Vom Falorie

Sponsors gezocht
Wij vragen ons af of u ons financieel wilt steunen bij de opleiding van de Psychiatrische Hulphond.Dat is een nieuw soort
hulphond in Nederland, en deze is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld bang zijn op straat. Meestal is dat ten gevolge
van een trauma. Soms is het trauma zo heftig geweest dat ze niet alleen meer op straat durven lopen. Enkel met behulp
van een vertrouwd persoon naast zich durven ze zich buitenshuis te begeven. Dit houdt dus in dat deze persoon mee
moet om boodschappen te halen, mee moet naar de huisarts, de therapeut, familiebezoek, en allerlei andere
situaties.Dat is natuurlijk veel gevraagd van een medemens. Vaak voelen deze getraumatiseerde mensen zich bezwaard
om constant hulp te vragen, en blijven daardoor zoveel mogelijk binnenshuis zitten.Er is echter nog een mogelijkheid! En
dat is de hulp van een hond. Een maatje die 24 uur per dag bij je is, en die overal mee naar toe mag.Een Psychiatrische
Hulphond is zo&rsquo;n hond. Hij is geheel opgeleidt om deze persoon te begeleiden. Maakt u zich zorgen over de
veiligheid van de hond? Wees gerust, de veiligheid en de kwaliteit van de hond zijn toekomst staat in zeer hoog vaandel.
Daar wordt uitgebreidt naar gekeken alvorens wij beginnen met het zoeken en opleiden van een hond. De door ons
getrainde hulphonden zijn de dikste maatjes van onze clienten, en zijn vaak onafscheidelijk. De honden die wij hebben
opgeleidt hebben een enorm verschil gemaakt in het leven van onze clienten. Het medicijn gebruik is in 90 procent van
de gevallen drastisch verminderd, en ook het aantal opnames in een psychiatrisch ziekenhuis is sterk verminderd tot
geheel gestopt. Allen durven weer zelfstandig de straat op (met hond uiteraard), zijn weer begonnen met werken of
durven voor het eerst zelfstandig te wonen! Wat met jarenlange therapie niet lukte, maar onze hulphonden juist wel
mogelijk!Het probleem is echter dat de honden erg duur zijn, en vaak niet te betalen door de clienten. In alle gevallen
moest er intensief naar sponsors worden gezocht, en maar een klein aantal van de vele die een aanvraag deden,
hadden het geluk het bedrag bij elkaar te krijgen. Het gaat hier om een bedrag van minimaal 8.500,- euro, waarvoor de
hond een jaar in opleiding zit. Wilt u ons meehelpen om de opleiding van deze honden te bekostigen? Of heeft u ideeen
hoe wij deze bedragen bij elkaar kunnen krijgen voor onze clienten? We zouden er ontzettend mee geholpen zijn! Wilt u
meer weten over de Psychiatrische Hulphond? Bezoek dan onze website:www.psychiatrischehulphond.nl Binnenkort
zullen er nog enkele &lsquo;Toen en nu&rsquo; verhalen verschijnen. U kunt ons bereiken via: info@vomfalorie.com of
bel naar 06 5381 2490 / 06 1221 8202U kunt ook (anoniem) doneren via: http://www.dreamordonate.nl/1455psychiatrische-hulphonden
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