
Weekend van het dierenwelzijn: dierenwelzijn en menselijk 
welzijn onlosmakelijk verbonden!

Nu de vijfde editie van het weekend van het dierenwelzijn in oktober nadert, geeft 
schepen Kammachi met de steun van het college van burgemeester en schepenen 
een nieuwe impuls aan de dienst Dierenwelzijn. Met de hulp van tien vzw's zullen 
sectoren  die  gewoonlijk  voorbehouden  zijn  aan  de  mens,  zoals  duurzame 
ontwikkeling,  sport,  sociale  cohesie  en  jeugd,  nu  ook  aandacht  hebben  voor 
dierenwelzijn.

De dienst Dierenwelzijn van de gemeente Anderlecht geeft dit jaar een bredere dimensie 
aan het begrip dierenwelzijn.  “De uitdagingen van het dierenwelzijn zijn onlosmakelijk  
verbonden met het menselijk welzijn, maar toch zijn ze vaak met elkaar in conflict" ,  legt 
Nadia  Kammachi,  schepen  van  Dierenwelzijn,  uit. "Dagelijks  heeft  iedereen  in  de  
maatschappij een rol te spelen in de ontplooiing van onze viervoeters.” Daarom werd voor 
deze  5e  editie  van  het  feest  van  het  dierenwelzijn  een  weekend  vol  feestelijkheden 
georganiseerd.

Op zaterdag 10 oktober, worden drie hondenwandelingen (van 1,5, 4 en 7 kilometer) 
georganiseerd.  Tijdens deze wandelingen zullen er  vele  activiteiten zijn:  demonstraties 
hondentraining, politiehonden of blindengeleidehonden in een educatief dorp, waar men 
ook zal spreken over de revalidatie van vogels met het KBVBV of hulp voor mensen met 
een  handicap.  De  bezoekers  vinden  ter  plaatse  ook  een  ecologisch  dorp  en  een 
vertrekdorp dat het trefpunt zal zijn voor de verschillende verenigingen en de Anderlechtse 
burgers.

Op 1 en 8 oktober zal er ook een  handvest voor dierenwelzijn worden opgesteld in 
samenwerking met iedereen die wil deelnemen.

Tot slot is er op 9 oktober een lezing over het thema: "Dierenwelzijn, menselijk welzijn, 
waarom kiezen voor plantaardig voedsel”, georganiseerd in samenwerking met de vzw 
Végétik. Afspraak in COOP, Fernand Demetskaai van 19.30 tot 21.00 uur.
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“Ik ben ervan overtuigd dat evenementen zoals dit bijdragen aan de bewustwording van 
deze kwestie, die voor mij zeer belangrijk is", vertelt schepen Nadia Kammachi, bevoegd 
voor dierenwelzijn.

Dit evenement is veel meer dan een feest.  Het zorgt voor een grote zichtbaarheid van de  
aanwezigheid van dieren in ons dagelijks leven. Dieren spelen ook een rol op het vlak van  
duurzame ontwikkeling, sport, sociale cohesie en jeugd. En omdat deze band tussen mens 
en  dier  vragen  oproept  voor  iedereen,  zullen  professionals  en 
dierenbeschermingsorganisaties er zijn om ze te beantwoorden. 

Afspraak op 9 en 10 oktober 2020!
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