
Overzicht kostprijs 

Kostprijs opleiding assistentiehond ..............€20.100

•  Aankoop pup .................................................... €1.000
(2 maal per jaar koopt Hachiko 8 pups aan)

•  Opleiding bij het gastgezin ........................... €2.850
(voeding en veterinaire kosten)

•  Afwerkingsfase  ................................................€8.800
(voeding, veterinaire kosten, materiaal, 
training en huisvesting)

•  Matching  ......................................................... €5.000
(selectie kandidaten, intake-gesprek, 
locatie en opleiding, training)

•  Nazorg  ............................................................. €2.450
(opvolging, probleemoplossing, 
eventueel opvang in noodgevallen)

Van 1.11.2014 t.e.m. 31.12.2014

Jouw euro helpt
Steun de helden 
van Hachiko !

Een campagne ter ondersteuning van 
vzw HACHIKO assistentiehonden

Jouw euro helpt

AAN ONZE KLEINE HELDEN

GEEF
EEN POOT!

Wist je dat...
... de toewijzing van één getrainde 
assistentiehond de vereniging ongeveer 
€20.100 kost? HACHIKO ontvangt hiervoor 
geen structurele subsidies, en is daardoor 
voor haar werking volledig afhankelijk van 
giften en sponsoring. Dankzij deze hulp en 
de steun van veel sympathisanten moeten 
personen die een assistentiehond toegewe-
zen krijgen hier niets voor betalen.
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Geef een poot! 
aan onze kleine helden

Onze kleine helden in de kijker!

AAN ONZE KLEINE HELDEN

GEEF
EEN POOT!

Op 1 november wordt het startschot gegeven voor de “Geef een poot!”-actie 
van Maxi Zoo. Deze campagne moet de vzw Hachiko een financieel duwtje in 
de rug geven bij de opleiding van assistentiehonden.

De organisatie Hachiko verzorgt de opleiding en levenslange nazorg van 
assistentiehonden voor personen met een motorische handicap of epilepsie. 
Via de “Geef een poot!”-campagne willen we samen met jou nog meer 
baasjes met een beperking de kans geven om zelfstandig te leven.

Het principe van “Geef een poot!” is eenvoudig: in november en december 
kan je in alle filialen van Maxi Zoo voor 1 euro een dubbele pootjes-sticker 
kopen. De winst wordt volledig gedoneerd. Je schrijft je naam op een van 
de stickers en kleeft hem op een display in het Maxi Zoo-filiaal. De andere 
sticker neem je mee en kleef je zelf, bvb op je auto, om te laten zien dat je 
een pootje hebt gegeven aan de vzw Hachiko.

Met onze “Geef een poot!”-actie willen we de vzw Hachiko financieel ondersteunen bij de 
opleiding van assistentiehonden. We willen echter ook graag de helden van Hachiko in de kijker 
zetten. Zowel de mensen van de organisatie als de assistentiehonden zetten zich elke dag in voor 
mensen met een beperking.  

Ontmoet één van de helden van Hachiko:

MONA
Mona is een hulphond in opleiding. Rond haar 7de week werd ze 
net als de andere puppy’s getest en in een gastgezin geplaatst, 
waar ze een basisopvoeding krijgt. 

Els en Philippe, het huidig gastgezin van Mona, vertellen:

“Toen Mona klein was, moesten we ervoor zorgen dat ze 
zich leerde gedragen én goed voelen in een drukke wereld 
vol geluiden, geuren, voorwerpen en gevaren. 
Ze ging overal mee naar toe: naar de stad, het station, 
de kermis, enz. Intussen kent Mona ook al heel wat 
commando’s: ze kan op bevel zitten, springen en dingen 
oprapen. Om de veertien dagen hebben we een trainingsessie 
bij Hachiko. Mona zal bij ons blijven tot ze anderhalf jaar oud 
is. Voor ons als gastgezin, en voor Hachiko als toekomstige 
hulphond, is Mona goud waard: Mona heeft een heel lief 
karakter gecombineerd met een grote werklust! “

Na de gastgezinperiode zal Mona 6 maanden in het Hachiko-centrum verblijven. 
Ze zal er dagelijks getraind en voorbereid worden op haar 
toekomstige taak. Dan start de laatste fase: een stage samen 
met haar toekomstig baasje.

Na ongeveer twee jaar intensieve opleiding zullen Els en Philip-
pe - samen met de medewerkers van Hachiko - Mona officieel 
overhandigen aan haar nieuwe baasje met een beperking.

Volg het verhaal van Mona op facebook!
www.facebook.com/MaxiZooBelgium
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