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STEUN DZG!
In de derde wereld is het dier vaak 
de enige bron van gezond voedsel; 
de enige bron van leven. Daarom 
werd in 1989 Dierenartsen Zonder 
Grenzen opgericht. Sinds 1995 is 
DZG een officieel erkende humanitaire  
organisatie. Samen met de minst 
bedeelden ijveren onze dierenartsen 
voor het behoud van de kudde en de 
verbetering van de veeteelt in ontwik-
kelingslanden. Maar zonder uw hulp 
lukt dat niet! Daarom hebben wij uw 
steun hard nodig. Stort vandaag nog 
uw bijdrage. Elke gift van 30 euro of 
meer is fiscaal aftrekbaar. 
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Nieuw! Mobiele tentoonstelling over 
melk in Niger

Rellen in Kenia hebben zware gevolgen 
voor arme veehoudersfamilies 
Sinds de betwiste verkiezingsuitslag van 27 
december 2007 lijdt Kenia onder een explosie 
van geweld. Honderdduizenden mensen sloegen 
noodgedwongen op de vlucht. Onder hen heel 
wat veeboeren die hun veestapel hebben moeten 
achterlaten.

Het kantoor van Dierenartsen Zonder Grenzen is 
al sinds 1995 in Nairobi gevestigd. Onze mede-
werkers ter plekke komen dagelijks in contact 
met de slachtoffers van de rellen. Een van hen 
schreef ons dat mensen levend verbrand worden 
in hun woning en dat huizen van vluchtelingen 
geplunderd en in brand gestoken worden. Veel 
gezinnen moeten naar de hoofdstad Nairobi of 
naar buurland Oeganda vluchten en zien geen 
andere oplossing dan hun dieren achter te laten. 
Herders uit de grensgebieden zoals Noord-West-
Kenia en Noord-Oost-Oeganda hebben geen 
toegang meer tot weilanden, wat tot nog meer 
confl icten leidt.

Voor de kleine boeren heeft dit zowel op korte 
als op lange termijn dramatische gevolgen. De 
veterinaire diensten en de bevoorrading van 
medicijnen functioneren niet meer zoals het hoort, 
dit terwijl de dieren in de rurale gebieden vrij 
rondlopen, zelfs over de landsgrenzen heen. 
Deze situatie maakt het bijna onmogelijk om 
diergeneeskundige hulp te verlenen en de ver-
spreiding van dierziekten te controleren.

Op dit moment hebben de meeste vluchtelingen 
geen toegang meer tot melk. Degenen die niet 
gevlucht zijn, hebben geen middelen om hun 
dieren te verzorgen. Veel winkels zijn gesloten 
en overal duiken prijsstijgingen op, ook bij het 
veevoeder. Tegelijkertijd dalen de prijzen voor 
het vee. De markten zijn opgeschort en veehan-

delaars kopen minder dieren aan omdat er nog 
nauwelijks mogelijkheden zijn om ze verder te 
vermarkten. Voor veel veehouders valt hun enige 
bron van inkomsten weg.

DZG biedt noodhulp aan de getroffen 
veehouders

DZG laat zich als “ontwikkelings”organisatie nor-
maal gezien niet in met korte-termijn-noodhulp 
als er geen mogelijkheid is om daarna duurzame 
ontwikkelingsacties op te starten. Door de uitzon-
derlijke toestand die momenteel in Kenia heerst, 
hebben we toch besloten om fondsen bijeen te 
zoeken om de meest hulpbehoevende gezinnen 
te kunnen steunen. Het ingezamelde geld wordt 
gebruikt om voedsel, geneesmiddelen, kleding en 
dekens aan te kopen en te verdelen onder families 
die uit hun dorpen zijn gevlucht en een schuilplaats 
in Nairobi hebben gezocht. Deze mensen hebben 
enkel meegenomen wat ze konden dragen en 
hebben bijna al hun bezittingen en dieren moeten 
achterlaten. Wanneer de vrede hersteld zal zijn en 
deze mensen naar huis kunnen terugkeren, is de 
kans zeer groot dat hun dieren verdwenen zijn. 

DZG heeft daarom meegewerkt aan een diep-
gaande identifi catiemissie om de noden op korte 
en middellange termijn te bepalen. Op dit moment 
zijn we hard op zoek naar donororganisaties die 
de boeren zullen helpen om hun kuddes weer uit 
te bouwen wanneer de confl icten voorbij zijn. Dit 
is van groot belang om de lokale economie te 
doen heropstarten en het normale leven weer op 
te nemen. Zonder steun bestaat de kans dat veel 
kleine boeren die zich voordien goed uit de slag 
trokken met beperkte middelen, in de armoede 
terecht zullen komen waaruit het maar zeer moeilijk 
te ontsnappen is zonder steun van buitenaf.

Uw hulp is dus nu, maar ook morgen nodig. 

Nu om de vluchtelingen te helpen met levensnoodzakelijke bijstand, nadien om de kleine boeren 
te helpen de draad weer op te pakken en zo snel mogelijk terug zelfredzaam te worden om hun 
gezinnen te kunnen onderhouden.



LUXEMBURGSE 
DIERENARTSEN 
ONDERSTEUNEN 
PROJECT IN BURKINA 
FASO 

Claudy Leperre is voorzitter 
van de AVPL, de Dierenartsen-
vereniging van de Provincie 
Luxemburg. Enkele maanden 
geleden contacteerde hij DZG 
met de vraag op welke manier 
de AVPL kon helpen om projec-
ten te begeleiden. 

Na een presentatie over onze 
acties in het veld heeft de AVPL 
besloten om het project Zepe-
sa, dat werkt rond de verbete-
ring van het ras Zebu Peul in 
Burkina Faso, te ondersteunen. 
Claudy en zijn team hebben 
10.000 euro geschonken aan 
het project en staan nu recht-
streeks in contact met het DZG-
team in Burkina Faso. 

Het is alvast een erg interessant 
initiatief om ervaringen tussen 
het Noorden en het Zuiden uit 
te wisselen. Wordt zeker ver-
volgd!

ZUURKOOL TEN 
VOORDELE VAN 
ONZE PROJECTEN

Christian Massart en de service 
club Kiwanis uit Durbuy hebben 
hun jaarlijkse “zuurkoolavond” 
opgedragen ten voordele van 
Dierenartsen Zonder Grenzen. 
De dynamische ploeg van Ki-
wanis zette zich op 26 januari 
met hart en ziel in om er een 
schitterend maal en een uiterst 
geanimeerde dansavond van 
te maken. Het jaar kon niet be-
ter worden ingezet!

Eind 2007 heeft DZG het “Actieprogramma 2003-2007” voor Rwanda, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Mauritanië en de Comoren afgerond, een programma dat 
grotendeels gefi nancierd werd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(DGOS). Voor de periode 2008-2010 heeft DZG een nieuw activiteitenplan 
moeten voorbereiden, een werk van lange adem. Tijdens onze voorberei-
dingen voerde DGOS namelijk hervormingen door om haar regelgeving te 
vereenvoudigen. Gevolg voor DZG was dat we, voor we ons meerjarenprogramma konden in-
dienen, nog een bijkomende erkenning moesten behalen naast onze erkenning als ngo. Hiervoor 
werden we gescreend door een extern bureau dat op basis van verschillende criteria (fi nanciële 
autonomie, een transparant fi nancieel beheer, capaciteiten inzake voorbereiding, uitvoering en 
doeltreffendheid van onze acties op het terrein) bepaalde of DZG in aanmerking kwam voor ver-
dere fi nanciering. DZG heeft de screening vorig jaar gelukkig met vlag en wimpel afgerond, zodat 
we ons engagement met de veehouders in het Zuiden verder konden uitwerken.  

Appreciatie van de Belgische Staat
Voor we de acties van ons nieuwe driejarenprogramma bepaalden, hebben we een uitgebreide 
dialoog gevoerd met onze doelgroepen, met de lokale partners en de overheid. Het was een 
huzarenstukje, maar we zijn er gelukkig geraakt. Enerzijds hebben we een nieuw programma 
uitgewerkt (7 projecten in 5 landen), anderzijds ontwikkelden we een nieuw strategisch kader om 
onze doelen en strategieën voor de volgende zes jaar op te toetsen. Ons dossier, met als ronkende 
titel  “Programma om de bijdrage van de veeteelt te optimaliseren in de inkomens en het sociale 
leven van agro-veehoudergezinnen” kreeg op de meeste punten een “zeer goed”-beoordeling van 
DGOS. Dit is een duidelijke appreciatie voor ons grondige veldwerk en voor de relevantie van 
onze acties. Het totale budget voor het driejarenplan bedraagt 5,14 miljoen euro. De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking fi nanciert hier 80 procent van, de andere 20 procent moeten we 
halen uit giften van andere donors.  Als na drie jaar blijkt dat minstens de helft van onze doelgroep 
overtuigd is dat veeteelt heeft bijgedragen tot een verhoging van het inkomen en als de menselijke 
ontwikkelingsindex met 5% verhoogd is, dan zijn we in onze opzet geslaagd. 

Nauwere banden tussen projecten in Frans- en Engelstalig Afrika
DZG heeft voor het eerst beslist om naast de Franstalige landen Niger, Mali, Rwanda en Burkina 
Faso ook het Engelstalige Oeganda op te nemen in het DGOS-programma. We verwachten dat 
dit de coherentie tussen onze projecten in Engelstalig en Franstalig Afrika zal verhogen. Het zal 
meer mogelijkheden bieden om informatie en kennis uit te wisselen. Zoals u van DZG gewend 
bent, ligt de klemtoon van onze acties op veeteelt, melk, vermarkting en dierengezondheid. In elke 
regio zal die vanuit een specifi eke invalshoek benaderd worden, afhankelijk van de dringendste 
noden. De acties worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze lokale partners, zoals 
Karkara in Niger, ICD in Mali en Madefo in Oeganda. Het is nu nog wachten tot minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zijn handtekening onder het advies plaatst, en dan 
zijn we vertrokken voor het échte werk. Onze teams in het veld staan in ieder geval te popelen 
om eraan te beginnen! 

Eddy Timmermans | Projectcoördinator Franstalig Afrika

EDITORIAAL

• Naam: Dinka
• Woonplaats: Zuid-Soedan

• De Dinka vormen de grootste 
etnische groep in Zuid-Soedan. 

 Het semi-nomadenvolk leeft in de regio 
rond de Witte Nijl, een 3700 km lange 
rivier die ontspringt uit het Victoriameer en 
via Oeganda binnen stroomt in Soedan. 
Daar gaat ze samen met de Blauwe Nijl 
over in de alombekende Nijl. Tijdens het 
droge seizoen trekken de Dinka rond met 
hun kuddes, in het regenseizoen settelen 
ze zich op een vaste plek om aan 

 landbouw te doen. Het basisvoedsel van de 
Dinka bestaat uit dikke gierstepap, aangevuld 
met melk of groenten.

• De jongens hoeden de geiten 
en schapen, de mannen zijn 
verantwoordelijk voor de runderen. 

 Op tien à vijftien jaar ondergaan de jongens 
een volwassenheidsrite. Vanaf dat moment 
hoeven ze niet langer meer jongenswerk te 
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ZES 
MAANDEN 
IN DE SAHEL

 

FABIENNE HENRI, 
VRIJWILLIGE DIEREN-
ARTS IN BURKINA FASO

Fabienne Henri, studente 
diergeneeskunde aan de uni-
versiteit van Luik,  is net terug 
van haar laatstejaarsstage in 
Oudalan, een provincie in 
het noorden van Burkina Faso 
waar veeteelt een belangrijke 
rol speelt. Voor Fabienne was 
het een ervaring om nooit te 
vergeten. 

 Lees verder op de volgende 
 pagina

doen, zoals melken en mest verzamelen. Eens 
een man mogen ze de kuddes hoeden en het 
kamp helpen verdedigen. Mannen identifi ceren 
zich graag met één bepaalde stier uit de kudde. 
Ze geven het dier een naam, vaak verwijzend 
naar de kleur van de vacht, dansen er rond en 
zingen er voor. Vaak worden de gigantische 
hoorns van deze dieren versierd met doeken of 
andere sierraden.

• De Dinka besteden veel aandacht aan 
persoonlijke verzorging en decoratie. 

 Ze wrijven hun lichaam in met een van boter 
afkomstige olie en snijden motieven in hun huid. 
Sommigen vijlen hun tanden in driehoekjes. 
Mannen bleken hun haar af met koeienurine, 

waardoor het een rode kleur krijgt. Als 
bescherming tegen muggen smeren de Dinka 
zichzelf en hun dieren in met de assen, afkomstig 
van koeienmestvuurtjes. 

• Een van de bekendste Dinka is het 
zwarte topmodel Alek Wek. 

 Zij ontvluchtte Soedan tijdens de burgeroorlog 
en werd in Groot-Brittannië ontdekt als model. 
Alek wil “zwartgevlekte koe” zeggen, een 
betekenis waar het model erg fi er op is.
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Project in Mauritanië 
met succes afgesloten

PROJECT

Enkele maanden geleden is ons project Aprofl im 
in Mauritanië ten einde gelopen. Het project 
ging van start in 2003, met als doel de melkpro-
ductie in het land te verhogen en te verbeteren. 
Na vier jaar trekken onze mensen zich terug 
uit Mauritanië om de fakkel door te geven aan 
de lokale partner, met wie ze al die tijd hebben 
samengewerkt.

Mauritanië: harde omstandigheden voor optimale 
veeteelt. Mauritanië is een droog sahel-land, waar 
veeteelt ongeveer 80% van de landbouwactiviteiten 
inneemt. Ondanks dit hoge cijfer is de opbrengst 
van de veestapel erg zwak. Voornaamste reden 
hiervoor is de middelmatige gezondheid en voe-
ding van de dieren. Omdat de kuddes zich voort-
durend verplaatsen en er te weinig vaccinatiepun-
ten zijn, is het erg moeilijk om de gezondheid van 
de dieren regelmatig op te volgen. Mauritanië mist 
ook een structuur om de bevolking te informeren en 
te sensibiliseren. De melkproductie in het land is 
seizoengebonden: heel hoog in de winter en erg 
laag tijdens de overbruggingsperiode. Er bestaan 
maar weinig mogelijkheden om de melk te verhan-
delen, en de melk die wel verhandeld wordt, levert 
te weinig geld op. De melkindustrie werkt onder 
haar niveau door een gebrek aan inzamelpunten 
en onvoldoende hygiëne. 

Project Aprofl im: de melkproductie in de regio 
verbeteren. Het DZG-project Aprofl im had als 
doel de melkproductie in de regio rond Trarza 
en Brakna te verbeteren. Hiervoor heeft DZG de 
afgelopen jaren meegeholpen om lokale dierenart-
senpraktijken te stimuleren, om de levensstandaard 
van de veehouders te verbeteren, om een vlottere 
toegang te krijgen tot veevoeder en geneesmid-
delen en om de structuur van de lokale partner te 
versterken. Onze lokale partner ter plekke was de 
ngo APLT (Association pour les Producteurs Laitiers 
Transhumants). Aanvankelijk verbond deze organi-
satie zich aan één bepaalde melkerij, maar in de 

loop der jaren heeft ze zich ook opengesteld voor 
alle veehouders en melkproducenten uit de streek. 

Melkproductie ligt 2,7 keer hoger dankzij ons 
project. Met Aprofl im hebben we ongeveer 550 
families bereikt, wat neerkomt op zo’n 5000 
mensen. De effecten op de directe en indirecte 
begunstigden zijn erg merkbaar. Er is een gevoe-
lige verbetering bij de traditionele kweekmethodes, 
de boeren gebruiken betere voeding en ze hebben 
meer toegang tot preventieve en diergeneeskun-
dige zorgen. Dankzij al deze verbeteringen ligt de 
melkproductie nu gemiddeld 2,7 keer hoger dan 
enkele jaren geleden. De veehouders verhandelen 
nu ook meer kleine dieren, waardoor ze meer 
inkomsten hebben.

De mannen hebben een heel pak kennis over de 
veeteelt opgedaan. Nu kunnen ze beter analyseren 
en onderhandelen. Ook de man-vrouw-verhouding 
is opvallend veranderd, nu vrouwen meer weten 
over dierenverzorging en ze zich beter kunnen 
uitdrukken op socio-economisch vlak. Al deze 
veranderingen hebben ertoe geleid dat gezin-
nen nu meer ter plekke blijven. Ze hebben meer 
toegang tot voeding, onderwijs en in iets mindere 
mate geneeskundige zorgen. Deze zwervende 
veehouders zijn onmiskenbaar de “moderne tijden” 
binnen gestapt.



 Vervolg: Zes maanden in de Sahel. Fabienne Henri, vrijwillige dierenarts in Burkina Faso

Mobiele tentoonstelling over melkcontext in Niger

Dankzij het project Ontwikkelingseducatie, medegefinancierd door de Europese Unie, heeft  
DZG een mobiele tentoonstelling kunnen produceren. Ze bestaat uit zes losstaande panelen die 
de huidige melkproductie in de hoofdstad Niamey belichten. De tentoonstelling is ontstaan uit de 
nauwe samenwerking tussen DZG en Karkara, onze lokale partner in Niger.

De foto's en tekeningen zijn gemaakt door 
de nigerese artiest Hamissou Daouda en 
geven een goed beeld van de ingewikkelde 
en paradoxale melksituatie in Niamey. Want 
hoewel de melkconsumptie in Niamey al 
jaren stijgt, de lokale zuivelproductie stijgt 
vreemd genoeg niet mee. 

Niger beschikt over een veestapel die erg 
belangrijk is voor de nationale economie. 
Tegelijkertijd is het een van de armste lan-
den ter wereld, en de lokale melkproductie 
beantwoordt er niet aan de vraag van de 
bevolking. Niger moet massaal melkpoeder 
invoeren die afkomstig is van Europese melk-
overschotten. Er worden weinig invoertaxen 
gehoffen op dit melkpoeder, dat eigenlijk 
gesubsidieerd is door de Europese Unie. 
Gevolg: het melkpoeder wordt op de markt 
van Niamey verkocht tegen een erg lage 
prijs, die nauwelijks in verhouding staat 
met de reële productiekost. De Nigerese 

consument wordt eigenlijk verplicht om dit 
melkpoeder te kopen, hoewel zijn voorkeur 
naar verse melk uitgaat. De lokale melkprodu-
centen moeten de prijs van hun melk verlagen 
om te kunnen concurreren. 

DZG en Karkara hebben besloten hun krach-
ten en kennis te bundelen om de in moei-
lijkheden verkerende melksector in Niger te 
ondersteunen. De tentoonstelling, die zowel 
in België als in Niger verspreid wordt, is een 
sensibiliseringsmiddel. Want als de melkpro-
ducenten meer aandacht besteden aan hygi-
ene, dierlijke gezondheid en dierenvoeding, 
zullen ze tot drie, zelfs vier keer meer melk 
kunnen verkopen. 

De zes tweetalige pannelen kunnen uitgeleend 
worden bij DZG. 
Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Florence Burette, 
02/539 09 89 of f.burette@vsf-belgium.org

Nieuw!

Fabienne: "De mensen van het project Zepesa 
hebben me heel enthousiast ontvangen en ik 
mocht van hen meedraaien in verschillende 
activiteiten. DZG wil met het project Zepesa 
een verbetering van het runderras Zebu Peul 
bereiken, door het genetisch potentieel van de 
dieren te optimaliseren, door de boeren meer 
toegang te verlenen tot voeding en dierlijke ge-
zondheid en door veehoudersgroeperingen te 
steunen. Bijzonder aan het project is het aspect 
“gender”. Hiermee stimuleert men dat vrouwen 
meer betrokken worden bij de verschillende 
activiteiten van het project, uiteraard steeds re-
kening houdend met de traditionele verdeling 
van het werk." 

Wat was jouw rol gedurende deze zes 
maanden? 
Fabienne: "Dankzij mijn tolk Al Hassan heb ik 
een onderzoek kunnen voeren rond het verzor-
gen van schapen en de verwerking van melk 
(twee inkomstenbronnen waar de vrouwen ver-
antwoordelijk voor zijn) om uit te maken welke 
economische en sociale gevolgen ze hebben. 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat vrouwen 

met een betere technische kennis, die bijdra-
gen tot het fi nanciële onderhoud van het gezin 
en die tot een groepering behoren, hun positie 
en hun invloed binnen hun kraal en dorp ver-
beteren. Op dit moment zijn de activiteiten van 
de lokale bevolking niet altijd rendabel, zeker 
op vlak van volksgezondheid. DZG kan hier 
absoluut een belangrijke rol spelen." 

Je verblijf in Afrika was waarschijnlijk een hele 
belevenis? 
Fabienne: "Maanden in de sahel leven, samen 
“to” * eten met de herders, slapen in de hutjes 
van de toeareg en de peul, deelnemen aan 
traditionele huwelijken en leren onderhandelen 
op de lokale manier... Al deze momenten heb-
ben ervoor gezorgd dat ik de cultuur nu veel 
beter begrijp. Ik heb elke dag genoten van de 
vriendelijkheid, de humor en de buitengewone 
gastvrijheid in het dorp. Ik hoop dat ik door 
mijn werk een klein beetje heb kunnen terug-
geven voor alles wat deze mensen mij geleerd 
hebben."

* "To" is het gerecht dat men in de sahel dagelijks 
eet. Het is een voedzame gierstpap die vaak gege-
ten wordt met een plakkerige gombosaus, of met ba-
obabbladeren. Het duurt een tijdje voor je de smaak 
van het gerecht leert appreciëren, maar na enkele 
weken kijk je er zelfs naar uit.
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