
 

 

Dag van het Dierenwelzijn: de Stad Brussel zet dierenwelzijn opnieuw in de 

kijker op zondag 2 oktober 

Stad Brussel, 29 september 2022 - Tijdens deze tweede editie van de "Dag van het Dierenwelzijn" 

worden tussen 11 en 16 uur tal van activiteiten georganiseerd op de kinderboerderij van het 

Maximiliaanpark. Dit evenement is volledig gratis en nodigt iedereen uit om onze viervoeters en de 

wilde dieren waarmee we de Stad delen in de kijker te zetten.  

U bent welkom op zondag 2 oktober, vanaf 11 uur, om kennis te maken met verenigingen die zich 

dagelijks inzetten voor dierenwelzijn, om uw huisdieren te laten verwennen aan de verzorgingsstand 

of zelfs om een foto te laten maken met uw huisdier. Natuurlijk zijn er ook activiteiten voor de jonge 

en oude baasjes van deze harige vrienden: kinderen kunnen zich laten schminken en er worden ook 

boerderijproducten verkocht. "Het is belangrijk voor ons om de inwoners van de Stad Brussel te blijven 

sensibiliseren over dierenwelzijn. Gezien het succes van de eerste editie zijn we blij dat we ook dit jaar 

de Dag van het Dierenwelzijn in onze stad kunnen organiseren", aldus Zoubida Jellab, Schepen van 

Dierenwelzijn.  

 

Ter gelegenheid van deze dag organiseren de Stad Brussel en de gemeente Anderlecht samen een 

inzameling van giften voor onze viervoeters. Deze inzameling eindigt tijdens het feest van het 

Dierenwelzijn op 2 oktober.  

Wilt u graag deelnemen? Breng dan uw giften, voedsel, manden of ander speelgoed mee naar het 

feest en geef het af aan de daarvoor bestemde stand. De volledige lijst met spullen die de 

dierenasielen kunnen gebruiken kan worden geraadpleegd op het volgende adres: 

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

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bruxelles.be/dons-refuges&data=05|01|romane.deleuze@brucity.be|6cfdab48b2864ce4347308da9b0048a2|bb2cf7361de446d690044bde21a93163|0|0|637992722899171710|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=z1Ety8x+g8H5KIh5bCgnzlg5EC8giuJ1Y6AAD93ERDA=&reserved=0


 
Al deze donaties zullen aan de asielen worden overhandigd door de schepenen van Dierenwelzijn van 

Anderlecht, Nadia Kammachi, en van de Stad Brussel, Zoubida Jellab. "Het is van essentieel belang dat 

we onze krachten kunnen bundelen om de asielen te helpen die zo hard werken voor het welzijn van 

huisdieren en de wilde dieren waarmee we Brussel delen", aldus Zoubida Jellab, Schepen van 

Dierenwelzijn van de Stad Brussel.  

Het volledige programma van de Dag van het Dierenwelzijn vindt u 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? 

Romane Deleuze, woordvoerster van Zoubida Jellab, Schepen van Dierenwelzijn 

0490/67 46 99  
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