
Offerfeest 2017

Op vrijdag 1 september 2017 viert de islamitische gemeenschap het Offerfeest. In
Gent faciliteren Stad Gent en IN-Gent vzw de organisatie ervan in samenspraak
met de moskeeverenigingen. Het Offerfeest is een religieus gebeuren, maar vooral
ook een sociaal feest.

Verschillende mogelijkheden om het Offerfeest in Gent te
beleven

Veel moslims vieren het Offerfeest met een gift aan fondsen en hulporganisaties, hier of
in het land van herkomst. Gentse moslims kunnen met schenkingen bij verschillende
organisaties terecht. Traditioneel offeren moslims een schaap, ram of rund. Een deel van
het vlees wordt aan familie of aan mensen die het minder goed hebben geschonken.
 



Het onverdoofd slachten van een dier kan enkel in een erkend slachthuis. De Stad Gent
en IN-Gent vzw werken hiervoor voor het derde jaar samen met het slachthuis Adriaens
N.V. in Zottegem. 156 Gentenaars maken dit jaar gebruik van het aanbod. Vanaf 2019 zal
onverdoofd slachten in heel Vlaanderen verboden zijn.
Gentenaars die kiezen voor verdoofd slachten kunnen terecht op een tijdelijke slachtvloer
in Londerzeel. Daar wordt geslacht na gebruik van een verdovingstoestel. Het gebruik van
deze slachtvloer werd gestimuleerd door de Stad Gent en is gratis.
Tot slot kiezen heel wat Gentse moslims voor de mogelijkheid om een geslacht schaap,
ram of rund aan te kopen. Daarvoor kunnen ze terecht in verschillende islamitische
slagerijen in Gent.

 
Van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 3 september 2017 geldt in Gent een
sperperiode waarin alle vormen van thuisslachtingen ten strengste verboden zijn.

Communicatie

De Stad Gent en IN-Gent vzw zetten elk jaar sterk in op communicatie om de
mogelijkheden voor het vieren van het Offerfeest in Gent bekend te maken. Wie zich
registreerde voor een vorige editie, ontving een brief en een folder. Verder was er
opnieuw een affiche- en flyercampagne in samenwerking met de Gentse moskeeën, de
Facebook-account en website van IN-Gent vzw en Gentinfo.

'Alle voorbereidingen zijn getroffen om het Offerfeest dit jaar opnieuw vlot te laten
verlopen. De Stad Gent werkt daarvoor nauw samen met verschillende partners
om de dag in goede banen te leiden, zodat de focus kan liggen op het familiale,
solidaire karakter van het feest.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Informatie
Arent Meirhaeghe, communicatiemedewerker IN-Gent vzw, tel. 09 235 04 46, gsm 0479
54 56 42, e-mail arent.meirhaeghe@in-gent.be 
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0475 98 46 00, e-
mail laurens.teerlinck@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
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