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HDi de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde na-
ties wordt berekend op basis van levensverwachting, onderwijs en 
inkomen per land en gerangschikt in een lijst van 187 landen. 

* Hdi van soedan vóór de onafhankelijkheid van zuid-soedan en vaak berekend op basis van ge-
gevens van alleen het noorden van soedan

Rwanda HDI: 166

Mali Hdi: 175

niger Hdi: 186

Zuid-Soedan HDI: 169*

Kenia HDI: 143

Burkina Faso Hdi: 181 Oeganda HDI: 161

dr Congo Hdi: 187

België Hdi :  18
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Voorwoord
de runderpest is niet meer. 
de dierziekte geselde meer 
dan twee eeuwen lang de 
wereld en zorgde voor mi-
serie en hongersnood. ze 

bedreigde niet alleen de dieren, maar ook de 
mensen die van hun vee leefden.
Vrienden en trouwe partners, laten we voor 
één keer niet bescheiden zijn. ik ben uiterma-
te trots dat dierenartsen zonder grenzen in 
zuid-soedan één van de voortrekkers is ge-
weest van de wereldwijde strijd tegen de run-
derpest, in het kader van het global rinderpest 
eradication Program (greP). in zeer moeilijke 
omstandigheden, onder de constante dreiging 
van de burgeroorlog en het gebrek aan infra-
structuur, hebben onze dierenartsen een vete-
rinair netwerk opgezet dat de verspreiding van 
één van de laatste broeihaarden van de ziekte 
in kaart bracht, terugdrong en controleerde. dit 
in samenwerking met de Wereldvoedsel- en 
landbouworganisatie (Fao) van de Verenigde 
naties, de Werelddierengezondheidsorganisatie 
(oie) en vele andere organisaties, maar vooral 
samen met de lokale bevolking en de door ons 
opgeleide lokale dierenverzorgers. deze com-
munity animal health workers speelden een 
cruciale rol in het vaccineren, het indammen van 
uitbraken van de ziekte en, in een laatste fase, 
het controleren van de runderpestvrije status 
van het gebied. zo kon dierenartsen zonder 
grenzen, als relatief kleine ngo, bijdragen aan 
het oplossen van een probleem van wereldbe-
lang. tot op vandaag speelt onze organisatie een 
voortrekkersrol in de veeteeltsector in zuid-
soedan, dat in juli 2011 onafhankelijk werd: we 
zijn nauw betrokken bij het veeteeltbeleid van 
de nieuwste natie.
Maar niet enkel in afrika zoeken we contact 
met beleidsmakers. sinds 2011 hebben we 
onze activiteiten op het vlak van ontwikkelings-
educatie terug opgepakt, na een jaar verplichte 
rust door financiële beperkingen. Hoewel een 
korte pauze vaak de productiviteit ten goede 
komt, heeft deze langdurige gedwongen rust 
de dynamiek van het eerdere programma deels 
teniet gedaan. Hieruit hebben we geleerd dat 
ontwikkelingseducatie in onze vereniging een 
prioriteit moet zijn, en dus losgekoppeld van de 
subsidies die we ervoor krijgen. en het wordt 
met de dag duidelijker dat consumenten, stu-
denten, producenten en beleidsmakers in het 

noorden meer impact op het zuiden (kunnen) 
hebben dan we ooit dachten.
in 2011 werd nog een andere stilte doorbro-
ken. de Belgische regering keurde na een lange 
onderbreking door de aanslepende regerings-
onderhandelingen, de tweede fase van het 
zePesa-programma in Burkina Faso goed. dat 
deze onderbreking niet altijd het gewenste ef-
fect heeft op de duurzaamheid van de resulta-
ten van de eerste fase in het veld, mag duidelijk 
zijn. Maar dit maakt deel uit van de dagelijkse 
realiteit waarin wij als ontwikkelingsactoren 
moeten werken. Mijn bewondering gaat dan 
ook uit naar onze lokale partnerorganisatie, die 
dit probleem constructief aanpakt en haar best 
doet om de impact ervan op de veehouders zo 
klein mogelijk te houden!
de bovenstaande voorbeelden tonen aan dat 
een verhoging van onze eigen financiële midde-
len - uw giften dus - essentieel is voor de conti-
nuïteit van ons werk en de impact die we willen 
hebben in het zuiden en het noorden. eigen 
fondsen zijn broodnodig als cofinanciering om 
een verdere budgettoename toe te laten. do-
noren benaderen ons namelijk steeds meer om 
in moeilijke situaties onze expertise in te zet-
ten, zoals bij de hongersnood in de Hoorn van 
afrika vorig jaar en de voedselcrisis in de sahel 
dit jaar. ons budget maakte een sprong van 8,5 
naar 11 miljoen euro! allemaal voer voor de 
strategische oefening van 2012, waar we samen 
met al onze stakeholders nadenken, discussië-
ren en krijtlijnen trekken tot 2025. 
In afwachting van deze strategische zelfreflec-
tie, kijk ik met plezier terug op 2011 als een 
bewogen maar vruchtbaar en doeltreffend jaar, 
waarin ik met veel trots heb mogen werken 
voor en met deze organisatie en haar partners 
in het noorden en het zuiden, maar vooral ten 
dienste van de afrikaanse veehoudersfamilies. 
U leest er in dit activiteitenverslag alles over. 
Veel leesplezier!

Joep van Mierlo, 
directeur van dierenartsen zonder grenzen
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Het financiële verslag zal beschikbaar zijn op de website www.dierenartsenzondergrenzen.be 
en kan aangevraagd worden bij info@vsf-belgium.org of +32 (0)2 5390989

“De lange, maar weinig bekende strijd 
tegen de runderpest is een eerbetoon 

aan de vaardigheid en moed van 
‘grote dieren’ dierenartsen die tegen 

de ziekte vochten in afgelegen 
en soms door oorlog geteisterde 

gebieden, in droge streken van Afrika 
die groter zijn dan Europa […].”

“runderpest, gesel van het vee, is overwonnen” 
(new York times, 27 juni 2011)



2

Visie & missie
Dierenartsen Zonder Grenzen in een notendop

02.
Visie

Missie
dierenartsen zonder grenzen wil de bevolking 
in ontwikkelingslanden de kans op een waardig 
leven geven, zonder honger en armoede, door 
een gezonde en productieve veeteelt. 

Waarden
dierenartsen zonder grenzen gelooft in een 
wereld waarin de mensen, de dieren en de 
natuur in perfecte harmonie samenleven, als 
motor van duurzame ontwikkeling. iedere 
persoon heeft het recht een waardig leven uit 
te bouwen volgens zijn eigen keuzes, tradities 
of cultuur. 

dUUrzaMe PartnersCHaPPen
dierenartsen zonder grenzen gelooft in 
de kracht en initiatieven van mensen in het 
zuiden. daarom werken we samen met lokale 
organisaties en overheden, lokale dierenartsen 
en lokale veehouders.

We sluiten duurzame partnerschappen af 
met lokale verenigingen, waarbij we belang 
hechten aan wederzijds vertrouwen, respect, 
verantwoordelijkheidszin, overleg en uitwisseling 
van ervaringen en kennis. 

goed BeHeer
dierenartsen zonder grenzen respecteert het 
milieu, de cultuur, de wetten, de mensenrechten, 
de voorouderlijke tradities en het dierenwelzijn 
in de landen waar we actief zijn. We streven naar 
de meest duurzame, efficiënte en effectieve 
resultaten. 

onze werking is transparant en onderworpen 
aan ethische en kwaliteitsnormen. 

gezonde dieren, 
gezonde mensen

de expertise van dierenartsen zonder 
grenzen wordt sterk gewaardeerd op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau.

doelgroeP
nomadische veehouders, landbouwers met 
vee en veehouders uit de stad of stadsrand die 
de familiale veeteelt beoefenen in afrikaanse 
landen.
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“Dierenartsen Zonder Grenzen is een fantastisch menselijk 
avontuur, tussen volkeren op het terrein, maar ook in België, 
tussen mensen die zich vanuit eenvoudige en echte waarden 
willen inzetten voor een betere wereld. Hoe vaak heb ik niet de 
vraag gekregen: ‘Maar, zou u niet liever mensen willen helpen 
dan dieren?’. Iedere keer gaf  ik hetzelfde antwoord: een ge-
zonde kudde belichaamt eten voor de hele familie, de kans om 
de kinderen naar school te sturen, de harmonie met de natuur 
en de hoop op een betere toekomst. De aarde, het dier en de 
mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het leven.”

Getuigenis van Madeleine Onclin, erelid en voormalige direc-
trice van Dierenartsen Zonder Grenzen
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“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

Voedsel 
Melk, eieren en vlees zijn een 
belangrijke bron van eiwitten voor 
de veehouders. ze drinken ook 
het bloed van hun vee.

Sociale waarde
Vee maakt deel uit 
van het gezin, elk dier 
heeft een naam en de 
veehouder kent hun 
stamboom. ze zijn 
belangrijk als bruidsprijs 
en voor religieuze 
vieringen.

Milieu 
Vee zorgt voor transport en trekkracht. 
Uitwerpselen en urine worden 
gebruikt als mest, brandstof, make-up, 
insectenwerend en desinfecterend middel 
en bouwmateriaal. Huiden dienen als 
kleding, matras en bouwmateriaal. 

Inkomsten
door vee en dierlijke producten te 
verkopen of te ruilen, kunnen de vee-
houders voeding, kleding, onderwijs en 
gezondheidszorg betalen. Hun vee is 
een spaarbank op vier poten.

Dieren: meer dan vlees en melk     
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Thema’s03.

De dierengezondheidszorg in uitgestrekte 
landelijke gebieden in het Zuiden is vaak 
ontoereikend voor een optimale gezondheid 
van de kuddes. Het is dan ook van essentieel 
belang voor de veeteelt om geïntegreerde 
netwerken van privédierenartsen, lokale 
dierenverzorgers en nationale en lokale 
overheidsinstanties tot stand te brengen. 

Boer zkt dierenarts
dierenartsen zonder grenzen moedigt privé-
dierenartsen aan om hun diensten aan te bie-
den in afgelegen streken en ondersteunt hen 
met opleidingen en materiaal om hun praktijk 
uit te rusten en aan te passen aan de omstan-
digheden van het platteland. Veehouders die 
een beroep doen op de diensten van een die-
renarts moeten hem daarvoor betalen, zodat 
de continuïteit van de dienstverlening gegaran-
deerd wordt. 

dierenVerzorgers
Maar ook al vestigen privédierenartsen zich op 
het platteland, ze kunnen de vele dorpen niet 
in hun eentje afhandelen. daarom leidt die-
renartsen zonder grenzen veehouders op tot 
dierenverzorgers, onder toezicht van een lokale 
dierenarts. de dorpelingen kiezen zelf wie deze 
opleiding van enkele weken tot maanden volgt. 
ze leren ziektes herkennen en behandelen, 
waarbij ze traditionele kennis aanvullen met 
nieuwe inzichten. na de opleiding ontvangen ze 
een rugzak met verzorgingsmateriaal en medi-
cijnen, waarmee ze de dieren van hun gemeen-
schap kunnen behandelen. de dierenverzorgers 

krijgen regelmatig een opfrissingscursus om hun 
kennis te verankeren en uit te breiden. net als 
de privédierenartsen worden ze door de vee-
houders vergoed voor hun diensten, vaker in 
natura dan in cash.

kennis is MaCHt
de dierenverzorgers spelen een belangrijke rol 
in het bewust maken van andere veehouders 
voor preventieve en curatieve dierenverzorging, 
de kwaliteit van medicijnen en de nadelige ge-
volgen van inteelt. ze nemen deel aan groot-
schalige vaccinatiecampagnes en vroegtijdige 
waarschuwingssytemen bij droogte en epide-
mieën, die de hele regio ten goede komen.

CaPaCiteitsVersterking oVerHeid
dierenartsen zonder grenzen versterkt ook 
de capaciteiten van de nationale en lokale 
overheidsinstanties bevoegd voor veeteelt 
in het ontwikkelingsland, zodat deze in staat 
zijn om epidemieën tijdig op te sporen en te 
bestrijden, in samenwerking met de lokale 
bevolking.

kWaliteitsVoer
Vee is sterker en productiever wanneer het 
voldoende en kwalitatief hoogwaardig voer krijgt. 
dierenartsen zonder grenzen organiseert 
daarom participatieve opleidingen over voer 
en strategische voedingssupplementen. zo 
leren veehouders onder andere in de praktijk 
hoe ze voeder rijk aan proteïnen kunnen telen. 
Hierbij vullen ze hun traditionele kennis aan 
met nieuwe inzichten.

« In 2008 begon ik met mijn praktijk 
als dierenarts, sindsdien is mijn leven 
behoorlijk veranderd. Voordien kon ik 
moeilijk al mijn uitgaven bekostigen, 
nu heb ik een inkomen waarmee ik 
kan sparen voor mijn hele gezin en 
waarmee ik ook kan investeren in 
mijn praktijk. Ik kan mijn kinderen 
naar school sturen en hun medische 
kosten betalen. »

Bandiougou Coulibaly, 
privédierenarts uit Banamba (Mali)

3.1 Gezonde dieren
VeeVoederBanken
om het hele jaar door over voldoende voer te 
beschikken, slaan de veehouders een deel van 
de oogst op in veevoederbanken. zo is er in 
tijden van schaarste door langdurige droogte 
voer beschikbaar voor de kuddes. dierenartsen 
zonder grenzen leidt lokale comités op voor 
het beheer van deze voorraden, die vaak ook 
granen voor eigen consumptie en voor land-
bouwactiviteiten bevatten.
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Door de gezondheid van het vee te verbete-
ren en de dierlijke productie te optimaliseren, 
strijdt Dierenartsen Zonder grenzen tegen 
honger en armoede. in sub-sahara-Afrika leeft 
80% van de bevolking van de veeteelt. vee is 
dus cruciaal voor de voedselzekerheid van 
kansarme veehoudersfamilies.

klein Maar BelangriJk
geiten, kippen, konijnen en cavia’s spelen een 
belangrijke rol in de lokale voedselvoorziening 
en economie van veel afrikaanse landen. de 
dieren kunnen gemakkelijk en met weinig mid-
delen gehouden worden. dierenartsen zonder 
grenzen verstrekt kleinvee aan gezinnen, vaak 
geleid door vrouwen, in fragiele gebieden en si-
tuaties. Wanneer de dieren zichzelf voortgeplant 
hebben, schenken de gezinnen op hun beurt 
enkele dieren aan een ander gezin. zo bouwen 
ze aan een lokaal netwerk van solidariteit. ze 
krijgen een opleiding in productietechnieken en 
de verzorging van hun dieren en ze leren hoe ze 
de mest voor hun moestuin kunnen gebruiken. 
Hierbij wordt telkens traditionele kennis gecom-
bineerd met nieuwe inzichten. 

VerkoPen Van Vee
om hun vee en dierlijke producten te kunnen 
verkopen, moeten veehouders vaak lange af-
standen te voet afleggen. Dierenartsen Zonder 
grenzen begeleidt daarom de lokale bevolking 
bij het oprichten van extra en strategisch gele-
gen veemarkten. in afgelegen gebieden kunnen 
veehouders bijvoorbeeld dieren leveren aan 

3.2 Gezonde mensen

« In 2006 opende ik een winkel om 
melk in te zamelen en te verkopen, 
vlakbij de markt. Momenteel ver-
zamel ik tot 70 liter melk per dag 
en heb ik drie werknemers. Ik heb 
kunnen sparen en beschik nu over 
drie kuddes. Door de opbrengst van 
mijn winkel en mijn kuddes kan ik het 
schoolgeld van mijn kinderen betalen 
en kan ik ook gezondheidszorg, 
voeding en wat comfort betalen. Ik 
ben gelukkig, ik kan de toekomst nu 
positief  tegemoet kijken. »

Baye Barry, oprichter van een zuivelbedrijfje in 
Banamba (Mali)

mobiele slachterijen. ze krijgen een opleiding 
in handelstechnieken zodat ze de economische 
waarde van hun vee beter kunnen inschatten.

MelkProdUCtie
door de hygiëne te verbeteren, onder 
andere via opleidingen, gaat er minder melk 
verloren tijdens de verschillende fasen van het 
productieproces. de veehouders kunnen zo 
meer melk verkopen aan de coöperatieven, 
die het product controleren, verwerken en 
op de markt brengen. ze breiden het aanbod 
van kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten 
uit. de werknemers van de zuivelbedrijfjes 
leren door technische en boekhoudkundige 
opleidingen direct inkomsten te genereren en 
te beheren. 

MiCrokredieten
dierenartsen zonder grenzen bevordert 
het goed beheer van gemeenschapsbanken, 
die kleine leningen toekennen aan hun leden. 
alle leden, waaronder veel vrouwen, leveren 
wekelijks een bijdrage aan deze spaarbank en 
beslissen samen wat er met het geld gebeurt. ze 
starten - individueel of in groep - initiatieven op 
die extra inkomsten genereren of ze lenen geld 
wanneer de nood het hoogst is. de veehouders 
krijgen opleidingen over microkredieten en 
organisatiebeheer.
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Verhalen

« Dierenartsen Zonder Grenzen heeft me een 
opleiding over kleinvee gegeven en twee geiten, 
twee konijnen en de nodige hokken. Als mijn 
kind ziek wordt, verkoop ik een konijn om de 
dokter te betalen. Ik kan zonder problemen 
kleren kopen voor mijn familie en ik kan ook 
evenwichtige voeding betalen. Ik heb mijn huis 
opgeknapt en een omheining gezet zodat de 
geiten niet kunnen ronddolen op andere erven. 
Met de opbrengst van de verkoop heb ik nog 
een konijnenhok en een onderkomen voor 
mijn geiten kunnen bouwen. Ik probeer de 
andere dorpelingen aan te sporen ook kleinvee 
te houden, omdat ze zo het leven van hun hele 
gezin duurzaam kunnen verbeteren. »

« Vroeger had ik enorm veel problemen met de 
huisvesting en de gezondheid van mijn kippen. 
De kippen waren altijd ziek, zodat ik slechts een 
klein beetje winst maakte, zeker niet genoeg. 
Dierenartsen Zonder Grenzen bestrijdt nu 
de ziekte van Newcastle, er sterven nog maar 
zelden kippen aan. Ik verkoop ook eieren, een 
mooie aanvulling op mijn inkomen en ik kan er 
het schoolgeld van de kinderen mee betalen. Ik 
wil nog meer kippen houden, daarom ben ik van 
plan om opleidingen te volgen. »

« Dankzij mijn dieren ziet het leven er heel 
wat beter uit. Betere voeding voor mijn vee 
heeft mijn leven veranderd. Vroeger was de 
melkproductie ondermaats, maar nu kan 
ik er een aardige cent aan verdienen. Vóór 
tussenkomst van Dierenartsen Zonder Grenzen 
produceerde een koe amper 1 tot 2 liter melk per 
dag. Maar nu mijn koeien beter te eten krijgen, 
geven ze meer melk, zelfs tot 5 liter. En zo heb 
ik genoeg geld om mijn kinderen naar school 
te sturen. Ik doe mijn werk als veehouder met 
plezier en ik wil er graag verder in investeren. 
Mijn overgrootouders hadden al vee en ik hoop 
dat ook mijn kinderen zich zullen toeleggen op 
de veeteelt. »

« Sinds de dood van hun ouders zorg ik voor 
mijn twee kleinkinderen. Dankzij de konijnen 
die ik van Dierenartsen Zonder Grenzen heb 
gekregen, kan ik hen nu naar school sturen en 
hen voldoende én gevarieerd te eten geven, 
zoals maniok, vis en olie. Af  en toe verkoop ik 
een konijn, zo heb ik al twee geiten gekocht met 
het geld. Een van de geiten heb ik bij wijze van 
huur aan de landeigenaar van mijn groentetuin 
gegeven. » 

« Als kind was ik al verzot op dieren; heel mijn 
jeugd was ik erdoor omringd. Ik heb dan ook 
geen seconde getwijfeld toen ik de kans kreeg 
om voor Dierenartsen Zonder Grenzen te 
werken. Mensen gelukkig maken door hen 
dieren te geven of  hun kuddes gezond te 
houden, is een fantastische drijfveer voor mijn 
werk. Ik praat er dan ook graag over met de 
schenkers die me dagelijks bellen. »

« Nadat ik een ander kwetsbaar gezin twee geiten 
en twee konijnen heb gegeven, heb ik enkele 
dieren verkocht en kon ik sparen. Met het geld 
kan ik vlees kopen voor mijn gezin, wat vóór de 
tussenkomst van Dierenartsen Zonder Grenzen 
nooit mogelijk was. Ik heb ook kleren gekocht 
voor mijn kinderen en voor mezelf, ik kan een 
stukje grond huren om gewassen te telen, mijn 
kinderen gaan naar school en ze hebben al het 
nodige schoolmateriaal. »
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Verhalen

3.3 Gezonde natuur

langdurige droogtes en verwoestende 
stortbuien, gevolgen van de klimaatverandering, 
richten steeds vaker ravages aan op het 
Afrikaanse continent. Waterbronnen drogen 
op en voedselvoorraden voor de veehouders 
en hun kuddes worden schaars.

Water en grasland
om het duurzame beheer van natuurlijke bron-
nen te garanderen, vooral tijdens het droogte-
seizoen wanneer water en grasland schaars zijn, 
ondersteunt dierenartsen zonder grenzen 
lokale water- en graascomités. deze comités 
waken erover dat de veehouders de afspraken 
over het grazen en drenken strikt naleven. ze 
beheren het onderhoud van de boven- en on-
dergrondse waterpunten, die geïdentificeerd en 
gebouwd worden door de dorpelingen zelf, met 
de steun van dierenartsen zonder grenzen. 
de gemeenschappen leggen ook brandwegen 
aan om te vermijden dat een brand honderden 
kilometers grasland vernietigt. Concreet houdt 
dit in dat de dorpelingen gras wegkappen en zo 
een weg maken van 20 meter breedte en en-
kele kilometers lang die het vuur wegleidt.

ConFliCtBeHeersing
Vrede is essentieel voor een duurzame ontwik-
keling van de lokale gemeenschappen, veehandel 
en economie en voor het goede verloop van 
alle activiteiten van dierenartsen zonder gren-
zen. in gebieden waar water en grasland schaars 
zijn, vechten rivaliserende gemeenschappen om 
eten en drinken voor hun dieren. gewapende 
veeroven zijn geen uitzondering. dierenartsen 
zonder grenzen moedigt daarom afgevaardig-
den van vijandige gemeenschappen aan om sa-
men afspraken te maken over de gebieden waar 
de verschillende kuddes grazen en drinken. ze 
leggen ook in onderling overleg corridors aan 
om te vermijden dat de grootschalige veetrek 
tussen de verschillende seizoenen schade aan-
richt aan bos- en landbouwgebied. 
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lokale Partnerorganisaties
dierenartsen zonder grenzen werkt nauw 
samen met lokale organisaties voor het uit-
voeren van programma’s in afrika. om haar 
missie op een duurzame, doeltreffende en ef-
ficiënte manier te kunnen volbrengen, draagt 
de organisatie bij tot de capaciteitsversterking 
van haar lokale partners. naarmate de part-
nerorganisaties meer autonomie verwerven, 
evolueert de rol van dierenartsen zonder 
grenzen van ‘uitvoerder’ naar ‘facilitator’ van 
ontwikkeling.

VriJWilligers
dierenartsen zonder grenzen kan in België 
rekenen op de inzet van verschillende 
vrijwilligers, onder andere voor het uitvoeren 
van administratieve taken en het vertalen van 
teksten. deze sympathisanten zijn een enorme 
steun voor de organisatie. ook in afrika zetten 
veehouders zich vaak vrijwillig in voor hun 
gemeenschap, omdat ze ervan overtuigd zijn 
dat het welzijn van de dieren, de mensen en de 
natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

3.4 Duurzame partnerschappen

Kleine veehouders in Afrika ondersteunen, 
veronderstelt ook actie op Belgisch en euro-
pees niveau. Politici, veehouders, studenten en 
burgers zouden moeten stilstaan bij de gevol-
gen van de keuzes die ze dagelijks maken. Het 
dominante, industriële landbouwmodel is de 
speelbal geworden van speculanten en slaagt 
er niet in om de wereld te voeden. Het is 
daarom essentieel dat de Belgische samenle-
ving meebouwt aan een meer rechtvaardige 
en solidaire wereld. Dierenartsen Zonder 
grenzen wil, met zijn partners in het noorden 
en het Zuiden, een draagvlak creëren voor de 
familiale veehouderij en de voedselsoevereini-
teit, zeker in de huidige context van klimaat-
verandering. 

ontWikkelingsedUCatie: een nieUWe 
start
in 2011 lanceerde dierenartsen zonder gren-
zen twee ontwikkelingseducatieprojecten met 
einddoelstellingen die elkaar mooi aanvullen. 
Beide programma’s hebben als doel de huidige 
en toekomstige professionelen uit de veeteelt-
sector bewust te maken voor de voedselsoeve-
reiniteit en de familiale veeteelt. ze bouwen ver-
der op het educatiewerk van de voorbije jaren. 

veeteelt en klimaatverandering: de sleutelrol 
van kleinschalige veeteelt
Fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 721.500
Consortium onder leiding van aVsF: siVtro, 
dierenartsen zonder grenzen België 

Ontwikkeling van een genuanceerd inzicht bij 
veeteeltprofessionelen en consumenten over 
de productie- en consumptiewijzen in het 
noorden (regArDeP)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)

totaal budget: € 299.299

Veeteelt en kliMaatVerandering
sinds de Voedsel- en landbouworganisatie van 
de Verenigde naties (Fao) in 2006 het rapport 
‘de lange schaduw van de veeteelt’ publiceerde, 
hebben talrijke studies de ecologische impact 
van de veeteelt onderzocht. deze studies heb-

ben echter weinig aandacht voor de kleinscha-
lige veeteelt in de ontwikkelingslanden, waar 
veehouderij meer is dan louter een economi-
sche activiteit. dierenartsen zonder grenzen 
liet daarom met andere leden van de koepel-
organisatie VsF europa een studie uitvoeren, 
enkel en alleen over dat onderwerp. dit onder-
zoek toont aan dat de kleinschalige veeteelt, in 
tegenstelling tot de industriële variant, slechts 
weinig broeikasgassen uitstoot. Meer nog, de fa-
miliale veeteelt levert technieken aan waarmee 
bevolkingsgroepen in fragiele situaties zich aan 
de klimaatverandering kunnen aanpassen, en de 
impact ervan op hun leven kunnen beperken. in 
het kielzog van deze studie heeft dierenartsen 
zonder grenzen een tentoonstelling, lezingen 
en een documentaire uitgewerkt. 

Veeteelt en VoedselsoeVereiniteit 
de verklaring van nyéléni - aangenomen op 
het europees Forum voor Voedselsoevereiniteit 
in 2011 - definieert voedselsoevereiniteit als 

het recht van bevolkingen om hun voeding op 
een ecologische manier te produceren, volgens 
duurzame methodes, en het recht om een eigen 
voedsel- en landbouwsysteem op te zetten. Het 
erkennen van dat recht is een onmisbare stap 
op weg naar minder honger en het versterken 
van kleine veehouders. in samenwerking met 
andere ngo’s heeft dierenartsen zonder gren-
zen in heel wat Vlaamse en Waalse hogescho-
len activiteiten georganiseerd om studenten 
over dit onderwerp te sensibiliseren. dankzij 
de komst van een Malinese partner konden de 
studenten een beter inzicht verwerven in de si-
tuatie van de veehouders in het zuiden. 

in samenwerking met de andere leden van VsF 
europa, heeft dierenartsen zonder grenzen 
een positietekst over voedselsoevereiniteit 
opgesteld en ondertekend. de ngo heeft ook 
deelgenomen aan activiteiten van verschillende 
netwerken om het recht op voedselsoeverei-
niteit voor het zuiden te verdedigen, zoals het 
Platform Voedselsoevereiniteit (CnCd), de 
Coalitie tegen de Honger en CeleP (Coalition 
of european lobbies for eastern african Pas-
toralism). 

europese campagne 
in 2012 start dierenartsen zonder grenzen 
met een campagne om studenten diergenees-
kunde en landbouwkunde, veehouders, Belgi-
sche en europese politici, de media en het grote 
publiek bewust te maken voor de familiale vee-
teelt. Het campagnemateriaal is beschikbaar op 
de websites www.dierenartsenzondergrenzen.be 
en www.smallscalefarming.org. U kunt uw steen-
tje bijdragen door deel te nemen aan een acti-
viteit, de banner te downloaden of onze docu-
mentaire te tonen. 

3.5 Bewustmaking en educatie in België



9

Actief  in 
8 Afrikaanse 
landen

04.

©
 t

im
 d

ir
ve

n



10

Met meer dan 32 miljoen stuks vee is niger 
absoluut een land van veehouders. naast zijn 
grote bijdrage aan de nationale economie, 
helpt de veeteeltsector in belangrijke mate de 
honger en armoede bestrijden. Maar langdurige 
droogtes teisteren regelmatig het land, met 
zware gevolgen voor de veestapel. de mislukte 
oogsten en het gebrek aan voer, grasland en 
water veroorzaken uitputting, verspreiden 
ziektes en verminderen de productie van het 
vee. de veehouders dienen zich continu aan te 
passen aan de klimaatgrillen en hun werkwijzen 
verder te ontwikkelen om het hoofd te kunnen 
bieden aan deze crisissen. 

WEST-AFRIKA

Niger

Project voor de voedselzekerheid van getrof-
fen veehouders (PsAPs)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 3 maanden 
totaal budget: € 192.774 
Partners: karkara, Cesao, Mel, aCF, ox-
fam, Care, snV, aCted

steun aan veehouders in het departement 
tera (liKes) 
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 15 maanden (sinds 2010) 
totaal budget: $ 708.693 
lokale partner: Cesao-Prn

Programma ter ondersteuning van de 
veeteeltsector (PAsel)
Fondsenverstrekker: ddC 
duur: 3 jaar (sinds 2010)
totaal budget: CHF 5.030.000
Partners: snV, Cesao-Prn

Project ter versterking van de voedselveilig-
heid door de veeteelt in de departementen 
Dakoro en Abalak (sArel)
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid

Mali

in Mali haalt meer dan 70% van de gezinnen 
zijn inkomen en voeding uit de veeteelt. Maar er 
zijn heel wat problemen: weinig water en gras, 
mensen die afgelegen wonen, ver van markten, 
geen dierenartsen in de buurt… Bovendien 
wordt de sahelregio vaak getroffen door 
voedselcrisissen, dus is het essentieel om de 
veeteelt, als belangrijke economische hulpbron 
en spaarpot, veilig te stellen en beter te 
ontwikkelen ten voordele van de veehouders en 
agro-veehouders. dit kan door het beschermen 
en beheren van natuurlijke bronnen zoals 
water en gras, een betere beschikbaarheid van 
veevoer, een betere toegang tot financiering 
en dierengezondheidszorg, en een betere 
melkproductie en -verkoop.

Project ter ontwikkeling van de veeteelt in 
Koulikoro en Kita (PrODel-K ii)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 944.861 
lokale partner: iCd

Project ter ondersteuning van vrouwenor-
ganisaties door het houden van diersoorten 
met een korte cyclus in de regio Bamako 
(PAFec ii)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 307.600
lokale partner: iCd

Project ter diversifiëring van de voeding in de 
kring van Youwarou (PADAcY)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 41 maanden (sinds 2011)
totaal budget: € 1.797.700
in consortium met / onder leiding van aCF
lokale partner: iCd

duur: 5 jaar (sinds 2009)
totaal budget: € 3.052.462 
lokale partner: karkara

Project ter bevordering van de melkketen in 
de stadsrand van niamey (APrOlAn)
Fondsenverstrekker: dgd 
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 355.294
lokale partner: karkara

Project ter ondersteuning van de veeteelt 
in de departementen Dosso en Aderbissinat 
(APelDA)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 869.996
lokale partner: Cesao-Prn

noodproject ter ondersteuning van de voed-
selzekerheid en de plattelandsontwikkeling 
(PUsADer)
Fondsenverstrekker: iFad
duur: 6 maanden
totaal budget: € 487.185 
lokale partner: karkara
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Burkina Faso

85% van de gezinnen in Burkina Faso haalt een 
deel van zijn inkomsten uit de veehouderij. 
De sector is goed voor 12% van het bbp en 
19% van de nationale export, maar toch zijn 
er talrijke hindernissen die zijn ontwikkeling 
afremmen. er is regelmatig droogte, waardoor 
waterplassen opdrogen en graslanden on-
voldoende aangroeien, zodat de dieren minder 
te eten én te drinken hebben. Bovendien groeit 
de landonzekerheid, omdat weides steeds 
meer als landbouwgrond worden ingepalmd. 
Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen, 
moeten de veehouders zich aanpassen en 
nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Programma ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de Zeboe Peul in de sahel 
(ZePesA ii)
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid 
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 3.522.518 
lokale partner: a2n

« Dierenartsen Zonder Grenzen heeft me een 
ezelin gegeven, ze heeft echt mijn leven verbeterd. 
Het dier helpt me bij mijn huishoudelijke 
karweien, ik heb meer vrijheid en ik kan meer 
voeding kopen. De andere dorpelingen hebben 
meer respect voor me omdat ik zelfstandiger ben 
en nu ook financieel een bijdrage kan leveren aan 
de gemeenschap. »

« Elk jaar gebruikte ik de opbrengsten uit de 
veeteelt om het onderwijs en de gezondheidszorg 
van mijn kinderen te betalen, en nog wat 
basisbehoeften. Maar door allerhande ziektes 
stierf  mijn kudde langzaam uit. Dierenartsen 
Zonder Grenzen heeft me heel wat nieuwe 
veeteelttechnieken bijgebracht waarmee ik kan 
zorgen dat er minder dieren sterven, dat de 
opbrengst beter is en dat de dieren ook dikker 
zijn. Ik krijg nu een betere prijs voor mijn dieren 
op de markt. Hier kan ik waardig mee leven. »

« Vroeger sloeg de ziekte van Newcastle regel-
matig toe. Ik had niet veel dieren, amper tien kip-
pen. Maar nu ik weet hoe ik mijn kippen precies 
te eten moet geven en dat ik hen moet inenten, 
worden ze nog maar zelden ziek. Dankzij de 
inkomsten uit pluimvee heb ik ook een handeltje 
in couscous opgezet. Ik wil graag nog meer kip-
pen houden en zo meer opbrengsten binnenha-
len. »
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OOST-AFRIKA

Kenia

de veeteelt speelt een belangrijke rol voor de 
socio-economische ontwikkeling en de voed-
selzekerheid van kenia. Maar het land lijdt 
onder menselijk én natuurgeweld, van droogtes 
en overstromingen tot conflicten en ziektes bij 
mens en dier.  als een veehouder een groot deel 
van zijn kudde verliest, heeft dat zware gevolgen 
voor het hele gezin. door twee slechte regen-
seizoenen achter elkaar moest het land in 2011 
afrekenen met de ergste droogte in 60 jaar tijd, 
met als gevolg een ernstige hongersnood. 

initiatief voor het beheer van droogte in de 
regio’s turkana, Pokot, samburu en Baringo 
(DMi-veeteelt)
Fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 3 jaar (sinds 2008)
totaal budget: € 2.200.000
Consortium onder leiding van dierenartsen 
zonder grenzen België: Practical action, 
aCted, oxfam groot-Brittannië, dierenartsen 
zonder grenzen duitsland
lokale partner: tUPado

initiatief voor rampenbeheer 
(watervoorziening en conflictbeheersing) in 
noord-Kenia (DMi-water)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 35 maanden (sinds 2008)
ons budget: € 329.557
Consortium onder leiding van oxfam groot-
Brittannië: Practical action, aCted, dierenart-
sen zonder grenzen duitsland en België

Programma ter ontwikkeling van de veeteelt 
in de regio turkana (tlDP ii)
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 5 jaar (sinds 2007)
totaal budget: € 1.571.130 
lokale partner: tUPado

Project ter verbetering van de voedselvoor-
ziening en vermarkting van vee (lOMiDAt)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 21 maanden (sinds 2010)
ons budget: € 544.532
in consortium met / onder leiding van terra 
nova

noodprogramma in de aride zones van tur-
kana en garissa (la niña fase 1)
Fondsenverstrekker: eCHo via oxfam
duur: 9 maanden
totaal budget: € 684.687

noodprogramma in turkana (tUer) 
Fondsenverstrekker: Fao (CerF 2011)

duur: 6 maanden
totaal budget: $ 100.000

Project ter verbetering van de voedselveilig-
heid in de afgelegen streken van het district 
samburu central (iFs10Fe)
Fondsenverstrekker: ambassade van Frankrijk 
in kenia
duur: 7 maanden
totaal budget: € 191.530
lokale partner: PgdP

Project ter verbetering van de voedselveilig-
heid in de afgelegen streken van het district 
samburu central fase 2 (iFs11Fe)
Fondsenverstrekker: ambassade van Frankrijk 
in kenia
duur: 9 maanden
totaal budget: € 150.000
lokale partner: PgdP

steun aan (agro-)pastorale gemeenschappen 
getroffen door la niña in turkana en garissa 
Fondsenverstrekker: Fao (CerF 2011)
duur: 6 maanden 
totaal budget: $ 50.000

Programma ter ondersteuning van het 
houden van ezels (DOWeli)
Fondsenverstrekker: Brooke
duur: 1 jaar
totaal budget: ksH 14.838.602 

Noodhulp in de Hoorn 
van Afrika
dierenartsen zonder grenzen werkt 
in gebieden die steeds vaker met grote 
crisissen moeten afrekenen, zoals de 
langdurige droogte en hongersnood in de 
Hoorn van afrika. in dergelijke situaties 
biedt de ngo noodhulp. een eerste 
activiteit is ‘destocking’: de organisatie 
koopt de verzwakte dieren van de 
veehouders, betaalt de dorpelingen 
om het vlees te verwerken en deelt 
het nadien uit aan de meest kwetsbare 
families. daarnaast betaalt dierenartsen 
zonder grenzen dorpelingen voor het 
uitvoeren van werken die ten goede 
komen aan de hele gemeenschap, 
zoals het herstellen van waterpunten 
en het vrijmaken van de weg naar het 
distributiecentrum waar ze voedselhulp 
krijgen… Met deze ‘cash for work’ 
hebben de families contant geld om eten 
te kopen. De organisatie intensifieert haar 
vaccinatiecampagnes en de behandeling 
van zieke dieren. Bovendien bezorgt 
de ngo water aan gemeenschappen 
die zonder zitten en geeft ze 
brandstofsubsidies voor watertorens met 
een mechanische pomp.
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Zuid-
Soedan

« Ik zal Dierenartsen Zonder Grenzen nooit 
vergeten, want dankzij zijn privatiseringsbeleid 
van de dierengezondheidszorg heb ik als lokale 
dierenverzorger en apotheekmedewerker nu een 
inkomen waarmee ik voor mezelf  en mijn gezin 
medische kosten en schoolgeld kan betalen. »

Oeganda

in de semi-aride karamojaregio, in het 
noordoosten van oeganda, is 80% van de 
bevolking afhankelijk van de landbouw en 
nomadische veeteelt om aan zijn behoeften te 
voldoen. langdurige droogtes, een aftakelend 
milieu en conflicten, met als gevolg een lagere 
productiviteit van de veestapel, bedreigen hun 
manier van leven. de veehouders belanden 
al gauw in een fragiele situatie. om op deze 
uitdagingen in te spelen, doorkruisen de 
veehouders het hele land met hun kuddes op 
zoek naar water en grasland.

Programma ter ontwikkeling van de veeteelt 
in Karamoja (KlDP ii)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 580.313
lokale partner: MadeFo

al sinds 1995 stimuleert dierenartsen 
zonder grenzen de ontwikkeling van een 
lokaal diergeneeskundig netwerk in zuid-
soedan, door veehouders op te leiden 
tot lokale dierenverzorgers, die in hun 
gemeenschap instaan voor de gezondheid 
van de dieren. dankzij dit systeem is er meer 
dierengezondheidszorg op het platteland en 
kon de runderpest uitgeroeid worden. de 
veterinaire overheidsdiensten blijven echter 
beperkt tot de stedelijke (rand)gebieden. de 
ngo ondersteunt dan ook de rondtrekkende 
veehouders op het platteland om hun kudde 
te beschermen, door vaccins en behandelingen, 
en om de dierlijke productie voor eigen 
consumptie en verkoop op te drijven. 

noodprogramma voor diergeneeskundige 
ondersteuning in de staten Warrap, central 
equatoria, eastern equatoria, Unity, Jonglei, 
Upper nile en lakes (evsP iii) 
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 13 maanden (sinds 2011)
ons budget: $ 1.000.000 (totaal budget: 
$ 2.900.000)
Consortium onder leiding van dierenartsen 
zonder grenzen België: dierenartsen zonder 
grenzen duitsland en zwitserland

« Ik heb pluimvee en geiten, en kreeg de kans van 
Dierenartsen Zonder Grenzen om een opleiding 
te volgen. Ik besef  nu dat ik meer kan bereiken 
door de veeteelt als ik mezelf  doelen vooropstel, 
dossiers bijhoud, mijn financiën goed beheer en 
langzaam maar zeker mijn veestapel uitbreid. 
Door medicatie toe te dienen en mijn geiten 
goed te verzorgen, zijn sindsdien slechts 2 van 
de 150 dieren gestorven door ziekte, terwijl ik 
vroeger met massale sterfte kampte. »

« Dierenartsen Zonder Grenzen heeft in ons 
dorp twee lokale dierenverzorgers opgeleid. De 
organisatie heeft deze ‘dokters voor dieren’ ook 
geholpen om een apotheek te openen. Nu kun-
nen we eindelijk medicijnen kopen in ons dorp. 
Als we geen geld hebben, ruilen we onze geiten 
voor medicijnen. Dit ruilsysteem komt ons goed 
uit. Als mijn geiten nu ziek zijn, kan ik de lokale 
dierenverzorgers erbij halen om ze te verzorgen. »

Diergeneeskundige noodhulp aan kwetsbare 
gemeenschappen afhankelijk van veeteelt in 
de staten Jonglei, Upper nile, lakes, eastern 
and central equatoria 
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 4 maanden
totaal budget: $ 200.000

Diergeneeskundige interventie in de staten 
Upper nile en Jonglei
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 10 maanden
totaal budget: $ 300.000

Project voor epidemiologische controle van 
het vee in alle 10 staten van Zuid-soedan 
(lesP)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 69 maanden (sinds 2008)
totaal budget: € 3.550.000 
in samenwerking met het ministerie van 
Veeteelt en Visserij van zuid-soedan

Herstelprogramma voor de voedselzekerheid 
in de staat lakes (FsrP)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 4 jaar (sinds 2009)
totaal budget: € 1.500.000 
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in de zuidelijke Provincie van rwanda leeft 70% 
van de bevolking onder de armoedegrens. de 
nationale veeteeltproductie is onvoldoende om 
in de behoeften van de bevolking te voorzien. 
de magere productiviteit van de sector is te 
wijten aan een gebrek aan water en voedsel 
voor de dieren, ziektes en inteelt. de veeteelt 
is nochtans van essentieel belang voor de 
veehoudersfamilies, want met de inkomsten 
uit hun vee kunnen ze medische kosten en 
schoolgeld betalen. ze kunnen ook sparen om 
de gevolgen van eventuele natuurrampen op te 
vangen, om kleren te kopen of om hun woning 
te verbeteren.

Project ter promotie van een lokale en pri-
vate diergeneeskundige dienstverlening in het 
zuiden van rwanda (PrOXivet ii)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 930.035
lokale partners: iMBaraga, sda-iriBa

Rwanda
Democratische 

Republiek 
Congo

ondanks zijn natuurlijke rijkdommen en land-
bouwpotentieel, heeft de democratische re-
publiek Congo te kampen met voedselonze-
kerheid. De gewapende conflicten die het land 
in zijn greep houden, vooral in het oosten, zijn 
nefast voor een goed gebruik van zijn grond-
stoffen. de inwoners slaan vaak op de vlucht 
voor het geweld en laten hun velden achter, wat 
niet bepaald bevorderlijk is voor een bloeiende 
landbouw. kleinvee heeft geen grote opper-
vlaktes nodig en kan gemakkelijk in veiligheid 
worden gebracht als er plunderingen op til zijn. 
de kleinveeteelt is dan ook zonder twijfel 
essentieel voor de heropbouw van het land.

Project ter bestrijding van de kwetsbaarheid 
door de kleinveeteelt in de provincie noord-
Kivu (lUvUPel)
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 4 jaar (sinds 2007)
totaal budget: € 2.358.062 
lokale partner: réseau WiMa

Project ter promotie van de veeteelt bij 
kwetsbare, stedelijke families in de stad 
Butembo (PrOMelvU)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 354.375
lokale partner: réseau WiMa

GROTE MEREN

©
 t

im
 d

ir
ve

n



15

« Dierenartsen Zonder Grenzen heeft me twee 
geiten, twee konijnen, een geitenhok, een konij-
nenhok, landbouwmateriaal en opleidingen ge-
geven. Dankzij deze steun kan ik mijn familie 
goed te eten geven. Met de opbrengsten uit de 
veeteelt heb ik ook een varken gekocht en twee 
extra geiten. Door konijnen te verkopen, kan ik 
het schoolgeld en de schooluniformen van mijn 
kinderen betalen. »

Augustin Kakule is een 7-jarige weesjongen die 
in het tweede leerjaar zit in Musienene. Zijn 
grootmoeder Speciose Katungu vangt hem 
al vier jaar op. Hij kan naar school dankzij het 
geld dat zijn grootmoeder verdient door haar 
konijnen te verkopen. Bovendien kon ze met 
dezelfde inkomsten ook een keuken bouwen. 
(Congo, LUVUPEL)
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FstP: regionaal steuninitiatief voor kwetsbare 
veehouders en agro-pastoralisten in de Hoorn 
van Afrika 
de voedselonzekerheid en terugkerende 
droogtes bedreigen het leven van de veehouders 
in kenia en oeganda. daarom steunt 
dierenartsen zonder grenzen - samen met zijn 
lokale partnerorganisaties tUPado (kenia), 
dado en kadP (oeganda) - de agro-pastorale 
gemeenschappen in de regio’s karamoja 
(oeganda) en turkana (kenia). Het initiatief 
verbetert aanzienlijk de levensomstandigheden 
van de agro-veehouders. Het verhoogt hun 
weerbaarheid door diverse manieren te vinden 
om een inkomen te verwerven en door het 
institutionele en politieke kader te versterken. 
door samen te plannen en acties uit te voeren, 
zijn de gemeenschappen beter voorbereid op 
eventuele rampen.
Fondsenverstrekker: europese Commissie via 
Fao
duur: 2 jaar (sinds 2011)
totaal budget: $ 200.000

icrD iii: betere voorbereiding van gemeen-
schappen op droogte
Veehouders in oeganda, ethiopië, somalië 
en kenia hebben regelmatig te kampen met 
droogtes en voedselonzekerheid. samen met 
dierenartsen zonder grenzen duitsland 
en zwitserland en de lokale bevolking, 
identificeert Dierenartsen Zonder Grenzen 
België de belangrijkste probleemgebieden 
voor toegang tot water en grasland tijdens het 
droogteseizoen. de lokale gemeenschappen 
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krijgen opleidingen over het duurzame beheer 
van water en bodem, ziekterapportering en 
marktinformatiesystemen. door het verspreiden 
van waarschuwingsberichten en marktgegevens, 
het oprichten van lokale financiële instellingen 
en het bouwen van waterpunten, wil het 
project de impact van de droogte op fragiele 
lokale gemeenschappen verminderen en hen 
weerbaarder maken.
Fondsenverstrekker: eCHo
duur: 19 maanden (sinds 2010)
ons budget: € 550.000

reglAP iii: regionaal programma voor 
leren en belangenbehartiging van fragiele 
gemeenschappen in droge gebieden
de snelle bevolkingstoename en aftakeling van 
natuurlijke rijkdommen bedreigen de veeteelt 
in oost-afrika. Het project wil daarom de 
dialoog bevorderen tussen rondtrekkende 
veehouders en beleidsmakers in eritrea, 
ethiopië, kenia, somalië en oeganda, zodat alle 
actoren beter voorbereid zijn op de droogte 
en de herders in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. daarnaast verzamelt reglaP kennis 
en goede praktijken en versterkt het de 
capaciteiten van de civiele maatschappij op het 
vlak van belangenbehartiging en netwerking. 
dierenartsen zonder grenzen voert dit project 
uit in consortium met oxfam groot-Brittannië, 
save the Children, Care, iied, Cordaid, odi en 
reconcile.
Fondsenverstrekker: eCHo via oxfam
duur: 18 maanden (sinds 2010)
ons budget: € 21.000 (enkel oeganda)

l4l: veeteelt voor levensonderhoud
Het afrikaanse continent bestaat voor een groot 
deel uit droge gebieden, waar water, vruchtbare 
gronden en vegetatie schaars zijn. in deze 
fragiele ecosystemen strijden rondtrekkende 
veehouders en hun kuddes, gesettelde boeren 
en wilde dieren voor deze schaarse natuurlijke 
rijkdommen. dierenartsen zonder grenzen 
ondersteunt veehouders in oost-afrika - het 
grensgebied tussen ethiopië, kenia, zuid-soedan 
en oeganda - en West-afrika - het grensgebied 
tussen Benin, Burkina Faso en niger - zodat ze 
zich weerbaarder kunnen opstellen tegenover 
de klimaatverandering, onder andere door 
alternatieve vormen van levensonderhoud 
en minder conflictueuze oplossingen voor te 
stellen.
Fondsenverstrekker: europese Commissie via 
afrikaanse Unie
duur: 3 jaar (sinds 2010)
ons budget: € 616.350 (oost-afrika); $ 143.325 
(West-afrika)
Partners: iUCn, aWF
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Financiële partners

Partnerschappen

En alle anderen die ons financieel & technisch steunen.
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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 (0)20 273 4518, e vrenault@vsfb.or.ke

regiOnAAl BUreAU / West-AFriKA
BP 12632, niamey, niger
t  +227 2072 5201, e s.pil@vsf-belgium.org

©
 t

im
 d

ir
ve

n


