Gastgezin voor een
Therapie-hulphond
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Thuisbasis voor een
hond met een missie
Hulphond Nederland zet hulphonden in bij therapie voor jongeren met
uiteenlopende gedragsproblematiek en volwassenen met PTSS. Deze hulphonden werken twee dagen per week op de therapielocatie. Zij hebben een
warm en liefdevol thuis nodig, waar ze gewoon lekker hond kunnen zijn.
Twee dagen per week brengt het gastgezin de therapiehond naar de
therapielocatie en haalt deze daar aan het einde van de dag weer op.
Op de therapielocatie geven de therapeuten van Hulphond Nederland
therapiesessies met behulp van de therapie-hulphonden.
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Regio
Op onze website (www.hulphond.nl/help-mee/
gastgezin-worden) kunt u vinden in welke regio er
gastgezinnen worden gezocht voor onze therapiehulphonden.

Over Hulphond
Nederland
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 veertig
jaar ervaring in het opleiden van hulphonden.
De hulphonden worden met respect voor het
welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid
door deskundige trainers. Zij zijn in staat
de hulphond tot wel zeventig verschillende
vaardigheden aan te leren.
Onze ambitie is om jaarlijks minimaal
duizend mensen te helpen met de inzet van
een hulphond. Om dit doel te bereiken, zijn
meer hulphonden nodig en dus ook meer
gastgezinnen. Iedere hulphond is een goed
gesocialiseerde en uitstekend opgeleide hond,
die een enorm verschil kan maken in het leven
van mensen met een hulpvraag. Zo’n hond
verdient een fijne start én een fijne thuisbasis!
Helpt u mee hem zijn belangrijke taak te kunnen
laten volbrengen?

Gastgezin worden?
Heeft u belangstelling om gastgezin te worden voor
een therapie-hulphond? U kunt zich aanmelden via
onze website: hulphond.nl/help-mee/gastgezin-worden
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