
Julia met oppashond Romeo
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direct aangemeld en was een van de eersten. 
Ik ben enorm blij met deze perfecte oplossing.’ 
Julia glundert als ze vertelt over haar oppas-
hondje Romeo. ‘Het klikte meteen en ik kijk er 
enorm naar uit als ik hem mag ophalen. Ik heb 
een goede band met het baasje en er is 
wederzijds vertrouwen.’ Julia knuffelt Romeo en 
kletst heel lief tegen hem. ‘Hij gaat en staat 
waar ik ben, omdat ik hem zo verwen.’ Ze is 
enorm te spreken over de stichting. ‘Ik heb 
goed contact met ze en ze bellen om te 
horen hoe het met mij gaat. Ik kan het 
iedereen aanraden’. 

‘De aanmeldingen van oopoehs 
die willen oppassen, gaat erg 
goed. Maar onze focus ligt nu 
op de hondenbezitters. Want 
zonder hond kan ik natuurlijk 
geen match maken,’ lacht Brecht. 
Ze doet dan ook een oproep 
aan hondeneigenaren om zich 
op te geven als ze een goede en 
vertrouwde opvang zoeken voor 
hun hond en tevens een senior 
wil laten meegenieten van hun 
hond. ‘Want geloof me, de hond 
krijgt werkelijk alle aandacht die 
hij nodig heeft.’

KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
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Brecht van der Meulen is projectleider bij 
OOPOEH in Amstelveen. Haar functie als 
matchmaker houdt in dat zij de juiste hond 
en ‘oopoeh’ bij elkaar zoekt. ‘Ik screen de 
profielen van nieuwe oopoeh’s. En als deze 
aangeeft nog nooit een hond te hebben 
gehad en het spannend te vinden. Dan maak 
ik hier een notitie van en kies hier dan het 
juiste baasje voor. Daarnaast houden we 
gedurende het jaar nauw contact met zowel 
het baasje als de oopoeh en ondersteunen 
waar nodig.’

Stichting OOPOEH is 7 jaar geleden 
opgericht en zit inmiddels in heel Nederland 
met een hoofdkantoor in Amsterdam. Middels 
subsidie van Gemeente Amstelveen en een 
fonds van Zorg en Zekerheid kon de stichting 
haar werkzaamheden ook uitbreiden naar 
Amstelveen. Brecht: ‘Dankzij de subsidie 
kunnen we integreren in de sociale infra-
structuur die er reeds is. Onder andere door 
middel van onze samenwerking met 
welzijnsorganisatie Participe worden we 
zichtbaar in Amstelveen en kunnen zo 
meer oopoehs en honden werven. Ook 
kunnen wij mooie uitjes organiseren voor de 
Amstelveense oopoehs, evenals voor 
55-plussers die nog geen oopoeh zijn.’ 

Win-winsituatie
De enthousiaste Brecht legt uit hoe het in zijn 
werk gaat: ‘Wij koppelen al dan niet een-
zame ouderen aan hondenbaasjes die een 
lieve oppas zoeken voor hun hond. Het is een 
win-winsituatie. Een baasje wil een zorgzame 
oppas voor de hond. De oppashond krijgt de 
zorg en liefde die hij nodig heeft. En de 
senioren genieten van het gezelschap van 
een vaste oppashond en baasje uit de buurt. 
Je ziet ze echt opleven.’ 

Gratis voor oopoehs
‘Het zijn van een oopoeh, ofwel oppas voor 
de hond, biedt voor senioren veel voordelen’, 
vertelt Brecht. ‘Men bepaalt zelf wanneer en 
hoe vaak men de hond gezelschap wil 
houden. Daarnaast is het goed voor de 
gezondheid, aangezien men in beweging is 
met een hond en in de buitenlucht. Waar men 
ook meer sociale contacten krijgt, dankzij de 
wandelingen met de hond. Kortom een hond 
brengt veel plezier en geluksgevoel en tevens 
een zinvolle besteding van de dag.’ Brecht 
benadrukt dat dit alles geheel vrijblijvend is 
en de oopoeh nergens voor hoeft te betalen. 
‘Voor de hondenbaasjes geldt dat ze 
eenmalig 50,- inschrijfkosten betalen en 
vervolgens 15,- per maand voor een lieve, 
betrokken en ervaren oppas voor hun hond.’

Eenzaamheid bestrijden
Brecht vertelt dat de gezondheid van haar 
vader niet optimaal is en hij daarom niet vast 
kan zitten aan een nieuwe hond. ‘Hij miste 
het gezelschap van een hond ontzettend en 
is nu sinds 2 jaar oopoeh. Ik heb met eigen 
ogen gezien wat het voor hem deed. En om 
die reden ben ik gaan solliciteren en haal 
ik enorm veel plezier uit mijn werk als 
matchmaker bij Stichting OOPOEH.’
Zij zet zich voor 100% in voor het doel van 
OOPOEH om het welzijn van ouderen te 
verbeteren en de eenzaamheid te bestrijden. 
‘Ik gun de senioren van harte het plezier van 
een hond en de baasjes een goede oppas.’

Oopoeh Julia
Een oopoeh van het eerste uur is Julia. Zij is 
inmiddels al 7 jaar de vaste oppas van hondje 
Romeo. ‘Van vooraf aan beginnen met een pup 
zag ik niet zitten. Een vriendin wees me op dit 
prachtige initiatief van OOPOEH. Ik heb me 
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PLAATSGENOTEN OOPOEH

DE PERFECTE MATCH 
VOOR HOND EN OPPAS
Goed nieuws voor hondenbezitters én hondenliefhebbers: Stichting OOPOEH is vanaf nu 
ook actief in Amstelveen! De stichting zet zich in voor een actiever leven voor senioren en 
een leuker leven voor honden. De naam OOPOEH staat dan ook voor: Opa’s en Oma’s 
Passen Op Een Hond. 

HONDENBEZITTERS 
GEZOCHT 
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