Leerlingen helpen verwaarloosde dieren
Heilig Hart&College in de bres voor dierenasiel
HALLE - 'We kunnen de dieren niet aan hun lot overlaten. We moeten iets doen voor hen.' De
kinderen van het Heilig Hart&College in Halle beslisten om een inzamelactie te houden voor
verwaarloosde dieren. Ze brengen op 9 oktober alles zelf naar dierenasiel Veeweyde in
Anderlecht.

'Kijk, dit zijn onze twee geadopteerde poezen: Hanzel en Lowie', tonen de kinderen trots hun
klashuisdiertjes op papier. Ze wonen in Buddykat, een opvangcentrum voor katten met aids. We zorgen
elke maand voor 5 euro per poes, zodat ze eten en medicijnen krijgen die de ziekte stoppen. Onze juf
had ons daarover verteld dat we dat konden doen. Nu krijgen we regelmatig foto's en informatie over
hoe het met hen gaat. We zijn blij dat we dit kunnen doen. Zo zijn Hanzel en Lowie alvast geholpen.'
De foto's gaan vaak rond en iedereen weet wel iets over de adoptiedieren te vertellen. 'Voor hen doen
we de inzamelactie van dierenspullen, maar ook voor het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht. Daar zitten
heel veel achtergelaten en verwaarloosde honden en katten die wat steun kunnen gebruiken', zeggen de
kinderen. 'Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dat komt goed uit, want op 9 oktober brengen we alles
zelf ter plaatse.'
Ondertussen stapelen de dekentjes, speeltjes, voederbakjes, krabpalen, mandjes en eten zich op in het
klaslokaal van A en B. 'We zijn in alle klassen rondgeweest om de kinderen te vragen om zaken mee te
brengen die ze op overschot hebben. Natuurlijk vragen we ook eens rond thuis, bij familie en vrienden',
zeggen de kinderen. De actie loopt nog tot 6 oktober.
Ook de lokale middenstand doet mee. Donderdag worden de 45 vijfdeklassers bij dieren- en tuinzaak
Van Diest verwacht waar ze de nodige uitleg krijgen over dierenverzorging en waar ze ook wat spullen
mogen meenemen.
Wie de actie wil steunen, kan dierenspullen en goed verpakt honden- en kattenvoer afgeven in de lagere
school van het Heilig Hart&College aan het Handbooghof 10 in Halle tijdens de schooluren.
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De 45 leerlingen van het Heilig Hart&College haalden zo veel mogelijk spullen op om het dierenasiel Veeweyde in
Anderlecht te helpen.
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