Ben je een hondenliefhebber?
Ben je bereid een gereformeerde (afgekeurde) hond te verwelkomen in jouw gezin?
Vul dan zeker dit formulier in… en wie weet…
Het afkeuren van een hond kan voorvallen omwille van karakteriële en/of gezondheidsredenen.
We werken op een bepaald systeem, dat in verschillende stappen van plaatsing te herleiden is:
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.
Bij het plaatsen van een afgekeurde hond, bekijken we of die hond bij jou/jullie past.
Bij plaatsing wordt een contract opgesteld.
Om je kandidatuur in te dienen, vul je dit formulier in en bezorg het aan
HACHIKO VZW, Hundelgemsesteenweg 722, 9820 Merelbeke, info@hachiko.org

Gegevens van kandidaat (+ 18 jaar):
Naam en Voornaam: …………………………………………………………………………..…………………………………..…………………...………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Postnr: …………………………… Gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………...………………
Tel: ……………………………………..…… E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Bezit een wagen:

ja

nee

Beroep: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
De hond zal max. ……… uren per dag alleen zijn.
Eigen honden? Ras? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u ervaring met honden? ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Andere huisdieren (kat, kip, konijn,…)? .………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Is bereid de hond mee te nemen op vakantie: ja

nee

Appartement+verdiep: ……. Huis/villa:
Tuin: ja nee

Koer: ja nee

Afgesloten: ja nee

Buitenruimte: ca ………m²

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

Website: www.hachiko.org - Email: info@hachiko.org
Reknr BE96 0681 0525 2505 – BTWnr BE 0452 360 587

nee

Samenstelling van het gezin:
Volwassenen:

Kind(eren):

Voornaam

Geboortedatum

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
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

minder goed

minder goed

gemiddeld
goed

Handfunctie: zeer goed

gemiddeld

Indien rolstoel: Elektrisch: ja
Stapt met krukken of stokken: ja

gemiddeld

nee - Manueel: ja

slecht
slecht

slecht

minder goed

Kracht/Functie armen: zeer goed
goed

minder goed

slecht
minder goed

minder goed

slecht

nee

nee

Website: www.hachiko.org - Email: info@hachiko.org
Reknr BE96 0681 0525 2505 – BTWnr BE 0452 360 587

slecht

