
 
 
 
 
 
 

 
Heeft/kent u een lieve labrador die op zoek is naar een nieuw adresje? En wilt 
u er zeker van zijn dat hij een leuke, veilige en avontuurlijke toekomst 
tegemoet gaat? Lees dan verder! Wij zijn namelijk dringend op zoek naar 
lieve labradors voor de opleiding tot hulphond en blindengeleidehond. Dat 
betekent voor de hond: een leven lang elke dag op avontuur, veel 
gezelligheid, veel liefde en heel veel aandacht! 
 
Wat is ons wensenlijstje precies:  
 
* Leeftijd: van 10 maanden tot 2,5 jaar. Stamboom zou fijn zijn, maar is geen 
vereiste. Wel moet het een echte labrador zijn, en geen kruising.  

 
* Sociaal naar mens en dier. Honden die blaffen naar andere dieren kunnen wij niet inzetten als hulp-
/geleidehond, maar ook voernijd of angst maakt een hond niet geschikt voor de opleiding. 
 
* Een echte huishond, dus sloopvrij en zindelijk.  
 
* Gewend om aan de riem te lopen. Lijkt vanzelfsprekend, maar 
dat is het niet bij iedereen.  
 
* Gezond. De hond moet vrij zijn van HD, ED en oogproblemen. 
Als dit nog niet bekend is, kunnen wij gezamenlijk de hond laten 
keuren. Dit gebeurt in Dierenkliniek Putten.  
 
* Rustig. Als hulp-/geleidehond moet hij zich netjes gedragen, een hyperactieve hond is niet geschikt. 
 
* Reu of teef maakt niet uit, de honden worden gecastreerd/gesteriliseerd.  
 
Na aankoop komt de hond bij ons in opleiding. Deze opleiding duurt circa 7 maanden. Daarna wordt hij 
geplaatst bij iemand die bij zijn karakter past. Een perfecte match is voor ons heel belangrijk dus er 
wordt echt ontzettend goed gekeken naar de juiste match.  
 

Wij zijn tevens dringend op zoek naar gastgezinnen!  
 
U kunt ons bereiken via de mail: info@vomfalorie.nl of via 06-1221 8202 
 
Wij beantwoorden de e-mails van maandagochtend t/m vrijdagochtend. 

 
 
 
Onze website: www.psychiatrischehulphond.nl 
 

Bij interesse svp foto maken van deze flyer, zodat hij kan 

blijven hangen voor andere kijkers.        

 

http://www.psychiatrischehulphond.nl/?fbclid=IwAR2cp6OirCVVe881HiCT0jTQesFA0If82dQDfuaDXcy6hjfiahbdMnHSRwI

