
 

 

 

 

 

 
Brussel en Anderlecht slaan de handen in elkaar  

om dierenasielen te steunen! 

15 september 2022 – In de aanloop naar de Dag van het Dierenwelzijn op 19 september 
slaan de Stad Brussel en de gemeente Anderlecht de handen in elkaar om een grote 
inzameling van giften te organiseren en zo de dierenasielen op hun grondgebied te 
ondersteunen. Van 19 september tot 2 oktober kunnen de inwoners van Anderlecht en Stad 
Brussel eten, speelgoed of manden komen doneren op 18 inzamelpunten in de twee 
gemeenten. 

Sinds enkele jaren geven de gemeente Anderlecht en de Stad Brussel financiële steun aan de asielen 
die dieren opvangen op hun grondgebied. De gevolgen van de COVID-crisis de afgelopen twee jaar en 
van de energiecrisis zijn en blijven duidelijk merkbaar bij de dierenwelzijnsorganisaties.  

“De laatste maanden zijn bijzonder moeilijk geweest voor de organisatie en het dagelijks leven in onze 
asielen", zo verklaart Fabrizio Follacchio, directeur van de vzw Help Animals. "Het aantal katten, 
honden, paarden en boerderijdieren waarvoor we moeten zorgen, is gestegen tot boven onze 
maximale capaciteit. Onze asielen zitten overvol! Alle hulp is welkom om onze bewoners te helpen, 
zowel van de lokale overheden als van de burgers.” 

"Gezien de moeilijkheden waarmee de asielen in Brussel en Anderlecht te kampen hebben, is het 
essentieel dat we onze krachten bundelen en het uitstekende werk voor het dierenwelzijn van deze 
organisaties ondersteunen", aldus Zoubida Jellab, Schepen van Dierenwelzijn voor de Stad Brussel. 
"Iedereen moet zich ervan bewust worden dat we het leven van dieren moeten respecteren en dat 
we rekening moeten houden met hun behoeften en welzijn voordat we ze in huis nemen.” 

"Ik ben erg blij met deze eerste concrete samenwerking tussen Anderlecht en de Stad Brussel. Ik hoop 
eigenlijk dat andere gemeenten zich de komende jaren bij ons aansluiten. Elke gemeente kan immers 
op haar eentje acties ondernemen, maar als we echt willen dat dierenwelzijn een prioriteit is en de 
aandacht krijgt die het verdient, dan moeten we samenwerken en de cruciale acties ondersteunen 
van de asielen, die opmerkelijk werk leveren", benadrukt Nadia Kammachi, de Anderlechtse Schepen 
voor dierenwelzijn. 

Deze giften zullen op 4 oktober 2022 bij Manneken Pis worden overhandigd aan de asielen, waarna 
ze worden bezorgd bij asielen die worden gesteund door de Stad Brussel en de gemeente Anderlecht: 
Help Animals, Veeweyde, de Ligue Royale Belge pour la protection des Oiseaux, het Blauwe Kruis, 
Every'Cat, Chats Libres, Cat Rescue. 



Speelgoed, mandjes, eten, maar ook schoonmaakmateriaal zoals handschoenen of geurloos 
waspoeder: de volledige lijst van mogelijke giften is beschikbaar op de website van de Stad Brussel. 

 

 

Contact: 

François Descamps, woordvoerder van Zoubida Jellab, schepen van het Dierenswelzijn van Stad 
Brussel, 0474 90 28 39 

Perrine Delers, persattaché van het gemeentebestuur van Anderlecht, 0494 57 79 44 

https://www.brussel.be/donatie-opvangcentra

