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7e editie Feest van het 
Dierenwelzijn in 
Anderlecht  
 

Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Nadia Kammachi, en met de steun van 

burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, vindt op 7 en 8 

oktober de 7e editie van het Feest van het Dierenwelzijn plaats in Anderlecht.  

 

« Feest van het Dierenwelzijn en Burgerbetrokkenheid » dat is het thema van deze editie die de 

samenwerking tussen de gemeente Anderlecht en haar burgers zal concretiseren. “Er liggen 

meerdere redenen aan de grondslag van deze keuze: Laten we benadrukken dat we burgers bij 

onze initiatieven wensen te betrekken omdat wij geloven dat Dierenwelzijn iedereen aanbelangt. 

Laten we ook nota nemen van Act'Animal, een projectoproep die we hebben gelanceerd om 

samen met burgers aan de concretisering van het burgerhandvest te werken dat we samen met 

hen hebben opgesteld”, legt Nadia Kammachi, schepen voor Dierenwelzijn, uit.  

 

Act'Animal was oorspronkelijk een burgerhandvest dat tijdens de vorige edities werd opgesteld. 

Om het echter niet bij utopische ideeën te laten, wilde de gemeente dit burgerhandvest 

concretiseren door een projectoproep te lanceren onder de naam Act'Animal. Deze projectoproep 

heeft tot doel om micro-lokale initiatieven te ondersteunen en burgeracties aan te moedigen en 

te ontwikkelen.  

 

De inauguratie van het Feest van het Dierenwelzijn vindt plaats op 7 oktober om 19u in de 

voormalige Veeartsenijschool. Tijdens deze inauguratie worden de laureaten van deze eerste 

Act’Animal bekendgemaakt. Vervolgens wordt er een video vertoond waarin burgers die zich 

inzetten voor het welzijn van dieren in de schijnwerpers worden gezet, en dit om lokale initiatieven 

onder de aandacht te brengen en anderen te inspireren.  

 

“Dierenwelzijn is een waarde die door iedereen wordt gedeeld. Wij steunen burgerinitiatieven die 

concrete acties in onze wijken willen ontwikkelen, vooral wanneer deze deel uitmaken van een 
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participatieve en positieve aanpak”, voegt burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps er aan 

toe.  

 

Op zaterdag 8 oktober zijn er tal van activiteiten voorzien zoals de 3e editie van de traditionele 

hondenwandeling, een demonstratie hondentraining en tal van recreatieve activiteiten voor jong 

en oud.  

 

Het volledige programma vindt u in de bijgevoegde flyers. 

 

 

 
  
 


