
Feest van het Dierenwelzijn op 28 september in Anderlecht: 
boerderijdieren in de kijker

Op zaterdag 28 september organiseert de gemeente Anderlecht een feestelijke namiddag in het 
Astridpark rond het thema boerderijdieren en dit op initiatief van schepen van Dierenwelzijn 
Nadia Kammachi en met de steun van het Anderlechtse college van burgemeester en schepenen. 
Kom gerust langs en maak kennis met de verschillende verenigingen die werden uitgenodigd.

De Anderlechtse vzw’s die zich inzetten voor de diertjes,  zoals Help Animals,  Veeweide en het  
Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zullen er zijn en beantwoorden al 
uw vragen. Ook de pedagogische boerderijen Happy Farm en de boerderij van het Maximiliaanpark 
zijn  van  de  partij.  De  boerderijhouders  leggen  u  uit  hoe  u  konijnen,  kippen  en  pony’s  kunt  
vertroetelen en voor hen kunt zorgen. 

U kunt ook kennismaken met vzw Urbanimal en u komt te weten waar de dienst Dierenwelzijn van 
de  gemeente  Anderlecht  zich  mee  bezighoudt:  identificatiepremie,  sterilisatiepremie, 
dierenartsencheques en vergunning om zwerfkatten te voederen.

Schepen van Dierenwelzijn Nadia Kammachi wou het volgende kwijt:  “Dit jaar wou ik niet alleen  
onze trouwe viervoeters, maar ook andere dieren in de kijker plaatsen om de Anderlechtenaren te  
sensibiliseren en het debat over dierenwelzijn te verruimen. Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke  
evenementenen de mensen bewust kunnen maken van deze thematiek, die mij na aan het hart  
ligt.”

Maar er  is  ook een schattenjacht met een quiz over boerderijdieren,  een tekenwedstrijd  voor 
Anderlechtse scholen (de winnende klas mag een dag naar de boerderij) en een fotowedstrijd. 

De Anderlechtenaren worden uitgenodigd  om ter  plaatse  te  poseren met hun huisdier  en via 
Facebook hun favoriete foto te kiezen.

Afspraak op 28 september van 12u tot 17u op de heuvel in het Astridpark, naast de parking van  
het stadion. Gratis toegang. 

Meer info: 02 522 65 41 – bienetreanimal@anderlecht.brussels

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91


