
 

 

 

Stichting Hulphond in de klas 

Door Robin uit U2 

 

Op vrijdag 7 februari kwamen er twee gehandicapte mensen met hun eigen hulphond naar het HLZ. 

Het waren Marcel de Korte met zijn PTSS-hulphond Funky en Erna Aarsen met haar ADL-hulphond 

Kaiko. Zij kwamen onze klas vertellen over Stichting hulphond, op welke verschillende manieren een 

hulphond iemand kan helpen en wat een hulphond voor hen betekende. Zij kwamen dit doen omdat 

onze school, het HLZ elk jaar een goed doel steunt. Elk goed doel wordt uitgelegd en besproken, 

zodat de leerlingen goed weten voor wat ze nou precies geld ophalen en wat er dan met dat geld 

gebeurt. Dit jaar hebben we dus Stichting Hulphond als goed doel, en daarom kwamen Erna en 

Marcel dus vertellen over Stichting Hulphond.   

 

Marcel de Korte was 40 jaar lang politieagent tot hij in 2013 

merkte dat hij steeds meer enge beelden die hij in zijn 

loopbaan had meegemaakt door zijn hoofd bleven zweven. 

Hij bleek een posttraumatische stressstoornis te hebben. Hij 

kwam terecht bij stichting hulphond, en daar werd hij aan 

Funky voorgesteld. Funky is een PTSS-hulphond. Marcel 

vertelde dat als je hem een jaar geleden had gevraagd om 

voor een klas wildvreemden kinderen te gaan presenteren, 

dat hij dan had gezegd: ‘Ja, ik ben niet gek. Voor 

hetzelfdegeld vallen ze me nog aan!’ Dat hij dat nu wel 

durfde, kwam door Funky. Funky merkte wanneer Marcel zenuwachtig werd. Als hij dat merkte 

kalmeerde hij Marcel door met zijn snuit tegen zijn benen te duwen. 

 

 



 

 

 

De tweede persoon die ons over Stichting Hulphond ging vertellen was 

Erna Aarsen. Erna was een docent op een school in Haarlem. Totdat 

het bleek dat ze leed onder sclerodermie, een bindweefselziekte. Bij 

deze ziekte verstijft je bindweefsel langzaam. Je kan je steeds minder 

bewegen. Door deze ziekte belandde Erna in een rolstoel en verloor 

ze een stuk van haar rechterwijsvinger. Kaiko was al haar vijfde ADL-

hulphond. Erna vertelde dat Kaiko haar hielp met alles wat ze niet kon 

zoals: ‘S nachts omdraaien, een cellofaantje van een rietje afhalen of 

de was uit de wasmachine halen. Zonder Kaiko was ze altijd afhankelijk van anderen mensen. Ze 

zij: ‘Kaiko is mijn butler, ADL-er, verpleegkundige en maatje. Maar boven alles is hij mijn vrijheid.’ 

 

Erna liet ook een filmpje zien over wat Kaiko allemaal doet in een dag als ADL-hulphond, en ze liet 

ook een paar van Kaiko’s vaardigheden en commando's zien. Zoals een dop opendraaien of iets van 

de grond oprapen. Ook liet ze zien hoe Kaiko haar hielp met het injecteren van medicijnen door met 

zijn neus tegen de spuit aan te drukken. Erna liet Kaiko ook nog een banaan pellen. Ze vertelde, dat 

hij altijd als beloning het bovenste stukje van de banaan kreeg. Niet alleen als beloning, maar ook 

omdat hij soms wel een beetje had gekwijld aan dat stukje. Ze zei: ‘Ik ben niet vies van hem, maar 

soms is dat toch wel een beetje te slijmerig voor mij.’     

 

Wat ik goed vond aan deze presentatie was dat we echt heel goed werden geïnformeerd over 

Stichting Hulphond. Onze klas heeft heel erg veel bijgeleerd over hulphonden, en we waren achteraf 

ook heel enthousiast over Stichting Hulphond. Dus het doel van de school om ons te informeren en 

enthousiast te maken om geld in te zamelen is zeker gelukt.  

Alleen, toen ik naar de website van Stichting Hulphond ging, ontdekte ik dat Stichting Hulphond ook 

werkt met therapie paarden. Dat vond ik ook best bijzonder, dus ik vond dat ze dat er ook wel even 

bij hadden kunnen vertellen. Dat had de presentatie nog interessanter gemaakt.  



 

 

 

Wat ik heb geleerd van deze presentatie is dat gehandicapte mensen er niet altijd er zo uitzien als je 

normaal gesproken zou denken. Marcel bijvoorbeeld, was een normale man, pas als je goed oplette 

zag je dat hij steeds verschrikt om zich heen keek. Ik heb van deze presentatie ook geleerd hoe 

belangrijk en fijn zo’n hulphond kan zijn voor iemand, in plaats van allemaal verschillende mensen 

die je moeten helpen. Stel je voor! Één hulpverlener pelt een banaan voor je, je moet de 

verpleegkundige bellen al je je medicijnen in wilt doen en je hebt weer iemand anders nodig om je 

jas uit te doen. Dat hoeft allemaal niet als je een hulphond hebt. 

 

Het is zeker een aanrader om je eens te verdiepen in een leven van een ander. Dan besef je weer 

hoe belangrijk dingen eigenlijk zijn waar je nu geen aandacht voor hebt. 

Ik ben zeker van plan om mijn best te doen om geld in te zamelen voor Stichting Hulphond, omdat ik 

door deze presentatie weet hoe belangrijk zo’n hulphond kan zijn.   

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 


