuur jouw bericht naar 

info@dopjesactie.be en dan 
plaatsten we het op onze 

website. Bedankt allemaal 
voor jullie en inzet en 

niet te vergeten; Drop je 
dopje! Onze medewerkers, 

blinde en  slechtziende personen     
       zijn blij met jullie inzet!

2018 

380.800 kg

2019

390.085 kg

2020

309.909 kg



10

Mobiliteit is een recht 
van iedere burger

Het is duidelijk dat onze vereniging een vaste waarde is 
geworden in de wereld van blinde en slechtziende personen. 
De  hoge  kwaliteitsnormen en de  strenge  selectieproce-
dure die wij onszelf opleggen, werpen hun vruchten af en 
worden algemeen gewaardeerd.

De professionele opleiding van zowel honden als gelei-
dehondgebruikers blijft voor de interne werking van ons    
opleidingscentrum ook in de toekomst prioritair.

Ons hoofddoel blijft de mobiliteit van blinde en slechtzien-
de personen te vergroten via de hulp van een geleidehond. 
Systematisch zijn al onze geleidehondgebruikers toe aan 
vervanging van hun hond. Hoe 
meer nieuwe geleidehondge-
bruikers, hoe meer vervangin-
gen we in de toekomst kunnen 
verwachten. Dit blijft de grootste 
uitdaging voor de toekomst. We 
zullen eveneens blijven voorzien 
in de broodnodige nazorg voor 
de door ons afgeleverde honden. 
Ook in de toekomst blijven 
we ervoor zorgen dat geleide-
hondgebruikers kosteloos een 
geleidehond kunnen krijgen als de 
persoon daarvoor in aanmerking 
komt.

De Vlaamse overheid stelt dat er 
minimumstandaarden en erken-
ningsvoorwaarden vereist zijn 
voor zowel assistentiehonden als 
voor de scholen die deze opleiden, 
enerzijds om een tussenkomst te 
kunnen ontvangen en anderzijds 
om toe te passen in de nieuwe 
wet voor de toegankelijkheid van 
assistentiehonden.

We zullen erover moeten waken dat deze regelgeving 
effectief wordt nageleefd, zodat de algemene kwaliteit van 
geleidehonden en opleidingscentra zal verbeteren.

Ook onze sensibiliseringscampagnes blijven we verder-
zetten. Wij willen in de toekomst nog meer bezoekers 
ontvangen in ons centrum en hun laten kennismaken met 
onze werking. Sinds de ingebruikname van de nieuwe 
locatie op Sint-Truidersteenweg, worden er ook rondlei-
dingen en bezoeken in het centrum gegeven. Het gebruik 

van de donkere ruimte is van essentieel belang om duidelijk 
te maken dat een geleidehond een onmisbaar hulpmiddel 
is voor de mobiliteit van de medeburger met een visuele 
beperking.

Wij verwachten dat de 
dopjesactie verder voor 
de broodnodige financiële 
opbrengst zal zorgen net als 
voor een sensibilisering van het 
grote publiek via een  milieu-
bewust project. In de toekomst 
zullen wij nog meer trachten 
de dopjesactie onlosmakelijk te 
verbinden met het BCG. Dit zal 
ons helpen om de naambekend-
heid van het centrum nog verder 
te vergroten. Via de media, onze 
eigen website en ons driemaan-
delijks tijdschrift “Flash” zullen 
wij de werking van het BCG 
verder promoten om alzo het 
werk van de geleidehond aan nog 
meer mensen duidelijk te maken. 
Wij maken ook gebruik van de 
sociale media om een ruimer 
publiek te bereiken. Omdat de 
online media heel makkelijk 
meetbaar zijn, kan er heel 
doelgericht campagne gevoerd 
worden.

Om het BCG en onze doelstellingen breder bekend te 
maken werken wij ook aan de uitbreiding van het com-
municatie- en promotiemateriaal. Een betere branding en 
een aantrekkelijk uitzicht zal de professionele uitstraling 
van het BCG verhogen.

Al deze acties zullen ons in staat stellen te blijven streven 
naar een goede mobiliteit en een betere integratie van niet- 
en slechtziende personen in onze maatschappij. Mobiliteit 
is immers een ‘basisrecht’ van iedere burger.

Ons hoofddoel blijft de mobiliteit 
van blinde en slechtziende 
personen te vergroten via de hulp 
van een geleidehond.
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Dankwoord 
Het BCG wenst iedereen hartelijk te danken voor de 
inzet, de medewerking en voor de morele en financiële 
steun die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen.
Onze oprechte dank gaat uit naar:

• de pleeggezinnen
• donateurs en sponsors
• vrijwilligers en sympathisanten
• het personeel
• de verschillende werkgroepen
• de leden van het bestuursorgaan, de Algemene  

Vergadering en het Erecomité 

Wij hopen in de toekomst op uw steun en medewerking 
te kunnen blijven rekenen om zo samen verder te kunnen 
werken aan een nog betere integratie van mensen met 
een visuele beperking in onze maatschappij. Een integratie 
die zij danken aan de hulp van een blindengeleidehond. 

Visie voor de toekomst 

De opdracht van het Belgisch Centrum voor Geleidehon-
den (BCG) is om de mobiliteit van zo veel mogelijk mensen 
met een visuele beperking te vergroten door middel van 
een geleidehond. Het is daarom belangrijk om ervoor te 
zorgen dat er voldoende pups van degelijke kwaliteit en 
betrouwbare herkomst in de pleeggezinnen verblijven, 
maar ook volgens de richtlijnen en raadgevingen worden 
opgevoed en getraind. Om het opleidingstraject van de 
blindengeleidehonden zo succesvol mogelijk te laten ver-
lopen, in functie van een zo klein mogelijke uitval, werd 
beslist om een eigen breeding center te starten en een 
fokprogramma uit te werken om op deze wijze voldoende 
impact te hebben op het volledige opleidingsproces van 
pup tot geleidehond.  Via een fokprogramma kan de ge-
zondheid en het temperament (persoonlijkheid) van de 
pups die starten aan de opleiding tot geleidehond beter 
gemonitord, gedocumenteerd en gestuurd worden. Daar-
naast opent een eigen fokprogramma deuren naar nationa-
le en internationale samenwerkingen met academische en 
wetenschappelijke instanties en assistentiehonden organi-
saties, om de uiteindelijke kwaliteit van onze geleidehon-
den en de algemene geleidehondenpopulatie structureel 
te verbeteren. 

De moederhonden in het fokprogramma worden zorgvul-
dig geselecteerd en gescreend. Ze hebben het profiel van 
de ‘perfecte’ geleidehond. Door de moederhonden te laten 
bevallen in ons eigen fokcentrum kunnen de medewerkers 

en de dierenartsen van het BCG het nest van dichtbij 
opvolgen. De pups worden vervolgens in pleeggezinnen      
gesocialiseerd met professionele ondersteuning, waardoor 
hun kans op slagen wordt gemaximaliseerd.

Na de socialisatieperiode worden de pups in het oplei-
dingscentrum opgeleid tot geleidehonden, deze oplei-
dingsperiode van ongeveer 7 maanden kan je vergelijken 
met een universitaire opleiding voor de honden omdat                 
blindengeleidehonden zelfstandig veilige oplossingen 
moeten bedenken en soms zelfs het commando van hun 
baasje moeten weigeren omdat de situatie niet veilig is, dit 
noemt men intelligente ongehoorzaamheid.

Het spreekt voor zich dat dit een zeer belangrijke perio-
de is in de opleiding tot geleidehond, het BCG zal daarom 
de volgende jaren verder investeren in de opleiding van 
geleidehondinstructeurs (GDMI’s: Guide Dog Mobility 
Instructors) en de uitbreiding van het team.

Naast de opleiding van de pup tot blindengeleidehond is 
een even belangrijke taak van een GDMI de kandidaat ge-
leidehondgebruiker leren omgaan met zijn hond en alle 
routes op de thuislocatie goed en veilig te leren uitvoeren. 
Het BCG zal blijvende nazorg verlenen aan het nieuwe 
team. De geleidehondinstructeur zal daarom jaarlijks de 
geleidehondgebruiker en zijn hond bezoeken om het team 
te ondersteunen en eventueel nieuwe routes aan te leren.

Het grootste deel van onze inspanningen worden toege-
spitst op de verhogen van de kwaliteit en de prestaties van 
onze blindengeleidehonden.. 



Trots op onze 
moederhonden!

Gipsy

Jedda

LottaKami

Het opleiden van geleidehonden start in feite bij 
het kiezen of kweken van geschikte pups. Omdat de         
opleidingsmethode van het BCG gestoeld was op het 
Engelse systeem, kwamen de eerste BCG pups uit En-
geland. In de zomer van 1988 werden uit het nest van 
Holly en Halley 2 pups gekozen: Sara en Kara. Sara werd 
de eerste BCG-geleidehond. In 1991 werd zij afgeleverd 
als geleidehond. Kara werd gehouden als moederhond. 
Net zoals nu, 30 jaar later, verbleven de moederhonden 
toen ook in pleeggezinnen. De eerste pleeggezinnen 
werden gezocht via een oproep op de radio. In 1991 
werd Kara gedekt door Neal en er werden 6 pups ge-
boren. Uit dit nest werden 3 reutjes geselecteerd voor 
het BCG: Ambi, Arthur en Axel. Ambi en Arthur voltooi-
den hun opleiding met succes. Axel werd aan een soci-
aal doel geschonken.

Ook de laatste jaren blijven we met onze eigen        
moederhonden goede resultaten boeken. In het verle-
den werden de pups geboren bij de fokpleeggezinnen. 
Om de pleeggezinnen te ontlasten en zelf volledig in te 
staan voor de eerste socialisatie van de pups, komen 
de pups nu ter wereld in ons eigen fokcentrum. Onze 
dierenartsen, de medewerkers van het fokcentrum, de 
flexibele medewerkers en vrijwilligers zorgen voor de 
pups tot ze 8 weken oud zijn en naar hun pleeggezin-
nen verhuizen. In 2020 werden er 27 pups geboren in 
het breedingcentrum. We hopen natuurlijk steeds dat 
al de pups uit ons fokprogramma ooit, als geleidehond, 
het werk van hun voorgangers verderzetten. Eind 2020 
hadden we 8 moederhonden, 7 labradors en 1 golden 
retriever. Onze moederhonden zijn de toekomst van 
onze werking, we zijn ontzettend trots op hen! 

Pipa

Mel Miley

WiesjeMiley

Wiesje
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Gegevens Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden vzw
Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw werd 
opgericht op 15 maart 1990. Het Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden is lid van de Internationale Fede-
ratie van Geleidehondenscholen (IGDF) sinds oktober 
1992. In augustus 2000 erkende de Internationale Fe-
deratie van Geleidehondenscholen ons als ‘full mem-
ber’. Een erkenning die de professionaliteit van ons op-
leidingscentrum bevestigt. Het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden is mede-oprichter van de European 
Guide Dog Federation (EGDF) sinds 27 juni 2006.
Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is             
medeoprichter van de Belgian Guide Dog Federation 
(BGDF) sinds 29 mei 2007. Geert Decresson is stich-
tend bestuurder. In 2020 werd BGDF vervangen door 
de organisatie de Belgian Assistance Dog Federation 
(BADF). 

Coördinaten

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw 
Sint-Truidersteenweg 309 
3700 Tongeren
012/23 43 19
e-mail: bcg@geleidehond.be
website: www.geleidehond.be

BTW BE 0443 005 532

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Belfius Bank: IBAN: BE49 0681 0550 1671 BIC: GKCCBEBB
KBC Bank: IBAN: BE32 7350 1585 1202 BIC: KREDBEBB
BNP Paribas Fortis: IBAN: BE72 0013 7158 1616 BIC: GEBABEBB
Axa Bank: IBAN: BE81 7509 4588 2124 BIC: AXABBE22

Giften boven 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar.



Mijn droom?
Blindengeleidehond 

worden!

Help mee en word 
pleeggezin.

www.puppyzoektpleeggezin.be

Campagne van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden


