
Dit is mijn speciale jas. 
Mijn begeleidingshondenjas. Als ik 
die aan heb, weet ik dat ik aan het 
werk ben. En mijn baasjes moet 
helpen. Andere mensen mogen 
mij dan ook niet aaien. 
Dat staat op mijn jas. 

Kijk, hier loop ik met Ilse. Vroeger vond ze mij 
heel eng. Ze was zo bang voor honden dat ze 
een  blokje omliep als er iemand met een hond 
aankwam. Samen hebben we geoefend. Eerst 
ging ik in een speciaal hok, een bench heet 
dat. Zo kon Ilse aan mij wennen. Later gingen 
we samen spelen en zelfs boodschappen doen. 
Ilse neemt dan een clickapparaatje mee. Als ze 
daarmee een klikgeluidje maakt, weet ik dat ik 
goed op haar moet letten.

Hallo, ik ben Indy, 

de begeleidingshond van Bram die MCDD heeft. Ik help 
hem met alles wat hij moeilijk vindt om alleen te doen. 
Zoals boodschappen of alleen naar buiten gaan. Ik ben 
dan zijn maatje. Als Bram naar school gaat, ga ik ook 
naar school. Naar de school waar de moeder van Bram 
werkt. Zij werkt op een speciale school. Op de school 
van Bram help ik ook andere kinderen. Ik zal jullie 
laten zien wat ik daar allemaal doe. 
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De kinderen op school mogen mij om beurten 
borstelen en water geven. Zo leren ze goed 
voor mij te zorgen. En ze leren hoe ze aan mij 
kunnen zien of ik het fijn vind wat ze doen. 
Kijk eens hoe ik geniet van mijn borstelbeurt!

Hallo, ik ben Indy, 

Kinderen op school lezen mij ook voor. 
Kijk maar hoe dat gaat. Ik hou er wel van 
als er tegen mij wordt gekletst. 
En blijf lekker op mijn kleedje liggen.

Soms mag ik ook spelen met de kinderen op school. Met 
de bal bijvoorbeeld. Die vang ik dan in de lucht. Goed hè! 
En ik ben ook heel goed in het bakjesspel. Met mijn neus 
ruik ik onder welk bakje een snoepje ligt. Met mijn poot 
en bek til ik dat bakje dan op. En dan… mmmmmm! 

Begeleidingshond Indy werkt op 
de afdeling praktijkonderwijs 
van het Bonhoeffercollege in 

Enschede. Op www.youtube.com 
zoeken op begeleidingshond Indy.


