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HDi de menselijke ontwikkelingsindex van de 
Verenigde naties wordt berekend op basis van 
levensverwachting, onderwijs en inkomen per land 
en gerangschikt in een lijst van 187 landen. Hoe 
lager een land op de lijst staat, hoe moeilijker de 
levensomstandigheden van zijn bevolking.

* de Hdi van zuid-soedan is nog niet beschikbaar sinds 
het land onafhankelijk werd op 9 juli 2011

Rwanda
167

Mali
182

niger 
186

Zuid-Soedan* 

Kenia
145

Burkina Faso
183

Oeganda
161

dr Congo 
187

België
17
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Zuid-Soedan* 

We hebben een bewogen jaar achter de rug, 
met veel gebeurtenissen in afrika. de politieke 
en militaire crisis in Mali heeft zowel recht-
streeks als onrechtstreeks een invloed gehad 
op de veiligheid in de regio en de uitvoering 
van onze programma’s in Mali, niger en in het 
noorden van Burkina Faso. Malinese vluchtelin-
gen verspreidden zich over de sahel, die op de 
koop toe hard getroffen werd door een voed-
selcrisis. Maar ook in de Kivustreek, in oost-
Congo, staken onlusten de kop op. zuid-soedan 
ondertekende recent een fragiel bestand met 
soedan, maar dit garandeert tot nu toe nog niet 
de veiligheid op het terrein. Kenia bereidde zich 
voor op de verkiezingen van begin 2013, met 
de zware rellen van 2008 nog vers in het ge-
heugen. geen ideale omstandigheden dus om 
structurele ontwikkelingsprogramma’s uit te 
voeren. onze programma’s en veiligheidsproce-
dures houden hier dan ook rekening mee. Want 
in deze situaties is internationale steun juist hard 
nodig. 

zo hanteren we steeds vaker het principe ‘Lin-
king relief, rehabilitation and development’, 
(Lrrd). dit wil zeggen dat we in risicogebieden 
voorzien dat structurele ontwikkelingen onder-
broken kunnen worden door externe schok-
ken - zoals extreme droogte of politieke onrust. 
We bouwen een fase van preventie, noodhulp 
en rehabilitatie in voor en na de schok die dan 
naadloos aansluit bij de ontwikkelingsfase. deze 
coherente aanpak zorgt ervoor dat de afrikaan-
se veehouders na een crisissituatie terug snel-
ler hun leven in eigen handen kunnen nemen 
en zich verder op een meer structurele manier 
kunnen ontwikkelen.

in België kennen we ook ‘crisissen’, al leiden 
deze niet tot staatsgrepen, gewapend geweld 
en wijdverspreide ondervoeding. ondanks 
de financiële crisis en de daling van het over-
heidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking 
merken we dat de solidariteit van de Belgische 
inwoners met het zuiden overeind blijft staan. 
dankzij de steun van geëngageerde mensen 
slaagden we erin om meer fondsen te werven 
en om vele mensen te helpen in hun strijd te-
gen honger en armoede. schenkers, vrijwilligers, 
studenten, bestuursleden en al onze medewer-
kers wereldwijd hebben ook in 2012 weer het 
beste van zichzelf gegeven en gebouwd aan een 
betere wereld. een belangrijk aspect van ons 
werk is dan ook om al onze sympathisanten te 
informeren over wat we met hun steun gedaan 
hebben en kunnen doen. Misschien heeft u ons 
vorig jaar wel op tv gezien, of in de krant? of 
hebt u met ons gesproken op een beurs of tij-
dens een lezing? en hebt u al eens een kijkje 
genomen op onze website? We hebben hem in 
een nieuw kleedje gestoken en we hopen dat u 
hierdoor gemakkelijker op de hoogte blijft van 
wat we met uw steun kunnen verwezenlijken.

de veehouderij lijkt ook wel in crisis te zijn. 
de laatste twee decennia kenden we het ene 
schandaal na het andere. Van de gekkekoeien-
ziekte en de dioxinecrisis tot het paarden-
vleesschandaal. Hoewel het paardenvlees geen 
bedreiging vormde voor de volksgezondheid, 
kreeg het vertrouwen van de consument een 
flinke deuk. Steeds meer consumenten bannen 
vlees van hun bord en kiezen voor vegetarisch. 
Maar is dit de enige duurzame weg voorwaarts? 
Het is belangrijk dat consumenten over de hele 
wereld weten waar hun voedsel vandaan komt, 
wat de waarde ervan is en wat de productie-
kosten zijn. de prijs in de supermarkt weerspie-
gelt niet de werkelijke kost voor het milieu en 
onze gezondheid. dierenartsen zonder gren-
zen neemt daarom hoe langer hoe meer deel 
aan het publieke debat over vleesconsumptie 
en -productie. Want in plaats van vlees volledig 
van het menu te bannen, kunnen consumenten 
kiezen voor dierlijke producten die duurzaam 
geproduceerd werden, met respect voor de 
boer, het dier, de natuur en de consument. zo 
promoot onze organisatie een duurzaam land-
bouwmodel - namelijk de kleinschalige, familiale 
veeteelt - waarvan wereldwijd miljoenen men-
sen leven, zeker in het zuiden.

ondanks de uitdagende en sterk veranderende 
context, zien we als organisatie de toekomst 
positief tegemoet. 2012 was een jaar van re-
flectie, waarin we met bestuursleden, lokale 
partnerorganisaties en medewerkers in Brussel 
en op het veld hebben nagedacht over onze vi-
sie, missie en strategische prioriteiten van 2015 
tot 2025. onze partners in het zuiden zullen 
steeds minder onze technische expertise nodig 
hebben, maar steeds vaker een ondersteuning 
van hun organisationele en institutionele ca-
paciteiten. Het denkproces is nog niet gedaan, 
maar ik kan alvast iets van de sluier lichten: we 
willen blijven doen waar we goed in zijn - en 
waar we al altijd mee bezig zijn geweest sinds 
onze oprichting. namelijk: het versterken van 
kansarme gemeenschappen in het zuiden die 
van de veeteelt leven, om zo hun welzijn te ver-
beteren. U leest er in dit jaarverslag alles over. 
Veel leesplezier! 

Joep van Mierlo, 
directeur van dierenartsen zonder grenzen

01 Voorwoord

 inHouD 
 voorwoorD          p 1 
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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
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DuurzAme pArtnerscHAppen
dierenartsen zonder grenzen gelooft in de 
kracht en initiatieven van mensen in het zuiden. 
daarom werken we in afrika samen met lokale 
organisaties en overheden, lokale dierenartsen 
en lokale veehouders.

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

goeD beHeer
dierenartsen zonder grenzen zet zich 
voortdurend in om de principes van goed beheer 
toe te passen. de organisatie respecteert de 
wetten, de mensenrechten, de gelijkwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen, het milieu, de 
goede (inheemse en uitheemse) praktijken, het 
dierenwelzijn en de cultuur in de landen waar 
we actief zijn. sinds 2010 decentraliseert de ngo 
geleidelijk het beheer van haar programma’s aan 
haar regionale en nationale kantoren en updatet 
ze de tools voor programmabeheer, financieel 
beheer en personeelsbeheer. dit heeft ervoor 
gezorgd dat we onze procedurehandleiding 
hebben bijgewerkt. Bovendien is onze werking 

voedsel 
Melk, eieren en vlees zijn een belangrijke 
bron van eiwitten voor de veehouders. in 
oost-afrika drinken veehouders in tijden 
van nood rechtstreeks het bloed van 
koeien, al dan niet vermengd met melk.

 dieren: 
 Meer dan VLees 
 en MeLK 

inkomsten
door vee en dierlijke producten te 
verkopen of te ruilen, kunnen de 
veehouders evenwichtige voeding, kleding, 
onderwijs en gezondheidszorg betalen. 
Hun dier is een spaarbank en verzekering 
op vier poten, die ze snel kunnen omzetten 
in cash geld wanneer de nood het hoogst is.

Huishouden
Vee zorgt voor transport en trekkracht. Uit-
werpselen en urine worden gebruikt als mest, 
brandstof, bouwmateriaal, schoonheidspro-
duct, insectenwerend en desinfecterend 
middel. Huiden dienen voor het maken van 
kleding, sandalen en matrassen en als bouw-
materiaal.

sociale waarde
Vee maakt deel uit van het gezin, elk dier 
heeft een naam en de veehouder kent hun 
stamboom. tijdens familiefeesten, sociale 
en religieuze vieringen spelen vlees, bloed 
en melk van dieren een belangrijke rol. Vee 
wordt vaak toevertrouwd aan anderen en 
bevordert zo onderlinge solidariteit. dieren 
bezegelen ook huwelijken als bruidsprijs.

visie

gezonDe 
Dieren,
gezonDe 
mensen

missie 
Het versterken van kansarme gemeenschappen 
in het zuiden die van de veeteelt leven, om zo 
hun welzijn te verbeteren.

wAArDen
dierenartsen zonder grenzen gelooft in een 
wereld waarin de mensen, de dieren en de na-
tuur in perfecte harmonie samenleven, als mo-
tor van duurzame ontwikkeling. iedere persoon 
heeft het recht een waardig leven uit te bouwen 
volgens zijn eigen keuzes, tradities of cultuur. 
dierenartsen zonder grenzen legt in alle trans-
parantie verantwoording af van zijn keuzes en 
handelingen tegenover alle betrokken partijen.

transparant en onderworpen aan ethische en 
kwaliteitsnormen.

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

Doelgroep
rondtrekkende veehouders, agro-veehouders 
en veehouders uit stedelijke gebieden die de 
familiale veeteelt beoefenen in afrikaanse 
landen.

02 Visie & Missie     
dierenartsen zonder grenzen in 
een notendop
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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
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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 startersrugzak met verzorgingsmateriaal en 
medicijnen, waarmee ze de dieren van hun ge-
meenschap kunnen behandelen. de dierenver-
zorgers krijgen regelmatig een opfrissingscursus 
om hun kennis te verankeren en uit te breiden. 
net als de privédierenartsen worden ze door 
de veehouders vergoed voor hun diensten, va-
ker 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, 
dierenwelzijn, de kwaliteit van medicijnen en de 
nadelige gevolgen van inteelt. ze nemen deel aan 
grootschalige (overheids)vaccinatiecampagnes 
en vroegtijdige waarschuwingssytemen bij 
droogte en epidemieën, die de hele regio ten 
goede komen.

cApAciteitsversterking overHeiD
dierenartsen zonder grenzen versterkt ook, 
op hun vraag, de capaciteiten van de nationale 
en lokale overheidsinstanties bevoegd voor 
veeteelt in het ontwikkelingsland, zodat deze 

3.1 gezonDe Dieren
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 en 
stockeren. ook hierbij vullen ze hun traditionele 
kennis aan met nieuwe inzichten.

veevoeDerbAnken
om het hele jaar door over voldoende voer te 
beschikken, slaan de veehouders een deel van 
de oogst op of kopen ze als comité veevoeder 
wanneer de prijzen laag liggen. ze slaan deze 
voorraden op in veevoederbanken, zodat ze in 
tijden van schaarste door langdurige droogte 
voer hebben voor hun kuddes. de veehouders 
kunnen hier voeder kopen aan een redelijke 
prijs, vooral wanneer tijdens het droogseizoen 
de prijzen op de markt naar omhoog schieten. 
dierenartsen zonder grenzen leidt lokale comités 
op voor het beheer van deze voorraden, die 
vaak ook granen voor eigen consumptie en 
voor landbouwactiviteiten bevatten.

Door de gezondheid van 
het vee te verbeteren en 
de dierlijke productie te 
optimaliseren, strijdt Die-
renartsen zonder gren-
zen tegen honger en ar-

moede. in sub-sahara-Afrika leeft 80% van de 
bevolking van de veeteelt. vee is dus cruciaal 
voor de voedselzekerheid van kansarme vee-
houdersfamilies.

klein mAAr belAngrijk
geiten, schapen, varkens, kippen, konijnen en 
cavia’s spelen een belangrijke rol in de lokale 
voedselvoorziening en economie van veel afri-
kaanse landen. de dieren kunnen gemakkelijk 
en met weinig middelen gehouden worden. 
dierenartsen zonder grenzen verstrekt klein-
vee aan gezinnen, vaak geleid door vrouwen, in 
fragiele gebieden en situaties. Wanneer de die-
ren zichzelf voortgeplant hebben, schenken de 
gezinnen op hun beurt enkele dieren aan een 
ander gezin. zo bouwen ze aan een lokaal net-

3.2 gezonDe mensen
werk 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 gecombineerd 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 en beheren van extra en stra-
tegisch gelegen veemarkten. in afgelegen gebie-
den kunnen veehouders bijvoorbeeld dieren 
leveren aan mobiele slachterijen. ze krijgen 
een opleiding in handelstechnieken zodat ze de 
monetaire 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 produc-
tieproces. de veehouders kunnen zo meer 
melk verkopen aan de coöperaties, die het pro-
duct controleren, verwerken en op de markt 
brengen. ze breiden het aanbod van kwalitatief 
hoogwaardige zuivelproducten uit. de werkne-
mers van de zuivelbedrijfjes leren door tech-
nische en eenvoudige boekhoudkundige op-
leidingen 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 we-
kelijks een bijdrage aan deze spaarbank en be-
slissen 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 or-
ganisatiebeheer.

03 thema’s
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langdurige droogtes en 
verwoestende stortbuien, 
gevolgen van de klimaat-
verandering, richten steeds 
vaker ravages aan op het 
Afrikaanse continent. wa-

terbronnen 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 droogsei-
zoen 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 

3.3 gezonDe nAtuur
de steun van dierenartsen zonder grenzen. 
de gemeenschappen leggen ook brandgangen 
aan om te vermijden dat een brand honderden 
hectaren 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 stopt. de dor-
pelingen herstellen ook grasland, bijvoorbeeld 
door structuren in de vorm van een halve maan 
te graven, waarin het regenwater langer blijft 
staan, en door er grasland en bomen heraan te 
planten, die bodemerosie tegengaan.

conflictbeHeersing
Vrede is essentieel voor een duurzame ontwik-
keling van de lokale gemeenschappen, veehan-
del en economie en voor het goede verloop 
van alle activiteiten van dierenartsen zonder 
grenzen. in gebieden waar water en grasland 
schaars zijn, vechten rivaliserende gemeen-
schappen om eten en drinken voor hun dieren. 

lokAle 
pArtnerorgAnisAties 
dierenartsen zonder grenzen 
werkt nauw samen met 
lokale organisaties voor het 
uitvoeren van programma’s 

in afrika. om haar missie op een duurzame, 
doeltreffende en efficiënte manier te kunnen 
volbrengen, draagt de organisatie bij tot de 
capaciteitsversterking van haar lokale partners. 
naarmate de partnerorganisaties meer 
autonomie verwerven, evolueert de rol van 
dierenartsen zonder grenzen van ‘uitvoerder’ 
naar ‘facilitator’ van ontwikkeling.

scHenkers en vrijwilligers
iedereen die dierenartsen zonder gren-
zen een warm hart toedraagt, verdient in de 
bloemetjes gezet te worden. elk jaar kan de 
organisatie rekenen op de trouwe steun van 
schenkers en vrijwilligers. zij leveren een essen-
tiële bijdrage aan het werk van de organisatie. 
Meer dan 12.000 particuliere schenkers deden 
in 2012 een gift en hielpen zo de afrikaanse 
veehouders in hun strijd tegen honger en ar-
moede. daarnaast kon dierenartsen zonder 
grenzen in België rekenen op de inzet van tien-
tallen vrijwilligers, onder meer voor het uitvoe-
ren van bestuurlijke en administratieve taken, 

3.4 DuurzAme pArtnerscHAppen

gewapende veeroven zijn geen uitzondering. 
dierenartsen zonder grenzen moedigt daar-
om afgevaardigden van vijandige gemeenschap-
pen aan om samen afspraken te maken over de 
gebieden waar de verschillende kuddes grazen 
en drinken. daarnaast ondersteunt dieren-
artsen zonder grenzen lokale landcomités die 
conflicten oplossen tussen veehouders en land-
bouwers over het gebruik van akkers en over 
de grootschalige veetrek tussen de verschil-
lende seizoenen. ze leggen in onderling overleg 
corridors aan en spreken af wanneer de oogst 
binnen moet zijn, zodat de kuddes geen schade 
aanrichten aan bos- en landbouwgebied. ze 
maken hiervoor gebruik van hun traditionele 
processen, aangevuld met nieuwe inzichten en 
technieken.

het verwerken van enquêtes en het vertalen 
van teksten. ook in afrika zetten veehouders 
zich vaak vrijwillig in voor hun gemeenschap, 
omdat ze ervan overtuigd zijn dat het welzijn 
van de mensen, de dieren en de natuur onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. 
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kleinschalige, familiale vee-
houders in Afrika steunen, 
veronderstelt ook actie op 
belgisch en europees niveau. 
consumenten, agro-veehou-
ders en politici in het noor-

den zouden moeten stilstaan bij de gevolgen 
van hun dagelijkse keuzes voor het zuiden. 
Daarom wil Dierenartsen zonder grenzen, 
met zijn partners in het noorden en het zui-
den, een draagvlak creëren voor de familiale 
veehouderij en de voedselsoevereiniteit, zeker 
in de huidige context van klimaatverandering. 
Het is essentieel dat de europese samenleving 
meebouwt aan een meer rechtvaardige we-
reld, met een duurzame voedselproductie en 
-consumptie wereldwijd.

de activiteiten van dierenartsen zonder gren-
zen op het vlak van ontwikkelingseducatie en 
beleidsbeïnvloeding kaderen in de volgende 
twee programma’s:
      veeteelt en klimaatverandering: de sleutel-
rol van kleinschalige veeteelt
Fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 721.500
Consortium onder leiding van aVsF (Frankrijk): 
siVtro (italië), dierenartsen zonder grenzen 
(België), VsF-cz (tsjechië) 
      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

bewustmAking vAn consumenten
dierenartsen zonder grenzen richt zich met be-
wustmakingsacties tot de Belgische consumenten, 
die door hun voedselkeuzes een belangrijke in-
vloed uitoefenen op de landbouwproductie. zo 
tracht de organisatie voortdurend haar stempel 
te drukken op het publieke debat rond vleescon-
sumptie door te pleiten voor vlees van betere 
kwaliteit, dat lokaal geproduceerd is, met respect 
voor dier, mens en milieu. de ngo heeft het afge-
lopen jaar rond dit thema opiniestukken geschre-
ven, debatten georganiseerd en een advertentie 
voor de standaard solidariteitsprijs uitgewerkt. 

daarnaast nam dierenartsen zonder grenzen 
het hele jaar door deel aan verschillende eve-
nementen. de organisatie was onder andere 
aanwezig bij de internationale dag van de boe-
renstrijd in Brussel, de ‘kleine landbouwbeurs’ in 
Libramont, expovet in gent, de opendeurdag 
van de kinderboerderij in Wilrijk, het colloqui-
um van be-troplive in gent en Vétérinexpo in 
Ciney. dierenartsen zonder grenzen organi-
seerde ook conferenties, filmvoorstellingen en 
debatten, bijvoorbeeld voor Belmundo, de in-
ternationale solidariteitsmaand in gent, en Vila 
Cabral, een activiteitenreeks van drie maanden 
rond internationale solidariteit in antwerpen. 
de ngo organiseerde ook voor het eerst een 
Familiedag voor haar partners, sympathisanten, 
vrijwilligers en schenkers, die plaatsvond in het 
Belgische dierenpark pairi daiza.

Bovendien ontwikkelde dierenartsen zonder 
grenzen verschillende tools om het brede pu-
bliek beter te informeren en te sensibiliseren 
rond kleinschalige veeteelt, voedselsoevereini-
teit, voedselconsumptie en -productie en kli-
maatverandering. zo ontwikkelde de ngo met 
VsF europa een documentaire en fototentoon-
stelling over kleinschalige veeteelt en klimaat-
verandering in het zuiden. daarnaast bracht 
dierenartsen zonder grenzen verschillende 
films tot stand, namelijk over de kleinschalige 
veeteelt en klimaatverandering in zuid-soedan, 
over de Wodaabe-veehouders in niger, en over 
de uitwisselingsreis van drie Belgische veehou-
ders en een dierenarts naar rwanda.

bewustmAking vAn stuDenten en 
professionAls
dierenartsen zonder grenzen hield in 2012 
tientallen lezingen en animaties voor studenten 
landbouw en diergeneeskunde in België om hen 
bewust te maken voor het belang van de klein-
schalige veeteelt en de voedselsoevereiniteit. 
de organisatie nodigde een nigerese en twee 
Malinese partners uit, die onder andere een ge-
tuigenis brachten tijdens deze lezingen. de or-
ganisatie voerde daarnaast samen met de ngo’s 
trias, adg en sos Faim verschillende bewust-
makingsacties uit in Vlaamse en Waalse land-
bouwhogescholen. Met sommige Waalse hoge-
scholen werkte dierenartsen zonder grenzen 
een duurzaam samenwerkingsverband uit, zodat 

leerkrachten deze thema’s in de toekomst ook 
zonder tussenkomst van de organisatie kunnen 
aankaarten bij hun studenten. Het resultaat hier-
van is www.jagros.be, een website boordevol 
educatieve tools voor landbouwhogescholen.

naast de toekomstige generatie van landbouwers 
en dierenartsen besteedde de ngo ook aan-
dacht aan de huidige generatie professionals. 
zo konden Belgische agro-veehouders en die-
renartsen de Malinese en nigerese partners 
ontmoeten tijdens hun verblijf in België. Boven-
dien reisden drie Belgische landbouwers en 
een dierenarts naar rwanda om ervaringen 
uit te wisselen met de lokale veehouders over 
de kansen en uitdagingen van de kleinschalige 
veeteelt. samen ontdekten ze hoe voedselsoe-
vereiniteit een oplossing kan bieden voor vele 
problemen van de familiale veehouders, niet al-
leen in rwanda maar ook in België. deze uitwis-
seling bereikte ook een breder publiek via pers-
artikels en presentaties door de deelnemende 
landbouwers en dierenarts. 

beleiDsbeïnvloeDing
dierenartsen zonder grenzen probeert 
voortdurend het concept van voedselsoeverei-
niteit en kleinschalige veeteelt op de politieke 
agenda te krijgen, onder meer door studies, 
position papers, rondetafelgesprekken, con-
ferenties en beleidswerk. in België werkt de 
organisatie hiervoor samen met andere ngo’s, 
namelijk als actief lid van de Coalitie tegen de 
honger, het platform voor voedselsoevereiniteit 
en het netwerk ter ondersteuning van de fa-
miliale landbouw (rsap). op europees niveau 
werkt dierenartsen zonder grenzen samen 
met zijn zusterorganisaties in het kader van VsF 
europa. de ngo is ook actief binnen be-troplive, 
een Belgisch netwerk, en CeLep, een interna-
tionale coalitie van middenveldorganisaties, die 
beide de belangen van veehouders in het zui-
den verdedigt bij beleidsmakers in europa en 
het zuiden.

dierenartsen zonder grenzen slaagde erin 
om in 2012 verscheidene europese beleids-
documenten te beïnvloeden, die nu aandacht 
besteden aan het belang en de uitdagingen van 
de kleinschalige veeteelt in het zuiden. ter 
illustratie: het europees parlement nam amen-

dementen aan - uitgewerkt 
door CeLep en VsF europa 
- op het development Coo-
peration instrument, één van 
de drie documenten die het 
ontwikkelingsbeleid van de 
europese Commissie bepalen 
voor de komende zeven jaar. 
daarnaast konden tijdens een 
conferentie in het europees 
parlement in straatsburg 
twee Malinese partners van 
dierenartsen zonder gren-
zen praten met europese be-
leidsmakers over een belang-
rijke uitdaging van de familiale 
veehouders in Mali, namelijk 
de klimaatverandering. 

3.5 bewustmAking, eDucAtie en beleiDsbeïnvloeDing
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De dierenartsen van de heuvels

Twee landbouwwerelden ontmoeten elkaar

In een klein dorpje op de 
hoogtes van het district Huye 
zit een man in werkschort ge-

duldig te wachten. Hij heet Gré-
goire, woont in de buurt en ver-
welkomt ons met de glimlach. 
«Het gaat dadelijk beginnen», 
vertelt hij ons. Enkele honder-
den meters verder klinkt geloei. 
Een koe wordt er met lichte tikjes 
van een stok voortgedreven door 
een dorpsvrouw. Twee kinderen 
rennen haar achterna. Het dier 
loopt braaf een houten gangpad 
in, alsof ze dat elke dag doet. Kort 
daarna zullen een tiental andere 
koeien haar voorbeeld volgen. 
Dan komt Grégoire in actie. Hij 
hangt een groot reservoir op zijn 
rug en sproeit met een pomp 
een product over het dier. Zijn 
beroep: buurthulpveearts. Deze 
ontluizing, die nodig is om het 
verspreiden van parasieten te be-
strijden, voert hij uit in acht dor-
pen in de omgeving. «Ik kreeg 
een opleiding en materiaal om 
dit werk te kunnen doen», klinkt 
het. Grégoire heeft ook zelf een 
landbouwperceel, maar verdient 
daar niet genoeg mee om zijn fa-
milie te onderhouden.

ONE COW, ONE FAMILY

Rwandezen zijn traditioneel 
veehouders. Tot voor kort had-
den ze allemaal een lapje grond 
en enkele dieren. Maar door 
de bevolkingsgroei en de daar-
opvolgende versnippering van 
de vruchtbare gronden, is het 
vitale evenwicht van de kleine 
Rwandese boerderij ingestort. 
Voor een familie - vaak drie ge-
neraties onder één dak - is het 
vandaag de dag heel moeilijk 

om een stukje bouwland te be-
zitten en er een handvol koeien 
op te houden. Nochtans zijn de 
runderen een bron van melk, 
onmisbaar voor een evenwich-
tige voeding van de familie, en 
van mest, belangrijk voor een 
vruchtbare grond. Voor wie het 
geluk heeft dieren te hebben, 
is het dus van levensbelang die 
goed te verzorgen. 
Maar dierenartsen zijn dun ge-
zaaid in Rwanda. Er is een groot 
gebrek aan geschoold perso-
neel. Precies daarom is de ngo 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
(DZG) in dit avontuur gestapt. 
Met de hulp van de Rwandese 
landbouwvereniging Imbaraga 
heeft de organisatie een hulp- 
en begeleidingsprogramma 
ontwikkeld voor de gezondheid 
van de dieren. Het project Proxi-
vet geeft de veehouders een 
opleiding in veterinaire basis-
technieken. Deze hulppersonen 
kunnen daarna op hun beurt 
waken over de goede gezond-
heid van de veestapel van hun 
buren en hen raad geven over 
voeding en verzorging. 
Die eerstelijnszorg is van essen-
tieel belang. «Met DZG dachten 
we in 2007-2008 na over het 

verstrekken van veterinaire 
buurtdiensten. Het staatshulp-
programma ‘one cow, one fami-
ly’ gaf toen elke noodlijdende 
familie een koe», vertelt Juvé-
nal Musine, secretaris-generaal 
van Imbaraga. «Het probleem 
is dat er geen begeleiding is 
voorzien op het vlak van de 
gezondheid van de dieren en 
geen advies voor hun voeding. 
Daarom hebben wij een pro-
gramma gelanceerd voor de 
opleiding van buurtveeartsen, 
om de bevolkingsgroepen te 
helpen die van dit programma 
profiteerden.» Een privédienst, 
ondersteund door DZG, die een 
regering helpt bij het leveren 
van de broodnodige inspannin-
gen voor de ontwikkeling van 
het land.
Hulpveeartsen zoals Grégoire 
zijn de eerste contactpersonen. 
Slechts in het geval van ernstige 
problemen wordt de hulp inge-
roepen van een gediplomeerd 
dierenarts. Alleen die mag me-
dicijnen toedienen en zwaarde-
re ziektes behandelen. Ook daar 
komt DZG tussen, vooral op het 
vlak van mobiliteit. Heel wat 
gehuchten liggen soms mijlen-
ver van de bewoonde wereld. 

«Hun dagelijkse realiteit is 
anders. Maar als je erover na-
denkt, hebben de Rwandese 
boeren dezelfde problemen als 
wij: ze kunnen niet meer leven 
van hun beroep», vertelt Chris-
tiane Collinet (foto), landbouw-
ster in La Roche in de Arden-
nen, en provinciaal voorzitster 
van de Waalse Boerinnenbond. 
«Het grootste verschil is dat er 
bij ons nog maar 2% landbou-
wers zijn, terwijl 80% van de 
Rwandese bevolking leeft van 
de aarde», stelt Kurt Sannen 

vast, biolandbouwer in Molen-
stede, bij Diest, en voorzitter 
van Bioforum Vlaanderen. De 
kleine landbouwdelegatie is 
hier in Rwanda op uitnodiging 
van DZG, in het kader van haar 
opleidingsprogramma over 
ontwikkeling. De Belgische 
boeren kunnen zo de werk- en 

leefomstandigheden van hun 
collega’s in het zuiden vergelij-
ken. In het noorden hebben de 
landbouwkeuzes van de laatste 
vijftig jaar (intensievere land-
bouw en veeteelt, betere mest-
stoffen, bijna geen zogenaamde 
‘boerenveeteelt’ meer) de land-
bouwsector compleet veran-

derd. Zo ingrijpend, dat meer 
en meer stemmen opgaan om 
zich te bezinnen en terug te ke-
ren naar een menselijkere land-
bouw. «Als we hen één goede 
raad kunnen geven, dan is het 
wel om niet dezelfde fouten te 
maken als wij», zegt Marc-An-
dré Henin. Deze 27-jarige boer 
is overgeschakeld naar biologi-
sche landbouw, in de overtui-
ging dat industrialisatie niet de 
juiste weg is om het beroep van 
landbouwer te vrijwaren. Op 
het einde van hun reis zijn alle 
deelnemers ervan overtuigd 
dat de strijd die hun organisa-
ties leveren, de juiste is. Meer 
bepaald de landbouwer en vee-
houder centraal zetten in hun 
beroep, door hun belang voor 
de maatschappij te valoriseren. 
«Het is belangrijk de mensen 
eraan te herinneren vanwaar 
hun voedsel komt», benadrukt 
Marc-André.
Kurt is blij met de uitwisselin-

gen tijdens deze reis. «De Rwan-
dese landbouwers inspireren 
me. Hun coöperatieve bedrijfjes 
en hun systeem van een dub-
bele bebouwing (de combinatie 
van bonen en bananen op eenzelfde 
perceel komt veel voor in Rwanda, 
red.) geven me ideeën voor mijn 
eigen werk.»
De confrontatie van deze ver-
schillende leefwijzen is mis-
schien wel de beste manier om 
een beeld te krijgen van een 
complexe wereld, waarin de 
financiële stromen van noord 
naar zuid niet alles kunnen 
regelen. Het uitwisselen van 
ervaringen stimuleert de deel-
nemers om zichzelf in vraag 
te stellen en actie te onderne-
men. Onder meer door alles 
wat ze tijdens hun reis geleerd 
hebben, te delen met hun ver-
enigingen. Want allemaal zijn 
ze ervan overtuigd dat de land-
bouwrevolutie begint bij de 
boeren zelf. (nn)

BUTARE In Rwanda nemen 
dieren een essentiële plek 
in de lokale economie 
in. De ngo Dierenartsen 
Zonder Grenzen helpt de 
boeren in het zuiden van 
het land te sensibiliseren 
voor de goede gezond-
heid van hun vee. Met de 
hulp van een plaatselijke 
landbouwvereniging tracht 
de organisatie te voorzien 
in eerstelijnszorg.

BUTARE Tijdens onze reis 
in Rwanda volgen we ook 
enkele Belgische boeren 
die de plaatselijke land-
bouwsector ontdekken. 
En wat blijkt? Tussen het 
noorden en het zuiden zijn 
soms meer overeenkom-
sten dan verschillen.

GEzONDhEID vAN DIErEN EssENTIEEL vOOr rWANDEsE LANDbOuW

Foto’s N
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Wanneer de koe te veel plaats inneemt
Ankole koeien zijn afkomstig 
uit Centraal-Afrika. Met hun 
grote witte hoorns komen ze in-
drukwekkend over. Maar deze 
runderen hebben veel plaats 
nodig om te grazen, en daar ont-
breekt het de vele kleine Rwan-
dese landbouwers aan. Boven-
dien produceren ze niet genoeg 
melk. Eén koe volstaat dus niet 
om te voorzien in de behoeften 
van een hele familie. Daarom 
lanceerden DZG en Imbaraga 
een programma dat kleine her-
kauwers en konijnen verdeelt. 
De geiten zorgen bijvoorbeeld 
voor de broodnodige melk. 
De dieren worden niet zomaar 
uitgedeeld. De boer moet ze 
doorgeven aan een andere fa-
milie van zodra een tweede 
generatie is geboren. De begun-
stigden van dit uitwisselingspro-
gramma zijn vaak vrouwen. Na 

de genocide in 1994 stonden 
veel weduwen er plots alleen 
voor. Zonder middelen, maar 
met een heleboel monden te 
voeden. Door een deel van deze 
bescheiden nieuwe veestapel 
te verkopen en door een ho-
ger rendement van hun grond 
dankzij organische bemesting, 
kunnen ze voorzien in de scho-
ling en gezondheidszorg van 
hun kinderen. n

FuNCTIEsTOOrNIssEN

Een veestapel in goede gezond-
heid is de beste garantie voor een 
betere toekomst van de boeren. 
Dat stellen we vast tijdens de 
volgende etappe van onze reis. 
In een nonnenschool vlakbij het 
zuidelijk gelegen Nyanza heerst 
een bedrukte sfeer. In het kleine 
boerderijtje achter de school ligt 
een dood kalf op de grond. De 
hulpveearts die we ter plaatse 
ontmoeten, vertelt ons dat er 
complicaties waren tijdens de 
geboorte. Het was beter de moe-
der te redden dan beide dieren 
te verliezen. Voor de zusters be-
tekent dat zoveel als vervlogen 
hoop. Hoop om hun veestapel 
uit te breiden en hun leerlingen 
elke dag een beetje melk te kun-
nen geven. 
Een gebrek aan middelen, on-
voldoende technieken, slecht op-
geleide vakmensen… allemaal 
functiestoornissen die een zo al 
kwetsbare landbouw bedreigen. 
«Bij ons zou dit anders verlopen 
zijn», zucht Koen Van den Noort-
gate, een Vlaamse dierenarts die 
door de ngo is uitgenodigd in het 
kader van een uitwisselingspro-
gramma. Ook al beschikt hij over 

meer technologieën tijdens zijn 
werk op de boerderijen in Lim-
burg, toch is het dat niet wat het 
jonge kalf hier had kunnen red-
den. «Het ontbrak de veearts hier 
misschien aan kennis van enkele 
eenvoudige handelingen, die je 
niet per se leert in de boeken.» 
Behalve zijn werk op het ter-
rein, werkt Imbaraga ook aan 
het verbeteren van de opleidin-
gen. «Scholen zijn er genoeg. Er 
is vooral werk aan de winkel op 
het niveau van de cursussen. Die 
moeten meer toegespitst zijn op 
de Rwandese landbouw. Studen-
ten, onderzoekers en proffen 
moeten de krachten bundelen», 
aldus de landbouwvereniging, 
die ook optreedt als lobbygroep 
bij de Rwandese overheid. En 
tegelijkertijd ondersteunt ze 
het landbouwhervormingspro-
gramma dat broodnodig is voor 
het land en zijn inwoners. Maar 
liefst 80% van de Rwandese be-
volking leeft van de landbouw. 
Een cijfer dat aantoont hoe le-
vensbelangrijk de sector wel is 
voor het land. 

 Nicolas Naizy

/// dierenartsenzondergrenzen.be

© nicolas naizy, Metro, 21/02/2013
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“We kunnen echt rekenen op onze 
dierenverzorger. Hij is altijd beschikbaar, 
dag en nacht. Hij geneest onze koeien, 
geiten, schapen en kippen, en vaccineert 
hen. Vóór de dierenverzorger er was, 
moesten we medicijnen zien te krijgen 
op de zwarte markt. Van kwakzalvers die 
niets van diergeneeskunde kennen. Hun 
producten werkten niet, en daar waren 
wij natuurlijk niet gelukkig mee. Nu zie ik 
een duidelijk verschil. Mijn dieren groeien 
sneller omdat ze gezond zijn. En ik beleef  
echt plezier aan mijn werk omdat mijn 
veehouderij zijn vruchten afwerpt en mijn 
familie een beter leven heeft dan vroeger!”

“Dierenartsen Zonder Grenzen 
ondersteunt het gemeentelijke landcomité 
van Mokko bij het oprichten, opleiden en 
opvolgen van de lokale landcomités in de 
dorpen. Zo krijgen we het nodige materiaal 
om te kunnen werken, bijvoorbeeld 
een computer, GPS, wetteksten…  
Hierdoor hebben we in onze gemeente 
twee corridors voor het vee kunnen 
afbakenen, van 85 km en 60 km, en ook 
een graasgebied van 285 ha. Dit gebeurt 
na intensief  overleg met de bevolking en 
alle betrokken overheidsdiensten, die 
trouwens ook vertegenwoordigd zijn in de 
comités. Na de afbakening zien we erop 
toe dat iedereen de grenzen respecteert en 
lossen we conflicten tussen landbouwers 
en veehouders op. Er zijn hoe langer hoe 
minder conflicten over het landgebruik 
in Mokko. Iedereen respecteert nu beter 
de afgebakende gebieden, die cruciaal 
zijn voor de traditionele levenswijze van 
rondtrekkende veehouders.” 

“In 2007 sloot TUPADO een partnerschap 
met Dierenartsen Zonder Grenzen, in het 
kader van een ontwikkelingsprogramma 
voor de veeteelt in Turkana. Sindsdien 
heeft onze organisatie zich enorm ontwik-
keld, onder andere op het vlak van technische 
capaciteiten. Onze expertise wordt nu er-
kend in het hele Turkanadistrict. Andere 
internationale organisaties willen met ons 
in zee gaan, nu ze gemerkt hebben hoe 
bekwaam we als lokale organisatie zijn.” 

“Ik ben lid van de gemeenschapsbank van 
m’n dorp Nakiloro. Met de steun van de 
andere leden van de bank slaagde ik erin 
om 200.000 Oegandese shilling (60 euro) 
bijeen te sparen. Met deze lening begon ik 
een eigen winkel. Ik verkoop suiker, olie, 
zeep en lucifers. Zelfs mensen van buiten 
het dorp komen bij mij winkelen. Deze 
shop heeft mijn leven veranderd. Ik heb 
zelfs een beetje geld over om naar de stad 
Moroto te gaan en meer goederen te kopen 
die ik in mijn winkel kan aanbieden. An-
dere leden van onze spaar- en kredietbank 
zijn getuige van mijn succes en starten nu 
ook hun eigen handeltje.” 

“Overal in de wereld worden we gekneld 
door zwakke prijzen voor onze producten 
en stijgende onkosten. Het intensieve 
landbouwmodel zet boeren onder druk 
om steeds meer te produceren aan steeds 
lagere prijzen. Wie wint er nog bij dit sys-
teem? Niet de boer, niet het milieu, niet het 
dier, niet de consument.” 

verHAlen

“Overal ter wereld komt het erop neer om 
een aangepaste landbouw te ontwikkelen, 
die rekening houdt met de voedselzeker-
heid en het milieu én die genoeg opbrengt 
voor wie erin werkt” 
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niger werd het ergste getroffen door de 
voedselcrisis, met 42% van de bevolking of 
6,4 miljoen nigerezen die gevaar liepen op 
ondervoeding. in Mali werd 32% van de be-
volking bedreigd en in Burkina Faso 15%. de 
grootste boosdoener was het slechte regen-
seizoen, dat ervoor zorgde dat een deel van de 
oogst mislukte, graslanden zich onvoldoende 
herstelden en watervoorraden onvoldoende 
aangevuld raakten. Voor een regio waar meer 
dan 80% van de bevolking van de veeteelt leeft, 
betekende dit een ramp voor mens en dier.

dierenartsen zonder grenzen bood hulp 
aan duizenden veehoudersfamilies. de ngo 
deelde zakken met granen en veevoer uit, gra-
tis of aan een verminderde prijs. privédieren-
artsen en honderden lokale dierenverzorgers 
behandelden en vaccineerden de kuddes van 
de veehouders tegen ziektes. dierenartsen 
zonder grenzen ging ook over tot ‘destocking’: 
de organisatie kocht verzwakte - maar gezonde 
- dieren op bij de lokale veehouders, betaalde 
lokale slagers om het vlees te verwerken en 
deelde het vervolgens uit als voedselhulp.

de meest kwetsbare gezinnen kregen cash geld. 
ze konden zelf beslissen wat ze met dit geld 
deden. de meesten kochten voedsel of start-
ten een eigen handeltje. in ruil voor het geld 
moesten ze een opleiding volgen rond hygiëne 
en evenwichtige voeding voor hun kinderen 
(cash for training) of grasland aanleggen (cash 

for work). aan het einde van de crisis, wanneer 
er terug voldoende veevoer voorhanden was, 
heeft dierenartsen zonder grenzen geiten en 
schapen gegeven aan de families die al hun die-
ren verloren hadden. zo kunnen ze opnieuw 
een kudde opbouwen. en dankzij opleidingen 
kunnen ze hun kudde ook beter beheren.

vlucHtelingen
Begin 2012 braken onlusten uit in het noorden 
van Mali. Het leger pleegde een staatsgreep 
en radicale groeperingen onderdrukten met 
geweld de bevolking in het noorden van het 
land. een buitenlandse militaire interventie ver-
dreef de gewapende groeperingen uit het ge-
bied, maar tot op vandaag blijft het er onveilig.

Sinds de start van het conflict zijn meer dan 
170.000 Malinezen naar de omringende landen 
gevlucht. in Burkina Faso bevinden zich zo’n 
50.000 vluchtelingen. 300.000 Malinezen zijn 
van het noorden naar het zuiden van hun land 
gevlucht. onder hen vele veehouders, die hun 
kuddes hebben meegenomen.

in het zuiden van Mali snelde dierenartsen 
zonder grenzen de gevluchte veehouders te 
hulp. in de streek van ségou deelde de organi-
satie geiten, veevoer en veterinaire medicijnen 
uit aan 1.000 families, waaronder vluchtelingen 
en lokale inwoners. daarnaast kregen de fami-
lies training van een dierenarts over hoe ze de 
productiviteit van hun geiten kunnen verhogen, 

onder andere door een betere voeding, habitat 
en gezondheid. de dierenartsen uit de streek 
volgden de gezondheid van de geiten op.

in het noorden van Burkina Faso hebben 
Malinese vluchtelingen meer dan 50.000 dieren 
meegebracht. door de voedselcrisis en droogte 
waren de gevluchte kuddes sterk verzwakt 
en produceerden ze nog maar weinig melk. 
Bovendien zorgde de komst van de vluchtelingen 
voor nog meer druk op het schaarse water 
en grasland, wat tot conflicten met de lokale 
inwoners leidde. dierenartsen zonder grenzen 
bracht daarom vertegenwoordigers van de 
vluchtelingen en lokale dorpelingen bijeen om 
afspraken te maken rond het gezamenlijke 
gebruik van weiden en waterbronnen. 
daarnaast ondersteunde de ngo lokale 
dierenartsen om de dieren van de vluchtelingen 
te vaccineren en te verzorgen. de veehouders 
kregen ook training over veeteelttechnieken en 
het strategisch voeren van hun dieren, zodat ze 
meer melk geven.

Crisis in de sahel    
in 2012 werd de sahel getroffen door een 
zware voedselcrisis. chronische armoede, 
ondervoeding, hoge voedselprijzen, droogte 
en een mislukte oogst bedreigden 18,7 mil-
joen mensen in de regio. Het conflict in het 
noorden van mali en de mogelijke uitbraak van 
een sprinkhanenplaag, die de jaarlijkse oogst 
dreigde te vernietigen, bracht het leven van 50 
miljoen mensen in gevaar. veehouders verlo-
ren vele dieren door ziekte en uitputting. Het 
vee dat overleefde was sterk verzwakt door 
een gebrek aan water, grasland en veevoer.
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met meer dan 32 miljoen stuks vee voor 
14 miljoen inwoners 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 de veehouders 
dienen zich aan te passen aan klimaatgrillen 
die steeds vaker en harder toeslaan, en 
hun werkwijzen verder te ontwikkelen om 
het hoofd te kunnen bieden aan crisissen. 
in 2012 hield een langdurige droogte het 
land in zijn greep, met zware gevolgen voor 
de veestapel. De mislukte oogsten en het 
gebrek aan betaalbaar voer, grasland en 
water veroorzaakten uitputting, verspreidden 
ziektes en verminderden de productiviteit van 
het vee. 

niger

steun aan veehouders in het departement 
tera (likes 2) 
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 1 jaar
totaal budget: $ 740.103 
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 voedselzeker-
heid door de veeteelt in de departementen 
Dakoro en Abalak (sArel)
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, CnCd-11.11.11, WBi, Fao, 
télécoms sans Frontières
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)
Fondsenverstrekkers: dgd, 11.11.11 
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)
Fondsenverstrekkers: dgd, 11.11.11

duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 869.996
Lokale partner: Cesao-prn

noodproject ter ondersteuning van de voed-
selzekerheid (pusA 2)
Fondsenverstrekker: Wereldbank via het minis-
terie van Landbouw van niger
duur: 1 jaar
totaal budget: € 193.187 
Lokale partner: KarKara

project nariindu
Fondsenverstrekker: aFd
duur: 3 jaar (sinds juni 2012)
totaal budget: € 504.130
partners: iraM, KarKara, aren, réseau 
Billital Maroobe

project ter vermindering van de pastorale en 
voedselcrisis in de concentratiegebieden van 
vee (pAcAp-mAti)
Fondsenverstrekker: ambassade van Frankrijk
duur: 4 maanden
totaal budget: € 320.018
partners: Care, aren

project ter versteviging en uitbreiding van de 
lokale veterinaire privédiensten in de regio’s 
Dosso, tahoua en maradi (ce-svpp)
Fondsenverstrekker: BtC 
duur: 18 maanden (sinds 2012)
totaal budget: € 211.661
Lokale partners: Cesao-prn, KarKara

West-afrika

“Ik heb één van mijn zeven koeien verkocht aan 
Dierenartsen Zonder Grenzen. Op de veemarkt 
is mijn magere koe nog maar zes euro waard. 
Ik ben droevig omdat mijn koe moet sterven, 
maar met de betere prijs die ik er nu voor krijg 
kan ik eten voor mijn vrouw en vier kinderen 
kopen. Ik kan nu ook veevoer kopen voor mijn 
andere dieren, zodat ze in leven blijven. Mijn 
koeien geven al acht maanden lang niet genoeg 
melk. Het beetje melk dat ze geven laten we 
voor de kalveren. In plaats van melk eten we 
nu okrabladen bij onze gierst. Normaal eten we 
drie keer per dag, maar nu, op het einde van het 
droogseizoen, eten we nog alleen ’s ochtends en 
‘s avonds en veel minder dan enkele maanden 
geleden. Vroeger hadden we maar om de vijf  
jaar problemen door de droogte, nu hebben we 
elke twee jaar een voedselcrisis.”

©
 t

im
 d

irv
en



12

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 brak in 2012 een gewapend conflict 
uit in het noorden van het land en vluchtten 
vele veehouders naar het zuiden van mali en 
de buurlanden. bij overmaat van ramp werd 
de hele regio getroffen door een voedselcrisis. 
in dergelijke situaties is het essentieel om de 
veeteelt, als belangrijke economische hulpbron 
en kapitaal, veilig te stellen, zowel op korte als 
op lange termijn. 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)
Fondsenverstrekkers: dgd, nationale Loterij 
van België, CeVa nv, Fao
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 944.861 
Lokale partner: iCd

project ter ondersteuning van vrouwen-
organisaties door het houden van dier-
soorten met een korte cyclus in de regio 
bamako (pAfec ii)
Fondsenverstrekkers: dgd, gemeente Hove, 
provincie Vlaams-Brabant, provincie oost-
Vlaanderen, CnCd-11.11.11, WBi, stad 
antwerpen
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 307.600
Lokale partner: iCd

Project ter diversifiëring van de voeding in de 
kring Youwarou (pADAcY)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 41 maanden (sinds 2011)

totaal budget: € 1.797.700
in consortium met aCF
onder leiding van de lokale partner iCd

project ter bestrijding van de voedsel-
onzekerheid in mali (liAm)
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, stichting gillès, provincie 
antwerpen
duur: 5 jaar (sinds 2012)
totaal budget: € 2.203.085
in consortium met sos Faim, rode Kruis van 
België, Wereldsolidariteit, protos, UnCdF, Fao
Lokale partners: iCd, Cepap, association pour 
l’appui au développement global

noodhulpproject ter herstelling van de 
capaciteit van de ontheemde bevolking om 
zelf zorg te dragen voor zijn agro-pastorale 
productiviteit in de regio ségou 
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 5 maanden
totaal budget: € 97.745
Lokale partner: iCd
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burkina faso

“We weten nu dat we eenzelfde stier niet 
langer dan drie jaar in onze kudde mogen 
houden. Door inteelt hadden we namelijk 
minder voedsel en inkomsten, omdat 
dit een negatieve impact heeft op de 
melkproductie en de groei van de koeien. 
Dierenartsen Zonder Grenzen heeft lokale 
stieren van een beter ras geïntroduceerd bij 
onze veehouders. De stierkalveren hebben 
we verkocht, om inteelt te vermijden. Bij de 
vrouwelijke nakomelingen zien we nu een 
duidelijk verschil in de melkproductie. Ze 
geven meer melk, maar ze zijn ook steviger 
gebouwd.” 

“Vroeger verkochten de vrouwen hun 
melk in het dorp, langs de kant van de 
weg, maar ze kregen hem niet altijd 
verkocht. Er waren dikwijls geen kopers 
en dus moesten ze de melk weggooien. 
Dierenartsen Zonder Grenzen heeft de 
melkproducenten aangemoedigd om zich 
te verenigen. De lokale privédierenarts 
heeft ons hierbij geholpen. Als we willen 
dat onze melkproductie winstgevend is 
dan moeten we allemaal op één lijn staan: 
de melkproducenten, de jongens die de 
melk naar de zuivelfabriek brengen en de 
verkopers van de zuivelfabriek. 

De veeteeltsector in burkina faso is goed 
voor 12% van het bbp en 19% van de natio-
nale export. meer dan 85% van de gezinnen 
haalt minstens een deel van zijn voedsel en 
inkomsten uit de veehouderij. maar net als de 
andere sahellanden, had burkina faso in 2012 
te kampen met een voedselcrisis en droogte. 
bovendien zochten vele malinese vluchtelin-
gen een onderkomen in het noorden van 
burkina faso, met als gevolg dat de druk op 
de schaarse waterbronnen en weides toenam. 
grasland wordt ook meer en meer ingepalmd 
voor akkerbouw, wat tot conflicten leidt tus-
sen veehouders en landbouwers. 

programma ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de zeboe peul in de sahel 
(zepesA ii)
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, zeBUnet, WBi 
duur: 6 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 3.522.518 
Lokale partner: a2n

noodhulp aan vluchtelingen en asielzoekers 
in burkina faso
Fondsenverstrekker: UnHCr
duur: 3 maanden
totaal budget: € 129.540
Lokale partner: a2n

Nu hebben de consumenten meer vertrouwen 
in de kwaliteit van onze melk en kopen ze meer 
lokale melk. Dankzij opleidingen over hygiëne, 
het verwerken van melk, strategische voeding 
voor melkvee en het ophalen van melk, hebben 
de veehouders meer knowhow verworven en 
hebben ze ook meer vertrouwen in hun eigen 
melkproductie.” 
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Centraal-afrika

Democratische 
republiek 

congo

ondanks zijn natuurlijke rijkdommen en land-
bouwpotentieel is de Democratische repu-
bliek congo het land met de laagste mense-
lijke ontwikkelingsindex (HDi). juist door zijn 
rijkdom aan grondstoffen lijdt het land onder 
gewapende conflicten, vooral in het noord-
oosten. in 2012 nam de rebellenbeweging 
m23 tijdelijk de stad goma in, de hoofdstad 
van de provincie noord-kivu. De inwoners 
leven voortdurend in angst voor geweldple-
gingen en moeten vaak op de vlucht slaan en 
hun akkers achterlaten. Dierenartsen zonder 
grenzen ondersteunt kansarme families in 
noord-kivu via de kleinveeteelt. Dieren zoals 
schapen, geiten en konijnen hebben niet veel 
ruimte nodig en kunnen gemakkelijk in veilig-
heid gebracht worden als er plunderingen op 
til zijn. ze leveren een essentiële bijdrage aan 
de voedselzekerheid van deze families.

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

project ter bestrijding van de kwetsbaarheid 
door de kleinveeteelt in de provincie noord-
kivu (luvupel)
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, gemeente zoersel
duur: 6 jaar (sinds 2007)
totaal budget: € 2.358.062
Lokale partner: réseau WiMa

“Ik heb een konijnenkit van Dierenartsen 
Zonder Grenzen gekregen: twee vrouwe-
lijke konijnen en één rammelaar, materiaal 
om de konijnen te huisvesten en een oplei-
ding. De twee vrouwtjes zijn elk al vier keer 
drachtig geweest op één jaar tijd. In totaal 
hebben ze 60 jongen gekregen, waarvan 
er 15 vroegtijdig gestorven zijn. Door 10 
konijnen te verkopen, heb ik voedsel voor 
mijn kinderen en chronisch zieke moeder 
kunnen kopen, en ook materiaal om ex-
tra konijnenhokken te maken. Ik heb ook 
het schoolgeld van mijn kinderen kunnen 
betalen. Zelf  hebben we vijf  konijnen 
opgegeten en er 11 aan andere kansarme 
families gegeven om de solidariteitsketen in 
stand te houden.”
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Het voorbije decennium boekte rwanda een 
aanzienlijke economische vooruitgang, maar 
het blijft nog afhankelijk van buitenlandse hulp. 
De voedselproductie volgt niet de vraag, zo-
dat het land voedsel moet importeren voor 
zijn sterk toenemende bevolking. bovendien 
leeft bijna de helft van de rwandezen onder 
de armoedegrens. in de zuidelijke provincie, 
de armste van rwanda, helpt Dierenartsen 
zonder grenzen kansarme gezinnen om zich 
uit de armoede te werken door het houden 
van kleinvee - konijnen, geiten en varkens - en 
door de toegang tot dierengezondheidszorg 
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 partner: iMBaraga

rwanda

“Ik heb zelf  een praktijk opgestart in 
mijn geboortestreek In het begin had ik te 
weinig materiaal om alle dierziektes cor-
rect te behandelen. Ik gaf  voorrang aan de 
meest dringende ziektes, veroorzaakt door 
wormen en teken. Sinds 2011 krijg ik steun 
van Dierenartsen Zonder Grenzen. Zo 
kreeg ik een opleiding over bedrijfsbeheer, 
boekhouding en kunstmatige inseminatie. 
De organisatie hielp me ook met het ver-
krijgen van veterinaire producten, chirur-
gisch materiaal en een brommer om me te 
kunnen verplaatsen in de heuvels, tot bij de 
veehouders en hun kuddes. Ik heb zelfs een 
tweede apotheek kunnen openen, in mijn 
geboortedorp Mukingo, in hetzelfde dis-
trict. Vandaag werk ik samen met een an-
dere dierenarts, omdat de veehouders ons 
zo vaak nodig hebben.” 
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kenia

De inheemse kennis over de maatschappelijke 
systemen van de keniaanse veehouders in de 
regio’s turkana, samburu en garissa zijn es-
sentieel voor het sluiten van vredesovereen-
komsten tussen verschillende volkeren, tussen 
stamleden onderling en zelfs over de lands-
grenzen heen. Dierenartsen zonder gren-
zen wil de veerkracht van de veehouders in 
deze aride en semi-aride gebieden versterken 
door conflictbeheersing, een betere toegang 
tot water en grasland en door activiteiten te 
promoten die extra inkomsten opleveren. De 
ngo ondersteunt ook getroffen veehouders bij 
het herstel van hun kudde en veeteeltactivitei-
ten na de ernstige droogte en hongersnood 
in 2011.

noodprogramma in de aride zones van 
turkana en garissa (la niña 2)
Fondsenverstrekker: eCHo via oxfam
duur: 6 maanden
totaal budget: € 723.846
Lokale partner: tUpado

noodprogramma in de aride zones van 
turkana en garissa (la niña 3)
Fondsenverstrekker: eCHo via oxfam
duur: 14 maanden (sinds 2012)
totaal budget: € 800.000

programma ter ondersteuning van het dieren-
welzijn en van het houden van ezels (Doweli)
Fondsenverstrekker: the Brooke
duur: 1 jaar
totaal budget: € 112.495 

noodhulp en vroegtijdig herstel voor 
gastgemeenschappen
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 6 maanden
totaal budget: € 64.894
Lokale partner: tUpado

programma ter ondersteuning van het econo-
mische herstel en marktsystemen
Fondsenverstrekker: Fao

duur: 6 maanden
totaal budget: € 149.855

programma ter ondersteuning van het houden 
van pluimvee en bijen
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 6 maanden
totaal budget: € 77.755

programma ter versterking van de veerkracht 
van pastorale gemeenschappen bij droogte in 
de aride en semi-aride gebieden van kenia
Fondsenverstrekker: Belgisch Consortium voor 
noodhulpsituaties 12-12
duur: 2 jaar (sinds 2012)
totaal budget: € 200.000
Lokale partner: tUpado

programma voor het voorzien van duurzame 
levensonderhoudkansen voor arme gezinnen 
in het district Dadaab
Fondsenverstrekker: Belgisch Consortium voor 
noodhulpsituaties 12-12
duur: 2 jaar (sinds 2012)
totaal budget: € 200.000

oost-afrika

“Door training, technische expertise en materiële 
input van Dierenartsen Zonder Grenzen 
slaagden de leden van onze veldschool erin om 
1.000 kuikens van één dag oud te laten uitgroeien 
tot volwassen kippen. We hebben ontdekt 
dat het houden van pluimvee een lucratieve 
activiteit is: we kunnen de eieren van de kippen 
opeten en de hanen verkopen. Onze kinderen 
hebben nu beter te eten door de eieren. Door 
de opbrengsten uit de pluimveeteelt kunnen we 
onze dagelijkse basisbehoeften vervullen, maar 
ook het schoolgeld van onze kinderen betalen. 
Bovendien is het veiliger omdat vijandige clans 
geen pluimvee stelen, enkel het grotere vee. 
En het is goedkoper om kippen te houden: je 
hebt weinig ruimte, voedsel en water nodig. Het 
vraagt ook nauwelijks speciale aandacht, omdat 
ze vrij rondlopen in hun ren.”
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zuid-
soedan

’s werelds jongste natie leeft nog steeds op 
gespannen voet met soedan. ruzie over olie-
inkomsten leidde in 2012 tot gewelddadige 
gevechten en bombardementen in de grens-
streek van beide landen. zuid-soedan haalt 
98% van zijn inkomsten uit de olieproductie, 
maar is afhankelijk van soedan voor transport 
via pijpleidingen en de haven. nochtans kan 
de veeteelt een cruciale rol spelen in de ver-
dere ontwikkeling en voedselvoorziening van 
het land. De sector heeft het echter moeilijk 
om te groeien, onder meer door dierziektes, 
klimaatgrillen en onveiligheid. Dierenartsen 
zonder grenzen werkt dan ook nauw samen 
met het ministerie van veeteelt om de die-
rengezondheidszorg voor rondtrekkende 
kuddes beter te ontwikkelen, onder andere 
door lokale dierenverzorgers op te leiden. 
Door hun inkomstenbronnen te diversifiëren, 
zijn de veehouders bovendien beter bestand 
tegen externe schokken van natuurlijke, eco-
nomische of menselijke aard.

noodprogramma voor diergeneeskundige 
ondersteuning in de staten warrap, western 
equatoria, central equatoria, unity, jonglei, 
upper nile en lakes (evsp iii) 
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 13 maanden (sinds mei 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

noodprogramma voor diergeneeskundige 
ondersteuning in de staten warrap, central 
equatoria, unity, jonglei, upper nile en lakes 
(evsp iv) 
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 1 jaar (sinds juli 2012)
ons budget: $ 1.016.800 
(totaal budget: $ 2.500.000)
Consortium onder leiding van dierenartsen 
zonder grenzen België: dierenartsen zonder 
grenzen duitsland en zwitserland

reïntegratie- en herstelprogramma voor 
teruggekeerde vluchtelingen, binnenlandse 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in de 
staten upper nile en jonglei, wiens levenson-
derhoud, gebaseerd op de veeteelt, in gevaar is 
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 9 maanden (sinds april 2012)
totaal budget: $ 380.000 

noodinterventie voor het vee in de staten 
jonglei en upper nile
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 1 jaar (sinds oktober 2012)
totaal budget: $ 200.000

project voor epidemiologische controle van 
het vee in alle 10 staten van zuid-soedan 
(lesp)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 6 jaar (sinds januari 2007)
totaal budget: € 3.550.000 

Herstelprogramma voor de voedselzekerheid 
in de staat lakes (fsrp)
Fondsenverstrekker: eU
duur: 4 jaar (sinds 2009)
totaal budget: € 1.500.004 

programma ter verbetering van het water- en 
graslandgebruik door gemeenschappen om 
hun levensonderhoud veilig te stellen in de 
staat lakes
Fondsenverstrekker: Fonds elisabeth en amélie
duur: 6 maanden (sinds augustus 2012)
totaal budget: € 33.285

programma ter ondersteuning van de 
tuinbouw- en pluimveeproductie en van agro-
verwerkingsactiviteiten in de hoofdstad juba
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 1 jaar (sinds maart 2012)
totaal budget: ssp 140.990

©
 C

éd
ric

 g
er

be
ha

ye



19

oeganda

Hoewel oeganda nu al meer dan dertig 
jaar een stabiel land is met een sterke 
economische groei, loopt de streek van 
Karamoja flink achter op deze evolutie. De 
ondervoeding bij kinderen is er alarmerend 
hoog en honderdduizenden veehouders 
lijden onder conflicten over de toegang tot 
water en grasland. een gunstig regenseizoen 
zorgde dan wel voor voldoende weilanden 
en water in 2012, maar ziektes tastten de 
productiviteit van het vee aan. Dierenartsen 
zonder grenzen wil daarom de toegang 
tot dierengezondheidszorg verbeteren, 
onder andere door lokale dierenverzorgers 
op te leiden. Door vredesbijeenkomsten 
tussen rivaliserende clans te stimuleren, het 
duurzame beheer van water en grasland te 
verbeteren en activiteiten te ondersteunen 
die extra inkomsten opleveren, is de bevolking 
in staat crisissituaties te overbruggen. 

programma ter ontwikkeling van de veeteelt 
in karamoja (klDp ii)
Fondsenverstrekkers: dgd, provincie Vlaams-
Brabant 
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 580.313
Lokale partner: MadeFo

“Mijn gemeenschap heeft me aangeduid om dit 
werk te doen. De overheid, de lokale chef  en 
de ouderen vertelden me dat ik was gekozen 
om voor de dieren te zorgen door moderne 
medicijnen te gebruiken. Wanneer een dier ziek 
wordt, gaan we naar de stad en brengen we 
medicijnen mee terug. Ik heb deze job aanvaard 
omdat onze kuddes het allerbelangrijkste zijn 
voor ons, hier in Zuid-Soedan. Zij zijn het enige 
waarvan we hier kunnen leven.” 

“Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt 
ons bij het beschermen van de natuur en bij het 
verzachten van de impact van externe schokken 
zoals droogte en overstromingen. De organi-
satie toont ons hoe we groenten kunnen telen 
door gebruik te maken van verschillende tech-
nieken en het aanleggen van terrassen. We leren 
ook meer bij over hygiëne en hoe we onze wa-
terbronnen kunnen beschermen. Zowel wij als 
onze buren, de Turkana in Kenia, plukken hier 
de vruchten van. We delen grasland en water, 
het heeft vrede in het gebied gebracht.” 
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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

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, wilde dieren, overheden en 
privébedrijven 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

trYrAc: het beheer van trypanosomiasis 
verbeteren in kleinschalige veeteeltsystemen 
in sub-sahara-Afrika die geteisterd worden 
door de tseetseevlieg
trypanosomiasis is een parasitaire ziekte die 
overgebracht wordt door de tseetseevlieg. 
dierenartsen zonder grenzen en zijn partners 
vragen zich af of de parasiet (trypanosoma) 
resistentie aan het opbouwen is tegen 
trypanocidale geneesmiddelen. resistentie 
bemoeilijkt namelijk het onder controle houden 
van de dierziekte en tast het levensonderhoud 
van miljoenen kleine veehouders in sub-
sahara-afrika aan. trYraC wil dan ook de 
ontwikkeling van deze resistentie in ethiopië, 
Mozambique en togo in kaart brengen en 
onder controle krijgen. eerst en vooral door 
betere regels en tools te ontwikkelen voor het 
opsporen van trypanocidale resistentie en voor 
het bepalen van de kwaliteit van de beschikbare 
trypanocidale medicijnen. daarnaast wil 

het project strategieën ontwikkelen om de 
doeltreffende werking van de behandelingen 
bij het vee te verbeteren. dierenartsen 
zonder grenzen is verantwoordelijk voor het 
verspreiden van deze strategieën onder alle 
betrokkenen, van beleidsmakers en laboranten 
tot dierenartsen en veehouders. 
Fondsenverstrekker: europese Commissie
duur: 5 jaar (sinds maart 2012)
ons budget: € 420.680
partners: instituut voor tropische geneeskunde 
te antwerpen, Freie Universität Berlin, Leibniz 
Universität Hannover, Cirdes, University of 
pretoria, veterinaire diensten van ethiopië, 
Mozambique en togo
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finAnciële pArtners

pArtnerscHAppen

stichting gillès - Consortium 12-12
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

regionAle coörDinAtie  / oost-AfrikA
po BoX 13986, 00800, Lavington, nairobi, Kenia
t +254 (0)20 273 4518, e vsfb@vsfb.or.ke

regionAle coörDinAtie / west-AfrikA
Bp 12 632 niamey, niger 
t +227 20 72 52 01, F +227 20 72 23 95, e s.pil@vsf-belgium.org

regionAle coörDinAtie / centrAAl-AfrikA 
Kigali, rwanda
t +250 787 773374, e d.ripoche@vsf-belgium.org

 VoLg ons

©
 C

éd
ric

 g
er

be
ha

ye


