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Tweede Dag van het Dierenwelzijn op zaterdag in de tuinen van de Abdij van Vorst  

  

De gemeente Vorst organiseert op zaterdag 1 oktober haar tweede Dag van het Dierenwelzijn in de 
tuinen van de Abdij. Informatiestands, trainingsdemonstraties en leuke wandelingen staan op het 
programma, evenals een voedselinzameling voor honden en katten. 
 
Verschillende organisaties zullen inderdaad van 10 tot 15 uur in de tuinen van de abdij aanwezig zijn 
om te praten, vooral over katten en honden. Er zijn informatiestands, trainingsdemonstraties en 
leuke wandelingen gepland. 
 
“In onze gemeente zijn heel wat burgers en verenigingen begaan met dierenwelzijn. Elkaar kunnen 
leren kennen en informatie uitwisselen over de verschillende initiatieven verrijkt ons werk en is ook 
een belangrijk moment om hen te bedanken en hun realisaties in de kijker te plaatsen”, onderstreept 
de schepen bevoegd voor Dierenwelzijn, Esmeralda Van den Bosch (Groen). 
 
Voor deze tweede editie van de Dierenwelzijnsdag (de eerste vond plaats in 2019) hoopt Vorst 
enkele kilo's dierenvoer in te zamelen. Daarom roept de gemeente burgers op om een gift te komen 
doen. Als ze op zaterdag niet beschikbaar zijn, kunnen ze ook worden afgegeven in de Sint-
Denisstraat 14 of in de Brusselsesteenweg 112 bij de dienst Openbare Netheid. Al dit voedsel zal 
worden herverdeeld onder "De Blauwe kruis" en "Chats Errants de Forest". 
 
Dierenwelzijn omvat overigens meer dan alleen huisdieren en de problematiek van de achtergelaten 
dieren, overvolle asielen, sterilisatie van katten, ... Dierenwelzijn omvat immers ook het belang van 
biodiversiteit - ook in de stad - die niet alleen in onze groene ruimten verschuild zit. Laten we ook 
aandacht besteden aan deze fauna (vleermuizen, duiven, mussen, vossen, diverse insecten, ...) die 
zich in onze steden vestigt en die ook nut heeft. Biodiversiteit is het levende weefsel van onze 
planeet. ”Het is het geheel van relaties die alle levende wezens hebben opgebouwd met elkaar en 
met hun omgeving”, stelt Leefmilieu Brussel. Deze gedachte zet ons ertoe aan verder na te denken 
bij het thema dierenwelzijn op deze speciale dag. 
 
Wilt u meer informatie of een interview?   
Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester, 0490 52 49 48 
 


