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Mali
HDI: 178

burkina faso
HDI: 177

soedan
HDI: 150

kenia
HDI: 147

dr Congo
HDI: 176

rwanda
HDI: 167

oeganda
HDI: 157

niger
HDI: 182 

HDI
de menselijke ontwikkelings-
index van de Verenigde naties 
wordt berekend op basis van 
levensverwachting, onderwijs 
en inkomen per land en 
gerangschikt in een lijst van 
182 landen. belgië staat op de 
17de plaats.
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Meer dan een miljard gezinnen uit het zuiden zijn afhan-
kelijk van koeien, kamelen, geiten, schapen en pluimvee om 
te overleven. daarom ondersteunt dierenartsen zonder 
grenzen de lokale bevolking om de veeteelt, en alles wat 
eraan verbonden is, te verbeteren. onze activiteiten gaan 
verder dan alleen het vaccineren van runderen. we on-
dersteunen gemeenschappen bij het opzetten van vee-
voederbanken en lokale kredietinstellingen, brengen hen 
in contact met commerciële afzetmarkten en helpen bij 
de bouw van waterpunten voor mens en dier. we moedi-
gen ook vredesonderhandelingen aan tussen rivaliserende 
gemeenschappen over de toegang tot water en grasland.

Duurzaamheid en efficiëntie staan centraal in al onze acti-
viteiten. duurzaamheid op sociaal, technisch, economisch, 
politiek en ecologisch vlak kan enkel bereikt worden door 
nauw samen te werken met de lokale bevolking en onze 
programma’s af te stemmen op de plaatselijke capaciteiten 
en noden. Onze efficiëntie blijkt uit de goede reputatie 
van de ngo op het terrein en het vertrouwen van grote 
geldschieters als de belgische ontwikkelingssamenwerking 
(dgd), de europese unie en de amerikaanse ontwik-
kelingssamenwerking (usaid). bovendien heeft de na-
tionale loterij ons in 2009 een subsidie toegekend voor 
onze inspanningen om de Millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling te behalen.

dierenartsen zonder grenzen heeft belangrijke verande-
ringen ondergaan op de hoofdzetel in belgië. onze vorige 
directeur, Johan de Ceuster, heeft de organisatie verlaten 
en de raad van bestuur heeft mij gevraagd om zijn werk 

voort te zetten. ik ben klaar, met mijn team, om deze uit-
daging aan te gaan! en dat is nodig, want de ngo start het 
komende jaar een verdere decentralisatie met het oog op 
een nog grotere efficiëntie. De regionale kantoren zullen 
meer bevoegdheden krijgen en het hoofdkantoor zal zich 
vooral toespitsen op communicatie, ontwikkelingseduca-
tie en kwaliteitsbeheer. 

toch zijn het vooral de afrikaanse veehoudersfamilies die 
voor grote uitdagingen staan. ze kampen al jaren met on-
voorspelbare seizoenen. droogtes die vroeger om de tien 
jaar voorkwamen, keren nu bijna ieder jaar terug. zoals u 
zal lezen in dit jaarrapport, zijn onze programma’s er dan 
ook op gericht de mensen zelf weerbaarder te maken 
tegen deze klimaatsveranderingen. zij vechten in de voor-
hoede, maar u kunt hen helpen.

ik wens u veel leesplezier!

Joep van Mierlo
directeur dierenartsen zonder grenzen
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VIsIe
gezonde dieren, gezonde mensen. 

MIssIe
dierenartsen zonder grenzen optimaliseert de veeteelt 
met als doel het welzijn van kansarme bevolkingsgroepen 
in ontwikkelingslanden te verbeteren. 
 
waarDen

DIeren
groot- en kleinvee zoals runderen, kamelen, geiten, scha-
pen, varkens, kippen, cavia’s en konijnen. de dieren zijn 
een bron van voedsel en inkomsten. ze zijn van belang 
voor de lokale economie en de voedselzekerheid. ze 
worden gebruikt als  trekkracht op het veld, voor vervoer 
en bemesting van de akkers. Vee speelt bovendien een 
belangrijke sociale rol, onder andere als bruidsprijs of voor 
religieuze vieringen.

VIsIe // MIssIe 
DIerenartsen ZonDer GrenZen In een notenDop

02.

integriteit
respect
transparantie
expertise
Efficiëntie
Verantwoordelijkheidszin
autonoom maken

“Meer dan een miljard mensen 
die in chronische honger en armoede 

leven zijn afhankelijk van koeien, 
buffels, kamelen, schapen, geiten, 

varkens en pluimvee voor 
essentiële voeding en om in hun 

levensonderhoud te voorzien.” 

“livestock for the future”, elideV, 
de eu-expertengroep over veeteeltzaken

 in ontwikkelingslanden
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Mensen
nomadische veehouders, gesettelde kleine landbouwers 
met een beetje vee en veehouders uit de stad of stads-
rand in afrikaanse landen.
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In gebieden zo groot als België kunnen veehouders soms 
maar bij één professionele dierenarts terecht. Daarom is 
het van essentieel belang voor de gezondheid van het 
vee om geïntegreerde netwerken van privé-dieren-
artsen, lokale dierenverzorgers en nationale en lokale 
overheidsinstanties te creëren.

onDersteunInG Van prIVé-DIerenartsen
de rol van dierenarts is de laatste jaren sterk geëvolueerd 
in verscheidene afrikaanse landen. de evolutie van staats-
dierenarts naar privé-dierenarts springt hierbij het meest 
in het oog. om ervoor te zorgen dat privé-dierenartsen 
een praktijk willen en kunnen opstarten in afgelegen ge-
bieden, ondersteunt dierenartsen zonder grenzen hen 
met opleidingen en startmateriaal zoals uitrusting en 
medicijnen. Veehouders die een beroep willen doen op 
de diensten van een dierenarts, moeten hem daarvoor 
natuurlijk betalen. 

VeeHouDers opleIDen tot DIerenVerZorGers
zelfs al vestigen steeds meer privé-dierenartsen zich op 
het platteland, ze kunnen de vele omliggende dorpen 
niet in hun eentje afhandelen. daarom leidt dierenartsen 
zonder grenzen lokale veehouders op tot dierenver-
zorgers, onder toezicht van een privé-dierenarts. de 
dierenverzorgers worden door hun eigen gemeenschap 
uitgekozen om een opleiding van enkele weken te vol-
gen. ze leren ziektes te herkennen en behandelen, waar-
bij traditionele kennis gecombineerd wordt met nieuwe 
inzichten. na de opleiding ontvangen ze een basiskit met 
verzorgingsmateriaal en medicijnen, waarmee ze de kud-

tHeMa’s
3.1 DIerGeneeskunDe

03.

des uit hun gemeenschap kunnen behandelen. net als de 
privé-dierenartsen worden ze vergoed voor geleverde 
diensten, vaker in natura dan in cash. samen vormen al 
deze dierenverzorgers een veterinair netwerk in gebie-
den waar vroeger nauwelijks of geen diergeneeskundige 
zorg bestond. 

BewustMakInG  Van VeeHouDers
Via bewustmakingscampagnes zorgen de dierenverzorg-
ers ervoor dat de veehouders inzicht krijgen in het belang 
van preventieve dierenverzorging, de kwaliteit van medicij-
nen en de nadelige gevolgen van inteelt. het veterinaire 
netwerk speelt ook een belangrijke rol in grootschalige 
vaccinatiecampagnes en vroegtijdige waarschuwingssyste-
men bij droogte en ziektes.

“Met de inkomsten van het werk dat ik als dierenverzorger ver-
richt, heb ik een kalf en twee schapen kunnen kopen op minder 
dan één jaar tijd!”
een dierenverzorger uit de regio tadress (niger)

   “Nu pas geloof ik in de bekwaamheid van de dierenarts en zijn 
dierenverzorgers, want dit jaar hebben we in de regio geen nieuwe 
gevallen van de schapenpokken gehad. Deze verschrikkelijke ziekte 
traumatiseerde ons zo hard voordien!” 
getuigenis van een veeteler uit de regio tadress (niger)
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een optimalere dierlijke productie, dankzij een betere 
gezondheid van het vee, zorgt voor meer voedselze-
kerheid en extra inkomsten voor kansarme veehou-
derfamilies. Veeteelt is dan ook de belangrijkste motor 
van de lokale economie. In sub-sahara-afrika is meer 
dan 80% van de bevolking afhankelijk van veeteelt voor 
haar overleven. want ook voor handelaars, leveranciers 
in medicijnen en veevoeder, zuivelbedrijven, chauffeurs 
en slachterijen vormt veeteelt de belangrijkste inkom-
stenbron. De programma’s van Dierenartsen Zonder 
Grenzen zijn er steeds op gericht om alle schakels in het 
economische model direct of indirect te steunen.

BeVorDeren Van De Melkketen
dierenartsen zonder grenzen en haar lokale partneror-
ganisaties ondersteunen coöperatieven die de kwaliteit en 
kwantiteit van de melkproductie voor eigen gebruik en 
verkoop willen bevorderen. het verbeteren van de hygiëne 
tijdens de verwerking, het transport en de bewaring van 
de melk leidt tot minder productieverlies. daarom organi-
seert dierenartsen zonder grenzen opleidingen rond 
hygiëne. de veehouders kunnen meer melk verkopen 
aan de zuivelbedrijfjes, die ze vervolgens controleren, 
verwerken en verkopen. zo breiden ze het aanbod van 
zuivelproducten uit en garanderen ze een voortdurende 

kwaliteit. dankzij technische en boekhoudkundige oplei-
dingen leren de werknemers van de bedrijfjes direct 
inkomsten te genereren en te beheren. 

Betere toeGanG tot VeeMarkten
Veehouders moeten vaak dagen stappen om een markt 

3.2 proDuctIe en lokale econoMIe

“Voor de komst van de gemeenschapsbank vond er geen handel 
plaats in de streek. We moesten 60 kilometer heen en terug 
wandelen naar Moroto om noodzakelijke goederen voor ons huis-
houden te kopen! Dit is nu niet meer het geval. Leden van de 
gemeenschapsbank voeren nu handel in de streek en dit bespaart 
ons tijd en geld.”
getuigenis van logiel Paul, inwoner van kakingol (oeganda)
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te bereiken waar ze hun dieren en producten kunnen 
verhandelen. dierenartsen zonder grenzen begeleidt 
daarom de lokale bevolking bij het oprichten van extra 
en strategisch gelegen veemarkten. in afgelegen gebieden 
kunnen georganiseerde veehouders dieren leveren aan 
mobiele slachterijen.Veehouders krijgen een opleiding in 
handelstechnieken en worden zich beter bewust van de 
economische waarde van hun vee. 

kleInVeeteelt
kleinvee - geiten, pluimvee, konijnen en cavia’s - speelt een 
belangrijke rol in de lokale voedselvoorziening en econo-
mie van veel afrikaanse landen. de dieren kunnen gemak-
kelijk en met weinig middelen gehouden worden en zor-
gen op regelmatige basis voor extra voedsel en inkomsten. 
dierenartsen zonder grenzen verstrekt dan ook kleinvee 
aan gezinnen in fragiele gebieden en situaties. het zijn vaak 
vrouwen die deze gezinnen leiden. wanneer de dieren 
zichzelf voortgeplant hebben, schenken de gezinnen op 
hun beurt een mannetje en een of twee vrouwtjes aan 
een ander gezin. zo bouwen ze zelf aan een lokaal solidair 
netwerk. ze krijgen een opleiding in productietechnieken 
en de verzorging van hun dieren en ze leren hoe ze dier-
lijke mest voor hun groentetuin kunnen gebruiken. hier-
bij wordt telkens traditionele kennis gecombineerd met 
nieuwe inzichten.

onDersteunen Van MIcrokreDIeten
dierenartsen zonder grenzen stimuleert gemeenschaps-
banken, die kleine leningen toekennen aan veehouders die 
niet bij een gewone bank terecht kunnen, met opleidingen 
rond microkredieten, verantwoordelijkheden en organi-
satiebeheer. alle leden, waaronder veel vrouwen, leveren 
wekelijks een bijdrage aan de eigen spaarbank. een beheers-
comité, samengesteld uit de leden, gebruikt de inkomsten 
nadien om gezamenlijk productiemiddelen aan te kopen 
of inkomensgenererende initiatieven op te starten. dit sys-
teem werkt zeer goed in geïsoleerde, landelijke gebieden. 
de microkredietbanken werken vaak samen met andere 
sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. 

kwalIteItsVeeVoeDer
Vee is sterker en productiever wanneer het voldoende en 
kwalitatief hoogwaardig voer krijgt. dierenartsen zonder 
grenzen organiseert daarom participatieve opleidingen 
over de rantsoenering van veevoeder en over strategische 
voedingssupplementen. Veehouders leren in de praktijk 
hoe ze voer rijk aan proteïnen kunnen telen. daarnaast 
krijgen vrouwen opleidingen rond het maken van likstenen 
met extra mineralen. hierbij wordt steevast traditionele 
kennis gecombineerd met nieuwe inzichten.

VeeVoeDerBanken 
Veevoederbanken bieden een oplossing tegen chronische 
voedseltekorten in periodes van droogte. door een deel 
van de oogst op te slaan, is er in tijden van schaarste voer 
beschikbaar voor de kuddes. dierenartsen zonder gren-
zen leidt lokale comités op voor het beheer van deze 
veevoederbanken. het opslaan van voorraden veevoe-
der gaat vaak ook gepaard met een voedselbank voor 
menselijke consumptie.

“Wij, vrouwen, hielden onze kippen zonder groot succes. We hielden 
er geen substantieel inkomen aan over. De moed was de meesten van 
ons al in de schoenen gezakt. Maar toen heeft Dierenartsen Zonder 
Grenzen ons geholpen met het verbeteren van de behuizing, de 
voeding en de gezondheid van de kippen. Dankzij deze steun is onze 
productie sterk toegenomen. We hebben terug hoop!” 
getuigenis van een kippenhoudster uit dougan (Mali)
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terwijl europa al duidelijk de gevolgen van de klimaat-
verandering merkt, lijdt het afrikaanse continent nog 
harder onder de impact van de aardopwarming. lang-
durige droogtes en onverwachte stortbuien komen 
steeds vaker voor, met mislukte oogsten als gevolg.  
waterbronnen drogen op en voedselvoorraden voor de 
herders en hun kuddes zijn moeilijker te beheren. Ziek-
tes verspreiden zich vlugger omdat de dieren verzwakt 
zijn en te vaak van eenzelfde waterbron drinken.

waterpunten
Lokale gemeenschappen identificeren en bouwen zelf 
nieuwe waterpunten, met de steun van dierenartsen 
zonder grenzen. hierbij wordt rekening gehouden met 
verschillende factoren, zoals de nabijheid van dorpen of 
ondergrondse waterstromen. bovendien moeten de wa-
terpunten voldoende ver van elkaar verwijderd zijn, om 
overbegrazing en overexploitatie van het grondwater te 
vermijden.

waterBeHeercoMItés
Comités, samengesteld uit lokale herders, afgevaardig-
den van gemeenschappen en bodemdeskundigen, waken 
erover dat de veehouders de afspraken over het grazen 
en drenken strikt naleven, met het oog op een duurzaam 
beheer van de natuurlijke rijkdommen. ze beheren even-
eens het onderhoud van de waterpunten.

3.3 water

Bouw Van onDerGronDse waterDaMMen 
om te vermijden dat regenwater in plassen blijft staan - en 
dus snel verdampt en een broeihaard is voor ziektes - leidt 
dierenartsen zonder grenzen lokale dorpelingen op in 
het bouwen en beheren van ondergrondse waterdam-
men. het principe van een ondergrondse dam is gelijk-
aardig aan dat van een bovengrondse. het enige verschil 
is dat de dam grondwater tegenhoudt en dit ondergronds 
bewaart, tot herders het naar boven halen met een pomp 
of door een ondiepe put te graven. door deze onder-
grondse opslag te maken in uitgedroogde rivierbeddingen, 
kunnen veehouders regenwater maandenlang bewaren. 

VreDesonDerHanDelInGen 
het sluiten van vrede is essentieel om het goede verloop 
van andere programma-activiteiten te garanderen in de 
gebieden waar dierenartsen zonder grenzen werkzaam 
is. zonder vrede kan de lokale veehandel en economie 
moeilijk duurzaam gestimuleerd worden. dierenartsen 
zonder grenzen moedigt daarom afgevaardigden van ri-
valiserende gemeenschappen aan om samen afspraken te 
maken over de gebieden waar de verschillende kuddes 
grazen en drinken.
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In 2009 heeft het aantal mensen dat honger lijdt in de 
wereld de kaap bereikt van één miljard. Het zijn para-
doxaal genoeg de producenten van voedsel, namelijk de 
boeren, die het meest getroffen worden. Geconfron-
teerd met deze ongelijke verdeling van ’s werelds rijk-
dommen, kan Dierenartsen Zonder Grenzen niet bij de 
pakken blijven zitten. Daarom willen we politici, profes-
sionelen en studenten van de agrarische sector, alsook 
het ruimere publiek bewust maken voor concepten 
zoals voedselsoevereiniteit en kleinschalige landbouw.

eDucatIeMaterIaal
online uitwisseling met rwanda
op www.veeteelthierendaar.be ontdek je hoe veeboeren 
in rwanda en belgië hun beroep uitoefenen. het dient 
ook als uitwisselingsplatform tussen professionelen en stu-
denten van de landbouwsector in beide landen. de web-
site kwam tot stand in samenwerking met de rwandese 
landbouwfederatie iMbaraga en haar belgische tegen-
hanger fugea.

Videobeelden

eVeneMenten
De 20 km van Brussel
45 sympathisanten van dierenartsen zonder grenzen 
hebben met girma, een ethiopische herder, en zangers Jan 
leyers (soulsister) en koen wauters (Clouseau) de 20 km 
van brussel gelopen ten gunste van de turkananomaden in 
kenia.

3.4 BewustMakInG en eDucatIe In BelGIe

de documentaire ‘kwetsbaarheid en kleinvee’, ge-
realiseerd door dierenartsen zonder grenzen en 
haar lokale partner réseau wiMa, toont het be-
lang van kleinvee voor families in fragiele gebieden 
in Congo, in het kader van het luVuPel-project.

rtbf is voor het tv-programma ‘le Jardin extra-
ordinaire’ naar burkina faso gereisd om het leven 
van de Peulherders en lokale dierenartsen van het 
project ZEPESA te filmen.

in burkina faso heeft regisseur geert de belder 
veehouders, die bijgestaan worden door die-
renartsen zonder grenzen, geïnterviewd over kli-
maatverandering. de volledige documentaire ‘kli-
maatchaos in het zuiden - de slachtoffers aan het 
woord’ is op dvd verkrijgbaar via wereldmediatheek: 
www.klimaatchaos.be. 

Beurzen
dierenartsen zonder grenzen heeft deelgenomen aan 
landbouwbeurzen in libramont, Valériane (biologische 
producten), battice, gent (expovet: vakbeurs voor de die-
renarts) en brussel (agribex).

cinedebatten en varia

saMen sterk
Dierenartsen Zonder Grenzen neemt deel aan:
- Platform Voedselsoevereiniteit (CnCd) en 11.11.11
- werkgroep ontwikkelingseducatie (aCodeV) en 
CoPrograM
- be-troplive, belgisch platform voor tropische dier-
geneeskunde en veeteelt
- Vsf-europa

een debat in la roche met Christiane Collinet  
(veehoudster in la roche-en-ardenne) en benoit 
robert (kaasmaker in trois-Pont) over de raak-
vlakken tussen afrikaanse en europese veehou-
ders. dit naar aanleiding van de tv-reportage ‘sur 
les sentiers du lait au Mali’, gerealiseerd door rtbf. 

een debat aan de luikse faculteit diergeneeskunde 
met klimatoloog Pierre ozer over de invloed van 
veeteelt op de opwarming van de aarde. dit naar 
aanleiding van de film ‘Home’ van Yann Arthus-
bertrand.

Verschillende activiteiten voor diergeneeskundestu-
denten aan Vlaamse en waalse universiteiten.
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 DIerenartsen ZonDer GrenZen 
 actIef In 8 afrIkaanse lanDen 
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MalI
Hoewel de melkproductie in Mali bijna de helft van het 
bruto binnenlands product uitmaakt, wordt de sector 
te weinig ondersteund. De melkproductie is niet opti-
maal door een gebrek aan geneeskundige diensten, in-
frastructuur, hygiëne, water en voedsel. Doordat de melk 
moeizaam tot bij de consument geraakt, moet het land 
melkpoeder importeren om aan de nationale vraag te 
voldoen. prijsstijgingen van de ingevoerde voedingsmid-
delen en de katoencrisis wegen zwaar door op de meest 
kwetsbare lagen van de bevolking.

PROJECTEN

project ter ondersteuning van vrouwenorgani-
saties door het houden van diersoorten met 
een korte cyclus in de regio Bamako (pafec)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 467.076 
lokale partner: iCd

project ter ontwikkeling van de veeteelt in 
koulikoro, kita en koumantou (proDel-k)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 1.078.387 
lokale partner: iCd

“Naast technische en materiële steun, heeft Dierenartsen Zonder 
Grenzen ons geholpen om een geschikt systeem voor de verkoop van 
ons pluimvee op te stellen. Dankzij dit systeem beslissen wij nu zelf 
over het beheer van onze dieren. Van nu af aan komen de inkomsten 
uit de verkoop van de kippen volledig bij ons terecht. Zo kunnen we de 
medische zorg, het schoolgeld en de kleren van onze kinderen betalen 
en noodzakelijke voedingsmiddelen voor het gezin kopen. Onze sociale 
positie thuis en in het dorp is hierdoor sterk verbeterd.”
getuigenis van een kippenhoudster (Mali, PafeC)

BurkIna faso
Burkina faso is een ingesloten sahelland met een lang 
droogseizoen. Door de dorre bodem is slechts een vierde 
van de grond geschikt voor land- of bosbouw. Daarom 
is de meerderheid van de bevolking zowel voor haar 
voedselvoorziening als voor andere socio-economische 
noden sterk afhankelijk van de veeteelt. toch krijgt de 
sector amper de kans om haar potentieel uit te bouwen.

PROJECTEN

project ter ondersteuning van het commer-
cialiseren van vee in de sahel (provincie van 
oudalan) (coMBesa)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 275.327 
lokale partner: association nodde noote

project ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van de peul Zeboe in de sahel (provincie van 
oudalan) (Zepesa I)
fondsenverstrekker: belgisch fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 4 jaar 
totaal budget: € 1.277.518 

west-afrika 
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nIGer
Hoewel niger voor een groot deel bestaat uit woestijn, 
vertegenwoordigen landbouw en veeteelt er bijna de 
helft van het bruto nationaal product. Veehouders pro-
duceren van oudsher melk, maar hebben te kampen met 
een wisselvallig klimaat en in toenemende mate ook 
grondschaarste. sinds de lokale zuivelindustrie in de 
hoofdstad zich ontwikkelde, nam de melkproductie toe, 
maar niet voldoende om aan de vraag te voldoen.

project ter beveiliging van de gezondheid en 
voeding van het vee in de zone van tadress 
(sesac II)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: : € 462.279 
lokale partners: karkara, ong tadress

project ter ondersteuning van de veeteelt in de 
regio Dosso (apelDo)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 1.029.974 
lokale partner: Cesao

project ter versterking van de voedselveiligheid 
door de veeteelt in de departementen Dakoro 
en abalak (sarel) 
fondsenverstrekker: belgisch fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 5 jaar 
totaal budget: € 3.052.462 
lokale partner: karkara

“Het aantal sterfgevallen binnen onze veestapel is zienderogen 
gedaald dankzij de acties van Dierenartsen Zonder Grenzen. Daar-
voor lagen de dierenkadavers her en der verspreid op het platteland 
van Tadress, gestorven aan ziektes of honger.” 
getuigenis van een veeteler (niger, sesaC ii)

kenIa

oost-afrika 

nomaden uit de turkanaregio, in het noordwesten van 
kenia, kampen met langdurige droogtes - afgewisseld 
met korte maar hevige regens - en stammentwisten 
rond veeteelt. Dierziektes, die zich gemakkelijk over de 
grenzen heen verspreiden door rondtrekkende kuddes, 
en het tekort aan water beperken de productiviteit van 
de veestapel. Door de geringe economische mogelijk-
heden vestigen weinig privé-dierenartsen zich in het 
afgelegen gebied. De gebrekkige handelsinfrastructuur 
en onderschatte capaciteiten van de gemeenschap ver-
hinderen de veehouders om handel te drijven.

uu

PROJECTEN
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PROJECTEN

noodhulpprogramma’s gericht op voedselhulp, 
diergeneeskundige zorg en toegang tot water in 
de regio’s Turkana, Loima, Garissa, Lagdera, Fafi 
en pokot
fondsenverstrekker: eCho
duur: 4 maanden - totaal budget: € 225.000 
duur: 9 maanden - totaal  budget: € 290.000
fondsenverstrekker: fao
duur: 8 maanden - totaal budget: $ 50.000 
duur: 8 maanden - totaal budget: $ 50.000
duur: 10 maanden - totaal budget: $100.000

Initiatief voor het beheer van droogte in de 
regio’s turkana, pokot, samburu en Baringo 
(DMI-veeteelt)
fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 2.200.000
Consortium onder leiding van dierenartsen 
zonder grenzen belgië: Practical action, aCted, 
oxfam groot-brittannië en dierenartsen zonder 
grenzen duitsland

project ter verbetering van de veeteeltproductie 
en voedselveiligheid door veevoederreserves te 
vermeerderen in de regio’s turkana en Garissa 
fondsenverstrekker: fao
duur: 14 maanden 
totaal budget: $ 100.000

programma ter ontwikkeling van de veeteelt in de 
regio turkana (tlDp II)
fondsenverstrekker: belgisch fonds voor de Voedselzeker-
heid
duur: 5 jaar
totaal budget: € 1.571.130
lokale partner: tuPado

Initiatief voor rampenbeheer (watervoorziening en 
conflictbeheersing) in Noord-Kenia (DMI-water)
fondsenverstrekker: europese unie
duur: 35 maanden 
totaal budget: € 329.557 
Consortium onder leiding van oxfam groot-brittan-
nië: Practical action, aCted, dierenartsen zonder 
grenzen duitsland en belgië

oeGanDa
Door langdurige politieke en economische instabi-
liteit is oeganda sterk afhankelijk van buitenlandse 
steun. In de dunbevolkte karamojastreek, in het 
noordoosten van het land, leeft het merendeel 
van de bevolking onder de armoedegrens. om het 
hoofd te bieden aan het droge klimaat, trekken de 
karimojong rond met hun veestapel.

Vaccinatie tegen de pest van kleine herkauwers 
(ppr) en de besmettelijke longziekte bij run-
deren (cBpp) in de provincie Matheniko
fondsenverstrekker: fao
duur: 3 maanden 
totaal budget: $ 37.000

opleiding rond participatief ziekteonderzoek en 
participatieve epidemiologie 
fondsenverstrekker: fao
duur: 10 dagen
totaal budget: $ 35.000

PROJECTEN

programma ter ondersteuning van de veeteelt-
ontwikkeling in de regio karamoja (klDp)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 613.483
lokale partner: Madefo

GeMeenscHapsBank stIMuleert lokale HanDel 
(oeGanDa, klDp)

in het dorp kakingol bestaat sinds 2008 een gemeenschapsbank. ze 
telt 51 leden, waarvan 31 mannen en 20 vrouwen. Van deze leden 
hebben er al 36 - of 70% - een lening kunnen aangaan dankzij het 
geld dat de hele groep bijeen heeft gespaard. 

“Doordat krijgers onze kudde hadden aangevallen, hadden we geen 
voedsel meer. Mijn familie was radeloos. Als herder had ik geen werk 
meer, want ik had geen dieren om over te waken. Toen er een gemeen-
schapsbank kwam in mijn streek, was ik één van de eersten om lid te 
worden. Ik spaarde gedurende vier maanden met de groep en kreeg 
toegang tot een lening ter waarde van € 40 om een eigen handeltje op 
te starten. De zaak loopt goed en ik onderhoud mijn volledige familie 
met de winst die ik maak.”
angela Peter, lid van de gemeenschapsbank
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Uitroeiing van de pandemische en aviaire influenza in 
de staat central equatoria (stop Ia)
fondsenverstrekkers: dai en usaid
duur: 3 maanden
totaal budget: $ 5.060

ondersteuning van de participatieve controle van de 
hoogpathogene aviaire influenza in de staten Gezira, 
khartoum, northern, river nile, upper nile, central 
en eastern equatoria en Bahr el Ghazal
fondsenverstrekkers: usaid en ilri
duur: 5 maanden
totaal budget: $ 100.000

Dienstlevering van diergeneeskundige zorg aan de 
gemeenschappen in de staat upper nile
fondsenverstrekker: Multi donor trust funds
duur: 11 maanden
totaal budget: € 400.000

ZuID-soeDan
Hoewel Zuid-soedan in 2005 vrede sloot na twee de-
cennia van burgeroorlog, blijft de weg naar herstel en 
ontwikkeling moeilijk. Bijna de helft van de bevolking 
leeft onder de armoedegrens. De meesten van hen 
zijn boeren. Door epidemieën, stammentwisten en een 
tekort aan veemarkten en -diensten, blijft investeren in 
de veeteeltsector een uitdaging. De enige uitweg voor 
de veehouders is een systeem waarin de gemeenschap 
zélf instaat voor de gezondheid van haar dieren.

PROJECTEN

noodprogramma voor diergeneeskundige 
ondersteuning II in de staten warrap, central 
equatoria, unity, jonglei en upper nile (eVsp)
fondsenverstrekker: usaid
duur: 1 jaar 
totaal budget: $ 800.000
Consortium onder leiding van dierenartsen 
zonder grenzen belgië: dierenartsen zonder 
grenzen duitsland en zwitserland

noodhulp aan de voedselveiligheid en het levenson-
derhoud van door overstromingen getroffen 
veehoudersgemeenschappen in de staten jonglei 
en upper nile
fondsenverstrekker: Chf
duur: 20 maanden
totaal budget: $ 300.000

project voor epidemiologische controle van het 
vee in Zuid-soedan (lesp)
fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 5 jaar 
totaal budget: € 3.550.000

Herstelprogramma voor de voedselzekerheid in 
de staat lakes
fondsenverstrekker: europese Comissie
duur: 4 jaar 
totaal budget: € 1.500.004

“Ik ben weduwe. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft me vorig 
jaar vijf geiten gegeven. De organisatie ondersteunde me toen ook 
met opleidingen en medicijnen voor de dieren. Na één jaar heb ik 
al tien geiten, twee geiten hebben een tweeling gebaard. Elke drie 
maanden bezoeken de dierenverzorgers me om mijn dieren na te 
kijken. Momenteel melk ik vier geiten, goed voor vier koppen melk 
per dag. Mijn kinderen zijn nu gezond en worden nauwelijks ziek. Ik 
heb de uitwerpselen van de geiten als mest verspreid op mijn klein 
stukje land, waar ik sorghum wil planten. Ik heb de oudere bok 
gecastreerd zodat ik hem kan verkopen en met het geld kleren 
kan kopen voor mijn kinderen.”
Getuigenis van Atong Yak (Zuid-Soedan, EVSP)
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Dr conGo
De Democratische republiek congo is een land boorde-
vol natuurlijke rijkdommen, maar ook een land van con-
flicten. Miljoenen mensen stierven tijdens de jarenlange 
burgeroorlog en tot op de dag van vandaag vinden er 
gevechten plaats in het oosten van het land. Duizenden 
mensen moesten vluchten, veestapels werden uitgeroeid, 
oogsten verwoest en de kennis van vele generaties ging 
verloren. De bevolking probeert nu langzaam terug op 
te bouwen wat tijdens de oorlog verwoest werd.

PROJECTEN

project ter bestrijding van de kwetsbaarheid 
door de kleinveeteelt in de regio noord-kivu 
(luVupel)
fondsenverstrekker: belgisch fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 4 jaar 
totaal budget: € 2.358.062
lokale partner: réseau wiMa

“De veehouders uit mijn dorp kunnen bij mij terecht als hun dieren 
ziek zijn. Ik geef hen ook raad over hoe ze hun dieren het best kunnen 
verzorgen. Dankzij de opleiding van Dierenartsen Zonder Grenzen heb 
ik geleerd hoe ik kippen kan inenten tegen de ziekte van Newcastle. 
Ik weet nu ook hoe ik konijnen moet ontwormen, geiten behandelen 
tegen schurft en wanneer de dieren extra vitamines nodig hebben.”
getuigenis van een dierenverzorgster (Congo, luVuPel)

rwanDa
De rwandese economie steunt in de eerste plaats op 
de landbouw en veeteelt, maar door de hoge bevolkings-
dichtheid en toenemende bodemerosie heeft de meer-
derheid van de veehouders een tekort aan land. Het 
productiesysteem is zwak en diergeneeskundige zorgen 
zijn ontoerreikend.

Grote Meren

PROJECTEN

project ter promotie van een lokale en private 
diergeneeskundige dienstverlening in de zuidelijke 
provincie van rwanda (proXIVet)
fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar 
totaal budget: € 1.158.139
lokale partners: iMbaraga, sda-iriba
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regionale projecten
IcrD I en II: Betere VoorBereIDInG Van 
GeMeenscHappen op DrooGte
Veehouders in oeganda, ethiopië, somalië en kenia heb-
ben regelmatig te kampen met droogtes en voedselonze-
kerheid. samen met dierenartsen zonder grenzen duits-
land en Zwitserland en de lokale bevolking, identificeert 
dierenartsen zonder grenzen belgië de belangrijkste 
probleemgebieden voor toegang tot water en grasland 
tijdens het droge seizoen. de lokale gemeenschappen krij-
gen opleidingen rond het duurzame beheer van water en 
bodem, ziekterapportering en marktinformatiesystemen. 
het project ontwikkelt een radioprogramma om snel 
waarschuwingsberichten en marktgegevens te versprei-
den, richt lokale financiële instellingen op en bouwt ver-
schillende waterpunten.
fondsenverstrekker: eCho
duur: 18 maanden (i) en 1 jaar (ii)
totaal budget: € 1.609.000  (i) en € 678.853  (ii)

eDrs-aIa: VroeGtIjDIGe opsporInG, rapporte-
rInG en opVolGInG Van VoGelGrIep In afrIka
de vogelgriep die in 2006 uitbrak in het noorden van 
nigeria, legde de zwakke ziektecontrolesystemen in 
west-afrika bloot. dierenartsen zonder grenzen be-
reidt daarom benin, burkina faso, ivoorkust, liberia, sierra 
leone, nigeria en togo beter voor op een mogelijke 
nieuwe uitbraak van HPAI (hoogpathogene aviaire influ-
enza). gezondheidswerkers, geselecteerd door de dier-

geneeskundige autoriteiten van deze zeven landen, krijgen 
opleidingen rond de opsporing, rapportering en opvolging 
van vogelgriep. het project zet ook regionale en nationale 
risicogebieden in kaart om de bestrijding en controle van 
vogelgriep beter op elkaar af te stemmen.
fondsenverstrekkers: usaid en ilri
duur: 16 maanden 
totaal budget: $ 1.069.326 

reGlap: VerMInDerInG Van De kwetsBaar-
HeID Van HerDersGeMeenscHappen Door 
BeleIDs- en praktIjkVeranDerInG In De Hoorn 
Van afrIka en oost-afrIka
de snelle bevolkingstoename en aftakeling van de natuur-
lijke rijkdommen bedreigt de veeteeltsystemen waarvan de 
herders in oost-afrika leven. het project wil daarom de 
dialoog tussen nomadische veehouders en beleidsmakers 
in eritrea, ethiopië, kenia, somalië en oeganda bevorderen, 
zodat alle actoren beter voorbeid zijn op de droogte en de 
herders in hun levensonderhoud kunnen voorzien. daar-
naast verzamelt reglaP kennis en goede praktijken en 
versterkt het de capaciteiten van de civiele maatschappij 
op het vlak van belangenbehartiging en netwerking. dieren-
artsen zonder grenzen voert dit project uit met oxfam, 
save the Children, Care, iied, Cordaid, odi en reconcile.
fondsenverstrekker: eCho
duur: 16 maanden
totaal budget: € 47.000 
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fInancIeel VerslaG

04.
Dit financieel verslag heeft betrekking op de geconsoli-
deerde jaarrekening van Dierenartsen Zonder Grenzen 
over alle activiteiten tussen 1 januari en 31 december 
2009. De jaarrekening werd gecontroleerd en gecerti-
ficeerd door onze commissaris-revisor DGST & Co. Ze 
kan geraadpleegd worden via de site van de nationale 
Bank van België (www.nbb.be). 

inkoMsten
giften zijn voor dierenartsen zonder grenzen essentieel 
om haar doelstellingen te bereiken. in 2009 leverde fond-
senwerving een bedrag op van € 731.143 (tegenover 
€ 782.672 in 2008). dit vertegenwoordigt slechts 9% van 
de inkomsten, maar samengevoegd bieden deze kleine be-
dragen de mogelijkheid om via cofinanciering belangrijke 
subsidies te verkrijgen op zowel belgisch als internationaal 
niveau. 

op institutioneel niveau kunnen wij sinds vele jaren 
rekenen op de steun van verschillende overheden en 
privé-stichtingen. onze belangrijkste geldschieters zijn de 
belgische overheid (€ 2.239.416 in 2009), de europese 
Commissie (€ 3.208.930) en usaid (€ 1.211.505). deze 
drie samen vertegenwoordigen 78% van de inkomsten 
van de vereniging. 

van de hoofdzetel in brussel en de kosten voor fondsen-
werving. 29% van onze projectuitgaven worden gedaan 
in west-afrika, 10% in Centraal-afrika en 61% in oost-
afrika. 

het resultaat voor het boekjaar 2009 is een verlies van 
€ 30.551, wat lager is dan in 2008 (€ 84.459).

Stichtingen

Privé-giften

Legaten

Diverse inkomsten

Belgische overheid

Europese Commissie

USAID

FAO

Lokale Belgische overheden 

37.7%

26.3%

14.2%

4.3%
1.3%
1.7%

8.6%

1.7% 4.1%

uitgaVen
de ontplooiing van onze activiteiten in het zuiden verte-
genwoordigt € 7.394.678, oftewel 87% van de uitgaven in 
2009. het resterende bedrag is bestemd voor de werking 

balans
het balanstotaal bedraagt € 13.420.994. het is geken-
merkt door aanzienlijke vorderingen en overgedragen 
subsidies. de boekhoudregels leggen op dat de totali-
teit van de meerjarige financieringscontracten worden 
geboekt, wat een verklaring is voor de aanzienlijke bedra-
gen in vorderingen aan de actiefzijde en in overlopende 
rekeningen aan de passiefzijde (voor het deel subsidies dat 
nog niet werd gebruikt voor projecten). 

het sociaal fonds bedraagt € 874.150 en vertegenwoor-
digt 6,5% van het balanstotaal. het doel van dierenartsen 
zonder grenzen voor de komende jaren is een verster-
king van het eigen vermogen via positieve resultaten met 
het oog op duurzame financiële stabiliteit. 

Oost-Afrika

West-Afrika

Centraal-Afrika

4.1%

Activiteiten in het Zuiden

Hoofdzetel in Brussel

Kosten voor fondsenwerving

Uitgaven in het ZUiden (86.6%)

86.6%

9.3%

61%

10%

29%



Balans

actIVa                    2008 

Vaste activa        794.093
immateriële vaste activa        10.075
Materiële vaste activa        748.093
financiële vaste activa         35.925

Vlottende activa    12.253.517
Vorderingen op meer dan één jaar    2.194.104
Vorderingen op ten hoogste één jaar    8.785.336
liquide middelen    1.133.668
overlopende rekeningen    140.409

totaal actIVa    13.047.610

passIVa             2008

sociaal fonds    1.016.245
bestemde fondsen    35.106
overgedragen winst   354.803
kapitaalsubsidies   626.336

Voorzieningen    50.000
schulden    11.981.365
schulden op meer dan één jaar    0
schulden op ten hoogste één jaar    2.239.138
overlopende rekeningen    9.742.227

totaal passIVa   13.047.610

2009

680.807
7.326

649.396
24.086

12.740.187
3.884.530
6.677.665
2.077.546
100.446

13.420.994

2009

874.150
35.106
326.655
512.389

50.000
12.496.844

93.858
2.321.847
10.081.139

13.420.994

resultatenrekenInG
                                  2008
 
Bedrijfsopbrengsten    8.376.653
Bedrijfskosten     -8.411.532
Bedrijfswinst    -34.879
financiële opbrengsten    201.269
financiële kosten    -256.636
Courant resultaat    -90.246
uitzonderlijke opbrengsten   5.791
uitzonderlijke kosten   -4
resultaat van het boekjaar    -84.459

2009

8.454.733
-8.279.713
175.020
53.023

-254.940
-26.896

223
-3.878
-30.551
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fInancIële partners 

partnerscHappen



HoofDZetel / Brussel
Paul deschanellaan 36-38, 1030 brussel, belgië
t +32 (0)2/ 5390989, f +32 (0)2/ 5393490, e info@vsf-belgium.org
www.dierenartsenzondergrenzen.be

reGIonaal Bureau / oost-afrIka
Po boX 13986, 00800 (3rd floor, titan Complex), nairobi, kenia
t +254 020 273 4518, e vrenault@vsfb.or.ke

reGIonaal Bureau / west-afrIka
bP 12632, niamey, niger
t  +227 2072 5201, e s.pil@vsf-belgium.org
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