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Inleiding
Vorig jaar nodigde de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen twee Belgische 

professionelen uit de zuivelsector uit voor een inleefreis naar Mali. In het 

West-Afrikaanse land maakten Christiane Collinet (landbouwster uit La Roche) 

en Benoît Robert (kaasmaker uit Trois-Ponts) kennis met de ‘melkroute’ en 

leerden ze de complexiteit van de Afrikaanse melkketen kennen. De Malinese 

zuivelmarkt bestaat deels uit ingevoerd poedermelk en deels uit lokaal 

geproduceerde melk. Door het bezoek aan productie- en verwerkingsbedrijven 

en de ontmoeting met peul herders, kregen Christiane en Benoît een betere 

kijk op de situatie van de Malinese zuivelproducenten. Dit reisverslag is 

interessant voor iedereen die de uitdagingen waar de Malinese melkketen 

voor staat wil begrijpen. De artikels in dit document werden geschreven door 

Marc de Neuville, journalist van het landbouwvakblad Landbouwleven, die 

Christiane en Benoît vergezelde tijdens de trip.



De ngo Dierenartsen Zonder Grenzen en 
de redactie van Landbouwleven/Le Sillon 
Belge brachten een Belgische veehoudster 
en kaasmaker een week lang in contact met 
zuivelproducenten in Mali. Het uitgestrekte 
Sahelland telt namelijk één van de belang-
rijkste veestapels in West-Afrika.

Dierenartsen Zonder Grenzen had de Bel-
gische veehouders uitgenodigd om deel 
te nemen aan een inleefreis over de Mali-
nese melkketen. Dit gebeurde in het kader 
van een ontwikkelingseducatieproject, 
gefinancierd door de Europese Unie. Het 
project wil de producenten van onze ge-
industrialiseerde regio’s bewust maken van 
de omstandigheden waarin hun collega’s in 
ontwikkelingslanden werken. Van de ver-
schillen die hen scheiden, maar ook van de 
overeenkomsten die hen binden. 
Zo hebben Christiane Collinet, landbouw-
ster uit La Roche, en Benoît Robert, kaas-
maker uit Trois-Ponts, onder de begelei-
ding van Dierenartsen Zonder Grenzen de 
« melkroute » van Mali verkend.
In dit eerste deel schetsen we een beeld 
van Mali en stellen we de basisfilosofie voor 
die Dierenartsen Zonder Grenzen en het 
ondersteuningsproject voor de zuivelsector 

hanteert. Voor dit project werkt Dierenart-
sen Zonder Grenzen nauw samen met een 
Malinese partner, de ngo Initiatives Conseils 
Développement (ICD) .

Blik op Mali
“Mali is een zeer groot land in West-Afrika 
met een oppervlakte van 1.200.000 km2, 
verdeeld in 8 regio’s,”  vertelt Denis Ripoche, 
landbouwingenieur en verantwoordelijke 
voor de projecten van Dierenartsen Zonder 
Grenzen in dit land. “Het is 41 maal groter 
dan België, en het grootste deel bestaat uit 
woestijn.”
Zoals men kan zien op de kaart grenst Mali 
aan zeven buurlanden: Mauritanië, Senegal, 
Guinee, Ivoorkust, Burkina Faso, Niger en 
Algerije. Het land telt 12 miljoen inwoners, 
waarvan er 2 miljoen in de hoofdstad Ba-
mako wonen. Mali heeft een van de hoog-
ste vruchtbaarheidscijfers ter wereld, met 
7 kinderen per vrouw. De levensverwach-
ting daarentegen ligt niet hoger dan 50 jaar. 
Het sterftecijfer bij kinderen ligt zeer hoog. 
Naar schatting 65% van de Malinezen is 
arm tot extreem arm. In de index voor men-
selijke ontwikkeling, opgesteld door de 
Verenigde Naties, staat Mali op de 178ste 
plaats van de 182 landen die opgenomen 
zijn in deze indicator.   

Toch kent het land een positieve economi-
sche groei. Ook heerst er een betrekkelijk 
levendige democratie dankzij en een vrij 
dynamische samenleving.

Veeteelt, 
een belangrijke rol...
Met 7 miljoen runderen, 16 miljoen kleine 
herkauwers en 500.000 kameelachtigen 
(vooral in het noorden van het land) telt 
Mali één van de belangrijkste veestapels in 
Afrika.
De landbouw is van essentieel belang, want 
ze vertegenwoordigt 45% van het bruto 
binnenlands product (veeteelt = 10%). Naar 
schatting 30% van de Malinezen zijn recht-
streeks afhankelijk van de veeteelt, maar on-
rechtstreeks stijgt dit aandeel tot bijna 80%. 
Tot voor kort was de veeteelt de derde bron 
van inkomsten in Mali, na goud en katoen, 
maar na de ineenstorting 
van de katoenmarkt in 
2008, zou de veeteelt wel 
eens de tweede plaats kun-
nen innemen. 
Denis Ripoche: «In Mali is de 
veeteelt meer een economische 
activiteit dan een productie-
methode voor eigen verbruik. 
De inkomsten uit de veeteelt 
dienen in de eerste plaats om 
eten te kopen voor het gezin en 
om medische- en schoolkosten te 

dekken. Ze worden gebruikt voor de aan-
koop van productiemiddelen en om soci-
aal-culturele evenementen te betalen, zoals 
trouw- of traditionele feesten. De veeteelt 
voor eigen verbruik speelt een bescheiden 
rol in de voeding van de veehouders. Ze 
verkopen hun producten liever, zodat ze de 
nodige inkomsten kunnen verwerven om 
in hun levensonderhoud te voorzien.
Maar veeteelt speelt ook een rol bij de ont-
wikkeling van landbouwactiviteiten, door 
de dierlijke trekkracht en mestproductie. 
Tenslotte vervult de veeteelt ook een be-
langrijke sociale rol, want het bepaalt het 
sociale statuut van de veehouder. »

... maar 
een lage 
productiviteit

Ondanks de overvloed aan 
vee, rendeert de veestapel 
in werkelijkheid zeer weinig. 
De dieren worden levend 

verkocht zodat er weinig 
toegevoegde waarde 
wordt gehaald uit vlees, 

leer en huid.
De melk vertegenwoordigt 

Veehouderij vervult een 

sociale rol, omdat hij de sociale 

status van de veehouder bepaalt

Twee Belgische landbouwers ontmoeten 

hun Malinese collega’s
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40% van de omzet van de veeteelt, maar de 
productie rendeert onvoldoende. Daarom 
wordt 50% van de te consumeren melk op 
nationaal vlak geïmporteerd. 
De melkconsumptie in Mali wordt geschat 
op 30 tot 50 liter/jaar/inwoner, dus een to-
taal van 560.000 ton/jaar. De melkproductie 
bedraagt ongeveer 600.000 ton/jaar. Het 

binnenlandse aanbod zou dus voldoende 
moeten zijn om aan de vraag te beantwoor-
den. Dit is echter niet het geval. 
Denis Ripoche somt een aantal elementen 
op die de lage productie en de moeizame 
verspreiding onder de bevolking zouden 
kunnen verklaren. Te beginnen bij het zeer 
zwakke genetische potentieel van de die-
ren: de gemiddelde productie per melkkoe 
bedraagt amper 2 tot 3 l/dag. Verder krijgen 
de dieren ook te weinig drinken en voeding.
Er is bijna altijd een gebrek aan water, en als 
er toch water is, kunnen de veehouders er 
moeilijk bij. In het droge seizoen zijn de ge-
wassen voor het vee droog en stikstofarm. 
Er zijn weinig alternatieven, want sinds 

de katoencrisis is er weinig katoenkoek te 
krijgen. 
De gezondheid van de dieren stelt ook veel 
problemen. De goedkope geneesmidde-
len uit Mauritanië, Nigeria, China of andere 
landen zijn vaak van slechte kwaliteit. Er 
zijn ook zeer weinig veterinaire diensten op 
het platteland - in de “brousse” zoals men 

hier zegt. 
De toelevering van pro-
ducten naar de markten 
verloopt ook problema-
tisch omdat de productie- 
en consumptiegebieden 
niet goed bereikbaar zijn. 
Er zijn weinig goede we-
gen en die bestrijken maar 
een klein deel van het 
land. Het land lijdt onder 
een zeer groot tekort aan 
infrastructuur en onderne-
mingen. Er zijn geen koel-
kasten, geen koelwagens, 

geen stockeercapaciteit, waardoor het dan 
ook moeilijk is om melk, vlees en huiden te 
laten renderen. 

Ten slotte krijgen producenten en kleine 
ondernemingen zeer moeizaam toegang 
tot krediet en advies. Het ontmoedigt vele 
initiatieven. De financiële instellingen ne-
men geen enkel risico. Het is schokkend 
vast te stellen dat Mali geen landbouwbe-
leid op middellange en lange termijn heeft. 

Informatie wordt niet uitgewisseld, er zijn 
geen betrouwbare gesprekspartners, geen 
coöperatieven... 

Dierenartsen 
Zonder Grenzen in  
Mali sinds 1998
Sinds een tiental jaren neemt Dierenartsen 
Zonder Grenzen deel aan ontwikkelings-
projecten in Mali, met drie belangrijke doel-
stellingen: de melkpro-
ductie verbeteren en de 
commercialisering op lo-
kaal vlak ervan bevorde-
ren, dierenartspraktijken 
en vaccinatiecampagnes 
opzetten en activiteiten 
ontwikkelen die inkomsten voor vrouwen 
genereren. 
één van deze projecten is PRODEL K (wat 
staat voor Project ter ontwikkeling van 
veeteelt in de regio’s Koulikoro, Kouman-
tou en Kita) dat in januari 
2008 van start ging en de 
zuivelsector ondersteunt. 
Dierenartsen Zonder Gren-
zen werkt voor dit project 
nauw samen met de Ma-
linese ngo ICD, die erkend 
wordt voor haar expertise 
in dierengezondheid en 
technische ondersteuning 
aan de pluimvee- en zui-
velsector, en die, op ter-
mijn, volledig zelf het pro-
ject zal leiden. Participatie 
is immers essentieel in de 
aanpak van Dierenartsen Zonder Grenzen. 
De tussenkomst in de zuivelsector op lokaal 

niveau heeft als doel de levensomstandig-
heden te verbeteren van de peul-herders 
en landbouwers, die sinds een dertigtal 
jaren een sedentair bestaan proberen op te 
bouwen.

Productie en commercialisering van melk
Op het niveau van de mini-melkerijen die 
de lokaal geproduceerde melk inzamelen 
en verwerken, willen de twee ngo’s het vol-

gende bereiken:
• Aan de toeleverings-

zijde: de verbete-
ring van de melk-
productie (door 
meer hygiëne bij 
de melkophaling 

en door de bouw van veevoederbanken) 
verzekert een soort werkkapitaal waardoor 
veehouders toegang krijgen tot voeding 
voor hun vee. Er worden ook opleidingen 
georganiseerd over de rantsoenering van 

veevoeder en over strategische voedings-
supplementen voor het vee tijdens het 

“Er is te weinig water en 

voedsel voor de dieren”

“De tussenkomst van 

 Dierenartsen Zonder Grenzen 

in de zuivelsector tracht de levens- 

omstandigheden van veehouders 

en landbouwers te verbeteren”
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droge seizoen (‘rijke’ zemelen, veekoeken, 
soja). De mogelijkheden worden aan de 
veehouders voorgesteld en zij kunnen 
kiezen wat hen het beste past.

• In de kleine melkfabrieken zelf organiseren 
Dierenartsen Zonder Grenzen en ICD per-
soneelsopleidingen over beheer en orga-

nisatie. De actie van de ngo’s beoogt ook 
een verbetering van de infrastructuur.

• Aan de afnemerzijde, in de kleine melkfa-
brieken, werkt Dierenartsen Zonder Gren-
zen samen met haar Malinese partner aan 
de uitbreiding van het gamma melkpro-
ducten. In het bijzonder aan bewaarpro-
ducten (yoghurt) en producten met een 
hoge toegevoegde waarde (sirimé). Het 
gaat er ook om deze zeer kleine onderne-
mingen te helpen om uit te zoeken wat de 
afzetmogelijkheden van deze nieuwe pro-
ducten zijn. 

Diergezondheid en de aanstelling van 
privé-dierenartsen

Een ander luik van het project Prodel K 
omvat de verbetering van de diergezond-
heid door de aanstelling van en de on-
dersteuning van privé-dierenartsen in de 
buurt. Concreet vertrouwt Dierenartsen 
Zonder Grenzen aan de betreffende micro- 
financieringsinstelling de helft van het be-
drag toe, die deze dan weer toekent aan de 
dierenarts, zodat die zich veterinaire midde-
len kan aanschaffen en een motor om zich 
in de ‘brousse’ te verplaatsen. De dierenarts 
verbindt zich vervolgens tot het terugbe-
talen van de lening aan de instelling. De 
impact van deze manier van tussenkomst 
is tweeledig: het legt de verantwoordelijk-
heid bij de dierenarts en doet de micro- 

financieringsinstelling werken.
Dierenartsen Zonder Grenzen geeft 

ook opleidingen aan de dieren-
artsen en financiert aan lokale 

prijzen de prestaties (acti-

viteiten, opleidingen,...) die de dierenartsen 
aan de veehouders hebben verstrekt.

Tekst en foto’s: Marc de Neuville
Artikel verschenen in “Landbouwleven/
Le Sillon Belge”
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Over Dierenartsen Zonder Grenzen

Dierenartsen Zonder Grenzen spant zich in om 
honger op een duurzame wijze te bestrijden 
aan de hand van verschillende projecten die 
de veeteelt ondersteunen. In Mali draagt Die-
renartsen Zonder Grenzen bij aan het dynami-
seren van de melksector. 
Het project Prodel K (Project ter ontwikke-
ling van de veeteelt in de gebieden Koulikoro, 
Koumantou en Kita) wordt in Mali uitgevoerd 
door Dierenartsen Zonder Grenzen in samen-
werking met de Malinese ngo ICD (Initiative 
Conseil et Développement).

Mali in cijfers 

Oppervlakte: 1.200.000km2 
(41 keer groter dan België)
Bevolking: 14 miljoen inwoners
Vruchtbaarheidsniveau: 7 kinderen/
vrouw 
Levensverwachting bij de geboorte: 
50 jaar

65 % van de bevolking is arm. 
Rangschikking volgens de HDI (Human 
Development Index):178ste (op 182) in 2009 
Veeteelt : 7.000.000 runderen, 16.000.000 
kleine herkauwers en 500.000 kamelen

30 % van de Malinezen is 
rechtstreeks afhankelijk van de veeteelt 

80% van de Malinezen is 
onrechtstreeks afhankelijk van de veeteelt

Melk maakt 40% uit van de omzet 
van de veeteelt

aandeel van de 
landbouw

aandeel van de veeteelt
waarvan

45%
15%

BBP



De melkproductie in Mali kampt met verschil-
lende moeilijkheden: de productiecapaciteit 
ligt laag, er bestaan geen verzamelpunten 
of bewerkingseenheden voor de melk en ver-
koopkanalen zijn zo goed als onbestaande. 
Dierenartsen Zonder Grenzen en ICD zijn al 
enkele jaren ter plaatse om steun te bieden 
met kleine, gerichte projecten. Die projecten 
vragen weinig investering, vertrekken van de 
lokale competenties en worden ook op lan-
gere termijn voortgezet. De kleine artisanale 
melkbedrijven staan centraal. In de Sikasso 
regio, in het zuidoosten van Mali, treffen we 
de coöperatie van Koumantou aan. We gaan 
er eens kijken.

Twee Belgische producenten kregen de 
kans om Mali te bezoeken. Ze zagen met 
eigen ogen hoeveel ze gemeen hebben 
met hun Malinese collega’s. Ze consta-
teerden ook dat de Malinese veeboeren 
en zuivelbewerkers hun vak uitoefenen in 
totaal andere omstandigheden dan ze zelf 
gewoon zijn, zowel op klimatologisch als op 
technisch, economisch, sociaal, politiek en 
cultureel vlak.
De Malinese veeteelt, en dus ook de melk-
productie waar we het over hebben, kampt 
met allerhande moeilijkheden. De runderen 

produceren met moeite 1 tot 3 liter melk per 
dier per dag. Het aantal kuddedieren is be-
perkt omdat water en eten schaars zijn door 
het klimaat. De melkproductie gebeurt erg 
verspreid. Vraag en aanbod wisselen sterk 
naar gelang de seizoenen. Het aantal die-
renartsen en gezondheidsdiensten voor 
dieren is schaars. De overheidssteun en 
het melkbeleid schieten schromelijk tekort. 
Er is geen infrastructuur (wegennetwerk, 
gebouwen, apparatuur, …) om de melk op 
te halen, te vervoeren en te bewerken, of 
om de afgewerkte producten te commer-
cialiseren.  
Binnen deze context blijven Dierenartsen 
Zonder Grenzen en ICD de melkindustrie 
van het grote West-Afrikaanse land verder 
ondersteunen  (project Prodel-K, zie deel 1) 
Met hun steun ambiëren de ngo’s niet om 
de problemen op nationaal vlak op te los-
sen, maar willen ze efficiënte, lokale hulp 
bieden in het zuiden van het land. De plaat-
selijke plattelandsbevolking draagt haar 
steentje bij en plukt daar ook de vruchten 
van. De realiteit van het terrein en de duur-
zame doelstellingen vormen de rode draad 
binnen de projecten. 
Met de projecten dragen de ngo’s bij tot een 
betere gezondheid van de dieren (door on-
dersteuning van privé-dierenartsen, vacci-

natiecampagnes), een betere commerciali-
sering van de zuivelproducten (begeleiding 
van kleine verzamel- en melkverwerkings-
eenheden) en een betere behandeling van 
de veestapel (voeding, voortplanting).

De mini-melkerijen: 
klein maar veelzijdig
Als je ze vergelijkt met de structuren die 
we kennen in België of Europa, lijken de 
artisanale mini-melkerijen een druppel op 
een hete plaat. Toch hebben ze een voetje 
voor bij de uitbouw van een beter leven. 
Een goed draaiende mini-melkerij verze-
kert de veehouders en vooral de vrouwen 
van een (extra) inkomen. De plaatselijke 
bevolking kan de melk dankzij de melke-
rijen gemakkelijker en sneller verkopen. Ze 
kan beter inspelen op de behoeften van de 
consumenten. Voor producenten, verza-
melaars en bewerkers zijn de kleine 
melkeenheden een toegangspoort 
tot opleidingen die de kennis over 
uiteenlopende domeinen verhogen: 
alfabetisering van mannen en vrou-
wen, boekhouding, bedrijfsbeheer, 
hygiëne van de melkophaling en van 
de bewerking van zuivelproducten, 
rantsoenering van veevoeder, strate-
gische voedingssupplementen voor 
de dieren in het droge seizoen, enz. 

Peul-herders 
in Koumantou
Dierenartsen Zonder Grenzen en ICD en-
gageren zich al enkele jaren in een kleine 
zuivelcoöperatie. Deze bevindt zich in het 
zuidoosten van Mali, in de gemeeschap 
Koumantou, op 240 km van de hoofdstad 
Bamako. Koumantou bestaat uit een veer-
tigtal landelijke dorpen, waar veehouders 
wonen die tot verschillende ethnieën be-
horen. De veehouders van het volk peul 
leveren het merendeel van de melk. Het 
noorden van Mali bestaat hoofdzakelijk uit 
woestijn, maar de regio Koumantou heeft 
een klimaat dat gunstig is voor land- en 
tuinbouw. Het droge seizoen loopt van half 
oktober tot einde mei. Het regenseizoen 
duurt van juni tot begin oktober.
In de veeteelt ligt het aantal dieren hoog, 
zowel per inwoner als per hectare. De be-

Melk, boter, yoghurt, zeep... de zuivelfabriek 

van Koumantou breidt haar aanbod uit

D
ee

L 
2

8 9



geleiding van de dieren gebeurt extensief.
Een deel van de kuddes verblijft tijdens het 
jaar in de nabije omgeving van de dorpen 
en zorgt voor de melkbevoorrading, een an-
der deel gaat tijdens het droge seizoen op 
zoek naar graslanden in het noorden van 
Ivoorkust.

De middelen
zijn bescheiden... 
Harouna Cissé, hoofd van de dierlijke 
sector van Koumantou, vertelt: “De co-
operatie wordt geleid door veeboeren 
die zelf alle technische en administra-
tieve taken uitvoeren. Momenteel telt 
onze coöperatie meer dan 130 leden, 
allemaal mannen en vrouwen die af-
komstig zijn uit een tiental naburige 
dorpen.”
Tijdens het regenseizoen zamelt de 
kleine, artisanale onderneming 200 tot 
250 liter melk per dag in. Die hoeveel-
heid wordt volledig bewerkt. In het 

droge seizoen leidt de verschraling van de 
weiden tot een terugval in de melkproduc-
tie. Het tekort aan voedsel voor de dieren 
remt de lactatie af en de melkerij zamelt 
dan nauwelijks meer dan 70 liter per dag in.
In de meeste dorpen wordt de melk op-
gehaald in plastic of aluminium bidons die 
door de bezorgers met de fiets of met de 
motorfiets vervoerd worden. Dit systeem 
van inzamelen bevrijdt de vrouwen van de 
zware taak van het transport. Ze kunnen 
zich ondertussen bezighouden met activi-
teiten die nieuwe inkomsten uit melk gene-
reren. De melk wordt van de producenten 
gekocht aan ongeveer 200 frank CFA (1.000 
frank CFA =1,52 euro) en daarna bewerkt tot 
verschillende producten. 
Bij de levering wordt de kwaliteit van de 
melk gecontroleerd. De beschikbare appa-
ratuur ter plaatse maakt de controle nood-
gedwongen rudimentair. Met een melkwe-
ger gaat men na of de melk aangelengd is 
met water. Met een alcoholtest controleert 

men of de melk nog niet aan het gisten is. 
Als de kwaliteit van de melk niet voldoet, 
wordt ze niet gebruikt. 
De melk wordt op artisanale wijze bewerkt. 
De apparatuur is elementair maar functio-
neel: kookpotten, kookpannen, kommen, 
vaten om te koelen, gasstellen, mixers, 
stoven, verpakkingsmachines, diepvrie-
zers, ontromer, pasteuriseermachines, een 
stroomgenerator, ...

.. maar eff iciënt: 
de producten 
en afzetmarkten groeien
Aan het hoofd van de coöperatie staat Aly 
Sangare. Dankzij de alfabetiseringscursus-
sen die hij volgde, kan hij operationele cur-
ven tekenen en beter zijn zaak leiden: “De 
melkerij is gelegen aan een relatief drukke 
wegverbinding. Producten als verse, gepas-
teuriseerde melk of gestremde, gesuikerde 

melk worden verpakt in kleine plastic zak-
jes. We verkopen ze aan het loket van de 
melkerij aan de dorpelingen en aan men-
sen op doorreis.”
De coöperatie heeft sinds kort twee nieu-
we producten. Om te beginnen is er sirimé, 
een geklaarde, vloeibare boter die in een 
fles wordt verkocht en die zeer gesmaakt 
wordt door de Malinezen in het noorden. 
Met sirimé reageert de coöperatie op de 
jaarlijks terugkerende daling in de verkoop 
tijdens het regenseizoen. In plaats van kaas 
te maken - een proces dat aanzienlijke 
inspanningen vraagt op vlak van vakman-
schap, promotie en verkoop - heeft de 
melkerij vrijwillig gekozen voor een lokaal 
product dat gefabriceerd wordt met lokale 
know-how en niet geïmporteerd wordt 
uit Europa. De mini-onderneming heeft 
op deze manier met een heel eenvoudige, 
technische opleiding direct inkomsten 
kunnen genereren die winstgevender zijn 
dan de inkomsten die uit het basisproduct 
alleen. 
De kwalitatief hoogstaande sirimé gaat 
vlot over de toonbank. Samen met de féné 
(gerijpte room), zijn de producten vooral 
bestemd voor verkoop in Bamako. Het ver-
voer naar Bamako gebeurt via taxi-brousse
en de plaatselijke bevolking.
Eén van de laatste productinnovaties is 
yoghurt, een zuivelproduct met een sterke 
toegevoegde waarde. Tot slot – want het 
zou zonde zijn om het niet te vermelden 
– gebruiken de vrouwen van de naburige 
dorpen het residu dat achterblijft bij het 
vervaardigen van sirimé. De vrouwen ma-
ken hun eigen zeep door aan het residu na-
tronloog en maïsbloem toe te voegen.10 11



Er is meer verscheidenheid gekomen in 
de afzetgebieden dankzij de verkoop op 
de lokale weekmarkten en recenter op de 
goudzoekersite van Kola. Die site wordt nog 
op traditionele manier ontgonnen en wordt 
overrompeld door goudzoekers uit Mali, 
maar ook uit Guinee Conakry, Ivoorkust en 
Senega. Ze werken er in beklemmende, 
lastige  en onveilige omstandigheden.

Positieve maar broze 
balans 
Het ophalen van de melk bij de coöperatie 
van Koumantou is gestegen van 17.000 liter 
melk in 2002 naar 50.000 liter in 2007. Bij de 
start slaagde men er enkel in om de verlies-
latende situatie van de melksector te stabi-
liseren dankzij de financiële steun van Die-
renartsen Zonder Grenzen. De coöperatie  
neemt nu al een tijd al haar werkingskosten 
op  zich en ze kan zelfs reserves aanleggen 
waarmee het versleten materiaal vernieuwd 
kan worden en er opnieuw geïnvesteerd 
kan worden. 
De veehouders uit de streek hebben er hun 
eigen theorie over: “Tegenover innovatie 
gedragen wij ons een beetje als een kikker, 
we denken eerst lang na en dan springen 
we.”
De onderneming maakt opmerkelijke win-
sten: bijna 15% van haar omzet en boven-
dien wordt er een dividend uitgekeerd aan 
de producenten. ”Geleidelijk aan integreert 
de coöperatie zich in haar regio,” zegt Denis 
Ripoche. De mini-melkfabriek van Kouman-
tou bewijst eveneens dat het economisch 
model van kleine productie-eenheden die 
zijn ingeplant in een plattelandsomgeving 
kan werken en dat de bloei van de Malinese 

melkketen niet uitsluitend steunt op grote 
eenheden in de rand van de grote steden. 
Eerder dan grote, dure en “fonkelende” pro-
jecten, richt Dierenartsen Zonder Grenzen 
zich op de ontwikkeling van kleine projec-
ten, dicht bij de werkelijkheid van het ter-
rein, met eigendomsrecht van de mensen 
van de streek.
Het evenwicht van die kleine melkbedrijf-
jes blijft echter broos, meer bepaald omdat 
het moeilijk is om producenten aan zich te 
binden. Dat is niet eenvoudig, aangezien de 
melkproductie wisselt van seizoen tot sei-
zoen en de prijzen op de informele markt 
erg kunnen schommelen.  De producenten 
zijn meestel geneigd om hun melk te verko-
pen aan de hoogst biedende. 

Andere initiatieven
Dierenartsen Zonder Grenzen en ICD be-
geleiden andere kleine eenheden op een 

pragmatische manier naargelang de om-
standigheden op het terrein. Denis Ripoche: 
“Het is een werk van lange adem maar stap 
voor stap geraken we er, zonder Europese 
visies op te dringen en zonder het lokale 
instrument in beslag te nemen. Of het ini-
tiatief nu uitgaat van een coöperatie of een 
privé-investeerder, onze ambitie is om die 
initiatieven te helpen uitbouwen en aan te 
passen aan de lokale context.”
één van die bedrijfjes, de mini-melkfabriek 
van de jonge privé-ondernemer Baye 
Babri, is recent aan een opgang bezig in de 
gemeente Banamba. Zijn berlingots (plas-
tieken zakjes met verse, gepasteuriseerde 
melk), zijn yoghurt en zijn gepasteuriseerde 
gestremde melk hebben er heel veel suc-
ces. De ondernemer levert ook aan  veevoe-
derproducenten.
Een ander bedrijfje is de melkfabriek Danaya 
Nono in Niono, die geleid wordt door me-
vrouw Cissé Rokatou Diallo, landbouwinge-

nieur en sinds mensenheugenis militante 
voor de uitbouw van de lokale melkproduc-
tie. Haar melkbedrijf verleent tal van dien-
sten aan de veeboeren. Het ondersteunt de 
ophaling en het transport van melk uit de 
steden, de diergeneeskundige opvolging, 
de vaccinatie van de dieren, maar ook vor-
mingen over veevoeder en voedselveilig-
heid.

Tekst en foto’s: Marc de Neuville
Artikel verschenen in “Landbouwleven/
Le Sillon Belge”
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De mini-melkerij  
van Koumantou in cijfers
130 leden van verschillende 
bevolkingsgroepen, afkomstig uit een 
tiental omliggende dorpen 

Melkophaling

Prijs van de melk die bij de producenten 
wordt gekocht: 200 francs cfa
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In dit deel treden we in het voetspoor van 
de mannen en vrouwen van het volk peul. 
Het is een volk dat in heel Sahel Afrika 
synoniem staat voor veehouderij, waarbij 
een heel hechte band bestaat tussen aarde, 
dier en mens...

De bevolkingsgroepen die tot de peul be-
horen, zijn afkomstig uit de hoge Nijl-vallei, 
maar kan je terug vinden in alle Sahel-lan-
den. Ze leven op verschillende plaatsen, 
tussen volkeren die op vlak van tradities, 
geschiedenis, taal en economie niets met 
hen gemeen hebben. Miljoenen mannen 
en vrouwen raakten verspreid over een vijf-
tiental staten, waaronder Mali. Men zegt wel 
eens dat daar waar melk is, je peul-herders 
tegenkomt. Ondanks haar grote verschei-
denheid heeft dit nomadische herdersvolk, 
dat door heel Afrika trekt, een gemeen-
schappelijk punt: het houden van melkvee, 
zeboe-runderen, waar veel aanzien mee 
gepaard gaat.

De koe en de peul 
zijn onafscheidelijk
De hele peul-cultuur steunt op de hechte 
relatie tussen de veehouders en hun dieren. 
De peul zijn in de eerste plaats herders, al is 

de veeteelt niet langer hun hoofdactiviteit.
De kudde symboliseert alles: kracht, het 
leven, voedsel, maar ook en misschien wel 
vooral: prestige. Vandaar dat de herders 
vaak de neiging hebben hun veestapel uit 
te breiden. De peul doen eerst en vooral aan 
veeteelt om hun kudde te vergroten, om 
het prestige van de eigenaar te vergroten. 
Hebben ze het moeilijk, dan wordt een dier 
verkocht. De productie van melk en vlees is 
niet hun belangrijkste streefdoel. Melk is zo-
wel een economisch als een cultureel pro-
duct. ‘Kossam’ is het woord dat peul-herders 
gebruiken voor melk. Het wil zoveel zeggen 
als ‘het beste wat er bestaat’. Een peul zon-
der kudde is als een koning zonder kroon.
In de traditionele peul-maatschappij is de 
man de eigenaar van het vee. Hij beheert 
de kudde, de aanvoer en afvoer van dieren, 
de levering van de melk, de aankoop van 
voeding en van diergeneesmiddelen… De 
melk daarentegen is het eigendom van de 
vrouw. Zij haalt haar inkomen uit de ver-
koop van die melk, wat haar in staat stelt om 
kruiden te kopen en de school- en gezond-
heidskosten van de familie te dekken. Deze 
taakverdeling verandert wel met de tijd. 
De peul hebben een heel scherp waarne-
mingsvermogen. Ze herkennen hun dieren 
aan hun fysieke kenmerken, hun gedrag en 

het merkteken (elke familie heeft er een an-
der) op de flank van de dieren. 

Steeds meer peul 
beginnen zich op een 
vaste plaats te vestigen... 
Doorheen de tijd hebben de peul-volken 
hun strikt nomadische levensstijl in combi-
natie met veehouderij achter zich gelaten. In 
plaats van zonder precieze reisweg met hun 
kuddes rond te trekken op zoek naar water 
en graaslanden, bedrijven ze 
nu een andere vorm van vee-
houderij: de seizoenstrek. Dat 
is de jaarlijkse verplaatsing van 
het vee volgens een precies 
traject en een exacte kalender, naargelang 
de seizoengebonden beschikbaarheid van 
water en graasweiden. 
In Mali trekken peul-herders momenteel van 
het noorden naar het zuiden van het land, 
omdat daar meer graaslanden zijn. Ze begin-
nen er zich permanent te vestigen en scho-
len zich om tot ‘agro-veehouders’, waarbij ze 
naast de veeteelt ook een voor hen volledig 
nieuwe activiteit opstarten: de kleinschalige 
landbouw.

... meer bepaald in de 
streek van Koumantou
Twee Belgische melkproducenten trokken 
op uitnodiging van Dierenartsen 
Zonder Grenzen naar 
het zuiden van Mali. 
Ze brachten er twee 
dagen door in het 
peuldorp Gerekele, 
in de omgeving van 
Koumantou (zie deel 2), 

waar hen een zeer aangrijpende ontvangst 
wachtte. Het was voor hen de gelegenheid 
om de evolutie in de levenswijze van de 
peul beter te vatten.
Tijdens de avondlijke gesprekken vertelde 
het dorpshoofd aan zijn medebewoners 
over de geschiedenis van dat dorp: “Door 
de droogte die het noorden van het land 
teisterde, besloot ik op 36-jarige leeftijd om 
met mijn familie naar het zuiden te trekken, 
op zoek naar water en betere weilanden 

voor het vee. Na een eerste 
stop van 16 jaar in een eer-
ste dorp, zijn we ons 27 jaar 
geleden komen vestigen 
te midden van de brousse, 

in de nabijheid van een landbouwersdorp 
van de Bambara (etnische meerderheid in 
Mali). Beetje bij beetje zijn we erin geslaagd 
om de banden met de autochtone bevol-
king aan te halen, onze wijk te stichten en 
officieel over gronden te beschikken die 
echter nooit onze eigendom zullen zijn. Die 
permanente vestiging heeft onze levens-
stijl ingrijpend veranderd. We zijn katoen en 
graan beginnen telen, maar blijven geheel 
en al veehouders.”
Dankzij goed opgestelde regels brengt het 

Een peul zonder kudde 

is als een koning 

zonder kroon

De peul, 
een uitzonderlijk herdersvolk...
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samenleven tussen de peul- en bambara-
wijken in eenzelfde dorp weinig problemen 
met zich mee.

Tekort aan graasland
In de streek rond Koumantou kon het vee 
van de peul tot voor kort nog zonder proble-

men grazen in de brousse. Het had toegang 
tot gemeenschappelijke graasweiden en er 
waren de resten van de oogst van gewassen. 
Maar vandaag dwingen de broussebranden, 
de droogte, de bevolkingsgroei en het land 
dat nodig is om gewassen te verbouwen de 
veehouders om te investeren in de aankoop 
van veevoeder (gierst- en maïszemelen, …) 
om de voeding van hun dieren aan te vullen. 
Daarom zijn ze genoodzaakt een groot ge-
deelte van hun veestapel tijdens het droge 
seizoen naar gebieden meer in het zuiden 
te brengen, richting Ivoorkust, waar het mo-
gelijk is om te grazen. Een klein deel van de 
kudde wordt het hele jaar lang in het dorp 
gehouden en wordt dagelijks gemolken. 

Opleidingen rond
veevoeder
De opleidingen van Dierenartsen Zonder 
Grenzen en ICD Mali, die kaderen in het 
lokale project ter ondersteuning van de 
melkketen, stellen de peul-veehouders van 

de streek rond Koumantou in staat 
om hun kuddes beter te beheren. 
De opleidingen focussen vooral op 
voeding en beheer van fokdieren. 
Ze worden onder andere gewaar-
schuwd voor problemen inzake 
inteelt. Dat laatste treft nog maar 
weinig veeboeren.

De veehouders krijgen informatie en wo-
nen demonstraties bij over nieuwe benade-
ringen om dieren te voederen in het droge 
seizoen: stro herbenutten door het met 
ureum te behandelen, hooi produceren, 
voedermaïs drogen. De boeren passen dit 
nog niet in de praktijk toe. De veevoeder-

teelt is immers een totaal nieuw concept 
voor hen. 
De melk die de veehouders van het dorp 
Gerekele produceren, wordt verkocht aan 
de mini-melkfabriek van Koumantou. Dat 
ontlast de vrouwen enorm, want ze zijn nu 
niet meer verplicht om dagelijks ettelijke 
vermoeiende kilometers te stappen voor 
het vervoeren en verkopen van de melk. 
Bovendien is de verhoogde productiviteit 
van de veestapel positief voor de betrokken 
families. Dankzij de hogere en regelmatige-
re inkomsten uit melk kunnen de gezinnen 
makkelijker in hun behoeften voorzien:  ba-
sisconsumptiegoederen, gezondheidszorg 
en scholing van de kinderen. De veehou-
ders krijgen eveneens vlotter toegang tot 
diergeneeskundige zorgen en tot aanvul-
lende voeding. 
Maar uiteraard blijven ze op heel wat moei-
lijkheden botsen. Zo halen de mannen van 
het dorp een onderwerp aan waarover veel 
families in Gerekele zich zorgen maken: de  
moeilijke waterbevoorrading in het droge 
seizoen en het gebrek aan schoolmateriaal 
voor de kinderen. 

Tekst en foto’s: Marc de Neuville
Artikel verschenen in “Le Sillon Belge”
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Het peul-volk in cijfers

Naar schatting zijn er momenteel

10 miljoen peul.
Ze zijn gespecialiseerd in runderteelt 
en hoeden hun troepen op het ritme 
van de seizoenen.

Vandaag hebben de meeste peul zich 
permanent gevestigd en doen ze naast 
veeteelt ook aan landbouw.

Melk is van onschatbare waarde voor 
de peul-herders. Soms is het hun enige 
beschikbare voedsel.

 ’Kossam’  is het woord dat peul- 
herders gebruiken voor melk. 
Het wil zoveel zeggen als ‘het beste 
wat er bestaat’.



Afrikaanse landen die melkpoeder aan lage 
prijzen importeren, smoren hun lokale melk-
productie in de kiem door deze dumpingprak-
tijken. Het lijkt een simplistisch verhaal van 
‘de goeden’ die het slachtoffer worden van 
‘de slechten’, maar zo eenvoudig is de situatie 
uiteraard niet. Bekijken we de zaak vanuit 
het standpunt van de Malinees, en vooral 
dan vanuit het standpunt van een inwoner 
van Bamako, dan wordt de situatie heel wat 
complexer. We laten hierover Dierenartsen 
Zonder Grenzen, Cirad en een industrieel die 
in Bamako melkpoeder van Belgische origine 
(Belgomilk) verwerkt, aan het woord.

Christian Corniaux, onderzoeker bij CIRAD1, 
heeft de markt voor melkpoeder in Mali en 
meer bepaald in Bamako uitgebreid onder-
zocht. Hij windt er geen doekjes om: “We 
mogen de realiteit niet uit het oog verlie-
zen. Bamako verbruikt met zijn 2 miljoen in-
woners zo’n 130.000 liter mek per dag. 90% 
daarvan is geïmporteerd, niet alleen uit Eu-
ropa maar ook uit Brazilië, Argentinië, Nieuw 
Zeeland, Australië en zelfs uit China. Met an-
dere woorden: zowat de hele bevolking van 
Bamako zou het zonder melk moeten stel-
len als er geen buitenlands melkpoeder op 
de markt zou zijn. Zo staan de zaken er voor. 
Natuurlijk is het jammer, zelfs alarmerend,  

dat er zo goed als geen lokale zuivelsector 
is. Maar ook op dit vlak zijn de verantwoor-
delijkheden gedeeld. Op korte en middel-
lange termijn zal het absoluut noodzakelijk 
blijven om melk te importeren. Bovendien 
kunnen de twee markten probleemloos 
naast elkaar bestaan.”

Gebrek aan middelen 
en ondersteuning
Denis Ripoche, coördinator van Dierenart-
sen Zonder Grenzen in Mali, zegt hierover 
het volgende: “De enkele grote zuivelfabrie-
ken in Mali werken met melkpoeder omdat 
er op de lokale markt onvoldoende melk te 
verkrijgen is. Bovendien is de prijs van de lo-
kale melk niet competitief.” 
Wat zijn dan de oorzaken van dit bevoorra-
dingsprobleem? “Het is zeker geen probleem 
van productie – melk wordt zowat overal 
op het Afrikaanse platteland geproduceerd 
– maar eerder een probleem van toevoer. 
Melk is van nature een fragiel product, en 
het transport  vanuit alle uithoeken van dit 
immense land verloopt zeer moeizaam. De 
oorzaken van dit probleem zijn van velerlei 
aard. Ten eerste ontbreekt een degelijk na-
tionaal beleid. De Malinese staat investeert 
weinig in zuivel, zowel op financieel vlak als 

op het vlak van advies. Dit terwijl de veeteelt 
in Mali verantwoordelijk is voor 11% van het 
BNP. Verder zijn de internationale geldschie-
ters niet erg geïnteresseerd in deze markt, is 
er een schrijnend gebrek aan wegen, koel-
voorzieningen, opslagmogelijkheden 
en middelen om de melk op te halen.
Andere oorzaken van de gebrekkige 
toevoer zijn de lage productiviteit van 
de veestapel, alsook het feit dat de 
melk als product eerder een sociale 
dan een commerciële functie heeft.” 

Melkpoeder, 
da’s praktisch
Er zijn dus veel verklaringen te ge-
ven voor het feit dat melkpoeder 
een plaatsje veroverd heeft op 
de markt in stedelijke gebieden. 
Maar los daarvan is melkpoeder 
gewoon ook erg praktisch: je vindt 
het in alle winkels, het is gemakke-
lijk te bewaren (niet onbelangrijk, 
gezien het klimaat), je kan het in 
kleine hoeveelheden verkopen …
Als je het op die manier bekijkt, is 
melkpoeder eigenlijk een gemak-
kelijkheidoplossing voor beide 
partijen: voor de leveranciers van 
geïndustrialiseerde landen én 
voor de Afrikaanse staten, die blij zijn met dit 
goedkope product dat voorziet in een dage-
lijkse behoefte van de bevolking en boven-
dien ook nog geld oplevert in de vorm van 
importbelastingen.
“Met andere woorden: wie zijn nu de goe-
den en de slechten? Zo lang de interne 
problemen niet opgelost geraken, heeft 

het geen zin  dat de Malinese overheid de 
import van melkpoeder gaat verbieden of 
er hoge belastingen op gaat heffen”, aldus 
Ripoche.
In het kader van de liberalisering zijn de 

grote multilaterale geldschieters op een 
bepaald moment voor elk land gaan vast-
leggen wat de economisch sterke sectoren 
zijn. Voor Mali werd de goudwinning als 
sterke sector gekozen. De rurale sector werd 

compleet over het hoofd gezien. Pas recent 
is het thema voedselsoevereiniteit opnieuw 
meer in de belangstelling gekomen en is 
men het belang van investeringen in de 
plattelandseconomie opnieuw gaan in-
zien. Bescherming en ontwikkeling van de 
primaire sector zijn onontbeerlijk voor een 
globale ontwikkeling in alle landen van het 

In Bamako wordt de melkconsumptie 

geschat op 130.000 liter per dag. 

Dit wordt voor 90% gedekt door 

geïmporteerd melkpoeder.

Belgisch melkpoeder op de markt
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Zuiden. Kijken we terug naar onze eigen 
geschiedenis, dan merken we dat ook hier 
een goed uitgebouwde primaire sector de 
noodzakelijke basis was voor verdere ont-
wikkeling!

Belgische melk in Mali
In het West-Afrikaanse Mali vind je overal bij 
de kleinhandelaars melkpoeder van Belgische 
origine. Het melkpoeder is afkomstig van Dis-
nepal. Deze organisatie specialiseert zich in 
de distributie en handel van levensmiddelen 
tegen een aanvaardbare prijs. In Bamako ont-

moeten we de algemeen directeur van deze 
bvba. Hij legt uit: “Op het voedingssalon van 
Parijs legden we de eerste contacten met de 
groep Milcobel. In het voorjaar zijn we in Ba-
mako gestart met de verwerking van Belgo-
milk melkpoeder, dat we exclusief verkopen 
onder het merk ‘Incolac’. Zeer recent hebben 
we een fabriek opgericht speciaal voor de 
verpakking van melkpoeder in kleine zakjes 
van 20 tot 200 gram. Gezien de geringe koop-
kracht van de Malinese bevolking is dit een 
schot in de roos. Het product en zijn verpak-

king beantwoorden aan de zeer strenge eisen 
van het lastenboek van Belgomilk.” 
Saïel wil zich graag openstellen voor de lokale 
zuivelindustrie, maar hij blijft hierin wel prag-
matisch. “We zijn bereid om melk in te kopen 
op de lokale markt, althans voor een deel van 
onze activiteiten. Daarom onderzoeken we 
de mogelijkheid om technisch en financieel 
samen te werken met kleine melkbedrijfjes 
uit het noorden van het land. Maar vooraleer 
we als bedrijf geld gaan investeren, hebben 
we bepaalde garanties nodig. We verlangen 
continuïteit in de aanvoer van het product 

en in de kwaliteit ervan, en verder 
een stabiel kader waarbinnen we 
kunnen werken, met georgani-
seerde veehouders,  een structuur 
waarbinnen bemiddeling mogelijk 
is in geval van  conflicten. Dat is 
logisch.” 
Door de stijging van de melkprij-
zen zijn de verpakkingseenheden 
kleiner geworden. De kleinste ver-
pakkingen worden verkocht aan 
een prijs die rekening houdt met 
de koopkracht van de bevolking. 
Het belangrijkste marktaandeel 

wordt momenteel gevormd door micro- 
verpakkingen, verkocht tegen 100 CFA (€ 0,15) 
in de winkeltjes van de volkswijken. Als de 
prijs hiervan te hoog wordt, wordt dit product 
gewoon niet meer verkocht.
Denis Ripoche bevestigt dit: “In Mali gaat 60% 
van het inkomen naar basisbehoeften. Daarom 
heeft elke schommeling in de prijs van voe-
dingsmiddelen een enorme impact op het 
huishoudbudget. Omdat veel producten, zoals 
melk, zeep of olie de laatste jaren duurder zijn 
geworden, moeten gezinnen zeer bewust kie-

zen wat ze kopen. Bij de aankoop van levens-
middelen die onmisbaar geacht worden, wordt 
bespaard op de aangekochte hoeveelheid.

Stap voor stap
We laten het laatste woord aan de expert 
van CIRAD. “Het is evident dat er moet 
gewerkt worden aan een hogere produc-
tiviteit van het melkvee, aan een betere 
gezondheidszorg en betere voeding voor 
de dieren en aan een hogere hygiënische 
kwaliteit van de melk. Maar wat nog drin-
gender is, is het uitbouwen van een infra-
structuur die ervoor zorgt dat de melk van 
het platteland naar de consument geraakt. 
En hierbij is het aangewezen om op kleine 
schaal te werken, stap per stap. In dit op-
zicht kunnen we veel leren van ngo’s zoals 
Dierenartsen Zonder Grenzen en ICD, die 

ervaring hebben in het werken met kleine 
melkbedrijfjes. Natuurlijk zal dit niet onmid-
dellijk leiden tot een volledige benutting 
van het potentieel van Mali’s melkproduc-
tie. Laten we echter niet vergeten dat ook 
in Europa de zuivelsector niet op één twee 
drie geïndustrialiseerd werd. Onze grote 
zuivelholding is het resultaat van een lang-
durige evolutie.

Tekst en foto’s: Marc de Neuville
Artikel verschenen in “Le Sillon Belge”
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Melkverbruik in cijfers
Melkverbruik in Bamako (2 miljoen 
inwoners): 130.000 l/dag

60% van het huishoudbudget wordt 
besteed aan voedingsmiddelen. 

50% van de in Mali 
verbruikte melk wordt 
geïmporteerd.

Geschat melkverbruik 
per inwoner: 40 l/jaar 
(560.000 ton jaarlijks 
voor heel het land)

Melkproductie: 
600.000 ton per jaar. 

Gemiddelde productie 
per melkkoe: 
2,5 l /dag.



Katoen, ook wel ‘het witte goud’ genoemd, 
is het tweede belangrijke exportproduct van 
Mali en tevens een belangrijke motor voor 
rurale ontwikkeling. Maar ook deze sector 
ondergaat momenteel een ernstige crisis, 
waar – direct of indirect – bijna een kwart 
van de bevolking onder lijdt. Bij de slacht-
offers van deze crisis horen ook de veehou-
ders, die het steeds moeilijker hebben om 
aan veevoeder te raken dat het dieet van de 
koeien moet aanvullen.

In Mali wordt al katoen geteeld sinds de 
elfde eeuw. De katoenteelt werd toen ge-
introduceerd in het noorden van het land 
en verspreidde zich van daar uit naar het 
westen en het zuiden. Pas in het begin 
van de jaren 50,  onder het Franse koloni-
ale bewind, kwam er meer vaart in de ka-
toenteelt en ontwikkelde deze sector zich 
tot een volwaardige industrietak. Frankrijk 
had toen alle baat bij  onafhankelijkheid ten 
opzichte van Engeland en de USA voor zijn 
katoentoevoer. Sindsdien is de katoenteelt 
onlosmakelijk verbonden met de economie 
van Mali. Het betreft meer dan 170.000 on-
dernemingen die rechtstreeks of onrecht-
streeks een inkomen verschaffen aan 3 à 4 
miljoen van de 14 miljoen Malinezen. De 
katoenindustrie wordt omkaderd door een 

staatsbedrijf, de CMDT (Compagnie d’Etat 
malienne pour le développement des tex-
tiles). De nakende privatisering van de sec-
tor baart velen in het land zorgen. 

De katoencrisis...
Tot vorig jaar was katoen het tweede ex-
portproduct van Mali, na goud en voor vee. 
Maar dit jaar dreigt het zijn tweede plaats 
te verliezen. Door de prijsdaling van katoen 
op de wereldmarkt en een voortdurende 
stijging van de productiekosten (vnl. kunst-
meststoffen) wordt er steeds minder katoen 
verbouwd. Deze tendens zet zich nu al vier 
jaar door. Resultaat: de katoenopbrengst 
zakte van 600.000 ton enkele jaren geleden 
naar slechts 190.000 ton vorig jaar. Mali ex-
porteert minstens 98% van zijn katoenop-
brengst en is volledig overgeleverd aan de 
schommelingen op de wereldmarkt. Moge-
lijkheden om regulerend op te treden zijn 
niet voorhanden.

De prijs die landbouwers krijgen voor ruwe 
katoen blijft dalen. In 2004-2005 bracht 1 kg 
katoen nog 210 CFA op, in 2007-2008 was dit 
nog maar 160 CFA (0,25 Euro). Dit komt neer 
op een daling van 25% in 3 jaar tijd. Omdat 
de prijzen laag zijn en de gemiddelde op-
brengst (1 ton per hectare) niet toeneemt, 

zijn steeds meer landbouwers geneigd om 
“het witte goud’ de rug toe te keren.

...weegt op 
heel de economie
Het ineenschrompelen van de katoenpro-
ductie heeft zijn gevolgen voor heel de 
economie van het land. Dit is logisch, als 
je bedenkt dat de katoenindustrie in het 
verleden een belangrijke motor was voor 
socio-economische ontwikkeling. In haar 
kielzog ontwikkelde zich een netwerk van 
bedrijven zoals ontpittingsfabrieken, olie-
fabrieken, transportbedrijven, ateliers en 
handelszaken. Onder impuls van de katoen-

industrie werd de teelt van graan en andere 
voedingsmiddelen geïntensifieerd, ontwik-
kelden zich de veeteelt en het 
gebruik van trekdieren. Heel 
het landbouwleven orga-
niseerde en professionali-
seerde zich en de levens-
omstandigheden van 

de bevolking in de katoenproducerende 
regio’s verbeterde door de bouw van scho-
len, medische centra, kraaminrichtingen 
en door het boren van drinkwaterputten. 
Wegen werden verbeterd en het platteland 
werd ontsloten. Met andere woorden, de 
katoencrisis heeft zijn weerslag op een flink 
deel van het economische en sociale leven 
van dit grote West-Afrikaanse land.

Ook de veeteelt lijdt 
eronder
‘Dans le coton, tout est 
bon’. De waarde van de 
katoenplant ligt lang niet 
alleen in zijn vezel. Onder-
nemingen zoals de ‘Hui-
leries cotonnières de Mali’ 
persen olie uit de zaden, 
die gebruikt wordt als tafel- 
olie of als basis voor zeep. 
Katoendoppen en meel 
van katoenzaad vormen 
de basis voor veevoeder, 

dat door zijn vele voordelen bij de 
veehouders snel populair werd 

als aanvulling van het norma-
le dieet van het vee.

De katoenhandel heeft veel voordelen, maar 

als ze in crisis is, lijdt heel het land eronder!

De katoencrisis heeft zijn 

weerslag op een flink deel van het 

economische en sociale leven van 

dit grote West-Afrikaanse land
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De producten hebben bovendien heel wat 
voordelen: een aantrekkelijke prijs, goede 
voedingswaarde, eenvoudig te stockeren, 
lokaal te vinden… Katoen als aanvulling op 
veevoeder wordt vooral gebruikt bij de in-
tensieve veeteelt in de buitenwijken van de 
hoofdstad, maar ook in de landbouwkweke-
rijen in de katoenstreken en zelfs in exten-
sieve landbouw tijdens het ‘hongerseizoen’, 
op het einde van het droge seizoen. 

Door de daling van de katoenproductie is 
de olievoorziening volledig failliet gegaan. 
De katoenkoek is zeldzaam geworden en de 
prijs is onbetaalbaar voor een groot deel van 
de veehouders. Dit is niet zonder gevolgen 
voor de melk- en vleesproducties.
Denis Ripoche van 
Dierenartsen Zon-
der Grenzen is co-
ordinator van een 
steunproject aan 
melkbedrijven in het 
zuidelijk deel van het 
land, in samenwer-
king met ICD. Hij velt 
een voorzichtig oor-
deel over de situatie: 
“Een toevlucht zoe-
ken in alternatieve 
oplossingen voor de 
katoenkoek is iets dat 
de boeren al eerder 
gedaan hebben. Het 
is inderdaad mogelijk om het tekort aan 
voedsel tijdens het droge seizoen voor een 
deel te compenseren met resten van teelt 
die door het vee worden opgegeten op de 
velden, met het loof van de aspergeboon 
en de aardnoot of met de bijproducten van 

graanzemelen en rijstmeel. Maar alles bij el-
kaar is dit niet genoeg om het tekort aan te 
vullen. Op bepaalde plaatsen werden tech-
nieken als hooien of het verrijken van het 
stro en oogstresten met ureum en melasse 
voorgesteld, maar deze voorstellen konden 
zelden in de praktijk omgezet worden om-
wille van technische, economische en prak-
tische redenen…”

Het branden van 
sojagranen...
Een mogelijke oplossing zou kunnen komen 
van soja, een plant die zowel hier als in Mali 
geteeld kan worden. Dit leunt dicht aan bij 
het idee van de Malinese ngo ICD, die voor-

al in de thermische 
behandeling van 
deze peuldrager een 
nieuwe bron van 
aanvullend voedsel 
voor de dieren ont-
dekt heeft.
Bakary Traore, zoo-
technisch ingenieur 
stelt het zo: “Het 
branden dient om 
het hongergevoel, 
de verteerbaarheid 
van het voedsel en 
het opnemen van 
de voedingsstoffen 
te stimuleren. Bo-

vendien vereist de plant amper meststof, 
en hebben de boeren het voordeel om de 
gronden nog later te kunnen bewerken 
dan mogelijk zou zijn met de teelt van voe-
dingsgewassen. Het is een oplossing met 
zekerheid.” 

... sinds 2005 in 
Quéléssebougou
In de landelijke gemeente Quélésse-
bougou, in een zone die geschikt is voor 
landbouw en veeteelt op 75 km ten zuiden 
van Bamako, heeft een jonge zakenman 
zich helemaal ingezet voor de promotie 
van sojacultuur. Vooral op het branden van 
de granen, zodat ze goed worden opgeno-
men in de voeding van het pluimvee.
Landbouwingenieur en directeur M. Ya-
couba Sangare van het vennootschap So-
javie, een klein brandingbedrijf dat werd 
opgericht in 2005 met steun van het ICD 
en een Franse ngo, vecht voor zijn zaak: 
“Ons project is ontstaan om een antwoord 
te kunnen geven op het probleem van de 
bevoorrading van proteïnen. De professio- 
nele pluimveehouders werden hiermee 
geconfronteerd door de prijsverhoging en 
de slechte kwaliteit van het vismeel dat ze 
gewoonlijk gebruiken.”
Een zeer moedige uitdaging, waarin M. 
Sangare zijn krachten niet gespaard heeft 
om zowel producenten als gebruikers van-
uit de wijde omtrek te informeren en te 
overtuigen. In drie jaar tijd hebben de po-
sitieve resultaten en de mond-op-mond-
reclame honderden producenten ertoe 
aangezet om op kleine schaal aan sojateelt 
te doen, terwijl de producenten van vlees-
kippen steeds grotere hoeveelheden be-
stellen. Toch wordt de duurzaamheid van 
het bedrijf aangetast door de moeilijkheid 
om leningen te openen om het fonds te 
verzekeren van alle nodige activiteiten. De 
banken in Mali zijn erg terughoudend.
“Ondanks al deze hindernissen ben ik er 

klaar voor om de piste van de sojateelt te 
volgen, en zelfs te investeren in apparatuur 
om naar olie te boren en nieuwe veekoek te 
maken voor de dieren. Ik zal eveneens voor 
meel zorgen zodat de kinderen in het noor-
den van het land niet verhongeren. Maar 
hiervoor heb ik middelen nodig”, benadrukt 
Yacouba Sangare nogmaals. Hij doet hierbij 
een oproep aan beleggingspartners van 
over heel de wereld.

Tekst en foto’s: Marc de Neuville
Artikel verschenen in “Le Sillon Belge”

24 25

br
on

 : C
om

pa
gn

ie
 M

al
ie

nn
e 

po
ur

 le
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
u 

Te
xt

ile

Katoenteelt in Mali in 
cijfers
Er zijn ongeveer 
170.000  katoenbedrijven 
in Mali.

3,5 miljoen Malinezen (van de 14 
miljoen) leven van de katoenindustrie)

Katoenproductie

Mali exporteert 98%  
van haar nationale productie.

Katoenprijs

2005 : 210 francs cfa/kg
2008 : 160 francs cfa/kg
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Christiane Collinet is melkveehoud-
ster. Ze heeft twee kinderen en beheert 
samen met haar man een bedrijf met 
blauw-witte vlees- en melkkoeien in 
La Roche, in de provincie Luxemburg. 
Ze werkt twee dagen per week buiten 
en is provinciaal voorzitster van de 
Waalse boerinnenbond. 

“De week in Mali met Dierenartsen Zonder 
Grenzen is heel erg verrijkend geweest! Ik 
heb heel gastvrije en hartelijke mensen 
ontmoet. Ook al bezitten ze niet veel, ze 
hebben ons toch veel gegeven! Leven in 
een peul-dorpje is een buitengewone er-
varing. De bewoners van het dorp deelden 
hun huis en maaltijden met ons. We moch-
ten ook deelnemen aan hun dagelijkse ac-
tiviteiten, zelfs het melken. Ik ben heel blij 
dat ik de kans heb gehad om met Dieren-
artsen Zonder Grenzen mee te gaan. De 
ngo levert echt fantastisch werk. Ze levert 
de bevolking geen financiële bijstand, maar 
ondersteunt ze wel om kleine bedrijven op 
te richten waarvoor weinig kapitaal nodig 
is, zoals kleine melkerijen of zeepfabrieken.
Eén van de doelstellingen van Dierenartsen 
Zonder Grenzen is om de plaatselijke die-
renartsen te steunen, door de veehouders 
bewust te maken van het belang om hun 
dieren te laten vaccineren en gezonde die-
renvoeding te geven.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd 
heeft Benoît al tien jaar een kaas-
bedrijf in de Ardennen. Na zijn stu-
dies als industrieel en landbouw-
ingenieur, kwam hij al snel op het 
idee om een agro-voedingsbedrijf 
op te richten waarin kwaliteit en 
respect voor producten samen-
gaan. 

“In de huidige agro-voedingsindustrie 
zijn er veel obstakels die het moeilijk 
maken om een artisanaal bedrijf op te 
starten. Nadat ik het vertrouwen ge-
wonnen had en een trouw cliënteel had 
vergaard, kon ik op de boerderij een 
verkooppunt aan mijn zuivelbedrijf kop-
pelen.”
Aanvankelijk verkocht Benoît een aantal 
producten met rauwe melk, tegenwoor-
dig bezit hij een gamma van tientallen 
kaasoorten. “Wanneer ik de verkoop van 
Europese consumptiegoederen tijdens 

de eindejaarsfeesten bekijk, wordt het 
contrast met het leven de inwoners in 
Mali wel heel groot. Hun gastvrijheid en 
welwillendheid waren van een onverge-
telijke, menselijke warmte. De ontmoe-
ting met de Malinezen zal voor mij een 
unieke ervaring blijven. Ik ben er mij im-
mers van bewust geworden dat we de-
zelfde zorgen delen, ondanks de funda-
mentele verschillen tussen de Belgische 
en Malische melkproducties (overpro-
ductie aan de ene kant, maar instabiliteit 
en zelfs schaarste aan de andere kant). 
De bekommernissen om de mensen 
van kwaliteitsproducten te voorzien en 
de moeilijkheden om ze goed te kun-
nen verspreiden in de verschillende dis-
tributiecentra kan bij ons ongetwijfeld 
ook een probleem worden.

Ik stelde vast dat melk en melkproduc-
ten van elementair belang zijn in de ba-
sisvoeding van het land.
Terwijl ik de keuze had om een beroep 
als kaasboer uit te oefenen, werkt de 
peul uit noodzaak in de melkproductie. 
Dit is echter ook een traditie, die jammer 
genoeg in ons land aan het verdwijnen 
is. Het werk van Dierenartsen Zonder 
Grenzen in Mali kwam bij mij over als 
een ondersteuning van de lokale plaat-
selijke initiatieven, met respect voor de 
plaatstelijke gewoontes en tradities.
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Ontmoeting met
melkveehoudster
christiane collinet (49)

Ontmoeting met
kaasmaker
Benoît Robert (36)

“Dierenartsen Zonder Grenzen levert 

de bevolking geen f ianciële bijstand, 

maar ondersteunt ze om 

kleine bedrijven op te richten” 

“Ondanks de fundamentele 

 verschillen, hebben we 

dezelfde zorgen”
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Dankwoord
We willen vooral de ngo ICD en het team 
van Dierenartsen Zonder Grenzen in Mali 
bedanken voor de goede ontvangst. We 
willen ook Landbouwleven/Le Sillon Belge 
bedanken en het rtbf-programma La Clef 
des Champs, voor hun getuigenissen, hun 
engagement en journalistiieke publicaties. 
Ten slotte willen we de provincie Luxemburg 
en de europese Unie bedanken voor hun 
financiële steun.

Deze inleefreis en publicatie werden mogelijk gemaakt dankzij het ontwikkelingseducatieproject van Dierenartsen 
Zonder Grenzen België, ondersteund door de europese Unie. Christiane Collinet en Benoît Robert werden begeleid door 
Denis Ripoche en Florence Burette van Dierenartsen Zonder Grenzen. Ze werden ook vergezeld door Marc Deneuville, 
redacteur van het wekelijkse landbouwmagazine Lanbouwleven/Le Sillon Belge en ook door een filmploeg van het rtbf-
programma La Clef des Champs, samengesteld door Véronique Darimont, Philippe Dehaleux en eric Counson.

Dit document werd verwezenlijkt met financiële hulp van de europese Unie.
De inhoud van dit document valt onder de verantwoordelijkheid van Dierenartsen Zonder Grenzen België en mag in 

geen geval beschouwd worden als een afspiegeling van de mening van de europese Unie.

Verantwoordelijke uitgever: Joep Van Mierlo, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

Besluit
Wanneer je de melkroute in Mali aflegt, kom 
je terecht in een realiteit die tegelijk verschil-
lend is dan de onze, maar toch bekend. Zo 
kan je zien dat het lot van de Belgische en 
Malinese landbouw nauw met elkaar ver-
bonden is.

Samen...
De Belgische melksector ondergaat op-
nieuw een diepe crisis waarin veel produ-
centen bijna wegkwijnen. In Mali lijden de 
melkboeren ook onder de steeds terugke-
rende druk. Sommigen zitten vast door de 
daling van de melkprijzen, maar anderzijds 
moeten ze voortdurend investeren om de 
alsmaar strengere hygiënische normen te 
respecteren. Andere boeren lijden onder 
een heel zwakke productiviteit en een ge-
brek aan een infrastructuur, waardoor de 
melk moeilijk opgehaald kan worden. Ook 
de verwerking en de commercialisering van 
hun producten verlopen moeizaam. Maar 
ondanks het verschil in natuurlijke context 
en klimaat, is er eenzelfde constante die in 
beide landen terugkeert: alle melkboeren 
in het noorden en zuiden van onze planeet 
verzorgen hun dieren met dezelfde liefde en 
dragen samen hun steentje bij om de we-
reld te helpen voeden.

... strijden...
In Mali ondersteunt Dierenartsen Zonder 
Grenzen lokale initiatieven om de organi-
satie van de melkhandel te stimuleren. Het 

doel hiervan is de bevolking van Mali de 
mogelijkheid te geven om te kiezen. Kiezen 
voor een model dat aangepast wordt aan 
hun omgeving en cultuur, kiezen om de 
plaatselijke melk of de geïmporteerde melk 
te kopen en te verbruiken. Maar op dit 
ogenblik blijft de geïmporteerde melk eerst 
en vooral het middel om aan de basisbe-
hoeften van elke mens te voldoen.

... voor een 
gemeenschappelijk doel
Voedselsoevereiniteit betekent landen of 
volkeren in staat stellen om aan hun eigen, 
interne behoeften te voldoen door hun 
productiecapaciteit te versterken zonder 
dat andere landen hen het hoofd bieden. 
Zowel in Mali als in België is het hoog tijd 
om de prioriteit te stellen bij de plaatselijke 
productie en gezinslandbouw en andere 
boeren aan te moedigen. 
Een avontuur loopt ten einde. Een reis vol 
ongelooflijke ontmoetingen, veel hoop en 
koffers vol vragen. De tocht gaat verder.

Om meer te weten over de projecten van 
Dierenartsen Zonder Grenzen, surf naar 
www.dierenar tsenzondergrenzen.be
of contacteer ons op  vsf@vsf-belgium.org
Om het project van Dierenartsen Zonder 
Grenzen in Mali te steunen kan u een gift 
doen op rekeningnummer 732-6190064-60, 
met als vermelding “Mali melk”.



Dierenartsen Zonder Grenzen
Paul Deschanellaan 36-38 - 1030 Brussel - België
Tel. : 0032 2 539 09 89 - Fax : 0032 8 539 34 90

vsf@vsf-belgium.org - www.dierenartsenzondergrenzen.be
Rekeningnummer : 732-6190064-60

‘Kossam’ is het woord dat peul-herders 
gebruiken voor melk. 

Het wil zoveel zeggen als ‘het beste wat er bestaat’.


