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Kleine ingrepen die zorgen dat dopjes niet geweigerd 
worden: 
- Stickers zo goed mogelijk verwijderen. 
- Piepschuim/karton/rubberen ringen verwijderen. 
- Droogzout in de doppen van medicatie verwijderen. 

Dopjes en deksels worden geweigerd:
- Als ze vies zijn: vol zand, etensresten, schimmel. 
- Wanneer ze groter zijn dan 25 cm doorsnede. 

Belgisch Centrum voor
Geleidehonden vzw
www.geleidehond.be

De dopjesactie in een (noten)dop
Ben je al ooit een blindengeleidehond tegengekomen? 
Ze helpen hun blinde en slechtziende baasjes om zich veilig 
te verplaatsen in het verkeer. Het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden (BCG) geeft hen hiervoor met veel plezier 
een speciale opleiding. Deze opleiding is tijdsintensief en 
dus niet goedkoop. 

Om extra centjes in te zamelen, spaart het BCG dopjes. 
Het principe is heel simpel én iedereen kan helpen. Op het 
werk, op school of thuis, overal zijn er wel plastic dopjes. 
Wij vragen om deze te verzamelen en ze te brengen naar 
één van de vele inzamelpunten in België. Daar pikken we ze 
in grote hoeveelheden op, om ze vervolgens te sorteren. 

De gesorteerde dopjes verkopen wij aan een recyclagebe-
drijf, dat ze versmelt om er duurzaam materiaal van te ma-
ken zoals stoelen of banken. De opbrengst van de dopjes 
gebruiken wij voor de opleiding van onze honden. 
Spaar mee voor een goed doel en voor de natuur!  
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Welke dopjes niet?Welke dopjes wel verzamelen?



Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een  
nationale mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 
blindengeleidehonden opleidt en gratis ter beschikking 
stelt aan personen met een visuele beperking. 

Een geleidehond draagt bij tot de integratie van blinde 
of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond 
geeft hen de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer 
ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen. 

Wij leren de persoon met een visuele beperking   
omgaan met hun geleidehond en verlenen blijvende 
nazorg aan de hond en de geleidehondgebruiker. 

Kan je niet genoeg krijgen van onze dopjesactie?   
Of zoek je een inzamelpunt? Neem dan een kijkje op 
onze website www.dopjesactie.be . 
 

Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden vzw
Sint-Truidersteenweg 309,  
3700 Tongeren 

T. 012 23 43 19

www.geleidehond.be
www.dopjesactie.be

BTW BE0443.005.532
Belfius BE49 0681 0550 1671
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 

Belgisch Centrum voor Geleidehonden 


