
 

 

Kwispelende hulp 
Hachiko verandert levens door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen bij personen met een 
motorische beperking of epilepsie. Een kwispelende metgezel die met veel plezier klaar staat en 
taken voor het baasje opnieuw mogelijk maakt. Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare 
waarde. Hulphonden helpen hun baasje met een motorische beperking door voorwerpen op te 
rapen, deuren te openen en te sluiten, medicatie te brengen, … De aanwezigheid van een meldhond 
stelt een persoon met epilepsie gerust, zeker buitenshuis. Ze bieden hulp na een aanval door een 
alarmknop in te drukken, de persoon wakker te maken of de telefoon of medicatie aan te reiken.  
 
Gratis voor het baasje 
Geen financiële drempel voor de aanvrager van een assistentiehond, ook dat hoort bij de Hachiko-
filosofie. Wij schenken onze kwispelende assistenten zonder vergoeding weg. En dat willen we 
blijven doen. Daarom is elke vorm van steun heel waardevol voor onze vereniging. 
 
Onze investering 
Eén assistentiehond die de opleiding volledig afrondde, geplaatst is en levenslang opgevolgd wordt, 
kost onze vereniging ongeveer 25 000 euro. Jaarlijks koppelen we zo’n 16 honden aan hun nieuwe 
baasje. Dat betekent zo’n 400 000 euro per jaar. Dit bedrag wordt gedragen door giften en 
sponsoring van mensen en bedrijven die net als wij geloven in de onmisbare meerwaarde van onze 
trouwe helpers.  
 
Help jij een pootje? 
Wil je onze vereniging een duwtje in de rug geven door een maandelijkse schenking te doen? Dat 
kan via een doorlopende opdracht. Je ontvangt het GoHachiko-magazine vanaf 20 euro per 
kalenderjaar en een fiscaal attest vanaf 40 euro per kalenderjaar. Interesse? Vul onderstaand 
strookje in en geef het af bij jouw bank.  
 
Alvast een dikke, dankbare poot. 
 
Het Hachiko-team 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

         Graag vanaf ………………….. (datum), op de …………. van elke maand,  

         het bedrag van ………….. euro met de mededeling ‘DLO’ 

         te willen overschrijven van mijn rekeningnummer: ……………………………………………………………. 

         bij (graag de naam van de bank in te vullen) ………………………………………………………………….. 

         op naam van ………………………………………………………………………………………………………… 

                                  ………………………………………………………………………………………………………… 

                                  Postcode ………………………               Gemeente: ……………………………………………. 

        naar rekeningnummer  

        Van vzw Hachiko, Molenstraat 54, 9820 Merelbeke 

        Opgemaakt te ……………………………. op ………………………………. 

        Handtekening 

 

          


