Persbericht
Aarschot, Diest en Tielt-Winge richten eerste
intergemeentelijke dierenvoedselbank op
DIEST – Wie in armoede leeft, vindt dikwijls veel steun bij zijn huisdier. Maar dat
huisdier neemt ook een flinke hap uit het budget. In België heeft gemiddeld 1 op de
4 gezinnen een kat en 1 op de 5 een hond. Bij mensen in armoede heeft meer dan
de helft een of meer huisdieren. Om hen te ondersteunen starten Aarschot, Diest en
Tielt-Winge vanaf december met de verdeling van dierenvoedselpakketten. De drie
lokale besturen richten daartoe samen een dierenvoedselbank op, het eerste
intergemeentelijk initiatief in zijn soort in Vlaanderen.
“Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin hij of zij het financieel moeilijk
heeft. Dan loert isolement vaak om de hoek en is een dier soms de enige vriend. Via
onze dierenvoedselbank verzamelen en verdelen wij eten voor honden en katten”,
zegt schepen in Diest Pascale Vanaudenhove, die mee aan de basis ligt van dit
intergemeentelijk initiatief.
Unieke samenwerking
De lokale besturen kregen daarbij ondersteuning van Tom Bosman, die in 2019 al de
eerste dierenvoedselbank van Vlaams-Brabant oprichtte in Opwijk en het project
begeleidde. “Het unieke van deze samenwerking is dat we voor het eerst drie lokale
besturen verenigen. Het is zeker de bedoeling om dit in de toekomst nog te doen in
Vlaanderen om op die manier een breed netwerk uit te bouwen”, aldus Bosman.
Maandelijkse bedeling
“Dierenvoedselpakketten worden één keer per maand kosteloos ter beschikking
gesteld van baasjes. Het is daarbij niet de bedoeling om baasjes volledig gratis van
voedsel te voorzien voor hun huisdier. Onze voedselpakketten zijn een steuntje in de
rug. De hoeveelheid hangt af van wat we binnenkrijgen. Baasjes moeten dus ook
nog een deel van het voer voor hun dier zelf voorzien, maar met onze hulp komen
ze al een stukje vooruit”, verduidelijkt Isabelle Dehond, schepen van Dierenwelzijn
in Aarschot.

Vrijwilligers
“De dierenvoedselbank draait op vrijwilligers”, zegt Aarschots burgemeester
Gwendolyn Rutten. “Mensen die het financieel moeilijker hebben worden via de
maatschappelijk werkers van het OCMW toegeleid. We beperken ons in deze fase tot
dierenvoedselpakketten voor honden en katten, omdat dat de meest voorkomende
huisdieren zijn.”
Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge vult aan: “Het voer verzamelen we via
particulieren die ons contacteren omdat ze bijvoorbeeld honden- of kattenvoer over
hebben. Ook dierenwinkels kunnen voedsel doneren. De vrijwilligers staan in voor de
stockage, verdeling in pakketten en bedeling aan de mensen in financiële nood.”
Eerste bedeling in december
De eerste bedeling van dierenvoedsel staat gepland in december. In Aarschot is dat
in de oude stadswerkhuizen tegenover het stadhuis, in Diest in een lokaaltje van de
Kringwinkel en in Tielt-Winge in ‘t Jongensschool.
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