Frank van Heumen verzorgt een theorieles tijdens de tweedaagse sessie

Matchen cliënt en hulphond

Een team worden gaat niet vanzelf
Een hulphond kan enorm veel voor zijn baasje betekenen. Een goed op elkaar afgestemd
team dat samen bergen kan verzetten, ben je echter niet zomaar. Dat vraagt om veel inzet
van de cliënt én om een goede match tussen cliënt en hulphond. Om tot gouden duo’s te
komen, bereidt Hulphond Nederland iedere match zorgvuldig voor.

Een mevrouw in een rolstoel rijdt over de parkeer-
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Hard werken
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