Duivenproject in freinetschool De Koorddanser in Meulebeke
Zo’n zeven jaar geleden startten we bij ons op school met het houden van enkele duifjes. Dieren zijn heel
belangrijk in veel kinderlevens dus horen dieren ook op school. We hadden al kippen en cavia’s maar ook
duiven bleken een haalbare kaart.
Met enkele ouders werd een sympathiek hok in elkaar getimmerd en mijn vader, Cyriel Vandekerkhove,
leverde de duifjes. Het bleek meteen een succes. De dieren werden heel handtam en zorgden voor veel
fijne momenten. Doorheen de jaren raakte het hokje echter wat in verval. Het werd nog eens geüpgraded
met de financiële steun van Emiel Denys, maar toch bleek toen al dat een nieuw en groter hok welkom zou
zijn. Bovendien was het hokje door de ligging en vorm niet zo veilig tegen de verwilderde katten die in de
schooltuin rondlopen.
We konden tijdens de fugare-beurs in 2014 al op veel persbelangstelling rekenen. WTV, Karrewiet en zelfs
wat Chinese pers (!) kwam er op af! Het Japanse blad Aikyo No Tomo was ook geïnteresseerd in ons
sympathieke project en vroeg ons om af en toe een bericht te sturen. Zo kwamen we enkele keren in dit
tijdschrift terecht!
Er werd contact genomen met de KBDB en met de West-Vlaamse jeugdbond. Het duurde even maar
uiteindelijk kwam het verlossende antwoord dat we een nagelnieuw hok kregen, gesponsord door de
KBDB. Daarmee zijn we de tweede school in Vlaanderen, naast het PTI van Kortrijk, die zo’n hok mogen
ontvangen. In Ichtegem was vroeger ook een fijn duivenproject in een lagere school maar dit raakte jammer
genoeg verloren.
Begin januari werd het hok opgebouwd door de firma Demster.
Jammer dat mijn vader, die jarenlang ons project op alle vlak steunde, dit niet meer kan meemaken. Hij
stierf onverwacht in februari vorig jaar.
Met dit ‘professionele’ hok willen we een grote stap voorwaarts zetten: we starten met een 20-tal jonge
duifjes. Dit zijn jongen van de kwekers van mijn vader, aangevuld met jongen van sympathiserende
duivenmelkers. In de toekomst zullen we zelf ook kweken. Het rechterhok heeft enkel zitplankjes voor de
jonge duiven, maar op het linkerhok zijn acht kweekbakken. Het zal fijn zijn om volgend jaar dan ook te
kweken.
We willen de duiven ook opleren en af en toe 'supplement' meegeven met korte vluchten.
Voor sommige kinderen zijn dieren echt een uitlaatklep. Het zorgt bij hen voor welbevinden en
betrokkenheid. Het kan dé reden zijn om met plezier naar school te vertrekken en de ‘saaie’ materie erbij te
nemen.
Ondertussen is er een grote groep van zo’n 20 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar in het project
gestapt. Ze kregen lessen over duiven en staan zelf in voor de verzorging van de dieren en het kuisen van
het hok.
Naast liefde voor en verzorging van dieren willen we ons project ook verder laten gaan: de buurt krijgt
binnenkort briefjes in de bus met de vraag of er mensen mee willen stappen in dit project. Niet alleen om in
weekends en vakanties permanentie te garanderen, maar ook om met onze school naar buiten te komen
en de buurt naar binnen. Werken rond de sociale cohesie. Ook de moestuinwerking willen we samen met
buurtbewoners organiseren. Mensen zonder tuin, zonder toestemming voor huisdieren van de
huiseigenaar,...
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