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Vragen bij de oprichting 

• Hoe verhogen we adoptiekansen van asielhonden ?  

• Hoe verbeteren we de levenskwaliteit tijdens 
asielverblijf ?  

• Hoe sensibiliseren we het publiek ?  

• Hoe betrekken we jeugd ?  

• Kunnen asielhonden getraind worden tot 
therapiehond in een aanvaardbare tijdspanne ?  



Identiteit A.R.K. Project vzw 

• Opgericht in 05/04/2013 onder het statuut van 
vzw 
– Asielhonden Rehabiliteren met behulp van 

elementaire Kynologie - Project 

• Bestuur telt 6 personen 
– Ieder bestuurslid heeft een statutaire – en een 

organisatorische verantwoordelijkheid 

• Medewerkers (vrijwilligers en leden) 
– Worden gescreend op competenties.  

– Komen in een specifiek milieu (therapie met dieren) 



Identiteit A.R.K. Project vzw 

• 4 afdelingen 
– Opleidingen (cursussen, workshops,…) 
– Hondenschool (voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar) 

• Gehoorzaamheid 
• Wandelsport 

– Wandeltherapie 
– Urban Obedience 

• Hondencoaching 
• Urban Mushing 

– Therapie met honden 
• Animal assisted activity (recreationele bezigheid voor ouderen en kinderen) (A.A.A.) 
• Animal assisted therapy (doelgerichte interventie naar kinderen) (A.A.T.) 
• Animal assisted learning (leermethodieken van kinderen verbeteren) (A.A.L.) 

– Jeugdwerking  
• Ontspanning voor jeugd als jeugdbeweging 
• Training van honden door jeugd (bv. puppytrainer) 
• Recreatie in vorm van A.A.T. 
• Jeugdkamp (zomer 2014 !) 

 



Waar staan we vandaag ?  

• Erkend dierenasiel voor honden door de F.O.D. 
Dierenwelzijn 

• Strikte screeningsprocedure en follow-up ontwikkeld 
voor gedragsbepaling van “nieuwe” honden 

• Systemen en procedures klaar om nieuwe honden op 
te nemen in opleiding (gastgezinnen echter dringend 
nodig !) 

• Twee ex- mishandelde honden in opleiding A.A.T. 

• Verwelkomen vrijwilligers, leden, helpende krachten 
voor de verdere uitbouw van het netwerk 

 

 

 



Waar willen we naar toe?  

• Kwaliteitshandboek ter beschikking stellen voor 
verenigingen die met asiel –en zwerfdieren 
werken 
– Malafide organisaties uitschakelen 

• Conceptualiseren van het begrip dierenasiel 
– Wat is het potentieel van een dierenasiel? Is het 

plafond bereikt? 

• Erkenning van de therapydog in (inter)nationale 
wetgeving. 
– Overschakelen van Herkenning naar Erkenning 

 

 

 

 

 



Meer info nodig ?  

• Bezoek onze website www.project-ark.com 

• Neem contact op info@project-ark.com 

• Zo dadelijk ter beschikking  

 

 

 

Kazan  
Shar-pei x Mechelse Herder 

Reu -4 jaar 
Werd mishandeld 

Woozy 
Tervuerense Herder 

Reu -1 jaar 
Werd mishandeld 
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