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Kabinet van Deborah Lorenzino
Schepen van Openbare netheid & Groene ruimtes,
Kinderen, Jeugd, Gezin,
Coördinatie van stages en Dierenwelzijn

PERSBERICHT
SCHAARBEEK WERFT TWEE NIEUWE TREKPAARDEN AAN!
Sinds bijna 9 jaar werkt de gemeente Schaarbeek dagelijks met trekpaarden voor het uitvoeren van sommige
opdrachten. Deborah Lorenzino, Schepen van Netheid & Groene Ruimtes heeft de eer en het genoegen u te
melden dat op woensdag 23 januari, twee nieuwe trekpaarden het team vervoegd hebben!
De nieuwe rekruten zijn Ardense trekpaarden, koelbloedige ruinen, met een volgzaam, werklustig en aangenaam
karakter. Ze vervoegen Taram voor het ledigen van de vuilnisbakken, de ophaling van het grofvuil bij de senioren
en de pedagogische activiteiten m.b.t. de netheid en het respect van de natuur. Ze worden progressief aan het
werk gezet opdat ze zich volledig kunnen aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving en hun nieuwe taken. Het
feit om over 3 paarden te beschikken laat ons toe om regelmatig een rustdag in te lassen voor één van hen.
« In mijn hoedanigheid van Schepen voor Dierenwelzijn ben ik bijzonder tevreden over de omkadering en de
verzorging van onze paarden. Ze zullen bovendien ten volle kunnen genieten van een uiterst vredige rustplaats
aan de gemeentelijke serres, in het hartje van het Josafatpark, in monderne en aangepaste installaties » Aldus
Deborah Lorenzino
Ter herinnering: dit project maakt deel uit in de acties van duurzame ontwikkeling die Schaarbeek al jaren voert,
meer bepaald in het kader van een nette stedelijke omgeving, gerespecteerd door de inwoners.
Vouziers, aangekocht in 2011, geniet van zijn welverdiende rust in een centrum voor hippotherapie in de buurt
van Charleroi. Ons ander paard Domino, nochtans recentelijk aangekocht, verlaat ons -tot onze grote
teleurstelling- ook. Hij lijdt immers aan een misvorming, die bij de aankoop niet detecteerbaar was, en die hem,
op termijn, aanzienlijk zou hinderen tijdens het werk. De gemeente Schaarbeek, de gespecialiseerde ostheopaat
en de veearts die onze paarden opvolgt, wilden geen enkel risico nemen. Domino zal lichtere taken uitvoeren in
een ander centrum voor hippotherapie in Waals-Brabant.
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