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Wat een jaar, ik denk dat ik voor iedereen spreek als we 2020 maar zo snel mogelijk 
moeten vergeten. Waar we in januari nog goede voornemens hadden, zaten we in maart 
met onze handen in het haar. 
We wisten niet wat ons overkwam. Plotseling mochten we niet meer trainen in de instel-
lingen, werden trainingen abrupt afgebroken en konden we enkel op een afstand kijken 
wat er allemaal gebeurde. Hartverscheurend dat de honden in het asiel moesten blijven, 
en pijnlijk dat de gedetineerden geen afscheid konden nemen.

De onzekerheid veranderde snel in daadkracht en veerkracht. We kunnen niet 
bij de pakken neer gaan zitten, we moeten door. De instructeurs schakelden super snel en 
hielpen mee.  Er werden filmpjes gemaakt en er werd werk verzet wat was blijven liggen 
door tijdgebrek. Iedereen ging vol goede moed verder en de schouders werden eronder 
gezet. Vooral werd er met elkaar gekeken naar wat wel kon. Omdenken! Positief blijven. 
Er kwam een Corona protocol, goede gesprekken met de instellingen en we waren trots 
op de asielen omdat zij een zware taak hadden.

Toen we weer mochten starten hebben de instructeurs alles op alles gezet om te gaan
trainen. De instellingen waren super behulpzaam en de asielen deden er alles voor om de
honden te helpen. Machtig mooi om te zien dat je door samen te werken en te verbinden
zulke mooie resultaten kunt zetten.  

Ik ben trots! Trots op alle partners, de instellingen, asielen en alle donateurs. 
En ik ben super trots en ontroerd door jou. Jij bleef ons steunen en ik kan niet onder 
woorden brengen hoe hartverwarmend dat was én is. In dit online magazine laat ik je 
graag zien hoe hard iedereen gewerkt heeft voor zijn of haar toekomst. Zonder jouw 
bijdrage was dit niet gelukt. 

Ontzettend bedankt! Veel leesplezier.

Heel veel liefs,

Betty ook namens Marlies,
onze Dutch Cell Dogs helden, de instructeurs 
en Suzy

Dankjewel De lockdown
Corona, de maatregelen, de lockdown, 
het raakt iedereen in onze samenle-
ving. Helaas ook Dutch Cell Dogs. Wat 
betekent dit voor ons?
Sommige honden waren nog geplaatst
vlak voor de lockdown, deze hadden
geluk. Eindelijk weer een nieuw 
liefdevol thuis. Andere honden hadden 
pech en hebben de gehele lockdown 
nog in het asiel gezeten.
Heftig voor de honden. Zoveel moeite 
gedaan. Wat was het fijn om twee keer 
per week er even uit te zijn. Even weer
hond te zijn. En dan is het uitje in één 
klap weg. 

Een van de trainers, Sjef, zei op het ein-
de van de les tegen zijn hond Ginny.
“Rustig maar Ginny voordat je het 
weet is het weer dinsdag en dan zijn 
we weer samen. Maak je niet druk, ik 
ben er dan voor je. Hij zette de hond 
in de auto en sloot de bench.” Wie had 
kunnen bedenken dat hij zijn
Ginny nooit meer kon zien, dat dit hun
definitieve afscheid zou zijn. 
Samen hadden we zo hard gewerkt en 
dan valt alles in als een kaartenhuis. 

Alles waar je bloed, zweet en tranen 
in had zitten stond op omvallen. Dat is 
zwaar. Nadat we stil hadden gelegen 
mochten we gelukkig weer starten in 
juni. Bijzonder hoeveel moeite de in-
stellingen, en hun begeleiders hadden 
ondernomen. Iedereen deed zijn best 
om ervoor te zorgen dat we konden 
starten en dat onze planning door kon 
gaan. Zodat we toch nog zoveel mo-
gelijk honden en mensen een tweede 
kans konden geven. En wat waren 
we trots op het einde van het jaar. We 
hebben maar liefst 154 honden en 154 
mensen getraind.  Een hele prestatie in 
deze rare tijden.



154 mensen & honden
De coronamaatregelen hebben er helaas voor gezorgd dat een aantal van de trai-
ningen stil gelegd moesten worden. Toch zijn wij super trots op dit resultaat en deze 
kanjers. We hebben maar liefst 154 honden én mensen hebben kunnen helpen in 
2020. We zijn actief geweest in maar liefst 17 instellingen door heel Nederland. 

Hier een aantal van onze kanjers, die dankzij jouw bijdrage het afgelopen jaar  
hebben deelgenomen aan het Dutch Cell Dogs programma. Als de honden een 
oranje pootje hebben dan zoeken ze nog een baasje. Misschien dat jij iemand kent 
die nog op zoek is. 



Een gouden mand

ANGEL
“Het gaat prima, ze begint aardig te
wennen . Ze is superlief voor onze zoon.
Ze begint ook lekker speels te worden
en erg waaks. Ze moet wel wennen aan
alle geluiden, maar tot nu toe zijn we
superblij met onze angel, ons Knorretje.”

MAX
“Het gaat heel goed met hem. Hij lijkt 
iedere dag meer tot rust te komen. Erop
te vertrouwen dat hij het niet alleen
hoeft te doen. Knuffelen vindt hij 
gelukkig nog steeds heerlijk. Van aaien 
krijgt hij geen genoeg. Hij komt heel 
regelmatig een knuffel halen of tegen je 
aan liggen of zitten.”

BO
“Wij ( een gezin van 4 + onze AmStaff
teefje Angel ) hebben Bo op 22 
december 2020 in ons gezin opgenomen. 
Eigenlijk waren we tijdens onze eerste 
kennismaking in het asiel meteen wel 
verkocht door z’n stoere en tegelijkertijd 
lieve uiterlijk samen met z’n kleine hartje 
en zijn enthousiasme.”

We hebben een aantal mooie succesverhalen mogen ontvangen
van honden die door ons zijn getraind en nu een gouden mand hebben gekregen.
Helaas kunnen we niet alle verhalen plaatsen, daarom een kleine compilatie.
Deze verhalen delen we graag met je. Dit is waarom wij het zo fantastisch vinden om 
de honden - met jouw hulp -  te mogen helpen. 

BRAN
“Wij zijn de nieuwe eigenaren van Bran!
En wat zijn wij blij met deze lieve 
doerak. Hij is soms nog een beetje eigen-
wijs, maar met de juiste training gaat hij 
er komen. En dit begin heb jij gemaakt. 
Daar zijn wij super blij mee. Je zult hem 
wel gaan missen, dat beseffen wij ons 
heel goed. Wij gaan goed voor hem zor-
gen en zullen hem de aandacht geven die 
hij verdiend..”

DAISY
“Helaas moesten wij 8 weken wachten
voordat we haar mee naar huis mochten 
nemen, want ze was net gestart
met het Dutch Cell Dog trainingspro-
gramma. Elke week probeerden wij bij
het asiel langs te gaan zodat we Daisy
konden zien en ook haar vooruitgang 
konden ervaren. Daarnaast mochten 
we nog een training bijwonen op de bui-
tenplaats van de gevangenis waar Daisy 
werd getraind. Toen zijn wij helemaal 
verliefd geworden op Daisy, wat een lieve 
en sociale hond en wat kan ze goed luis-
teren!”

JENTA
“Ik heb het hier erg naar mijn zin en
heb al vele hondenvrienden gevonden,
waar ik heerlijk mee kan rennen en 
ravotten…. Ook ben ik erg blij met mijn 
baasjes en ik volg ze overal. Soms blijf ik 
even alleen thuis en dat gaat ook als
super goed! Van jou heb ik veel geleerd 
zeggen mijn baasjes, ik ga daarom hier 
ook nog op cursus bij de hondenschool 
om nog veel meer dingen te leren.”



De trainer aan het woord Dagboekfragmenten

J. en Luca
“Ik vind honden leuk, dus wilde ik graag
helpen. Daarnaast kan ik zo mezelf en mijn
begeleiders bewijzen dat ik klaar ben om
verantwoordelijkheden te dragen. Dan heb
ik het over dingen als op tijd komen, altijd
aanwezig zijn (ook al is het slecht weer) en
tips aannemen en hiervan leren. Ik wil hem
niet laten zitten, dus zorg ik dat ik er ben.”

M. en Diesel
“Ik heb mijn familie en vrienden veel pijn
gedaan. Toen ik als jonge jongen gearresteerd 
werd zag ik dat niet. Voor mijn gevoel
kon ik alleen maar professioneel crimineel
worden in de toekomst. Nu is dat anders.
Ik zie en begrijp wat ik mijn familie heb
aangedaan. Door Bella leer ik dat ook als je
minder de aandacht vraagt, je respect kan
krijgen van anderen.”

Wil je meer verhalen van onze trainers lezen?
Op onze website plaatsen we regelmatig wat het Dutch Cell Dogs programma doet 
met onze trainers. Ben jij benieuwd naar meer verhalen van afgelopen jaar? Kijk op 
onze nieuwspagina om meer van deze verhalen te lezen.

Niet alleen hebben we succesverhalen van onze honden. Zoals je weet helpen we 
ook gedetineerden met ons programma. Zij trainen de honden en dit heeft een 
positieve impact! Iedere gedetineerde houdt een dagboekje bij en uiteraard zjin 
er gesprekken met de instructeurs en de gedetineerden. Hieronder twee kleine 
verhaaltjes uitgelicht.

Lees hieronder een paar mooie fragmenten uit deze dagboekjes. Ben jij benieuwd 
naar meer verhalen van afgelopen jaar? Kijk op onze nieuwspagina om meer van 
deze verhalen te lezen.

http://https://dutchcelldogs.nl/actueel-nieuws/


Iedere donatie helpt
Het werken met de honden en trainers is enorm van belang. Door samen met ons 
te trainen bereiden wij hen voor op een nieuwe toekomst. Iedere donatie helpt 
daarbij! Zeker omdat wij onze onkosten zo laag mogelijk proberen te houden. Maar 
sommige dingen kosten nu eenmaal geld helaas. Met jouw hulp konden wij o.a. 
deze noodzakelijke materialen aanschaffen. Daar zijn de honden en hun trainers 
heel dankbaar voor. Namens hen... Dank je wel!

* Tuigen
* Korte lijnen
* Lnage lijnen
* Flostouwen
* Trainingskratjes
* Pionnen
* Balletjes
* Clickers
* Trainingstasjes

* Trainingsplatform
* Voerspeelgoed
* Hersenwerk voor de honden
* Winterjasjes voor de honden
* Extra snacks voor de honden
* Honden met darmproblemen 
   speciaal voer en snacks
* Regenjas en winterjas voor de 
   instructeurs



Brief gedetineerde Help ons ook in 2021

Kunnen zij ook in 2021 op jouw hulp 
rekenen?

Help alsjeblieft ook dit jaar honden als 
Ginny en trainer Sjors. Mede door jouw 
steun krijgen zij de kans om samen met 
ons te trainen, en zich voor te bereiden 
op de toekomst. Een nieuwe toekomst, 
zonder tralies. In vrijheid. Vrij bewegen. 
Een liefdevol thuis. Een warme mand of 
een fijne eigen plek om te genieten van 
het nieuwe leven. Zonder angst, zonder 
wantrouwen, zonder pijn. Zij en al die 
anderen verdienen het zo. Iedere dona-
tie, groot of klein, helpt. Al voor 3 euro 
per maand maak je een enorm verschil. 
Geef ze de kans, word donateur.

JA, ik geef een 
kans op een 

toekomst die ze 
verdienen

Klik hier

https://dutchcelldogs.nl/help-mee/word-donateur/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=word_donateur


Bedankt voor jullie tijd, dat waarderen we.
Blijf gezond!
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