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Onder de bezielende leiding van Ger-
main Desmet van het PTI, kwam het 
dierenpark tot stand omwille van de 
educatieve waarde voor de Tuinbouw-
school en de recreatieve en therapeu-
tische waarde voor zowel het woon-
zorgcentrum als de kinderopvang. “Ik 
zoek naar vrijwilligers die in een beur-
tensysteem de 22 duiven verzorgen. 
Momenteel bestaat mijn vrijwilliger-
steam uit Marc Vanderheeren, Bram 
Vrielynck, Roger Descamps, Ronny 
Holvoet, Dominique Saelens en Patrick 
Castelein. Voor de bewoners van het 

wzc Sint-Jozef zoeken wij nog een leuk 
belevingsproces,” spreekt diensthoofd 
animatie en paramedici Stefanie Du-
four van het wzc Sint-Jozef. 

DUIVEN GEVEN AANDACHT
“In mijn jeugdjaren leek mijn ouderlijk 
huis op een kleine dierentuin,” draait 
vrijwilliger Marc Vanderheeren (54) uit 
Kortrijk de klok terug. “En ik volgde de 
stem van mijn groot hart voor dieren. 
Zowat 30 jaar geleden bezat ik 54 sier-
duiven. Door omstandigheden kwam 

aan die dierenhobby een einde. Ge-
durende 15 jaar moest ik het zonder 
sierduiven stellen. Ik ben zielsgeluk-
kig dat ik in juni jongstleden de draad 
van mijn voormalige hobby weer kon 
opnemen. Een sierduif is mooier en je 
kunt er gemakkelijker uit kweken. Met 
een reisduif kan je voor geld spelen. 
De manier van verzorgen is dezelfde: 
hen eten en vers water geven, de 
uitwerpselen en de pluimpjes uit de 
duiventil reinigen. En als ik de duiven 
even uitlaat, blijven zij gewoonlijk zo’n 
45 minuten weg. Maar zij keren alle-

“De poes heeft vandaag huisarrest; de jonge duiven houden vlieg- 
oefeningen.” Deze uitspraak van Van Kooten en De Bie zou wel eens van 

toepassing kunnen zijn op het duivenproject in het dierenpark ‘Condé’, dat 
de provincie West-Vlaanderen, de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk begin 
april 2014 openden. Het dierenpark is gelegen naast de campus Tuinbouw-
school van het Provinciaal Technisch Instituut, op het terrein van het woon-

zorgcentrum Sint-Jozef en het bijhorende centrum voor kinderopvang  
De Puzzel in de Condédreef. 

Passioneel / De vrijwilliger

’Ik zie zo gere 
mijn duivenkot’

> Filip Lecluyse
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maal terug. Twee keer in de week heb 
ik daar een uur werk mee…”

Sinds medio 2014 is Bram Vrielynck 
(35) uit Bellegem als vrijwilliger bij 
het duivenproject betrokken. “Via het 
OCMW Kortrijk vond ik het wzc Sint-Jo-
zef twee zaken die ik niet eerder deed: 
daguitstappen met rolstoelgebruikers 
en duivenverzorger. Maar ik leer rap. 
Een verzorger voedt de duiven met za-
den, granen, schepjes, steentjes, enz. 
Hij maakt  dat het hok proper is, dat er 
geen ratten en geen roofvogels inzit-
ten, en dat de temperatuur oké is: niet 
te koud en niet te warm. Ik voel me 
daar heel goed bij. Als vrijwilliger krijg 
je namelijk veel terug: van de mensen 
zowel als van de duiven. Duiven zijn 
levende wezens. Als je duiven aan-
dacht geeft, krijg je aandacht terug. 
Aandacht van de verzorger bevordert 
hun thuisgevoel, dat belangrijk is voor 
het goede verloop van wedstrijden. 
Leerkracht en coördinator van het 
project Kris Verduyn legt ons alles heel 
goed uit. Kris organiseert ook de wed-
strijden. Zo oefenden wij al acht keer 
en namen één keer aan een wedstrijd 
deel.”

Als vrijwilliger kom je Roger Descamps 
(63) in zowel De Zonnewijzer als De 
Condé tegen. En sinds april 2014 is ook 
hij intens bij het duivenproject betrok-
ken. “In mijn jonge jaren had mijn va-
der om en bij de 50 reisduiven. Terwijl 
zij uitvlogen, moest ik de duiventil van 
mijn vader reinigen. Dat deed ik van 
mijn elfde tot aan mijn 17de levens-
jaar. Dan stopte ik, en begon er terug 
mee op mijn 63ste, als vrijwilliger. Ik 
ben nu eenmaal een dierenliefhebber 
in hart en nieren. Duiven voel ik ge-
woonweg aan. Als ik iets voor de dui-
ven heb kunnen doen, dan is mijn dag 
geslaagd. Een duif voelt warm aan. Het 

vertrouwen van de duiven moet je 
verdienen. Met duiven moet je geduld 
hebben. Maar op de duur zullen be-
paalde duiven gewoon op je af komen 
gevlogen…”

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR
Ronny Holvoet (54) is vrijwillige dui-
venverzorger in spe. “Terwijl mijn va-
der uit werken was, verzorgde ik als 
jonge snaak zijn duiven. Ik deed alles: 
voederen, inkorven, de jongen ringen, 
enz. Ik was 13 toen mijn vader over-
leed. Ik moest dan op internaat. De 
duiven kwamen op een openbare ver-
koping terecht. Als je één keer duiven-
melker geweest bent, dan krijg je er dit 
niet meer uit. Vooral dan niet als je het, 
zoals ik, altijd met plezier deed…”

De omkadering van het duivenpro-
ject gebeurt door drie docenten aan 
het Provinciaal Technisch Instituut: 
leerkrachten Fien Verstraete en Tho-
mas Moeyaert aan de campus Tuin-
bouwschool (de buren van het wzc De 
Condé) en coördinator Kris Verduyn uit 
Koekelare, docent Techniek en Mecha-
nica aan de PTI-campus Techniek en 
Design en is zelf duivenmelker. In 1991 
was Kris zelfs wereldkampioen… “De 
duiventil is een schenking van de Ko-

ninklijke Belgische Duivenliefhebbers-
bond. Voor de voeding hebben wij een 
sponsor. En ook het registratiesysteem 
kregen wij gratis. De spoetnik, waar 
de duiven op landen, kochten wij. De 
duiven komen van o.m. de kwekers 
Freddy De Jaeger uit Knesselaere en 
Tom Van Nieuwenhuyze uit Lende-
lede. De leerlingen aan de Tuinbouw-
school verzorgen de duiven, maar dan 
afwisselend met de vrijwilligers, wier 
hulp zeer belangrijk, zelfs onmisbaar 
is, vooral dan tijdens de vakantieperi-
odes.”

Kris Verduyn verwijst naar de blog 
www.bloggen.be/ptiduiven. De co-
ordinator besluit: “Ik ben de raadge-
ver en kom dagelijks over de middag 
langs, om te checken of alles in orde 
is. Inzake verzorging verloopt alles 
perfect. Op 19 juli deden wij voor het 
eerst aan een wedstrijd mee. Het in-
korven van onze duiven gebeurde in 
Gullegem. Vanuit Fontenay-sur-Eure 
vlogen de 20 duiven vanaf 9.50 uur zo-
wat 300 km terug naar Kortrijk. Op één 
duif na, keerden zij allemaal terug. De 
eerste kwam omstreeks 15 uur aan. De 
negentiende arriveerde een maand en 
drie dagen later. Op vandaag is er nog 
één duif vermist…”

Duiventil in woonzorgcentrum Sint-Jozef brengt senioren, kinderen en leerlingen van de 
Tuinbouwschool dichter bij elkaar


