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Maar liefst 13.000 euro zamelden de leerlingen 
van De Griffioen in. Een absoluut record voor de 
bijna 800 leerlingen tellende school. “We waren zelf 
ook heel erg verbaasd over de opbrengst”, vertelt 
Yvonne. In de 36 jaar dat ze als docente op de 
basisschool werkt, heeft de juf niet eerder zo’n hoog 
eindbedrag meegemaakt. “Nog nooit kwamen we 
boven de 10.000 euro uit, bij lange na niet. Een paar 
duizend euro was altijd het maximaal haalbare.” 

Elke twee jaar bepaalt een speciale commissie welk 
goed doel gesponsord wordt met een speciale actie-
week. De ene keer gaat het geld naar een project in 
Kenia en een volgende keer wordt het doel dichter 
bij huis gezocht. De school vindt het van belang dat 
kinderen zich belangeloos leren in te zetten voor 
hun medemens. “Zeker in deze materiële maat-
schappij vinden wij het belangrijk dat kinderen iets 
doen voor een ander. Hoe dichter je het goede doel, 
waarvoor ze geld inzamelen, bij de kinderen zet, 
hoe meer het ze aanspreekt. Daarom koppelen we 
er ook een projectweek aan, zodat kinderen er iets 
van leren”, legt Yvonne uit. 

Hulphond inzet projectweek 
Met de keuze voor Hulphond Nederland als inzet 
voor de projectweek, heeft de juf van groep 3 echter 
niets van doen gehad. Toch is het niet verrassend 
dat de selectiecommissie al snel bij de enthousiaste 
docente aanklopte om te helpen bij de organisatie. 
Yvonne is zelf namelijk een echte hondenliefheb-
ster. “Op school weten ze allemaal van mijn passie 
voor honden. Ik zit een beetje in de hondenwereld. 
In mijn vrije tijd geef ik als vrijwilliger puppytrainin-
gen bij een hondentrainingscentrum. Al mijn colle-
ga’s die een pup nemen, komen dan ook bij mij op 
training. Als er een hond op straat loopt, met name 
een pup, dan ga ik er meteen achteraan.” Zelf heeft 
Yvonne twee labradors. “Ik zou mijn leven zonder 
honden niet meer voor kunnen stellen.”

Dat ook de harten van de leerlingen op school snel-
ler gingen kloppen voor honden en dan met name 
voor het werk van Hulphond Nederland, zo blijkt 
wel uit de hoge opbrengst. De kinderen van De 
Griffioen hebben dan ook van alles gedaan om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen. “We hebben een 
sponsorloop gehouden en een soort van kunst-
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museum opgezet. Ouders, opa’s en oma’s, tantes 
en ooms, buurmannen en buurvrouwen mochten 
allemaal op school komen kijken naar de geknut-
selde creaties, maar moesten daar wel entree voor 
betalen. We hebben broodjes hotdog én heel veel 
Flipjes, de pluche knuffel van de stichting, verkocht. 
Zo zijn we aan dat enorme bedrag gekomen.” De 
knuffels vonden ook gretig aftrek bij de kinderen 
zelf, vertelt Yvonne. “Toen ze de Flipjes zagen, 
wilden ze er natuurlijk allemaal zelf één. Er zijn klas-
sen die van hun klassenbudget een Flipje hebben 
aangeschaft voor momenten waarop kinderen even 
niet lekker in hun vel zitten. Dan kan Flip hen troos-
ten, als een therapeutische hulphond.”

Enthousiasme via lessen
Het enthousiasme onder de leerlingen werd 
gekweekt door lessen die cliënten van Hulphond 
Nederland op school kwamen geven. Yvonne en 
alle andere medewerkers die hielpen bij de organi-
satie van de projectweek, kregen daarbij hulp van 
de stichting zelf. “Twee mensen van de stichting 
zijn naar school gekomen om te kijken waar we de 
cliënten demonstraties konden laten geven, omdat 
die rolstoelafhankelijk zijn. De medewerkers beke-
ken door welke ingang de rolstoelgebruikers naar 
binnen konden en hebben geholpen met het maken 
van de planning. Dat heeft Hulphond Nederland 
echt super gedaan.” Yvonne was ook blij met de 
hulp en inzet van de cliënten van de stichting, die 
kosteloos op en neer kwamen naar Prinsenbeek. 
“Ze zijn afhankelijk van een auto, taxi of van een 
buurman of een buurvrouw die hen brengt. Dat 
hebben ze allemaal vrijwillig gedaan. Dat vind ik 
geweldig. Er zijn vijf verschillende mensen geweest. 
Sommigen hebben zelfs twee keer een groep kinde-
ren lesgegeven, de ene groep voor de pauze en de 
andere groep na de pauze. Dat was fantastisch.”

“Maar liefst 13.000 euro zamelden de 
leerlingen van De Griffioen in. Een abso-
luut record voor de bijna 800 leerlingen 

tellende school.”

Niet ieder kind is automatisch een hondenlief-
hebber, dus ook met de leerlingen die wat banger 
waren voor honden, was rekening gehouden. “We 
hebben een grote school met veel ruimte. De zaal 

waar de cliënten de lessen gaven, was groot ge-
noeg. Dus kinderen die wat angstig waren, hebben 
we wat naar achteren gezet in de zaal. Van tevoren 
hebben we ook afgesproken dat als een kind echt 
angstig was, hij of zij er niet bij hoefde te zijn. Maar 
heel weinig kinderen waren echt bang voor honden. 
Uiteindelijk was er niet één kind die het niet wilde 
zien.”

De lessen waren aangepast op de leeftijden van de 
kinderen. Zo kregen de allerkleinsten en leerlingen 
uit de onderbouw een pup met trainster op bezoek. 
“Er werd uitgelegd wat een pup allemaal moet 
leren en kunnen om de opleiding tot hulphond te 
voltooien. De kinderen leerden onder andere dat 
je hulphonden niet mag aaien, omdat ze aan het 
werk zijn.” De bovenbouwgroepen kregen bezoek 
van cliënten in een rolstoel die een ADL-hulphond 
hebben. “Die mensen deden ook echt demonstra-
ties met hun hond. Een jas aan- en uittrekken, iets 
uit de tas halen. De leerlingen zagen met eigen 

ogen wat een hond kan betekenen voor een baas 
die hulp nodig heeft. Het verhaal horen van iemand 
die niet zelfstandig kan wonen zonder zijn hond, 
hebben de kinderen doen beseffen dat ze daar heel 
veel geld voor moeten binnenhalen. Dat komt echt 
door de bezoeken van de cliënten van Hulphond 
Nederland.” 

Een paar keer slikken
Het verhaal van cliënte Nel maakte een diepe indruk 
op de juf die zelf veel clinics bijwoonde. Nel kwam in 
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haar rolstoel binnen en bleek afhankelijk van zuur-
stof. Ze vertelde aan de bovenbouwgroepen dat 
ze zonder hond niets meer kon. Maar dankzij haar 
hulphond kan ze nog boodschappen doen, naar 
buiten en had ze haar vrijheid nog. “Ik moest toen 
ook een paar keer slikken. Dat een hond zoveel kan 
doen voor een mens! Beter kun je dat niet laten 
zien. Dan gáán kinderen ervoor.”

Dat is dan ook de kracht van deze projectweek 
geweest volgens Yvonne. De samenwerking met 
Hulphond Nederland, de inzet van de commissie, de 

ouderraad en alle collega’s, hebben er voor gezorgd 
dat de kinderen les konden krijgen van mensen met 
een hulphond. Een toegevoegde waarde voor het 
glansrijke succes dat de school behaalde. “Door het 
geven van de clinics zijn de ogen van de kinderen 
echt opengaan. Ze hebben inzicht gekregen in het 
belang van de hond voor de cliënt. Ik denk dat het 
allerbelangrijkste is geweest, dat ze zelf hebben 
ervaren en hebben gezien wat een hond voor zijn 
baas kan betekenen.” 

Ook in actie komen?
Scholen die graag in actie komen voor 
Hulphond Nederland bieden we onder-
steuning in de vorm van speciale lespak-
ketten, een toolkit voor een sponsorloop 
en gastlessen door cliënten en gastgezin-
nen. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Patricia Reijkers via p.reijkers@hulp-
hond.nl of 0486-422723.

Yvonne de Rooij (links) met enkele kinderen 
die deelnamen aan de projectweek


