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17    België

145  Kenia

161  Oeganda

167  rwanda

182  Mali

183  Burkina Faso

186  Democratische republiek congo

187  niger 

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

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

We dragen dit activiteitenverslag op aan 
almoustapha Moumouni, die geheel 
onverwacht overleed in januari 2014. 
almoustapha was verantwoordelijk 
voor onze ontwikkelingsprogramma’s in 
niger, een job die hij met hart en ziel 
deed. We wensen zijn familie, vrienden 
en naaste collega’s in niger veel sterkte 
toe.

KeniA

ZuiD-sOeDAn

 OegAnDA

Dr cOngO

rwAnDA

MAli niger

BurKinA 
FAsO

België
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dit voorwoord schrijf ik vanuit nairobi, Kenia. 
in een klein winkelcentrum, want de grotere 
zijn nog steeds een no-go-area. U herinnert 
zich vast het drama van Westgate, in september 
2013. gewapende milities van al-shabaab gij-
zelden toen vier dagen lang het populaire win-
kelcentrum, met als balans 72 doden en meer 
dan 200 gewonden. zelfs een stad als nairobi 
is niet overal en altijd meer veilig. Maar laten we 
het eens hebben over ons echte werkterrein…

ik ben net terug van een bezoek aan onze ont-
wikkelingsprogramma’s in het district garissa. 
Hier bevindt zich het grootste vluchtelingen-
kamp ter wereld, dabaab. We werken niet in 
het kamp, maar wel met de lokale gemeen-
schappen die in de regio wonen. We begeleiden 
hen in het opstellen van plannen om zichzelf 
weerbaarder te maken tegen de grillen van het 
klimaat. de dorpelingen werken zoveel mogelijk 
aan preventieve maatregelen - bijvoorbeeld het 
vaccineren van hun kuddes - en andere activi-
teiten - zoals het opslaan van hooi. ze werken 
in samenwerking met de lokale overheid ook 
een eigen rampenplan uit zodat ze in uiterste 
nood bij diezelfde overheid kunnen aankloppen 
voor noodhulp na droogte of andere rampen. 
 
in de zomer van 2013 heb ik ook onze activi-
teiten in Centraal-afrika bezocht, in dr Congo 
en rwanda. Het klinkt zo simpel: we geven drie 
konijnen en de mensen zijn verlost van armoe-
de. en het klopt wel, maar het is niet zo een-
voudig. de konijnen dienen als katalysator, om 
de allerarmsten onder ons uit de vicieuze cirkel 
van honger en armoede te halen. deze dieren 
helpen gezinnen om weer verder en positief 
naar de toekomst te kijken, om hen in contact 
te brengen met mensen die al uit de vicieuze 
cirkel zijn gestapt, om inderdaad net dat beetje 
extra inkomen te krijgen zodat zij hun eigen 
dromen kunnen realiseren. als ze er in slagen, 
kopen ze met de opbrengst uit de verkoop van 
konijnen andere dieren: geiten of varkens, soms 
zelfs koeien. dit proces geeft hen de nodige on-
dernemingszin, maar ook de financiële mogelijk-
heid om hun kinderen naar school te sturen en 
naar de dokter. dit helpt niet alleen het gezin, 
maar de hele gemeenschap rondom hen. en dit 
allemaal door drie konijnen? Ja, maar vooral ook 
door een goede begeleiding!

een terreinbezoek doet me telkens beseffen 
dat werken met de allerarmsten onder ons 
geen gemakkelijke taak is. ik heb enorm veel 
bewondering voor onze collega’s en lokale 

partners die dag na dag ingrijpend werk doen 
op het terrein. de omstandigheden zijn zwaar. 
gelukkig is iedereen zeer gemotiveerd. Het is 
deze motivatie en voldoening die bij het hele 
team leeft. een enquête midden 2013 onder het 
personeel in België en Afrika heeft aangetoond 
dat iedereen zich enorm betrokken voelt bij 
wat de organisatie doet. 

Laten we ook eens wat verder terugkijken. 
Begin 2013 goten we een denkproces van 
meerdere jaren in een welomvattend strate-
gisch plan: “Horizon 2025”. dit document legt 
de strategische prioriteiten vast en biedt een 
kader voor alle acties van dierenartsen zonder 
grenzen, van 2015 tot 2025. dit denkproces 
heeft ons alvast geholpen bij het formuleren 
van een nieuw driejarenprogramma voor de 
Belgische overheid. een inspanning die erg ge-
waardeerd werd, want begin 2014 ontvingen 
we de definitieve administratieve goedkeuring 
van het programma, allemaal met de hoogste 
waardering! in combinatie met een aantal an-
dere langetermijnprogramma’s, verzekert dit 
een sterke basis voor de organisatie. 

dat we op de goede weg zitten, wordt ook 
nog eens bevestigd door de vele aanvragen 
van fondsenverstrekkers en collega-ngo’s om 
samen te werken, zeker in West-afrika. in deze 
regio zal het jaar 2013 de analen ingaan als het 
jaar dat de teams heel wat projectvoorstellen 
hebben geschreven. Laten we hopen dat deze 
in 2014 tot goede resultaten zullen leiden.

In België hechten we steeds meer belang aan 
communicatie en bewustmaking, dit naast het 
werven van fondsen onder de Belgische be-
volking. om al onze activiteiten in het zuiden 
te kunnen uitvoeren, hebben we immers ook 
particuliere giften nodig. deze giften zijn van es-
sentieel belang voor de vereiste cofinanciering 
van onze projecten. Bovendien zijn ze ook een 
concrete uiting van onze achterban voor hun 
solidariteit met het zuiden. 

Behalve aan de ontwikkelingsprogramma’s en 
hun financiering, hebben we ook hard gewerkt 
aan onze interne organisatie. We hebben de 
procedures voor kwaliteitscontrole, perso-
neelsbeleid en financiën grondig herzien, zodat 
we weer helemaal mee zijn met de snel evolu-
erende sector en zijn administratieve eisen. 

We kijken met vertrouwen de toekomst te-
gemoet, net zoals de vele families die we on-

Voorwoord

inhoud
Voorwoord          p 1 
Visie & missie          p 2-3 
thema’s            p 4-7
Landen            p 8-16 

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

dersteunen. We weten dat we als organisatie 
een meerwaarde hebben en willen ook dit jaar 
onze donateurs en sympathisanten hiervan 
overtuigen. We springen mee op de kar van het 
“internationale jaar van de familiale landbouw” 
om het op te nemen voor de kleine agro-
veehouders wereldwijd. We plannen dit jaar 
beleidsbeïnvloedende acties, een terreinbezoek 
met kersverse ambassadeurs en evenementen 
over heel België. We zullen u ook nog beter op 
de hoogte houden via onze website, (nieuws)
brieven en sociale media. Hopelijk komen we 
elkaar eens tegen op één van onze activiteiten!

Beste vrienden, sympathisanten, partners, vrij-
willigers, donors… ik wil u en het hele team van 
dierenartsen zonder grenzen bedanken voor 
wat u in 2013 heeft mogelijk gemaakt. Met uw 
solidariteit, motivatie en harde inzet bouwen 
we samen aan een betere wereld.

Joep van Mierlo, 
directeur van dierenartsen zonder grenzen
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verantwoording af van zijn keuzes en 
handelingen tegenover alle betrokken partijen.

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 partners en updatet ze 
de tools voor programmabeheer, financieel 
beheer en personeelsbeheer. dit heeft ervoor 

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 twee of vier poten, 
die ze snel kunnen omzetten in cash 
geld wanneer de nood het hoogst is.

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, om risico’s te spreiden, 
en bevordert zo ook de 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 hecht belang 
aan respect, transparantie en duurzaamheid. 
de organisatie 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. dierenartsen 
zonder grenzen legt in alle transparantie 

gezorgd dat we onze procedurehandleiding 
hebben bijgewerkt. Bovendien is onze werking 
transparant en onderworpen aan ethische en 
kwaliteitsnormen van de sector.

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

DOelgrOep
in het zuiden werken we met rondtrekkende 
veehouders, agro-veehouders en veehouders 
uit stedelijke gebieden die de familiale veeteelt 
beoefenen. in het noorden richten we ons op 
studenten en professionals in de landbouwsector, 
beleidsmakers en consumenten.

Visie & Missie     
dierenartsen zonder grenzen in een notendop

Huishouden
Vee zorgt voor transport en trekkracht. 
Uitwerpselen en urine worden gebruikt 
als mest, brandstof, bouwmateriaal, 
schoonheidsproduct, insectenwerend 
en desinfecterend middel. Huiden 
dienen voor het maken van kleding, 
sandalen en matrassen en als bouw-
materiaal.
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De dierengezondheidszorg in uit-
gestrekte landelijke gebieden in 
het Zuiden is vaak ontoereikend 

voor een optimale gezondheid van de kud-
des. 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 
privédierenartsen aan om hun diensten aan 
te bieden in afgelegen streken. de ngo en zijn 
partners ondersteunen de privédierenartsen 
met opleidingen en materiaal om hun 
praktijk uit te rusten en aan te passen aan de 
omstandigheden van het platteland.  Veehouders 
die een beroep doen op de diensten van een 
dierenarts moeten hem daarvoor betalen, 
zodat de continuïteit van de dienstverlening 
gegarandeerd 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 en/of de overheid. de dorpelingen 

kiezen zelf wie deze opleiding van enkele weken 
tot maanden volgt. de dierenverzorgers leren 
ziektes herkennen en behandelen, waarbij ze 
traditionele kennis aanvullen met nieuwe inzich-
ten. na de opleiding ontvangen ze een starters-
rugzak met verzorgingsmateriaal en medicijnen, 
waarmee ze de dieren van hun gemeenschap 
kunnen behandelen. ze 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, 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, 
dierenwelzijn, de kwaliteit van medicijnen en de 
nadelige gevolgen van inteelt. ze nemen deel 
aan grootschalige (overheids)vaccinatiecampag-
nes en vroegtijdige waarschuwingssystemen bij 
droogte, overstromingen 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 
in staat zijn om epidemieën tijdig op te sporen 

gezonde dieren
en te bestrijden, in samenwerking met de lokale 
bevolking.

KwAliteitsvOer
Vee is sterker, gezonder en productiever wan-
neer het voldoende en kwalitatief hoogwaar-
dig voer krijgt. dierenartsen zonder grenzen 
organiseert daarom participatieve opleidingen 
over voer en strategische, lokaal verkrijgbare 
voedingssupplementen. zo leren veehouders 
onder andere in de praktijk hoe ze voeder rijk 
aan proteïnen kunnen telen en bewaren. 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 co-
mités op voor het beheer van deze voorraden, 
die vaak ook granen voor hun eigen consump-
tie en voor landbouwactiviteiten bevatten.

thema’s

“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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Door de gezondheid van het 
vee te verbeteren en de dier-
lijke 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, 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-
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 - en vice versa hoe 
ze de resten van de moestuin voor het vee kun-
nen gebruiken. Hierbij wordt telkens traditione-
le kennis gecombineerd met nieuwe inzichten.

gezonde mensen
verKOpen vAn vee
om hun vee en dierlijke producten te kunnen 
verkopen, moeten veehouders vaak lange af-
standen afleggen. Dierenartsen Zonder Gren-
zen begeleidt daarom de lokale bevolking bij het 
oprichten en beheren van extra en strategisch 
gelegen veemarkten. in sommige gebieden kun-
nen veehouders bijvoorbeeld dieren leveren aan 
aangepaste 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 
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.

gelijKe KAnsen
Het is essentieel voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling dat vrouwen voldoende 
kansen krijgen om zich te ontplooien. toch zijn 
in vele afrikaanse landen de rollen van vrouwen 
en mannen vaak strikt afgebakend, ook op het 
vlak van veeteelt. zo heeft een vrouw over 
bepaalde dieren eigendomsrecht, maar over 
andere enkel gebruiksrecht. dierenartsen 
zonder grenzen streeft naar gelijke kansen 
voor iedereen. We hebben dan ook bijzondere 
aandacht voor vrouwen en sociaal kwetsbare 
groepen door hun waardigheid en economische 
onafhankelijkheid te vergroten via de veeteelt, 
onder andere met microkredieten, opleidingen 
en het verstrekken van kleinvee.
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langdurige droogtes en verwoes-
tende stortbuien, gevolgen van de 
klimaatverandering, richten steeds 

vaker ravages aan op het Afrikaanse continent. 
Door water en grasland duurzaam en vreed-
zaam te beheren, zijn de veehouders weer-
baarder tegen de grillen van het klimaat en is 
hun impact op het milieu beperkt.

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 
de steun van dierenartsen zonder grenzen. 

gezonde natuur
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 breed en enkele 
kilometers lang die het vuur stopt. de dorpe-
lingen herstellen ook grasland, bijvoorbeeld 
door structuren in de vorm van een halve maan 
te graven, waarin het regenwater langer blijft 
staan, en door grasland en bomen opnieuw aan 
te planten, om zo bodemerosie tegen te gaan.

cOnFlictBeHeersing
Vrede is essentieel voor een duurzame 
ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, 
veehandel en economie en voor het goede 
verloop van alle activiteiten van dierenartsen 
zonder grenzen. in gebieden waar water en 
grasland schaars zijn, vechten rivaliserende 
gemeenschappen om voer en drinken 
voor hun dieren. gewapende veeroven zijn 

geen uitzondering. dierenartsen zonder 
grenzen moedigt daarom afgevaardigden van 
rivaliserende gemeenschappen aan om samen 
afspraken te maken over de gebieden waar 
de verschillende kuddes grazen en drinken. 
daarnaast ondersteunt dierenartsen zonder 
Grenzen lokale landcomités die conflicten 
oplossen tussen veehouders en landbouwers 
over het gebruik van akkers en over de 
grootschalige veetrek tijdens de overgang van 
de 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.

lOKAle 
pArtnerOrgAnisAties 
dierenartsen zonder grenzen werkt 

nauw samen met lokale organisaties voor het 
uitvoeren van zijn programma’s in afrika. om dat 
op een duurzame, doeltreffende en efficiënte 
manier te kunnen doen, draagt de organisatie bij tot 
de capaciteitsversterking van haar lokale partners. 
zo kunnen zij hun positie in de civiele maatschappij 

versterken. naarmate de partnerorganisaties 
meer autonomie verwerven, evolueert de rol van 
dierenartsen zonder grenzen van ‘uitvoerder’ 
naar ‘facilitator’ van ontwikkeling en werkt de ngo 
samen met een partner die volledig onafhankelijk 
van haar kan functioneren.

scHenKers en vrijwilligers
iedereen die de missie van dierenartsen 

duurzame partnerschappen
zonder grenzen een warm hart toedraagt, ver-
dient het om in de bloemetjes gezet te worden. 
elk jaar kan de organisatie rekenen op de trouwe 
steun van talloze schenkers en de hulp van 
enkele tientallen vrijwilligers. Het is dankzij de 
giften van schenkers en de steun van vele sym-
pathisanten dat de veehouders in afrika een 
menswaardig bestaan kunnen uitbouwen.
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Het is essentieel dat de europese 
samenleving meebouwt aan een 
meer rechtvaardige wereld, met een 

duurzame voedselproductie en -consumptie 
wereldwijd. Familiale veehouders in Afrika 
steunen, veronderstelt immers ook actie in 
België en europa. 

DuurZAAM en Bewust cOnsuMeren
dierenartsen zonder grenzen richt zich met 
bewustmakingsacties tot de Belgische consu-
menten, die door hun voedselkeuzes een be-
langrijke invloed uitoefenen op de landbouw-
productie. We verdedigen de familiale veeteelt 
en pleiten voor vlees van betere kwaliteit, dat 
lokaal geproduceerd is, met respect voor dier, 
mens en milieu. Het gedrag van consumenten in 
het noorden heeft immers een invloed op het 
zuiden. Het voorbije jaar organiseerde dieren-
artsen Zonder Grenzen filmvoorstellingen en 
debatten over heel België en twee graffitiacties 
in Brussel. in de zomermaanden verscheen onze 
paginagrote advertentie in de standaard, maar 
grepen we spijtig genoeg naast ‘de standaard 
solidariteitsprijs’. onze internationale fototen-
toonstelling over veeteelt en klimaatverande-
ring was op verschillende plaatsen in het land 
te bekijken. op Wereldmelkdag waren we weer 
van de partij in Brussel, waar Manneken Pis voor 
de gelegenheid melk plaste. of misschien heeft 
u dierenartsen zonder grenzen wel ontmoet 
op expovet in gent, de opendeurdag van de 
kinderboerderij in Wilrijk, het symposium van 
be-troplive in Brussel of Vétérinexpo in Ciney?

MOve FOr AFricA
in 2013 reisde dierenartsen zonder grenzen 
voor het eerst met leerlingen van het secundair 
onderwijs naar afrika, in het kader van Move for 
africa, een actie van de krant La Libre Belgique. 
ze zetten zich voor en na hun reis actief in voor 
de organisatie. zo bezochten 17 leerlingen van 
het Koninklijk atheneum Charles rogier uit 
Luik onze activiteiten in rwanda. ook in 2014 
reist een klas naar rwanda, ditmaal uit dinant 
en onder de slogan Move with africa. de voor-
bereidingen daarvoor startten al in 2013, met 
onder meer een vormingsweekend en verschil-
lende overlegmomenten. 

stuDenten en prOFessiOnAls
dierenartsen zonder grenzen hield in 2013 
opnieuw heel wat gastcolleges, lezingen en 
animaties voor studenten landbouw en dierge-
neeskunde in België, om hen bewust te maken 
voor het belang van de familiale veeteelt en de 
voedselsoevereiniteit wereldwijd. de organisa-
tie ontwikkelt volop lesmodules die deze con-
cepten toegankelijk maken voor docenten en 
studenten.

dierenartsen zonder grenzen werkt hoe 
langer hoe meer samen met andere organisaties 
in België. Zo organiseerden we met de ngo’s 
Trias, SOS Faim en ADG filmdebatten en 

lezingen met onze partners uit Mali, rwanda, 
niger en Kenia. sinds september 2013 werken 
we in Vlaanderen samen met de international 
association of students in agricultural and 
related sciences (iaas). samen met deze 
internationale studentenvereniging organiseren 
we activiteiten en ontwikkelen we tools voor 
studenten die later beroepsmatig met landbouw 
en voedselproductie bezig zullen zijn. 
de toekomstige generatie van landbouwers en 
dierenartsen is belangrijk, maar dierenartsen 
zonder grenzen heeft ook aandacht voor 
de huidige generatie professionals. zo 
konden enkele Belgische agro-veehouders 
en dierenartsen in oktober de rwandese en 
nigerese partners ontmoeten tijdens hun 
verblijf in België.

BeleiDsBeïnvlOeDing
in 2013 drukten dierenartsen zonder grenzen 
en zijn partners hun stempel op verschillende 
europese beleidsdocumenten, die nu aandacht 
besteden aan het belang en de uitdagingen van 
de familiale veehouders in het zuiden. de ngo 
organiseerde ook een conferentie over familiale 
veeteelt en klimaatverandering, waarbij verschil-
lende partners en europarlementsleden be-
trokken waren die zich allen uitspraken vóór de 
familiale veeteelt in noord én zuid. 

“Ik hoorde Europese landbouwers die een open 
kijk hebben, die over de grenzen heen kijken en die 
meezoeken naar oplossingen. De mensen besef-
fen duidelijk dat het Europese beleid ook buiten 
de EU een enorme impact heeft.” amadou 
Barré, secretaris van de nigerese ngo Karkara, 
partnerorganisatie van dierenartsen zonder 
grenzen

dierenartsen zonder grenzen probeert voed-
selsoevereiniteit en kleinschalige veeteelt ook 
nog op andere manieren op de politieke agen-
da te krijgen. In België werkt de organisatie hier-
voor samen met verschillende ngo’s binnen de 
Coalitie tegen de Honger. op europees niveau 
is de organisatie actief binnen VsF europa en in 
2013 werd dit uitgebreid tot VsF international, 
met de bedoeling ook buiten europa de samen-
werking met zusterorganisaties te vergroten.

Verder is de ngo actief binnen de bestuursor-
ganen van het Belgische netwerk be-troplive en 
de internationale coalitie van middenveldorga-
nisaties CeLeP (Coalition of european Lobbies 
for east african Pastoralists), die beide de belan-
gen van veehouders in het zuiden verdedigen 
bij beleidsmakers in europa en het zuiden. in 
2013 was dierenartsen zonder grenzen focal-
point van CeLeP. eén van de belangrijkste ver-
wezenlijkingen van de coalitie vorig jaar was een 
resolutie over rondtrekkende veehouders door 
het gemeenschappelijke parlement van aCP- 
en eU-landen. in het kader daarvan bezochten 
twee europarlementsleden een veemarkt in 
Addis Abeba, Ethiopië.

Bewustmaking, educatie 
en beleidsbeïnvloeding

Music FOr liFe 2013
in 2013 zamelde studio Brussel tijdens

 Music for Life geld in voor niet één, 
maar voor 732 goede doelen. een van die 
goede doelen was dierenartsen zonder 
grenzen. enthousiaste luisteraars zetten 
heel wat acties op poten voor dieren-

artsen zonder grenzen. Jan Leyers veilde 
een huiskamerconcert en wielrenner Kenny 

dehaes een gesigneerd wielertruitje. er 
werd gedoken, geluncht, snoep verkocht, een 
kerstmarkt georganiseerd… en vele mensen 

vroegen een beestige plaat aan.
FantastisCH!

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 (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

studenten voor duurzame landbouw (s4sA)
Fondsenverstrekker: Vlaams agentschap voor 
internationale samenwerking
duur: 3 jaar (sinds 2013)
totaal budget: € 207.650
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West-afrika

“Door de overstromingen heb ik al mijn geiten 
verloren. We hadden helemaal geen dieren 

meer. Van Dierenartsen Zonder Grenzen kreeg 
ik 3 geiten en enkele maanden later hadden 

ze al 5 kleintjes. Ik ben erg tevreden, want nu 
kunnen mijn kinderen en ik melk drinken. De 
geiten zullen zich zeker blijven voortplanten, 

want ze zijn in goede gezondheid dankzij onze 
lokale dierenverzorger, die een opleiding kreeg 

van Dierenartsen Zonder Grenzen.” 
Fado Bakary, Niger

programma ter ondersteuning van de 
veeteeltsector (pAsel)
Fondsenverstrekker: ddC (zwitserland) 
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

©
 d
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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

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

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

niger
niger telt zo’n 17,1 miljoen inwoners, waarvan 
81 % op het platteland woont. Ondanks de 
spanningen in de regio is de politieke toestand 
in het land vrij stabiel. Hoewel niger een 
goede algemene economische groei kent, leeft 
meer dan 43 % van de nigerezen onder de 
armoedegrens. De veeteelt biedt nochtans 
kansen tot ontwikkeling. De veestapel zorgt 
voor 15 % van het gezinsbudget en voorziet 
in één vierde van hun voeding. De langdurige 
droogte in 2012 had zware gevolgen voor 
het vee van de allerarmsten. Zij moesten het 
voorbije jaar dan ook enorme inspanningen 
leveren om hun kuddes weer samen te 
stellen. Om die uitdagingen het hoofd te 
bieden, zette Dierenartsen Zonder grenzen, 
samen met zijn lokale partners, verschillende 
ontwikkelings- en heropbouwacties op touw 
voor de landelijke bevolkingsgroepen die 
leven van de veeteelt.
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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 vrouwenor-
ganisaties door het houden van diersoorten 
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 voedselonze-
kerheid 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 versterking van 
de veerkracht van kwetsbare groepen 
(ontheemde veehouders en plaatselijke gezin-
nen) in de regio Mopti
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 4 maanden
totaal budget: € 20.779
Lokale partner: iCd

Het ingesloten sahelland Mali is erg kwetsbaar 
voor voedselonzekerheid en ondervoeding. 
De economie is sterk afhankelijk van de 
akkerbouw en veeteelt, waar 80 % van 
de bevolking (16 miljoen inwoners) in is 
tewerkgesteld. Met meer dan 43 miljoen 
dieren is Mali een echt ‘veeteeltland’. toch 
zijn er op het vlak van gezondheid, voeding, 
genetica en economie heel wat problemen 
die de productiviteit van de veestapel 
beperken. Ook het gewapende conflict 
in het noorden van het land bemoeilijkt 
de situatie. Door het ondersteunen van 
rurale dierenartsenpraktijken, zelf aangelegde 
veevoederbanken en opleidingen wil Dieren-
artsen Zonder grenzen, samen met zijn 
lokale partners, het welzijn van kansarme 
veehoudersgezinnen verbeteren.

MaLi
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BUrKina Faso

“Enkele jaren geleden begon ik groenten 
te kweken, om wat geld te verdienen. 

Naarmate ik ouder werd, kon ik echter 
steeds minder grond bewerken. Het werd 

me fysiek te zwaar. Daarom begon ik 
met de pluimveeteelt, en de eerste jaren 

waren erg gunstig. Tot er jaar na jaar 
kippen stierven en ik de moed verloor. 
Met de steun van Dierenartsen Zonder 

Grenzen verenigden we onze krachten als 
kippenhoudsters. We kregen een opleiding 
over veeteelttechnieken en de gezondheid 
van de dieren. We verkochten onze dieren 

als groep, zodat we een betere prijs kregen. 
Vandaag gaat het een stuk beter. Elk jaar 
verkoop ik gemiddeld 21 dieren, wat me 

een goed inkomen oplevert. Met dat geld 
kan ik graan kopen, mijn kinderen naar 

school sturen en voor hen zorgen.” 
Saly Konaré, Mali

“Vaccinatie is van cruciaal belang voor 
onze dieren. We zijn dan ook erg blij 
dat Dierenartsen Zonder Grenzen onze 
kuddes gevaccineerd heeft, want nu zijn 
onze dieren gezond. We kregen ook 
veevoeder, heel belangrijk voor de dieren, 
omdat ze zo kwaliteitsvolle melk kunnen 
geven en sterk genoeg zijn. De kalfjes 
hebben zeker geen tekort aan melk nu.”

Mohamed Assali Ag Hamadou, Malinese 
vluchteling in Burkina Faso

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. 
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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
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programma ter ondersteuning van het 
houden van pluimvee en bijen
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 4 maanden
totaal budget: $ 90.000

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

noodhulp na overstromingen in turkana
Fondsenverstrekker: UnoCHa
duur: 6 maanden
totaal budget: $ 200.000 

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

programma ter ondersteuning van het 
dierenwelzijn en van het houden van ezels 
(DOweli)
Fondsenverstrekker: the Brooke
duur: 1 jaar (sinds april 2013)
totaal budget: £ 194.094

in de regio’s garissa en turkana wil Dieren-
artsen Zonder grenzen, samen met zijn lokale 
partner, de veerkracht van agro- en rondtrek-
kende veehouders versterken. Door hen aan 
te moedigen om een gediversifieerd inkomen 
op te bouwen, bijvoorbeeld door kleinscha-
lige akkerbouw, kippen te houden of honing 
te produceren, hebben ze meer voedselze-
kerheid en een betere voeding. Daarnaast ligt 
de focus in Kenia op het beschermen van de 
gezondheid van het vee, dierenwelzijn en het 
verzachten van de impact van externe schok-
ken zoals droogte en dierziektes. na zware 
overstromingen in april ondersteunde de ngo 
getroffen turkanaveehouders bij het herstel 
van hun kudde.

noodprogramma in de aride zones van 
turkana en garissa (la niña 3)
Fondsenverstrekker: eU (eCHo) via oxfam 
als consortiumlead
duur: 14 maanden (sinds 2012)
totaal budget: € 880.000

Kenia

oost-afrika

“De overstromingen in april vernielden 
al mijn gewassen en het irrigatiekanaal 
dat mijn akkers van water voorziet. 
Dierenartsen Zonder Grenzen hielp mij en 
andere getroffen boeren bij het herstellen 
van het irrigatiekanaal. We voerden de 
werken zelf  uit en kregen hiervoor een 
vergoeding, zodat ik direct geld had 
om mijn gezin uit de nood te helpen. 
Ik kreeg ook gereedschap zoals een 
houweel en een schop, en gecertificeerde 
droogtebestendige zaden voor het planten 
van maïs, kafferkoren, bonen en tomaten. 
Ik verwacht binnenkort 30 zakken maïs 
te oogsten, in plaats van de 12 zakken die 
ik gewoonlijk produceer. Hiermee kan ik 
mijn familie voeden en door het overschot 
te verkopen extra geld verwerven om in 
andere basisbehoeften van mijn gezin te 
voorzien.” 

John Narupei, Kenia
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oeganda

De laatste drie jaar is het relatief rustig in 
de regio Karamoja, dankzij een geïntegreerd 
ontwapenings- en ontwikkelingsprogramma. 
Door de vrede hebben de bevolking en hun 
vee opnieuw toegang tot gebieden die vroeger 
te gevaarlijk waren. Maar ondanks deze 
vooruitgang is de ondervoeding bij kinderen en 
de armoede er nog steeds alarmerend hoog, 
vooral door onregelmatige regenval, ziektes 
bij het vee en een armere bodemkwaliteit. 
Dierenartsen Zonder grenzen wil daarom, 
samen met zijn lokale partners, de toegang 
tot dierengezondheidszorg verbeteren, 
onder andere door lokale dierenverzorgers 
op te leiden en voor goede infrastructuur 
te zorgen. Daarnaast moedigt de ngo het 
duurzame gebruik van water en grasland aan 
en stimuleert ze de veehouders om een extra 
en divers inkomen op te bouwen.

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

Het toepassen van “one health” (gezondheid van 
dier, mens en milieu) in de gemeenschappen
Fondsenverstrekker: irish aid (via Fao)
duur: 6 maanden
ons budget: $ 50.000
Lokale partner: dado

“Met de steun van Dierenartsen Zonder Grenzen kon ik een 
kleine lening aangaan. Met dat geld kocht ik kafferkoren en startte 
ik een eigen zaak: ik maak een lokale sorghumdrank. Mensen 
uit de buurt kochten mijn drankjes en zo kon ik een bescheiden 
inkomen opbouwen. Ondertussen heb ik mijn lening terugbetaald 
en een paar eenden gekocht. Wanneer die volwassen zijn en zich 
voortplanten, kan ik de jongen doorverkopen. Die lening heeft mijn 
leven echt wel verbeterd. Ik kan nu meer gevarieerd eten kopen en 
het schoolgeld van mijn kinderen betalen.” 

Maria Lokol, Oeganda
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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

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

Herstelprogramma voor de voedselzekerheid 
in de staat lakes (Fsrp)
Fondsenverstrekker: eU (deVCo)
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

twee jaar na zijn onafhankelijkheid staat Zuid-
soedan nog steeds voor heel wat uitdagingen. 
politieke spanningen, geweld, bezuinigings-
maatregelen, overstromingen, ontoereikende 
dienstverlening en onderontwikkelde infra-
structuur bemoeilijken het leven van de plat-
telandsbevolking. Door het vee op tijd te vac-
cineren, te ontwormen en te behandelen, kon 
Dierenartsen Zonder grenzen vorig jaar, via 
zijn netwerk van lokale dierenverzorgers, de 
bestaansmiddelen van duizenden veehouders 
beschermen die getroffen werden door over-
stromingen in de staten jonglei, upper nile 
en warrap. Door geiten en schapen uit te de-
len, hielp Dierenartsen Zonder grenzen ook 
kansarme gezinnen, gevluchte en terugge-
keerde veehouders om opnieuw een kudde 
op te bouwen en zo weer een basisbron van 
voedsel en een inkomen te verwerven.

zUid-
soedan

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

interventieproject tegen east coast Fever 
in de staten central equatoria, lakes en 
western equatoria 
Fondsenverstrekker: Fao
duur: 7 maanden (sinds juni 2013)
totaal budget: ssP 382.060

noodproject i voor het vee in de staat warrap
Fondsenverstrekker: CHF 
duur: 1 jaar (sinds maart 2013)
totaal budget: $ 400.000

noodproject ii voor het vee in de staat 
jonglei
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 6 maanden (sinds oktober 2013)
totaal budget: $ 470.000

noodproject iii voor het vee in de staten 
lakes en warrap
Fondsenverstrekker: CHF
duur: 6 maanden (sinds februari 2013)
totaal budget: $ 428.000

“Dierenartsen Zonder Grenzen 
heeft goed werk geleverd in ons 
district. 8 jaar lang had ik mijn vee 
niet laten vaccineren, maar dit jaar 
wel. Mijn koeien kregen vaccins tegen 
pasteurellose, boutvuur en miltvuur. Ik 
zie duidelijk dat ze nu sterker, gezonder 
en productiever zijn en tegen een 
stootje kunnen. Zonder Dierenartsen 
Zonder Grenzen had mijn vee de 
overstromingen niet overleefd.”

Makal Mapath Magak, Zuid-Soedan
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rePUBLieK Congo

De Democratische republiek congo krijgt af 
te rekenen met heel wat problemen, en niet in 
het minst met een grote onzekerheid door de 
aanwezigheid van tal van gewapende groepe-
ringen. in 2013 trokken de M23-troepen zich 
terug uit goma na gevechten met het congo-
lese leger en de vn-vredesmacht.  Andere mi-
lities zijn echter nog steeds actief in de regio. 
Dierenartsen Zonder grenzen steunt, samen 
met zijn lokale partner, kansarme gezinnen in 
noord-Kivu met kleinvee. De dieren zijn ge-
makkelijk om te houden en kunnen in veilig-
heid gebracht worden bij plunderingen. Het 
kleinvee is van cruciaal belang voor de voed-
selzekerheid van de gezinnen. 

project ter promotie van de veeteelt bij kwets-
bare, stedelijke families in de stad Butembo 
(prOMelvu)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 354.375
Lokale partner: réseau WiMa

project voor voedselzekerheid door klein-
veeteelt in de provincie noord-Kivu (lusApel)
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid
duur: 5 jaar (sinds 2013)
totaal budget: € 3.132.463
Lokale partner: réseau WiMa

Centraal-afrika

Al een tiental jaar boekt rwanda aanzienlijke 
economische vooruitgang, iets waarvoor 
het land internationaal gelauwerd wordt. 
toch zal rwanda zijn landbouwproductie 
snel moeten optrekken om de import te 
kunnen beperken en zelf te voorzien in de 
toenemende noden van zijn bevolking op het 
vlak van voeding. Bovendien is de relatieve 
armoede in het land nog steeds hoog. in de 
Zuidelijke provincie, de armste regio van 
het land, ondersteunt Dierenartsen Zonder 
grenzen de kleinveeteelt, samen met zijn 
lokale partner. een betere gezondheid van 
de dieren kan er bovendien voor zorgen dat 
kwetsbare gezinnen uit de armoede raken. 

project ter promotie van een lokale en private 
diergeneeskundige dienstverlening in het 
zuiden van rwanda (prOXivet ii)
Fondsenverstrekker: dgd
duur: 3 jaar (sinds 2011)
totaal budget: € 930.035
Lokale partner: iMBaraga

rWanda
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“Vroeger aten we met moeite een keer per dag. We hadden weinig hoop voor 
de toekomst. In 2009 kreeg ik van Dierenartsen Zonder Grenzen 3 konijnen 
en 2 geiten. Vandaag heb ik 17 konijnen, 3 geiten en zelfs 2 varkens! Sinds ik 
konijnen kreeg, heb ik er al een mooi aantal kunnen verkopen. Ik heb er ook 
geschonken aan 3 andere families. Dankzij mijn inkomen kan mijn gezin elke 

dag 2 maaltijden eten. Mijn zoontje gaat nu ook naar school en we hebben 
ons zelfs kunnen aansluiten bij een mutualiteit. In de toekomst wil ik mijn 

huis verlichten met elektriciteit.” 
Marie Alice Murekeyisoni, Rwanda

“Vijf  jaar geleden kreeg ik van Dierenartsen Zonder Grenzen 
enkele konijnen. Dankzij de dieren en hun mest is mijn 
landbouwproductie verdrievoudigd. Ik ben niet langer alleen 
afhankelijk van mijn man om inkopen te doen. In 2010 werd 
ik door mijn dorp gekozen om dierenverzorger te worden. Ik 
kreeg een opleiding van Dierenartsen Zonder Grenzen om de 
alledaagse verzorging van de dieren van het dorp op mij te kunnen 
nemen. Dat geeft me heel wat aanzien binnen de gemeenschap. 
De veehouders doen dikwijls een beroep op mijn diensten, op die 
manier verdien ik gemiddeld $ 25 per maand. Met dat geld heb ik 
een motorfiets gekocht, om gemakkelijker overal heen te gaan.”

Eugénie Kaswera Muvunga, DRC
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tesO: steun aan kwetsbare gezinnen 
van rondtrekkende veehouders en agro-
veehouders in het departement téra (niger) 
en de provincies Oudalan en séno (Burkina 
Faso) 
de bevolking van niger en Burkina Faso voelt 
nog steeds de gevolgen van de voedselcrisis van 
2012 in de Sahel en van het conflict in Mali, 
dat een enorme vluchtelingenstroom op gang 
bracht. dierenartsen zonder grenzen wil de 
veerkracht van rondtrekkende veehouders, 
agro-veehouders en andere lokale actoren 
versterken, zodat ze het hoofd kunnen bieden 
aan huidige en toekomstige crisissen. dit door 
de toegang tot lokale dierengezondheidszorg te 
verbeteren, conflicten op geweldloze manier te 
vermijden en op te lossen, en de veehouders 
via veldscholen te sensibiliseren over een 
rationeler beheer van hun kuddes. daarnaast 
wil het project de capaciteiten van lokale 
middenveldorganisaties en overheidsinstanties 
versterken zodat ze beter in staat zijn om 
pastorale crisissen te vermijden en ermee om 
te gaan.
Fondsenverstrekker: Usaid
duur: 2 jaar (sinds april 2013)
totaal budget: $ 987.866
Lokale partner: Cesao-Prn

Fstp: regionaal steuninitiatief voor kwetsbare 
veehouders en agro-pastoralisten in de Hoorn 
van Afrika 
in de grensstreek tussen Kenia en oeganda 
bedreigen droogte, overstromingen, dierziektes 
en vijandelijkheden de veehouders. daarom 
ondersteunt dierenartsen zonder grenzen 
lokale gemeenschappen in het analyseren 
van risicofactoren die hen kwetsbaar maken. 
op basis van deze analyses ondernemen 

de gemeenschappen dan gezamenlijk actie, 
via hun veldschool (pastoral field school) en 
gemeenschapskas (village community bank), 
om hun veerkracht te verhogen en zich beter 
te kunnen weren tegen rampen. zo startten 
ze activiteiten op die hen een extra inkomen 
geven, zoals vee verkopen, aloë vera bewerken, 
groenten kweken, gewassen zaaien, geiten 
houden en graanbanken aanleggen.
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. door de 
bevolkingsgroei komen deze gebieden onder 
druk te staan. in deze fragiele ecosystemen 
strijden rondtrekkende veehouders en hun 
kuddes, gesettelde boeren, wilde dieren, 
overheden en privébedrijven voor de 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 voor te stellen en door 
vreedzame oplossingen te bereiken via dialoog 
en graasovereenkomsten.
Fondsenverstrekker: europese Commissie via 
afrikaanse Unie
duur: 3 jaar (sinds 2010)
ons budget: € 616.350 (oost-afrika);
$ 143.325 (West-afrika)

Partners: dado, Cdot, tUPado (oost-
afrika); iUCn, aWF (West-afrika)

trYrAc: het beheer van trypanosomiasis 
verbeteren in kleinschalige veeteeltsystemen 
in sub-sahara-Afrika die geteisterd worden 
door de tseetseevlieg
trypanosomiasis of slaapziekte is een 
parasitaire ziekte die overgebracht wordt 
door de tseetseevlieg. deze dierziekte 
tast het levensonderhoud van miljoenen 
kleine veehouders in sub-sahara-afrika 
aan. dierenartsen zonder grenzen en zijn 
partners willen onderzoeken of de parasiet 
resistentie aan het opbouwen is tegen de 
huidige geneesmiddelen. dit project brengt 
de ontwikkeling van deze resistentie in kaart 
in Ethiopië, Mozambique en Togo om ze 
beter onder controle te krijgen. dat gebeurt 
op twee manieren: de partners ontwikkelen 
betere regels en tools voor het opsporen 
van resistentie en voor het bepalen van de 
kwaliteit van de beschikbare medicijnen. 
Daarnaast zullen ze strategieën ontwikkelen 
om de behandelingen bij het vee doeltreffender 
te maken. 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

FinAnciële pArtners

pArtnerscHAppenregionale projecten
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FinAnciële pArtners

pArtnerscHAppen

stichting gillès, Consortium 12-12, Fonds elisabeth en amélie
en alle anderen die ons financieel & technisch steunen.
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dierenartsen zonder grenzen
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 V.
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VoLg ons

doe een giFt onLine
http://vsf-donate.org/nl

Be73-7326-1900-6460 
(CregBeBB)


