De Stad Brussel organiseert op zaterdag 2 oktober haar eerste Dag van het
Dierenwelzijn!
Twee dagen voor Werelddierendag biedt de Stad Brussel haar inwoners een gratis evenement aan,
als eerbetoon aan onze trouwe viervoeters en de wilde dieren waarmee we onze stad delen.
Opstelling van een charter voor dierenwelzijn, opvoeding, verzorging, wandelingen en
dierenbescherming: het programma voor deze eerste editie belooft ambitieus te worden.
In 2021 worden de Brusselaars en hun trouwe viervoeters uitgenodigd op de Boerderij van het
Maximiliaanpark voor een feestelijke dag die in het teken staat van de speciale band die wij als
samenleving met onze dieren delen. De stad Brussel wil deze band in stand houden en versterken
door samen met de bevolking een Brussels Charter voor Dierenwelzijn op te stellen. “Het welzijn van
mensen is onlosmakelijk verbonden met dat van dieren. Daarom was het voor ons belangrijk om de
plaats van dieren in onze samenleving, in ons leven en in onze stad te benadrukken”, aldus Zoubida
Jellab, Schepen van Dierenwelzijn. Dit Charter zal een centraal instrument zijn voor de teams van de
Stad Brussel in hun dagelijkse omgang met dieren, zowel huisdieren als wilde dieren.

Voor onze viervoeters en hun baasjes is er volop vertier: hondenwandelingen, trimmen, culturele
wandelingen rond het thema dieren in de stad en workshops door de Boerderij van het
Maximiliaanpark en boerderij Nos Pilifs. Dierenbeschermingsorganisaties zoals A.D.A., Ever’y Cat of
Chats Libres zijn van de partij om informatie te geven en bewustzijn te creëren rond de verschillende
uitdagingen in verband met dieren in de hoofdstad. “Deze dag zal de toon zetten voor onze actie en
zichtbaarheid geven aan de aanwezigheid van dieren in ons dagelijks leven” , onderstreept Zoubida
Jellab, Schepen van Dierenwelzijn.
Het programma is te vinden op: https://www.brussel.be/dag-dierenwelzijn

Aangezien het aantal deelnemers voor sommige activiteiten beperkt is, vragen wij u vriendelijk om u
in te schrijven op dierenwelzijn@brucity.be

Meer info? :
François Descamps, woordvoerder van Zoubida Jellab,
Schepen van Dierenwelzijn, 0474/90 28 39

