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Persbericht 

Marionetten om 
dierenwelzijn onder de 
aandacht te brengen 

 

Van 3 juli tot 29 augustus loopt een poppenspelersduo door de parken van Anderlecht om burgers op 

humoristische wijze te overtuigen om te stoppen met het voederen van duiven, eenden en andere wilde 

dieren. Ontdek in de agenda waar u Thérèse en Josephine kunt ontmoeten, twee oude dames vol 

wijsheid. 

 

"Zoals veel burgers, geven Thérèse en Josephine eten aan duiven. Eén van hen weet dat dit verboden is, 

de andere niet. Maar eenden voeren zij nooit, omdat zij door hun ervaring in het dierenasiel van Veeweyde 

weten dat eenden hierdoor konden sterven! ". Achter deze twee marionetten staan Madeleine Guévart en 

Nathalie De Muijlder, twee artiesten van het gezelschap "Ah mon amour". Tijdens alle weekends van juli 

en augustus zullen ze op verschillende plaatsen in Anderlecht rondwandelen om burgers op humoristische 

wijze bewust te maken van de risico's verbonden aan het voederen van wilde dieren. 

 

Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Nadia Kammachi volgt dit project de affiche- en 

sensibiliseringscampagne op die in de verschillende straten van Anderlecht, maar ook via de digitale 

kanalen van de gemeente, werd tentoongesteld. Deze rondtrekkende voorstellingen beogen om burgers 

via cultuur en de straatkunsten te bereiken. Dit rondreizend theater biedt de gemeente de kans om jong 

en oud te sensibiliseren over twee thema's die centraal staan in het beleid: hygiëne en dierenwelzijn. 

 

Deze rondtrekkende spektakels stellen het publiek in staat om zich de openbare ruimte op educatieve 

wijze opnieuw toe te eigenen, maar ook om de cultuursector, die bijzonder geleden heeft onder de 

gezondheidscrisis, nieuw leven in te blazen.  "Met dit initiatief willen we een aanpak ontwikkelen waarbij 

we burgers direct benaderen, in aanvulling op de affichecampagne die we ook hebben opgezet. Het 

gebruik van kunst leek ons een geschikte manier om een publiek te bereiken dat zich niet bewust is dat 

het verkeerd is om dieren te voederen. Ten slotte is het voor ons ook een concrete manier om cultuur te 

promoten in deze bijzonder moeilijke periode" voegt Nadia Kammachi, de schepen van Dierenwelzijn, 

eraan toe. 

 

U kunt alle locaties en het programma vinden op de show: Ah mon amour (cie-ahmonamour.com) en op 

de Facebook pagina "1070 Anderlecht". 
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