
Walk for Veterans 

 
500 kilometer lopen en fietsen om de opleiding en plaatsing van een 
Veteranenhond mogelijk te maken: je moet het maar kunnen!  

 
Maarten Leusink (Soldaat bij het Korps Nationale Reserve) nam het initiatief. 

Stichting KPPR nam de handdoek op en organiseert van 6 tot en met 11 oktober 
samen met een vrijwilligersteam een unieke sponsorwandeltocht. De route van 
de ‘Walk for Veterans’ volgt het Pieterpad, waarbij Maarten zelf het hele traject 

per fiets en te voet gaat afleggen. Deelnemers kunnen zich inschrijven om 
etappes mee te lopen, waarbij een sponsorbijdrage van € 10,- per persoon per 

kilometer wordt verlangd. Met deze sponsoropbrengst wordt de training en 
plaatsing van een Veteranenhond mogelijk gemaakt.  
 

Veteranenhonden zijn gecertificeerde PTSS-hulphonden die hun baas helpen om 
te gaan met stress die het gevolg is van traumatische ervaringen. De inzet van 

deze hulphonden in Nederland is vrij nieuw, maar de resultaten zijn verrassend. 
Behalve dat de hond als buddy 24x7 aandacht geeft aan zijn baas, kan hij onder 

meer de eerste signalen van een nachtmerrie waarnemen. Door zijn baas wakker 
te maken stopt de nachtmerrie of herbeleving. Veteranen die eerder geïsoleerd 
waren geraakt, leren samen met hun hond weer deel te nemen aan het 

maatschappelijke verkeer. Op dit moment zijn er een tiental PTSS-hulphonden 
geplaatst bij veteranen in Nederland. Het streven is om in 2014 tien nieuwe 

PTSS-honden te trainen en te plaatsen. Het traject van puppy tot hulphond duurt 
ca. 2 jaar en kost €21.000,-.  
 

Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, beveelt de Walk for 
Veterans van harte aan. "Jezelf laten sponsoren en wandelen om iets te 

betekenen voor veteranen: dat is verrijkend”, zegt hij. Zijn voorganger, generaal 
b.d. Peter van Uhm, is ambassadeur van de Veteranenhond en voedt samen met 
zijn vrouw een puppy op die getraind zal worden als hulphond.  

Burgers, veteranen én militairen worden uitgenodigd om zich via 

www.walk4veterans.nl aan te melden om van 6 t/m 11 oktober 2014 één of 

meer etappes van het Pieterpad mee te komen wandelen. Zo zorgen we samen 

dat de kwaliteit van het leven van getraumatiseerde veteranen drastisch wordt 

verbeterd! 


