Beestenboel

Timo wordt géén postduif

Timo schrikt zich een hoedje. Nèt als hij lekker zit te slapen in de donkere duiventil, pakken grote handen hem

Dat komt slecht uit, want juist nu heeft zijn baasje

zomaar op. Opeens is hij klaarwakker! De grote handen doen voorzichtig hoor en ze zijn lekker warm. Maar van

een héle lange reis heeft gepland. Deze keer gaat

wie zijn ze? Timo weet het niet. En waarom wordt hij opgepakt? Hij weet het evenmin. Maar daar komt hij snel

Timo zelfs in een vrachtwagen, samen met een he-

achter, want even later wordt hij ergens in gestopt. Het is er klein en benauwd en er zijn nog heel veel andere dui-

leboel andere duiven. En ze rijden een héél eind

ven. Timo kan niet wegvliegen. Hij stoot zijn hoofd tegen iets. Tegen wat?

weg, naar een héél ver land. Timo heeft er zelfs nog
een extra ringetje voor om zijn poot gekregen.

Het is al weer een tijdje geleden dat Timo uit het ei kwam. Maar hij weet het nog heel goed. De eerste tijd zat hij

samen met andere jonge duifjes in een klein hokje. Maar na een tijdje mochten hij en zijn vriendjes naar het grote

Wat duurt de reis lang, deze keer. Hé, hé! Wat is

hok, bij de grote duiven. Zijn hele leven woont hij nu al in deze duiventil. En tot nu toe heeft hij het heel gezellig. De

Timo blij als hij eindelijk uit de mand mag. Hij wil

dag is zó voorbij! Hij eet eens wat, hij drinkt eens wat, hipt wel eens naar buiten om in het zonnetje te zitten of vliegt

zo snel mogelijk terug naar huis. Samen met zijn

vrienden vliegt hij al snel in de goede richting.

een rondje boven de til.

Maar het is wel héél ver en Timo is nog steeds ziek.

Maar nu zit Timo in een duiventransportmand. Een lage rieten mand met klepjes die open en dicht kunnen. Op dit

moment zitten die klepjes dicht en staat de mand achter in een auto. En die auto rijdt weg, weg van de plaats van de til.

Timo wordt namelijk getraind om postduif te worden.

Vroeger, toen er nog geen postbodes waren, waren duiven heel handig om brieven mee te versturen. Duiven weten name-

lijk bijna altijd de weg terug naar hun duiventil, hoe ver ze ook van huis zijn. Vroeger namen sommige mensen dan ook
postduiven mee uit de til. En als ze dan een briefje wilden versturen dan maakten ze dat vast aan een pootje van die duif.
De duif vloog dan mét het briefje, terug naar de til waar hij thuishoorde. En hier haalde het baasje het briefje van de poot

om het te lezen.

“Laten we even uitrusten”, zegt hij tegen zijn vrienden, “ik ben zo moe!” Maar daar

Tegenwoordig zijn er natuurlijk geen postduiven meer nodig. Mensen die iemand iets willen vertellen, schrijven een

willen zijn vrienden niks van horen. “Kom op Timo, kom! We moeten

brief, pakken de telefoon of sturen een mailtje. Toch bestaan er nog altijd postduiven. Al is dat een gekke naam, want

naar huis”, roepen ze. “Wij vliegen wel vast vooruit! Dan kom jij ons

deze duiven hoeven géén brieven meer mee te nemen. Dat komt omdat er mensen zijn die het leuk vinden dat duiven zo

maar achterna!” En daar gaan ze, Timo’s vrienden! En zo komt

goed de weg weten. Ze houden zelfs wedstrijden om te zien welke duif het eerst terug is in zijn til. En Timo gaat leren om

het dat Timo helemaal alleen in het verre land achterblijft.

zo’n postduif te zijn. Nee, deze eerste keer gaat hij nog niet zo ver van huis. Maar de volgende keer wel! En die keer
daarna nog véél verder weg. Timo zal het dus steeds moeilijker hebben om weer thuis te komen.

Gelukkig zit hij in een tuin en hebben de mensen van het huis

Maar deze keer valt het mee. Na een paar kilometer stopt de auto al. En zodra het buiten licht wordt, wordt de duiven-

water. Fijn! Timo knapt er van op. Alleen......, hij is nog steeds zo moe.

mand uit de auto getild. De klepjes gaan open en....... alle duiven vliegen er uit. Timo gaat eerst maar eens op een hoge

Daarom wil hij nog een dagje langer blijven. Maar ook de dááropvolgende dag heeft

hem gezien. Ze zetten wat rijstkorreltjes voor hem klaar en een bakje

(Voorlees)verhaal

tak in een boom zitten. Even moet hij wennen aan het daglicht en aan zijn vrijheid. Maar dan wil hij naar huis. Hij weet
precies in welke richting hij moet vliegen. En zijn vriendjes zijn het helemaal met hem eens. Het duurt dan ook niet
lang voordat Timo en zijn vrienden weer thuis zijn. Hè, gelukkig! Thuis! Eerst maar even een slokje water drinken,
een hapje eten en even bekomen van de schrik.

op en brengen hem naar de dierenarts. Die vindt dat Timo rust nodig heeft en speciaal voer om sterker te worden. Hij
kijkt ook naar het ringetje om Timo’s poot en belt een speciaal telefoonnummer. Hij wil met iemand praten die kan uitzoeken wie Timo’s baasje is. Daarna belt de dierenarts naar Timo’s baasje in Nederland. Maar omdat Timo nog héél ver
van huis is, kan zijn baasje hem niet komen halen. Wat nu?

Een paar dagen later gebeurt hetzelfde nog eens. Ook nu worden Timo en zijn vrienden slapend uit de til gehaald,
in de transportmand gezet en ergens losgelaten. Timo went er wel aan. Het gebeurt steeds vaker dat hij moet vlie-
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Timo nog geen zin om naar huis te gaan. ‘Hier is iets geks aan de hand’, denken de mensen van de tuin. Ze pakken Timo

gen. En dat vindt hij prima hoor, maar toch.....

De dierenarts kent wel iemand die een duiventil heeft. Het is een kleine duiventil, met maar een paar duiven er in. En
daar mag Timo naartoe. Ook hier heeft hij het prima naar zijn zin. Er is genoeg eten en drinken. Hij kan lekker naar buiten als hij daar zin in heeft of juist binnen blijven als hij dat liever wil. Aan vliegwedstrijden doen ze hier niet, maar dat

Op een dag moet Timo opnieuw voor een vlucht in de transportmand. Maar deze keer is Timo een beetje ziek. Hij is
verkouden en heeft een zere buik.

vindt Timo helemaal niet erg. Gek genoeg kan hij de duiven uit dit verre land prima verstaan! En een paar weken later is
Timo zijn baasje en zijn vrienden in Nederland zelfs al helemaal vergeten. Timo blijft dan ook gewoon in het verre land
wonen, voor altijd! Hij woont nu in de nieuwe til, samen met zijn nieuwe vriendjes. En hij leeft er nog lang en gelukkig!

