
HELP, JEF IS WEG!

Wie, wat, waar.
Wie kan er een beroep doen op ons? 

 - Politiediensten
 - Brandweer
 - Civiele bescherming
 - Familie van een vermiste
 - Vrienden van een vermiste
 - Rusthuizen
 - Psychiatrische centra 
 -...

Om te zoeken naar vermiste ...

 - Gehandicapten personen
 - Demente personen
 - Verwarde personen
 - Personen met psychische problemen
 - Personen die kampen met zelfmoord
 - Verdwaalde personen/kinderen
 -...

Een zoekactie zal steeds in samenspraak zijn met de 
betrokken diensten. Wij staan echter zelf in voor de 
coördinatie van onze eigen teams zodat we de 
maximale capaciteit uit onze honden kunnen halen.
Doch moeten we realistisch blijven, de slaagkansen 
om een vermiste te vinden zijn zeer gering! Alles is 
afhankelijk van de informatie die we krijgen van 
politie en familie! Hoe kleiner we een zoekgebied 
kunnen maken, hoe meer kans we hebben om de 
vermiste te vinden!
U kan steeds beroep op ons doen, we staan 24 op 24 
uur voor u paraat!
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Helaas raken er op een jaar tientallen mensen 
vermist.  
Mensen die in een bos verdwalen, mensen met een 
handicap, mensen met psychische problemen of 
misschien mensen die bewust van huis weg lopen! 
Voor elke familie is dit een nachtmerrie, niet weten 
waar je familielid is. Wat is er gebeurd? Waar is hij of 
zij? Waarom?
Maar ook voor bijvoorbeeld het verplegend           
personeel van een rust– of ziekenhuis stelt zich      
diezelfde vraag bij een vermissing. Ook zij willen hun 
patiënt zo snel mogelijk terug!

“Wat moeten we nu doen!?”,  is dan een veel 
gestelde vraag!
Natuurlijk zal altijd het plaatselijke politiekorps op 
de hoogte gebracht moeten worden van de situatie! 
Zij zullen in eerste instantie een onderzoek starten 
of het eventueel om een onrustwekkende            
verdwijning gaat. Hierna zullen zij verdere stappen 
ondernemen en indien nodig andere bronnen 
inschakelen zoals brandweer en/of civiele                 
bescherming en/of eventueel een helikopter.

Je kan natuurlijk ook op ons beroep doen! 
Wij beschikken over een aantal gecerti�ceerde 
zoekhonden in onze vereniging met ervaren 
begeleiders die wekelijks een aantal uren op hoog 
niveau voor deze situaties trainen! Het spreekt 
vanzelf dat we, met de inzet van zoekhonden,  veel 
sneller een bepaald gebied kunnen afzoeken dan 
een groep mensen, en zo mogelijk sneller een 
vermiste kunnen terugvinden.
Ook wij zullen steeds politie en/of brandweer op de 
hoogte houden van onze zoekacties zodat iedereen 
snel kan ingrijpen, mocht dit nodig zijn!

We helpen waar we kunnen.
Wij beschikken over een aantal inzetbare 
hond/begeleider teams die gecombineerd kunnen 
worden ingezet bij vermissingen van personen!
Al onze teams zijn opgeleid om zowel naar levende 
als naar overleden personen te zoeken in open 
gebieden als velden, weiden, heide, boomgaarden 
maar ook in bosrijke gebieden. Zelfs in water 
kunnen zij slachto�ers terugvinden!
Wekelijks trainen we in weer en wind op 
verschillende scenarios en disciplines ; we proberen 
dan ook steeds reële situaties na te bootsen! 
Onze voltallige groep bestaat uit uiterst gedreven 
vrijwilligers die steeds paraat staan, mocht er een 
vermissing gemeld worden!  
We beschikken ook over een groot deel eigen 
materialen zoals tenten, portofoons, boot, sonar, 
R.O.V., ...       

Wij willen ons graag even aan u voorstellen.
“Reddingshondenteam Argos” is de trotse naam die 
onze vereniging draagt! Een aantal jaren geleden 
opgericht door een aantal ervaren reddingshon-
dengeleiders ! 
Het gebied waarin we opereren is zowel Belgisch als 
Nederlands Limburg alsook op vraag buiten deze 
grenzen!
Het doel van onze vereniging is het opleiden en 
inzetten van reddingshonden, en dit proberen we 
steeds op een professionele manier te doen!


