
Een droom komt uit op Levensvreugde Verblijven ! 

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH (Vlaams 

agentschap voor personen met een handicap). 

Wij streven er naar zorg op maat, door in samenspraak met de zorggebruiker en diens 

sociaal netwerk, passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. 

Onze missie en visie : 

Jezelf ontplooien en je leven vorm geven, vanuit je mogelijkheden, wensen en dromen, met 

eerbied voor je groeiritme. 

Waarden vanuit de voorziening : 

- Betrouwbaarheid, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap, maatschappelijk 

engagement 

Waarden ten aanzien van de persoon met een beperking: 

- Persoon met beperking als volwaardige burger aanzien. 

- Kwaliteit van leven 

Waarden in onze dagelijkse begeleiding en ondersteuning : 

- Zorg op maat 

- Professionele ondersteuning. 

Door al deze waarden konden we één van de dromen van Levensvreugde verblijven 

waarmaken. 

Hoe kwam ons duivenhok tot stand? 

Enkele zorggebruikers zijn echte dierenvrienden. Getuige hiervan zijn de verschillende 

neerhofdieren die hier gesoigneerd worden. Af en toe werden tevens verdwaalde of 

gekwetste duiven opgevangen en met volle overgave verzorgd. Meestal met goede afloop. 

Eens hersteld kregen de duiven hun vrijheid terug zodat ze hun oorspronkelijke thuisbasis 

konden opzoeken. Dit ging dan steeds gepaard met pijn in het hart van de mensen met een 

beperking. Langzaam groeide het verlangen om zelf een aantal duiven te houden. Van Guido  

Van den Bulcke kregen de zorggebruikers een paar jonge duiven die in een te kleine en 

ongepaste accommodatie moesten verblijven. Met heel veel zorg en toewijding werden die 

jonge duiven verzorgd. Er werd al eens uitgekeken naar een betere en ruimere huisvesting. 

Dankzij Cureghem Center is de bal aan het rollen gegaan. In een nabespreking van een 

vergadering werd dit probleem nogmaals aangekaart en rees de gedachte bij de secretaris 

Luc De Geest om de propagandacommissie van de KBDB (Koninklijke Belgische 

Duivenliefhebbers Bond) aan te spreken. Herman Roels nam al onmiddellijk contact op met 



Willy Nuel, toenmalig mandataris van de KBDB. Deze zette onmiddellijk zijn schouders onder 

dit mooie project. Al snel kwamen de toenmalige nationale voorzitter Stefaan Van 

Bockstaele en Willy Nuel Levensvreugde  Verblijven”  bezoeken en de diverse mogelijkheden 

bespreken. De nodige vergunningen om duiven te houden en aan wedstrijden deel te nemen 

vanop deze locatie werden aangevraagd.  

Ook op “Levensvreugde Verblijven” werden allerlei voorbereidingen getroffen, er werd een 

businessplan opgesteld en voorgesteld op de beleidsvergadering.  Er werd gezocht naar een 

geschikte locatie om de duiventil te plaatsen, enz ,.. De organisatoren konden een sponsor 

vinden, Patrick De Muylder voor het leveren van enkele essentiële benodigdheden.  

Op 16 maart werd het duivenhok geplaatst door de firma Demster uit Lichtervelde en dit op 

kosten van de nationale promotiecommissie van de KBDB.   De eerste duifjes van het nieuwe 

hok werden geleverd door Luc De Geest en Guido Van den Bulcke. Het echte werk voor de 

zorggebruikers kon beginnen.  

De planning van het ganse project was tevens een meevaller omdat alles klaar was voor de 

dag van de zorg, 18 maart jongstleden. Op die dag opendeuren alle zorgcentra voor mensen 

met een beperking en kon het nieuwe project ingehuldigd worden. Het grote publiek kon 

dan een kijkje nemen achter de schermen van de voorziening en kennis maken met de 

zorggebruikers en de enthousiaste medewerkers. Bij deze gelegenheid werd ruimschoots tijd 

besteed aan de inhuldiging van het nieuwe duivenhok en dit onder aanwezigheid van de 

nationale voorzitter van de KBDB de heer Frans Hermans, de heer Wim Nuel als provinciaal 

secretaris en verantwoordelijke van de promotiecommissie, bestuursleden van Cureghem 

Center en sympathisanten.  

 
De bewoners van ‘Levensvreugde verblijven’ 



 

Foto met de sponsors. 


