25 september 2011
Animal Rights Music en Toscanzahoeve slaan handen in elkaar t.v.v. dierenrechten.
Vorig jaar ken men voor het eerst kennis maken met de “ Marathon run for Animal rights “, een gesponsord loop -evenement
t.v.v. dierenrechten onder initiatief van de muzikale dierenrechten -organisatie “ Animal Rights Music “ .
Het vervolg hierop kon niet uitblijven, en in samenwerking met ”Toscanzahoeve”, het eerste holistische dierencentrum in de
Benelux o.l.v. Inge Pauwels, wordt de tweede editie hiervan gelanceerd. Alhoewel het concept een beetje aangepast is, is de
opzet hetzelfde gebleven .
Terwijl vorig jaar Joshua , bezieler van A.R.M op z’ n eentje een volledige marathon liep en de opbrengst hiervan schonk aan
GAIA en GREYHOUNDS IN NOOD, wordt dit jaar “ SEA SHEPHERD “( www.seashepherd.org) , de non proffit
natuurbeschermingsorganisatie die zich wereldwijd op unieke wijze inzet voor de bescherming van het leven in zee, in de kijker
geplaatst .
Verder wordt het evenement nu toegankelijk voor iedereen en kan men zich inschrijven voor verschillende disciplines en
afstanden .
Zo kan men kiezen of men wil wandelen, lopen, of samen met de hond de afstand wil overbruggen onder de noemer canicross
( www.dogtrekking.be ) en heeft men de keuze uit 5 of 10 km en een aangepaste kindercanicross van 3 km .
Inschrijvingen kan men via animalrightsmusic.net/inschrijvingen of ter plaatse op het evenement tussen 12 en 13 u .
Verder is er voor iedereen wat wils: promostands ( o.a. Sea shepherd, Bite back, Animu luce , Toscanzahoeve …)
kinderanimatie ( springkasteel ,grime , clown … ), hondenactiviteiten, drank en eetgelegenheid ( vegetarische barbecue,
bio ijs - milkshakes en smoothies … ) een gesprek over dierenrechten door acteur/auteur Pol Goossen, en als afsluiter het
concert van A.R.M , ..… dit allemaal
ten voordele van “ SEA SHEPHERD “
Op 25 september vanaf 12 u is iedereen welkom met of zonder viervoeter op het terrein van Toscanzahoeve, Frekeslei 4 te
Booischot , gelegen in de mooie omgeving van de Nete. Het einde van dit evenement wordt voorzien rond 18 u.
Info- www.animalrightsmusic.net , www.marathonforanimalrights.com en www.toscanzahoeve.be

