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Persbericht 
 

Anderlecht viert relatie 
tussen mens en dier 
met Feest van het 
Dierenwelzijn 

 

Op initiatief van schepen van dierenwelzijn Nadia Kamachi en met de steun van burgemeester 

Fabrice Cumps en het voltallige college van burgemeester en schepenen, lanceert de gemeente 

Anderlecht het Feest van het Dierenwelzijn 2021. Vanaf 9 oktober worden er tentoonstellingen en 

een wandeling georganiseerd om op een ontspannen manier meer te weten te komen over onze 

trouwe metgezellen.   

 

In samenwerking met de verenigingssector, Leefmilieu Brussel en de gemeentelijke diensten Toerisme en 

Sport, stelt de dienst Dierenwelzijn van de gemeente Anderlecht haar activiteitenprogramma voor om onze 

harige en gevederde vrienden te vieren. Dit is een mooie gelegenheid om iedereen te herinneren aan het 

belang van dierenwelzijn, dat onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van en de omgang tussen 

mensen in onze gemeente. 

 

De festiviteiten beginnen op zaterdag 9 oktober met de inauguratie van de tentoonstelling "Stadsdieren" 

in het prestigieuze kader van de onlangs gerenoveerde voormalige Veeartsenschool. Fotograaf Stefan 

Tavernier-Laurens nodigt u van 14u tot 20u uit om zijn fototentoonstelling over de relatie tussen mens en 

dier in de stad te ontdekken. Aan de hand van foto's genomen in onze gemeente, geeft de kunstenaar zijn 

kijk op deze vaak onmisbare relaties die altijd vervuld zijn van liefde en genegenheid. Naast tekeningen 

van kinderen uit de lagere scholen van Anderlecht, wordt zaterdag eveneens de "Catmobile" van Gaïa en 

het dierenwelzijnscharter aan het grote publiek voorgesteld. De tentoonstelling zal zich bovendien 

verplaatsen naar verschillende bekende plekken in Anderlecht en duurt 10 weken in totaal (zie schema 

onderaan). 

 

Maar wat zou een feest van het dierenwelzijn zijn zonder een wandeling met je favoriete viervoeter in het 

park van Anderlecht? Daarom organiseert de gemeente op 16 oktober om 14 uur een hondenwandeling 

rond de vijvers van Marius Renard. Samen met onze trouwste vrienden beginnen we aan een 

rondwandeling van 4 km, gevolgd door een drink. Met deze verschillende initiatieven wil het 

gemeentebestuur van Anderlecht het publiek sensibiliseren voor een essentieel thema van onze tijd. 
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Programmatie fototentoonstelling  

 

• 9 oktober: Veeartsenstraat 45-47 

• 11/10 - 25/10: Vijverspark 

• 26/10 - 8/1: Raadsplein 

• 9/11 - 22/11: Astridpark 

• 23/11 - 6/12: Albert I-square 

• 7/12 - 20/12: Verzetsplein  

 

 

 


