Ben je een hondenliefhebber?
Wil je graag een afgekeurde hond verwelkomen in jouw gezin?
Vul dan zeker dit formulier in… en wie weet…

Welke honden?
De opleiding van een assistentiehond kan stop gezet worden doordat de hond karakteriële en/of
gezondheidsproblemen heeft.
Bv: een hond die angstig of onzeker is, een hond die ernstige heupdysplasie heeft.
Deze honden zijn dan meestal 1 à 3 jaar oud.
Het komt ook voor dat het baasje van een hond aan het werk komt te overlijden. Als de hond reeds
boven de 7 jaar is, zullen we deze niet meer verder inzetten als assistentiehond.
Onze honden gaan op pensioen wanneer ze fysiek of mentaal niet meer in staat zijn te helpen.
Wanneer het niet mogelijk is voor het baasje of de familie om deze bij te houden, gaan we ook op
zoek naar een ander gezin. Deze honden zijn dan tussen de 10 en 15 jaar oud.
Stappenplan assistentiehond
De plaatsingprocedure van onze assistentiehonden kent een aantal stappen (en opties):
1. Onze missie: hulphonden en meldhonden. De meeste honden krijgen één van deze
bestemmingen.
2. Als een hond niet kan doorgaan als hulp- of meldhond, krijgt hij een missie als duohond (bij een
kindje met de ouder als verantwoordelijke) of als instellingshond (in rusthuizen,...)
3. Indien ook stap 2 niet kan, wordt gevraagd aan het gastgezin of zij de hond als gezelschapshond
willen adopteren.
4. Als ook stap 3 niet kan, bekijken we de lijst van kandidaten (waarop jullie zullen staan).
Je kan begrijpen dat het dus niet zo vaak voorkomt dat we tot stap 4 komen. We kunnen er dus ook
geen schatting qua tijd op plaatsen. Het kan jaren duren. Als jullie eerder op korte termijn een
huisgenoot willen, zouden we aanraden om toch zelf op zoek te gaan. We kunnen namelijk niet
garanderen dat er langs deze weg een hond kan komen.
-Om je kandidatuur in te dienen, vul je dit formulier in en bezorg het aan
HACHIKO VZW, Hundelgemsesteenweg 722, 9820 Merelbeke, info@hachiko.org
-Na het indienen van jouw kandidatuur
Bij het plaatsen van een afgekeurde hond, een hond op pensioen, of oudere hond bij het overlijden
van het baasje, bekijken we of die hond bij jou/jullie past qua energie en levensstijl.
We bellen je op en kijken of het ingevulde document nog up-to-date is. Bv: zijn sindsdien eigen
honden aangekocht?
Verder vertellen we over onze hond: reden van plaatsing, medische problemen, karakteriële
problemen, … Indien jullie de hond graag willen ontmoeten, komen we langs voor een gesprek en
een eerste kennismaking met de hond. We geven theorie mee over het omgaan met de hond en zijn
gekende commando’s.
Als Hachiko en jullie zich goed voelen bij een eventuele plaatsing, doen we eerst een try-out. De
hond komt bij jullie te wonen. We volgen dit van dichtbij op.
Als het goed blijft gaan en de hond kan defintief blijven, komt de hond op jullie naam te staan en
maken we een contract op.
Indien niet, komt de hond terug bij ons en zoeken we verder naar een goede thuis voor de hond.
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Gegevens van de kandidaat (+ 18 jaar):
Naam en Voornaam:
…………………………………………………………………………..…………………………………..……..
Adres: …………………………………………………………………….……………………………………….
Postnr: …………………………… Gemeente: ……………….………………..……………...………………
Tel: ……………………………………..…… E-mail: ……………………………....………………………….
Bezit een wagen:

ja 

nee 

Beroep: ……………………………………………………………….…………………………………………..
Weekschema (inclusief evt. hobby’s/vrijwilligerswerk)
maandag
dinsdag
woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

VM
NM
AVOND
De hond zal max. ……… uren per dag alleen zijn.
Eigen honden? Ras? …………………………………………………………………………………..………
Reu/Teef, leeftijd, gecastreerd?...........................…………………………………………………………..
Heeft u ervaring met honden? ………………………………………………………………………………….
………………………………………………..…………………………………………………………………..
Andere huisdieren (kat, kip, konijn,………)? ………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………
Hoe woont u? Appartement+verdiep: 
Tuin: ja  nee 
Koer: ja  nee 
Buitenruimte: ca ………….…m²

Huis/villa: 
Terras: ja  nee 

Afgesloten: ja  nee 

Zijn er groene zones in de nabijheid die toegankelijk zijn v/d hond:
Indien ja, mag de hond op die plaatsen loslopen?

ja 

ja 

nee 

nee 

Hoe vaak gaat u op vakantie? ……….per jaar.
Hoe gaat u op vakantie (auto, vliegtuig, mobilehome,……..…)?.............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Bent u bereid de hond mee te nemen op vakantie: ja 

nee 

Wensen en verwachtingen van een hond:
Wat zoekt u in een hond? (bijv. wandelmaatje, gezelschap, hondensport etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Bent u geinteresseerd in een

 jonge hond

en/of

 gepensioneerde hond?

Welke eigenschappen vindt u belangrijk in een hond?
(bijv. werklustig, rustig of actief, kan alleen zijn, kan loslopen, goed aan de leiband, etc.).
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Wat wakkerde uw interesse aan om een gereformeerde hond van Hachiko te willen adopteren?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Samenstelling van het gezin:
Voornaam

Geboortedatum

Volwassenen:

Kind(eren):

GSM-nr

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

……….………

…………………..

……………………….

Handicap, beperking, aandoening of ziekte bij de kandidaat of één van de gezinsleden? ja 

nee 

Indien u ‘ja’ aangevinkt heeft:
Naam van persoon: …………………………………………………………………………………………….
Diagnose: ……………………………………………………………………………………………………….
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Datum van diagnosestelling: ………………………………………..………………………………………..
Omschrijving beperkingen:
……………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving mogelijkheden:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Reactie op onvoorziene omstandigheden: moedig 

angstig 

gestresseerd 

rustig 

Omgaan met tegenslag of verdriet: huilen  kwaad worden  praten 
verwerkt alleen  verwerkt met anderen 
Omgaan met woede/kwaadheid: roepen  op tafel slaan  gooien met iets 
verwerkt alleen  verwerkt met anderen 
Concentratie: zeer goed 
Geheugen: zeer goed 
Zicht: zeer goed 

goed 
goed 

goed 

Gehoor: zeer goed 

gemiddeld 
gemiddeld 

gemiddeld 

goed 

gemiddeld 

minder goed 

minder goed 

goed 

Handfunctie: zeer goed 

gemiddeld 

Indien rolstoel: Elektrisch: ja 

gemiddeld 

Stapt met krukken of stokken: ja 

slecht 

slecht 

minder goed 

minder goed 

nee  - Manueel: ja 

slecht 

slecht 

minder goed 

Kracht/Functie armen: zeer goed 
goed 

minder goed 

slecht 

slecht 

nee 

nee 

Middels het ondertekenen van dit document geef je ons toestemming de aan ons verschafte
gegevens te verwerken en gebruiken voor onze interne werking bij Hachiko vzw en partners die we
bij onze werking betrekken met het doel jouw (aan)vraag te kunnen verwerken. We zullen jouw
gegevens verwerken in toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(2016/679). Je hebt te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens.
Indien je wenst jouw gegevens te verwijderen dien je echter rekening te houden met belemmering
van onze diensten richting jou.
Datum

Handtekening
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