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Wij

geloven in...
d
 e kracht van mensen en wat zij zelf kunnen doen
‘ samen het mogelijke mogelijk maken’
m
 aatwerk: een assistentiehond die past bij jouw beperkingen en
mogelijkheden
hoogstaande
kwaliteitseisen

l erende mensen
wij spreken van cursisten in plaats van cliënten

g
 elijkwaardige samenwerking tussen instructeur en cursist
d
 e mooie samenwerking tussen mens en hond
d
 e onvoorwaardelijke trouw van een hond
d
 e twee-eenheid van het team, van de opgeleide hond en de cursist
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“Ik kan niet
zonder mijn
assistentiehond
Anita, en zij kan
niet zonder mij”

“Assistentiehond
Willem is mijn 24/7
zorgverlener en rustpunt
en zorgt voor balans
voor het hele gezin”
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Zelf je assistentiehond opleiden
helemaal passend bij jou
internationaal gecertificeerd

Wil je

een gift geven?
Giften zijn bijzonder welkom.
Het fonds van Stichting Bultersmekke Assistancedogs
kan mensen helpen een deel van de kosten van het
programma teamcoaching te betalen.
Meer informatie vind je daarover op onze site.

www.bultersmekke.nl
Gebruik voor je donatie deze QR-code.
Een gift aan
Stichting Bultersmekke Assistancedogs
is aftrekbaar van de belasting.

Wil je daar meer over weten?
Stuur een mail naar: info@stichtingbultersmekke.nl
fotografie: Yvonne Mol

bultersmekke.nl

facebook.com/bultersmekke

@bultersmekke

Wij verzorgen de opleiding van assistentiehonden
voor kinderen, jongeren en volwassenen met...
f ysieke problematiek
a
 utisme

Wij helpen mensen bij het vinden van
bekostiging van ons programma

e pilepsie

via de zorgverzekeraar voor mensen met
fysieke problematiek

a
 uditieve problematiek
p
 sychische problematiek
waaronder PTSS of combinaties

via Wmo en Jeugdwet
via fondsen

Hond
Het vinden van een geschikte hond voor jouw
programma doe je samen met ons.

BMA
Bultersmekke Assistancedogs is de specialist
in teamcoaching. Met ons programma teamcoaching
begeleiden wij mensen om...


de eigen hond



in de thuisomgeving
onder begeleiding van een professionele instructeur
zelf te trainen
tot een internationaal gecertificeerde assistentiehond (hulphond)
die toegang heeft tot publieke ruimten

Wij...

zijn de grootste opleider in Nederland van
assistentiehonden die mensen zelf opleiden

Wij...
h
 ebben zicht op goede fokkers
h
 elpen een passende pup uit het nest te
selecteren
t esten vooraf de hond als je al een hond hebt
h
 elpen, indien van toepassing, bij het vinden
van een passende hond die al wat ouder is

leiden gemiddeld 80 nieuwe teams per jaar op
zijn verantwoordelijk voor 500 actieve teams
werken met 40 instructeurs
h
 ebben 15 jaar ervaring
hebben contracten met alle zorgverzekeraars
zijn partner voor veel gemeenten
zijn geaccrediteerd door Assistance Dogs International,
de wereldwijde organisatie voor het opleiden van assistentiehonden

Bekostiging

Wil je meer
weten over?

Hoe je zelf je assistentiehond kunt opleiden?
Wat de kosten daarvan zijn?
Hoe je in aanmerking kan komen?
Dat kan op verschillende manieren:
bezoek onze website: www.bultersmekke.nl
bel onze mensen van het informatiepunt: 075-6150139
b
 ezoek onze informatiedagen

Vlaanderen
Wij begeleiden ook cursisten in Vlaanderen.
Raadpleeg daarvoor onze website:

www.bultersmekke.nl

Kijk voor data en plaatsen op onze website

stuur een mail met je vragen naar: info@bultersmekke.nl
bezoek onze socials: instagram: @bultersmekke, facebook.com/bultersmekke
b
 ekijk de films die gemaakt zijn over onze teams op onze website
v raag via mail het digitale boekje aan met ervaringen van onze cursisten zoals
eerder gepubliceerd op onze facebookpagina. We sturen je het gratis toe.

