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Anky van Grunsven opent deuren voor Hulphond Nederland
Waar de deuren zelden opengaan voor het grote publiek waren op vrijdag 16 mei 150
gasten van Hulphond Nederland welkom op het Anky Education Center in Erp van
gastvrouw Anky van Grunsven, ambassadeur van de stichting. Vele nationale en
internationale talenten hebben reeds hun weg naar deze locatie gevonden en zagen hier
hun wensen op dressuurgebied in vervulling gaan.
De middag stond in het teken van waardering en erkenning voor de mensen die de
stichting steunen.
In het verlengde van het 30-jarig jubileum van Hulphond Nederland riep de stichting
eerder dit jaar mensen en organisaties op dit met haar te vieren door zoveel mogelijk
fondsenwervende evenementen te organiseren. Aanleiding voor Anky van Grunsven om
haar landgoed voor een Hulphond evenement ter beschikking te stellen.
“Het was voor mij snel besloten om de deuren thuis te openen voor Hulphond. Het is
prachtig om te zien wat de hulphonden voor hun baasjes doen en betekenen. Ik ben blij
Hulphond Nederland op deze manier te kunnen helpen en ik zal me met veel energie
blijven inzetten om dit mooie doel te vertegenwoordigen”, aldus Anky van Grunsven.
De Club van 500, bestaande uit de top van het bedrijfsleven en invloedrijke mensen
kregen een gevarieerd en volledig gesponsord programma aangeboden. Hoofdsponsors
Royal Canin, Athlon Car Lease en Sandd namen alle kosten voor hun rekening. Anita
Witzier, ook ambassadeur van de stichting nam de gasten mee in een update van het
werk van de stichting. De gasten konden via diverse workshops zelf zien en ervaren wat
een hulphond betekent en doet voor mensen met een medische of therapeutische
behoefte.
Anky van Grunsven sloot de middag af in de dressuurbak met een bijzondere workshop
waarin zij vertelde over de overeenkomsten tussen het trainen van paarden en
hulphonden. Aansluitend werden de gasten getrakteerd op een speciaal voor de
gelegenheid uitgevoerde kuur door Anky.
De gasten werden deze middag vergezeld door de ambassadeurs van Hulphond
Nederland, te weten Frits Wester, Frank van den Wall Bake, Peter van Uhm, Monique
Heijn, Anouk Smulders, Anky van Grunsven en Anita Witzier.
Hulphond Nederland
Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van
hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. Vanuit haar 30-jarige
expertise in het opleiden en plaatsen van hulphonden heeft de stichting geleerd dat
honden veel meer kunnen dan men denkt. De stichting leert honden 70 vaardigheden om
mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn
mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren
met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van down.

De stichting plaatste in 2012 als eerste in Nederland een PTSS-hulphond bij een veteraan
met een Post Traumatisch Stress Syndroom en heeft in de afgelopen 2 jaar ruim 400
jongeren met eigen kindertherapeuten met succes geholpen.
Doel: het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor (re-)integratie
in de samenleving wordt bevorderd.
Anky van Grunsven
Anky begon met paardrijden op zesjarige leeftijd op haar eerste Shetlandpony en vanaf
haar zevende jaar ging ze wedstrijden rijden. Als schoolverlater besloot Anky om
professioneel te gaan rijden. In 1990 werd ze voor het eerst Nederlands
dressuurkampioen met haar paard Bonfire. In de jaren daarna veroverde dit duo in totaal
negenmaal de nationale dressuurtitel. In 1994 werd Anky in Den Haag wereldkampioene
op het onderdeel kuur op muziek. Ze won zeven keer de Wereldbekerfinale, waarvan
vijfmaal met Bonfire en nog tweemaal met Keltec Salinero. In maart 2013 reed Salinero
zijn laatste kuur tijdens Indoor Brabant in Den Bosch. Tijdens dit laatste optreden voor
zijn pensioen werd Salinero live begeleid door Wibi Soerjadi.
Club van 500
De Club van 500 is een club voor particulieren die vriendschap sluiten met Hulphond
Nederland. Met een jaarlijkse bijdrage vanaf €500,- wordt men lid van deze
vriendengroep. Eén keer per jaar komt de Club van 500 op locatie bij elkaar voor een
bijzonder evenement, om te netwerken en om een update te krijgen over de
werkzaamheden van de stichting. Alle ambassadeurs zijn lid van de Club van 500, dit
zijn: Frits Wester, Frank van den Wall Bake, Peter van Uhm, Monique Heijn, Anouk
Smulders, Anky van Grunsven en Anita Witzier.
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