Hulphond Nederland
bij jullie op school!
Educatieve activiteiten
Leerlingen in actie

Wilt u op uw school
graag aandacht besteden
aan het thema hulphond?
In deze brochure leest u meer
over de mogelijkheden die
Hulphond Nederland biedt.

Educatieve activiteiten
en middelen

Leerlingen in actie

Een hulphond biedt kinderen en volwassenen

is veel geld nodig. Hulphond Nederland is

met een zorgvraag nieuw perspectief en

hiervoor volledig afhankelijk van giften en

voorkomt dat zij in een isolement raken.

donaties. Onze ervaring is dat leerlingen

Deze boodschap staat centraal in de

door de lespakketten en gastlessen zo

verschillende educatieve activiteiten en

enthousiast zijn dat zij graag deelnemen aan

middelen van onze stichting.

inzamelingsacties voor dit goede doel.

Lespakketten

Inzamelingsacties

Voor de onderbouw en bovenbouw zijn

Er zijn verschillende acties mogelijk om

speciale lespakketten ontwikkeld met

geld in te zamelen voor de opleiding en

leerdoelen, links naar video’s, opdrachten

inzet van hulphonden.

Voor de opleiding en inzet van hulphonden

en kleurplaten. Er zijn drie verschillende
lespakketten (ADL, PTSS en

Sponsorloop

Kindertherapie en -coaching) welke te

Een sponsorloop is een leuke en sportieve

downloaden zijn van onze website.

manier om met de hele school in actie
te komen. Hulphond Nederland heeft

Gastlessen

hiervoor een complete toolkit ontwikkeld

Wij verzorgen op locatie gastlessen met

met materialen en documenten. Deze is te

de inzet van onze hulphonden, cliënten of

downloaden van onze website.

gastgezinnen. Kinderen zien en leren tijdens
deze lessen op een educatieve en speelse

Flip verkoop

manier wat het betekent om anders te zijn,

Flip is de knuffelmascotte van Hulphond

te leven met een handicap en welk verschil

Nederland. Leerlingen kunnen deze pluche

een hulphond hierbij maakt.

knuffel aan familie en vrienden verkopen
waarbij de opbrengst ten goede komt aan de

Spreekbeurtpakket
Kinderen kunnen in de groep
een spreekbeurt houden over de opleiding
en inzet van hulphonden. Hulphond
Nederland heeft hiervoor een speciaal
spreekbeurtpakket ontwikkeld dat te
downloaden is van onze website.

opleiding van de echte hulphonden.
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Docente Yvonne de Rooij:
‘De leerlingen hebben zelf gezien en ervaren wat
een hulphond voor zijn baasje kan betekenen.”

Evenementen
Leerlingen kunnen een project- of thema-avond
organiseren die in het teken staat van de hulphond.
Naar aanleiding van de lespakketten en gastlessen
kunnen ze bijvoorbeeld presentaties verzorgen.
Door middel van kleine activiteiten, entreeheffing
en de verkoop van zelfgemaakte producten,
hapjes en drankjes realiseren ze samen een mooie
opbrengst voor het goede doel. Het is ook mogelijk
om bestaande evenementen te koppelen aan
een inzamelingsactie voor Hulphond Nederland,
bijvoorbeeld de avondvierdaagse, Koningsspelen,
schoolvoetbal, groep 8 musical, kerstviering of
lente/paasmarkt.
Feestelijke overhandiging cheque
Wanneer de opbrengst van de inzamelingsactie(s)
bekend is, kan een cliënt, gastgezin of medewerker
van Hulphond Nederland aanwezig zijn voor een
feestelijke overhandiging van de cheque. Om
het feest compleet te maken, kunnen we een
levensgrote en -echte Flip meenemen.
Helphulphond.nl
Hulphond Nederland biedt scholen met het online
actieplatform Helphulphond.nl een middel om
eenvoudig en snel aandacht te vragen voor hun
actie(s). Op dit platform kan een school of klas
een eigen actiepagina aanmaken en deze direct
promoten via social media. Iedereen die de actie wil
steunen, kan online op de pagina eenvoudig een
donatie doen. En de actievoerders kunnen precies
zien hoeveel hun actie al heeft opgeleverd. Kijk voor
meer informatie op www.helphulphond.nl.

Voordelen
Door in actie te komen voor Hulphond Nederland:
• Komen uw leerlingen alles te weten over de
unieke meerwaarde van een hulphond voor
mensen met een zorgvraag;
• Ervaren zij hoe het is om zich belangeloos
in te zetten voor een ander;
• Kunt u met de leerlingen een eigen pup 		
sponsoren die aan zijn opleiding gaat
beginnen tot hulphond;
• Vergroot u de betrokkenheid bij en 		
zichtbaarheid van uw school.

Werkwijze
Wanneer u besluit met uw school in actie te komen
voor Hulphond Nederland kunt u rekenen op
persoonlijke ondersteuning. Onze medewerkers
komen graag langs om kennis te maken en te
bespreken welke activiteiten het beste passen
bij uw school. Naast het beschikbaar stellen van
materialen en middelen denken wij graag mee bij
de organisatie van uw project/themaweek.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt
u contact opnemen met Patricia Reijkers
via p.reijkers@hulphond.nl
of (0486) 42 27 23.

Korte film
Om de twee jaar wordt er op
basisschool De Griffioen in het Brabantse Prinsenbeek
een projectweek en inzamelingsactie gehouden voor
het goede doel. Maar nog nooit werd er zoveel geld
opgehaald als voor Hulphond Nederland.
Bekijk op onze website de korte film over hoe
De Griffioen in actie kwam voor Hulphond Nederland

Over Hulphond Nederland
Hulphond Nederland helpt mensen met een
fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van
een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement
en biedt nieuw perspectief. Onze 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, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD
of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen
blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. Onze
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. Zo helpen onze hulphonden jaarlijks
honderden kinderen en volwassenen én hun
omgeving aan een betere kwaliteit van leven.

Help mee en
kom in actie!

ACT I E

4 soorten hulphonden
Hulphond Nederland leidt vier
soorten hulphond op:

• ADL-hulphond voor mensen		

met een lichamelijke beperking

• Epilepsie-hulphond als steun		
en toeverlaat voor en tijdens		
een epilepsieaanval

• Therapie-hulphond voor

kinderen met gedrags- of
ontwikkelingsproblemen

• PTSS-hulphond voor mensen
met een posttraumatisch
stressstoornis

