Kwispellezen begeleider
regio’s: Rotterdam/Den Haag, Tilburg en Eindhoven
(op vrijwillige basis)
Organisatie
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de
helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw
perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden
als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische
problemen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect
voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Bijna
80 medewerkers en 600 vrijwilligers werken elke dag aan de ambitie van Hulphond
Nederland om steeds meer mensen te helpen met de inzet van een hulphond.
Doel en inhoud van je functie
In deze vrijwilligersfunctie begeleidt je zowel de voorleeshond als het kind tijdens het
Kwispellezen. Kwispellezen helpt kinderen die moeite hebben met lezen op een leuke en
laagdrempelige manier. Kinderen komen één keer per week in de bibliotheek aan één
van onze hulphonden voorlezen. Hierbij gaat het om een positieve ervaring op doen:
lezen wordt leuk en leesfouten worden niet gecorrigeerd. Als begeleider heb je oog voor
het leesproces van het kind, maar ook het welzijn van de voorleeshond tijdens de
activiteit.
Kernvaardigheden/ervaring
 Betrokken en verantwoordelijk
 Geduldig
 Zelfstandig
 Ervaring met kinderen: pedagogische achtergrond en/of afgeronde Dog Vision
modules worden gewaardeerd, maar zijn geen vereiste.
 Affiniteit met honden
Voor deze functie dien je verder in bezit te zijn van een rijbewijs.
Begindatum
Oktober 2019
Aantal dagen
Eén middag in de week. Een reeks Kwispellezen duurt 8 weken, waarbij we vrijwilligers
zoeken die voor minimaal 2 reeksen beschikbaar zijn.
Reageren
Beschik jij over de juiste talenten en voldoe je aan de hierboven genoemde functie eisen?
Reageer dan schriftelijk of via e-mail naar:
Hulphond Nederland
T.a.v. Miriam van Dijk
Postbus 24
5373 ZG HERPEN
Tel. 0486-411878
E-mail: m.vdijk@hulphond.nl

