
 

 

 

 

 

 
Werelddierendag: 1000 kilogram dierenvoer en honderden donaties voor de 

dierenasielen van Anderlecht en Stad Brussel! 

 
Stad Brussel, 4 oktober 2022 - Op deze Werelddierendag konden de Stad Brussel en de gemeente 
Anderlecht de donaties tonen die de afgelopen twee weken zijn ingezameld. In bijna 40 
inzamelpunten in heel Stad Brussel en Anderlecht brachten de inwoners van beide gemeenten 
donaties binnen om de dierenasielen te steunen. 
 
Uiteindelijk bleek dat de giften bijzonder gul waren: meer dan 1.000 kilogram honden- en kattenvoer 
en tientallen donaties in de vorm van speelgoed en manden werden ingezameld. 
 
De gemeente Anderlecht en de Stad Brussel bieden sinds enkele jaren financiële steun aan de 
dierenasielen die dieren op hun grondgebied opvangen. De gevolgen van de coronacrisis van de 
afgelopen twee jaar en de energiecrisis zijn en blijven voelbaar binnen de dierenwelzijnorganisaties. 
Deze oproep tot giften was dus een goede manier om het leven van deze structuren te 
vergemakkelijken. 
 
De ingezamelde donaties bestaan uit 500 kg hondenvoer, 200 kg kattenvoer, enkele honderden kilo's 
zaden of blikvoer, en ook tientallen materiële donaties (kooien, transportzakken, manden, speelgoed, 
enz.). 
 
"Ik ben bijzonder fier te merken hoe groot de mobilisatie is geweest van de Anderlechtenaren en 
Brusselaars is om hun dierenasielen te steunen. Dankzij deze giften kunnen we het uitstekende werk 
dat deze organisaties voor het welzijn van dieren verrichten, beter ondersteunen", aldus Zoubida 
Jellab, Schepen van de Stad Brussel voor Dierenwelzijn. "Dit toont ook aan dat we door onze krachten 
te bundelen een stapje verder kunnen gaan, en we kijken nu al uit om volgend jaar opnieuw samen te 
werken met Anderlecht, en wie weet ook met andere gemeenten." 
 
"Deze eerste concrete samenwerking tussen Anderlecht en Stad Brussel is een groot succes. Het 
inzamelen van meer dan een ton dierenvoer is een prestatie waar de inwoners van Anderlecht en Stad 
Brussel fier mogen op zijn", benadrukt Nadia Kammachi, Schepen van Dierenwelzijn van Anderlecht. 
"Dankzij deze giften kunnen onze asielen beter het hoofd bieden aan de verschillende crisissen 
waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd en waarvan onze dieren vaak het slachtoffer zijn." 
 
De donaties werden vóór Manneken Pis op dinsdag 4 oktober symbolisch overhandigd aan de asielen, 
terwijl de gemeente Anderlecht ter ere van Werelddierendag het Brusselse jongetje zijn 1101ste pakje 
overhandigde. 
 



De dierenasielen die gesteund worden door de Stad Brussel en de gemeente Anderlecht en die de 
giften in ontvangst namen zijn onder andere Help Animals, Veeweyde, het Koninklijk Belgisch Verbond 
voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV), Blauwe Kruis België VZW, Every'Cat, Chats Libres, 
CatRescue... 
 
Hieronder vindt u enkele foto's van dit evenement. 

 

Contact : 

François Descamps, woorvoeder van Zoubida Jellab, 0474 90 28 39  
Melissa Morales Magri, persattaché van Gemeente Anderlecht, 0489 04 29 57 

 


