Wat we voor jou
kunnen betekenen:
1. Samen verkennen en bepalen we wat de
beste oplossing voor jouw cliënt is. We
bieden hierin twee opties; overname van
het dier met tijdelijke plaatsing
in een gastgezin en begeleiding en
ondersteuning van de cliënt en het dier
binnen jouw organisatie.
2. We ontzorgen jou als hulpverlener door de
belemmering die het dier vormt weg te
nemen, zodat jij effectief verder kan
werken aan herstel met jouw cliënt.

Het beste
gunnen voor
cliënt en dier

3. De wetenschap dat het dier op een veilige
plek is waar het goed verzorgd wordt,
biedt jouw cliënt vertrouwen en creeërt
daarmee ruimte om de volledige aandacht
op zijn of haar herstel te kunnen richten.
4. Jij en jouw cliënt worden regelmatig op
de hoogte gehouden over het welzijn van
en de ontwikkelingen rondom het dier.
Deze tussentijdse updates geven jouw
cliënt vaak een extra motivatie om de
huidige problematiek aan te pakken.
5. Door samen te werken en aandacht te
hebben voor het belang van het huisdier
voor cliënten, zullen zij sneller bereid zijn
een hulpverleningstraject met jou aan te
gaan.

Hulplijn
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Ben je professioneel hulpverlener en
heb je te maken met een cliënt bij wie
het huisdier een belemmering vormt
binnen het hulpverleningstraject?
Dan kan Mendoo helpen door jouw cliënt
een tijdelijke oplossing te bieden voor
het dier, zodat jullie samen verder kunnen werken aan herstel.

Mens en dier samen naar herstel 

Een hulpverlener vertelt:

Hoe werkt het in
de praktijk?
Ben je werkzaam op een locatie waar huisdieren, samen met cliënten, welkom zijn?
En heb je op dit moment een casus waarbij
een huisdier betrokken is?
Meld deze casus dan bij ons aan en wij zullen
jou en je cliënt praktisch ondersteunen bij
alle diergerelateerde zaken.
Denk hierbij aan:
• het bieden van kennis en expertise over het
welzijn van het betreffende dier.
• toegang tot medische zorg voor het dier.
• het leveren van een pakket met
basisbenodigd-heden, zoals een mand,
riem en kattenbak.
• toegang tot diergedragstherapie wanneer
de situatie erom vraagt.
• het bieden van een luisterend
oor wanneer dat nodig is.

Casus aanmelden
Is het op jouw locatie (nog) niet mogelijk
voor cliënten om hun huisdier mee te
nemen? En zijn jullie op zoek naar een
oplossing voor het huisdier, zodat jouw
cliënt kan starten met het hulpverleningstraject?
Meld de casus dan aan via de knop
‘Hulpverlener’ op www.mendoo.nl, via
info@mendoo.nl of 06-40261435 (op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).
Wij zullen het huisdier, na het doorlopen
van een aantal stappen, dan tijdelijk
onderbrengen bij een gastgezin. Hier kan
het dier herstellen en tot rust komen. De
opvangperiode hangt af van de duur van het
hulpverleningstraject van jouw cliënt, maar
duurt gemiddeld drie tot twaalf maanden.

“Het is zo fijn dat er een initiatief
bestaat als Mendoo. Ik heb dit
ook gedeeld met mijn andere
collega’s binnen de GGZ. Ik
heb inmiddels over meerdere
casussen contact gehad met
het team van Mendoo en ben
elke keer goed, praktisch en
snel geholpen. Voor mijn cliënt
betekende de opvang van haar
dier ontzettend veel, het droeg
echt positief bij aan het verloop
van haar eigen traject.”

Laat op jouw locatie
ook dieren toe
Mendoo werkt samen met een aantal
hulpverleningsorganisaties in Nederland
waar huisdieren samen met cliënten
welkom zijn. Deze samenwerking is
uniek en zeer waardevol omdat op deze
manier het welzijn van zowel mens als
dier gewaarborgd wordt.
Ben jij van mening dat er ook binnen
jouw organisatie cliënten met huisdieren
welkom zouden moeten zijn? Neem dan
contact met ons op via 06-40772537 of
info@mendoo.nl. We gaan graag met je in
gesprek over de mogelijkheden.
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