We keken er vol verwachting naar uit!
De inschrijvingen bleven naar ons aanvoelen beneden de verwachtingen,
doch… dit belette ons niet om er samen een schitterende en vooral bijzonder
interessante en leerrijke dag van te maken.

Gino Welvaert, voorzitter A.Vi.Bo., opende deze bijeenkomst niet zonder
iedereen te danken en ons met zijn allen de uitdagingen binnen de
vogelhouderij anno 2022 te duiden.
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Rik Tanghe, man van vele oorlogen op het kwekersfront, nam het voortouw om
ons rond te leiden in de bijwijlen turbulente geschiedenis van het kweken van
botvinken.
Aanwezigen werden onder leiding van Rik ondergedompeld in dit boeiende
verhaal.
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Dierenarts Niels Normon nam ons vervolgens mee in het uitermate belangrijke
aspect van vogelgezondheid.
Vanuit de praktijk wees hij de aanwezigen op het grote belang van preventie en
het gevaar van behandeling om ziektes te voorkomen!
Niels bracht deze boeiende uiteenzetting aan met tal van praktische
voorbeelden en wist op die wijze éénieder te boeien.

Na het verorberen van een stevig en bijzonder gesmaakt middagmaal waren
we klaar om terug aan de slag te gaan.
Wee mochten namelijk Professor Doctor Gunther Antonissen van de
Universiteit Gent verwelkomen in een uiteenzetting over virale aandoeningen
die de vogelhouderij bedreigen.
Na een theoretisch deel waar de professor de link met onder meer het
vermaledijde corona-virus feilloos wist te leggen, reikte hij de geïnteresseerde
liefhebbers een aantal raadgevingen aan om om te gaan met het
vogelgriepvirus.
Hij nam tevens initiatief om onze verwachtingen rond verhoopte en snelle
oplossingen te temperen.
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Aan de hand van visueel materiaal maakte de professor de moeilijke materie
alsnog bevattelijk voor het sterk geïnteresseerde publiek.

4

Na de uiterst boeiende doch behoorlijk zware uiteenzetting nam de heer Guy
Van Peteghem het woord om ons mee te nemen in de botanische wereld.
Als mens en vogelhouder gebruiken we vaak of helemaal geen kruiden uit de
natuur zonder stil te staan bij voor- en nadelen van deze werkwijze.
In een uiterst praktische en flink met beeldmateriaal gestoffeerde presentatie
wist Guy ons mee te nemen op een onwaarschijnlijke ontdekkingstocht in de
natuur.
Voorwaar een bijzonder boeiende en vooral praktische voordracht doorspekt
van tips en tricks!
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Na het slot- en dankwoord van onze voorzitter kon iedereen voldaan
huiswaarts keren.
We houden eraan om de voltallige ploeg van “De Congozangers” uitdrukkelijk
te danken voor hun meer dan gewaardeerde bijdrage bij de realisatie van deze
prachtige studiedag.
Uiteraard gaat onze dank tevens uit naar de gemeente Kuurne die op onze
eenvoudige vraag de alom gekende accommodatie van de Kubox ter
beschikking stelde.
Dank aan de bijzonder goed voorbereide sprekers die ons een schat van kennis
aanreikten.
Dank aan de aanwezige en dankbare vinkeniers die blijvend overtuigd zijn van
de doelstellingen van onze federatie!
Samen zijn we immers sterk!!

Een bijzonder fiere voorzitter,
Gino Welvaert
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