De reis van de dop
We zijn dit jaar alweer ruim over de 70.000
kilo aan ingezamelde plastic doppen heen.
Dat betekent dat we op weg zijn naar de
basisopleiding van een 4e pup! Benieuwd hoe
het met de eerste pup is?! Hiernaast zie je
een foto van de inmiddels alweer 9 maanden
oude Kine.

Kine is lief en kan al veel. In huis is Kine een
makkelijke hond, vertelt de pleegbaas. ‘Ze
loopt minder achter me aan dan eerst en ze
kan nu twee uur prima alleen zijn.’ Kine is erg
lief voor de kinderen in het gezin (van twaalf
en vijftien jaar oud). Verder doet Kine haar
oefeningen

behoorlijk

goed.

Ze

voert

commando’s zoals “zit”, “af” en “blijf” meestal
netjes uit. Ook kan Kine zonder moeite de trein instappen, zowel de treinen met een lage
instap als die met de twee treden. Ga zo door, Kine!

Door de groei van de actie merken we dat er meer vragen komen naar wat er eigenlijk
gebeurt met de gespaarde dop of wat er achter de schermen bij komt kijken. Dit kort
samenvatten in tekst is best lastig dus hebben we een animatiefilmpje gemaakt dat jullie
natuurlijk naar hartenlust kunnen delen met spaarders uit de omgeving!

De link naar het filmpje is: https://youtu.be/-iqO_Lnq_S8

De geleidehondenbeleving
We kunnen inmiddels spreken over een “tsunami aan doppen” die inzamelpunten op zich
af krijgen. We hebben veel bewondering voor de inzet van alle spaarders. We laten
natuurlijk graag zien waar we het allemaal voor doen. Daarom hebben we de
geleidehondenbeleving in het leven geroepen. Tijdens een bezoek aan ons
opleidingscentrum in Amstelveen loop je samen met de virtuele blindengeleidehond Nova
door hartje Amsterdam. Je ervaart hoe het is om niet te kunnen zien in een wereld die
volledig is ingesteld op ziende mensen. En om blindelings te vertrouwen op een
geleidehond.

Je

maakt

tijdens

dit

bezoek

natuurlijk

ook

kennis

met

een

geleidehondenbaas en de geleidehond. Wil je een keer langskomen? Maak dan een
afspraak via https://www.geleidehond.nl/beleving!

Even voorstellen
Sinds enkele maanden is Claudia werkzaam bij KNGF Geleidehonden voor de
doppenactie. Velen van jullie zullen al eens een mailverkeer met haar hebben gehad
maar ze stelt zich graag nog even voor: ‘Mijn naam is Claudia Laan, geboren en getogen
in Amsterdam en ik woon nu in Uithoorn, dat ligt aan de Amstel. Van jongs af aan ben ik
gek op paarden én honden. Op 25-jarige leeftijd ben ik naar Montana (USA) gegaan om
te werken op een ranch. De weidse omgeving, het cowboy leven en werken met dieren
was een geweldige ervaring. Verder werkte ik een tijdje in de autobranche. Door mijn
liefde voor honden ben ik sinds april dit jaar bij KNGF Geleidehonden begonnen als
vrijwilliger. Ik werd warm onthaald in een organisatie waar de mensen hartelijk en
vriendelijk zijn. Evenals de honden natuurlijk, die je altijd vriendelijk begroeten bij
binnenkomst. Het is fantastisch om hiervan deel uit te maken. Voor de succesvolle
doppenactie hoop ik mijn steentje bij te dragen aan dit geweldige goede doel!’

Cartridges en oude mobieltjes
We krijgen regelmatig de vraag of we ook de oude cartridges en oude mobieltjes komen
ophalen, tegelijk met de doppen. Dit is logistiek niet haalbaar maar gelukkig hebben we
een ander bedrijf die dit voor zijn rekening neemt. Namelijk EEKO, de organisatie die de
mobieltjes en cartridges recyclet. Naast het sparen van de plastic doppen, kunnen er dus
ook lege cartridges en oude mobieltjes voor KNGF Geleidehonden gespaard worden.
Hiervoor zijn we alleen nog op zoek naar enthousiaste bedrijven/organisaties die als
inzamelpunt willen fungeren. Het recyclebedrijf plaatst namelijk alleen inzamelbakken bij
winkels of bedrijven. Voor elke cartridge of telefoon krijgt KNGF Geleidehonden een
vergoeding van Eeko.

Aanmelden inzamelpunt
Is jouw organisatie publiek toegankelijk? En wil je inzamelpunt worden voor KNGF? Of
ken je wellicht een bedrijf dat mee wil doen? Het bedrijf waar je werkt, een winkel in het
dorp of een organisatie in een stad bijvoorbeeld. Elk bedrijf en iedere organisatie kan en
mag meedoen! En kan zich hier; http://eekoinzamel.nl/aanmelden-inzamelpunt/ opgeven.
De inzamelbox wordt geheel gratis gebracht en vol weer opgehaald.

Nog even dit
-

Uit enthousiasme merken we dat er nog te slappe deksels, potjes of andere voorwerpen
van plastic gespaard worden. Omdat andere plasticmaterialen meer grondstoffen
bevatten dan doppen en deksels zorgen deze ervoor dat de kwaliteit van de doppenmix
verminderd. Makkelijk buigzaam plastic smelt anders en verstoort het recycleproces.
Zonde van het sparen, werk en de opbrengst dus.

-

Bij een andere spaaractie heeft er iemand in een naald gegrepen die schijnbaar in de zak
zat. Dit is natuurlijk enorm schrikken en kan nare gevolgen hebben. We willen jullie dan
ook op het hart drukken erg voorzichtig te zijn en bij twijfel of een erg vervuilde zak met
doppen deze liever weg te doen dan risico’s te nemen!

-

We moeten op zoek naar een landelijk verhuurbedrijf waar we een samenwerking mee
kunnen aangaan. We hebben nu ook een verhuurbedrijf alleen deze kan niets extra’s
meer voor ons betekenen. Wat inhoudt dat we wel auto’s kunnen blijven afnemen maar
dat de kosten zullen stijgen met het toenemende aantal ophaalrondes. We zoeken een
landelijke verhuurmaatschappij omdat we graag vaste afspraken maken over
bijvoorbeeld het maximum aantal kilometers, eigen risico bij schade en bovenal
verzekering voor onze trouwe chauffeurs. Uiteraard moeten we ook structureel wagens
ter beschikking kunnen krijgen. We houden jullie op de hoogte.

Hartelijke groet!
Anika Blessing en Claudia Laan

