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Hachiko-hulphond van ASSA ABLOY in de spotlights 
 
De assistentiehonden van de Belgische vzw Hachiko worden ingeschakeld om een betere 
levenskwaliteit te bieden aan mensen met een motorische beperking of epilepsie. Dankzij het 
intensieve trainingsprogramma kunnen zij de autonomie en zelfredzaamheid van hun baasje 
bevorderen. Vorig jaar aanvaardde ASSA ABLOY Entrance Systems het peterschap van Hachiko-
assistentiehond in opleiding Willow, een warm en langlopend engagement.  
 
Superlief en leergierig 
Het petehondje van ASSA ABLOY Entrance Systems werd geboren op 24 maart 2019. Françoise 

Dardenne, trainer bij Hachiko: “Dit Golden Retriever-teefje groeide uit tot een superlief en 
leergierig werkertje, al heeft ze wel wat extra tijd nodig om zich te settelen. Momenteel zijn haar 
leeftijdsgenootjes gestart aan hun eindopleiding en worden ze klaargestoomd om volgend voorjaar 
gekoppeld te worden aan hun definitieve baasje. Willows mandje blijft echter nog even bij haar 
gastgezin staan. Ze krijgt nog een medische check-up van de gewrichten en een grondige evaluatie. 
De komende maanden zal Willow wel af en toe meekomen naar het centrum, zodat we haar beter 
kunnen leren kennen en haar alvast een beetje kunnen trainen. Bovendien kunnen we zo een 
inschatting maken welke richting zij later kan uitgaan (assistentiehond, instellingshond, …). Het 
wordt dus nog even afwachten of ze kan deelnemen aan de koppelingsperiode in februari en of ze 
vervolgens haar definitieve baasje zal vinden.” 
 
Hachiko-assistentiehonden 
Hachiko is hét voorbeeld van de band die tussen mens en dier kan bestaan. Sinds het bestaan heeft 
de vereniging in België al meer dan 300 honden aangekocht die de opleiding tot assistentiehond 
gestart zijn. De geraamde kostprijs per afgewerkte en geplaatste assistentiehond bedraagt 
ongeveer 25.000 euro. Omdat Hachiko de honden gratis schenkt aan personen met een beperking, 
moeten steeds de nodige fondsen verzameld worden. En zo kwam vorig jaar ASSA ABLOY Entrance 
Systems in beeld. Meer info over Hachiko op www.hachiko.org. 
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ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor toegangsautomatisering voor een 
efficiënte goederen- en mensenstroom. Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany 
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY. Onze producten en diensten zijn erop 
gericht om te voldoen aan de behoefte van eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en 
duurzame werking.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be 
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