
Monique (48) woont met haar vriend Koos en 
twee dochters (14 en 16) in Velp. Monique en 
Koos zijn echte buitenmensen, sportief en 
ondernemend. Al lange tijd speelden ze met 
het idee om een hond in huis te nemen. Totdat 
ze in de zomer van 2016 van vrienden hoorden 
over Therapie-hulphonden. Dat was waar 
ze naar op zoek waren: het plezier van een 
hond en tegelijkertijd iets terugdoen voor de 
maatschappij.

Selectietraject
Naar aanleiding van de goede ervaringen van 
hun vrienden zijn Monique en Koos zich gaan 
verdiepen in de functie van gastgezin. Monique: “Ik 
wist niet wat er bij kwam kijken als we gastgezin 
wilden worden. Niet ieder gezin is geschikt om 
Therapie-hulphonden te begeleiden. Hulphond 
Nederland zoekt stabiele, rustige gezinnen 
waarvan de gezinsleden veel thuis zijn. De hond 
mag namelijk niet te veel alleen zijn en moet 
voldoende aandacht krijgen.” Voor Monique 
en haar gezin bleek dit geen probleem: na een 
selectietraject en intakegesprekken met een 
gastgezinbegeleider werden ze geschikt bevonden.

Bruine labrador Wobke
In november 2016 mocht de familie een nieuw 
gezinslid verwelkomen: bruine labrador Wobke. 
Wobke verbleef al een tijdje bij Hulphond 
Nederland, maar was nog geen geschikt gastgezin 
tegengekomen. Monique: “Wobke is een echte 
knuffelhond. Ze kan soms een beetje onzeker zijn, 
maar is heel vriendelijk en sociaal. Buiten is ze heel 
actief, tenzij ze net een hele dag gewerkt heeft. 
Dan kan ze best moe zijn.” 

Een van de eisen om een Therapie-hulphond 
te mogen begeleiden, is dat je bereid bent de 
hond naar een therapielocatie te brengen. 
“Wobke is meestal één dag per week van huis. 
Inmiddels werkt ze op een vaste locatie, maar 
ze is al op diverse plekken geweest. Sommige 

honden werken twee dagen per week. Het aantal 
werkdagen wordt bepaald in overleg met de 
gastgezinbegeleider en de therapeuten. Het 
leuke is dat er bij ons in de wijk ook nog andere 
hulphonden wonen. Daarom carpoolen we 
wanneer we de honden wegbrengen. Hierdoor 
hebben we al veel nieuwe mensen leren kennen!” 

Begeleiding 
Monique: “De begeleiding van Hulphond 
Nederland is uitstekend. Met vragen kunnen we 
altijd bij Lotte, onze vaste begeleider, terecht. Zij 
begeleidt ons bij de opvoeding van Wobke, maar 
staat ook voor ons klaar als er iets met Wobke 
aan de hand is. Toen die bijvoorbeeld een keer 
haar teen had gebroken, werd er direct actie 
ondernomen, zodat ze snel geholpen kon worden.”

Ieder jaar wordt er een aantal regiobijeenkomsten 
georganiseerd, waar de gastgezinnen worden 
bijgepraat over de ontwikkelingen. Monique: “De 
ene keer gaan we alleen, maar soms gaat Wobke 
ook mee. Dan doen we spelletjes met de honden 
en leren we nieuwe commando’s. Ook krijgen we 
tijdens deze bijeenkomsten onder andere het voer 
uitgereikt. Er wordt wel verwacht dat je bij deze 
bijeenkomsten aanwezig bent.” 

Monique’s ervaring
“Over het algemeen merken we er niet veel van 
dat we een gastgezin zijn. We hebben minder 
begeleiding nodig dan wanneer je een pup in 
huis hebt. Bovendien kunnen we genieten van 
een hond die zeer goed is opgevoed. Wij kunnen 
iedereen aanraden om zich aan te melden als 
gastgezin voor een Therapie-hulphond. Je komt 
in contact met andere gastgezinnen en leert 
daardoor veel nieuwe mensen kennen. Daarnaast 
help je de cliënten van Hulphond Nederland en 
doe je dus iets terug voor de maatschappij. Als 
alles goed verloopt, blijft Wobke haar leven lang bij 
ons wonen. Daar zijn we heel blij mee.” 

Gastgezin Therapie-hulphond:

“Genieten van een hond én iets 
terugdoen voor de samenleving.”
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Ook gastgezin worden 
voor een Therapie-hulphond? 

In de regio’s Rotterdam/Schiedam, Utrecht, Veluwe en Weesp is Hulphond 
Nederland momenteel op zoek naar gastgezinnen voor Therapie-hulphonden. 
Een warm en liefdevol thuis waar zij kunnen wonen, slapen en gewoon lekker 

hond kunnen zijn. Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en 
medische zorg. Ook is er een vergoeding voor vervoer naar de therapielocatie 

en zijn er enkele keren per jaar informatieavonden en trainingen. Kijk voor meer 
informatie en aanmelding op www.hulphond.nl/steunen/gastgezin. 


