AFGIFTEKANTOOR: 1060 BRUSSEL 6

DZG Nieuwsbrief

N°49

PERIODICITEIT: SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
DERDE UITGAVE

IN H OUD

Onze projecten op de televisie
Edito: Een waarheid als een koe:
de wereld draait door…
Nieuwe directeur DZG
Belgische veehouders voor inleefreis
naar Mali
Educatief lessenpakket over veeteelt in
Afrika
Gezocht: teams voor de 20 km door
Brussel

DZG op de tv!
De projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen
wekken heel wat interesse op bij de tv-makers.
De afgelopen maanden kregen we twee tvploegen op bezoek. Jongerenzender Ketnet trok
naar Niger om het leven van de veehouders en
dierenartsen in Afrika vast te leggen. De Waalse
zender RTBF deed hetzelfde in Burkina Faso, voor
het tv-monument ‘Le Jardin Extraordinaire’.

Van 4 oktober tot 8 november: Actie Ketnet
Koeiendag
Op zaterdag 8 november zendt Ketnet de grote liveshow Ketnet Koeiendag uit. Die dag zal helemaal in
het teken van de koe staan, met verschillende reportages over het leven van de veehouders in Niger.

“We filmden dezelfde onderwerpen
zowel in België als in Niger. Wat een
verschil!” Isabel Junius, producer Ketnet

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

“Met de Ketnet Koeiendag willen we het belang
van de koe in de verf zetten, zowel bij ons
als in Afrika”, vertelt Isabel Junius, producer bij
Ketnet. “We stuurden wrapster Kristien Maes en de
twaalfjarige Yona naar Niger, waar ze een week
tussen de veehouders en de nomaden verbleven.
Resultaat: een tiental reportages over het dagelijkse

leven van de herders, over het belang van melk en
over de werking van Dierenartsen Zonder Grenzen.
Voor elk onderwerp dat we in Afrika draaiden,
maakten Kristien en Yona een soortgelijke reportage in België. Zo gingen we op bezoek bij een
industriële melkfabriek en trokken we er een dag op uit
met een Belgische veearts. Het verschil met Afrika was
énorm! Op 4 oktober - dan is het Werelddierendag lanceren we onze Ketnet Koeiendagactie. Vanaf
dan zenden we elke week een reportage uit in
het jeugdjournaal ‘Karrewiet’. Op onze website
www.ketnet.be kun je alle reportages uit Niger
bekijken, roepen we de kinderen op tot actie en
kunnen de bezoekers leuke spelletjes spelen die
gelinkt zijn aan de actie. Het wordt supertof!”
Ketnet Koeiendag: De campagne start op zaterdag 4 oktober. De liveshow wordt uitgezonden op
zaterdag 8 november.
Lees verder op pagina 4
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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 ontwikkelingslanden. 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

Nieuwe directeur voor Dierenartsen Zonder Grenzen
Op 1 september mocht Dierenartsen Zonder Grenzen haar nieuwe directeur verwelkomen.
Johan De Ceuster (48) neemt de dagelijkse leiding over van Madeleine Onclin.
Madeleine, die in 1994 mee aan de oprichting van DZG stond, verlaat ons gelukkig
niet. Zij leidt vanaf nu de projecten in Engelstalig Afrika in goede banen.

meer is fiscaal aftrekbaar.
Rekeningnummer 732-6190064-60

Lees op pagina 3 de interviews met Madeleine Onclin en Johan De Ceuster
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ED ITORIAAL

We zijn een beetje sip bij DZG. Na dertien jaar verlaat Els Bedert, onze
allereerste expat in Afrika, de organisatie. Els zal vanaf oktober de
Europese diergeneeskundige regelgeving aan de kandidaat-lidstaten
en buurlanden van de Europese Unie ondersteunen. Triest, maar ook
wel trots, laten we haar voor de laatste keer het editoriaal schrijven.

Een waarheid als een koe:
de wereld draait door…
DZG NODIGT TWEE
BELGISCHE VEEHOUDERS
UIT VOOR EEN INLEEFREIS
NAAR MALI
Van 7 tot 14 december nodigt
DZG twee veehouders uit voor
een inleefreis naar Mali.
Bent u een veehouder of bent
u actief in de melkproductie of -verwerking? Spreekt
u vloeiend Frans en wilt u
graag met eigen ogen zien
hoe de melkketen in Mali
georganiseerd wordt? Neem
dan zo snel mogelijk contact op met Florence Burette:
f.burette@vsf-belgium.org of
02 539 09 89.
Tijdens de reis wordt u ondergedompeld in het leven van een
Peul-familie (semi-nomadische
veehouders), kunt u gesprekken
voeren met lokale veehouders
en kaasboeren, bezoekt u een
mini-zuivelfabriek… Kortom: een
onvergetelijke ervaring.

Ik had het geluk om mee aan de wieg van DZG te staan, om het eerste project in Zuid-Soedan
op te starten en het regionale kantoor in Kenia te leiden. Sinds ons eerste project is DZG
geëvolueerd tot een organisatie waar men zowel in Oost- en West-Afrika als in België niet
meer omheen kan wanneer het gaat over veehouders, nomaden, diergeneeskunde of tropische
veeteelt. Nochtans was het voor ons in 1995 een echte ontdekkingsreis. DZG vulde toen, net
zoals vandaag trouwens, een gat in de “markt“ op. Wij spitsten ons toe op de veeteelt, een
branche waarmee de meeste ontwikkelingsorganisaties zich maar zijdelings bezighielden. Het
blijft een waarheid als een koe: voor 700 miljoen mensen staat of valt hun levenskwaliteit met de
gezondheid van hun dieren. Onlangs werd dat weer brandend actueel, met de internationale
voedselcrisis als gevolg van mislukte oogsten, de vraag naar biobrandstoffen en verhoogde
voedselvraag vanuit onder andere China. Voldoende en gezonde voeding is en blijft de basisvoorwaarde waarop alle verdere ontwikkeling steunt.
DZG heeft het in haar korte bestaan niet altijd makkelijk gehad. Verschillende jaren werd het
budget voor de landbouwsector teruggedraaid en in sommige landen heerste grote onveiligheid. Maar ik hoef enkel te denken aan de uitroeiing van de runderpest in Soedan, een immens
succes waarop DZG apetrots mag zijn, om te beseffen dat we ondanks alle moeilijkheden
hele mooie dingen verwezenlijkt hebben. De meest recente ontwikkelingen bevestigen nogmaals onze goede reputatie. DZG is opnieuw leider van een regionaal consortium dat Ethiopië,
Oeganda en Somalië beslaat. Dat programma werkt omtrent belangrijke thema’s zoals klimaatverandering en helpt de lokale bevolking daarop te reageren.
Ik vind het jammer dat ik niet meer tijd op het veld kon doorbrengen, maar weet dat DZG daar
uitermate competente mensen heeft, die zich in erg moeilijke omstandigheden blijven inzetten.
Ik geef mijn post met veel plezier door aan Madeleine en heet onze nieuwe directeur Johan
hartelijk welkom. Helaas heb ik maar een paar weken met hem mogen samenwerken, maar ik
ben er zeker van dat hij DZG naar nieuwe hoogten zal stuwen.
Els Bedert | Projectverantwoordelijke Oost-Afrika

ONDERWIJS

EDUCATIEF LESSENPAKKET VOOR LAGERE SCHOOL OVER VEETEELT IN AFRIKA
Bij de start van het nieuwe schooljaar maken we graag nog eens reclame voor ons
lessenpakket “Als de kudde sterft, sterft het dorp” voor leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar. Het pakket bestaat uit twee voorbereidende lessen, een gezelschapsspel, drie
verwerkingslessen en een tentoonstelling. Tijdens het spel komen leerlingen aan de
hand van brieven, voorwerpen en infofiches meer te weten over Afrika, veeteelt en het
werk van Dierenartsen Zonder Grenzen.
Heb je kinderen? DZG leent het spelpakket graag uit aan hun school.
Je vindt alle praktische info over het uitleensysteem op
www.dierenartsenzondergrenzen.be

OR GAN IS ATIE

Nieuwe directeur voor DZG

GEZOCHT: TEAMS
VOOR DE 20 KM
DOOR BRUSSEL

Het was voor velen schrikken toen Madeleine
Onclin, mede-oprichtster van DZG België,
besliste om een stap terug te zetten en
de fakkel over te dragen aan Johan De
Ceuster. Al wilde dat helemaal niet zeggen
dat ze de organisatie zou verlaten.

“Met de juiste wil kun je bergen
verzetten” Madeleine Onclin
Een directrice die een stap terugzet, dat
moet je ons toch eens uitleggen.
Madeleine: “DZG is sinds de oprichting
heel wat geëvolueerd, en mijn job met de
jaren noodgedwongen ook. Hoe groter en
professioneler onze organisatie werd, hoe
minder operationeel en meer beleidsgericht
mijn werk werd. Ik wilde me graag weer
focussen op de ‘corebusiness’ van DZG,
de reden waarom ik er vijftien jaar geleden
mee gestart ben. Ik zal me vanaf nu voornamelijk bezighouden met de coördinatie
van onze programma's in Oost-Afrika. Een
deel van mijn tijd zal ik gebruiken om uit te
zoeken welke rol DZG kan spelen in noodhulp. We zijn een ontwikkelingsorganisatie
die langetermijnoplossingen beoogt, maar
in het veld worden onze teams vaak geconfronteerd met noodsituaties.”
Als je terugkijkt op de voorbije vijftien jaar,
in welke mate is DZG dan geëvolueerd?
“Helemaal in het begin bestond DZG uit
achttien vrijwillige dierenartsen. Ik had één
opbergmap, met daarin enkele tussenbladen voor de projecten, de financiën en
voor de communicatie en fondsenwerving.
Nam ik die map mee, dan had ik alle informatie over DZG in mijn handen. Het was
echt pionierswerk. Veel mensen rieden het
hele idee af en zeiden dat het nooit zou lukken om een succesvolle Belgische organisatie op te richten. We hebben inderdaad
veel moeilijkheden gekend en daarom wil
ik iedereen die ons destijds geholpen heeft
uit de grond van mijn hart bedanken.
Vandaag is DZG veel beter georganiseerd. Wij hebben in al die jaren goede
vertrouwensrelaties opgebouwd met onze
technische en financiële partners en we ontwikkelden procedures die ons verplichten
efficiënt te werken. Niet voor niets stellen
steeds meer organisaties voor om met ons
samen te werken. We worden nu serieus
genomen, en dat was in het begin zeker

niet altijd het geval. We hadden in die tijd
misschien niet veel, maar motivatie des te
meer. Het is een mooi bewijs dat je met de
juiste wil bergen kunt verzetten.”
Op welke verwezenlijkingen ben je het
meest trots?
“Op veel dingen, maar misschien nog het
meest op het feit dat we als team voortdurend zijn blijven groeien en ontwikkelen.
Het is een voorrecht te kunnen werken met
zo’n buitengewone ploeg, zowel de collega’s in Brussel als onze mensen op het
terrein. Idem voor de Beheerraad en de
vrijwilligers. Ik ben ook trots, en positief verbaasd eigenlijk, over de omvang die DZG
in vijftien jaar gekregen heeft. In het begin
hoopte ik, in mijn wildste dromen, dat we
ooit een jaaromzet van 50 miljoen frank
zouden behalen, zo’n 1,25 miljoen euro.
Momenteel overschrijdt onze gemiddelde
jaaromzet 9 miljoen euro! Dankzij die
middelen kunnen we honderden miljoenen
mensen helpen.”
Wat wens je Johan De Ceuster, onze
nieuwe directeur, toe?
“Ik hoop dat hij snel zijn draai vindt in zijn
werk en binnen het team. Ik wens hem een
fijne vertrouwensrelatie met de Beheerraad,
en hopelijk wordt hij even goed ondersteund door hen als ik altijd geweest ben.
Ik verzeker Johan dat ik er altijd voor hem
zal zijn als hij me nodig heeft en dat ik niet
als een boze schoonmoeder over zijn rug
zal meekijken (lacht). De beste wensen voor
Johan en voor de toekomst van DZG!”
Lees verder op pagina 4

}

(31 MEI 2009)
Elk jaar doorkruisen honderden hardlopers onze hoofdstad tijdens de loopwedstrijd
’20 kilometer door Brussel’.
Velen onder hen lopen voor
een goed doel. DZG is op
zoek naar lopers en sympathisanten die een uitdaging
willen aangaan en willen
meehelpen om projecten van
DZG te financieren. Het doel
is om 25 ploegen samen te
stellen van telkens vijf personen, die op hun eigen tempo
lopen. Op voorhand verzamelen zij fondsen voor het
VSF-project van hun keuze.
DZG neemt de deelnamekosten op zich en deelt T-shirts en
petjes van DZG uit. DZG begeleidt hen ook in het zoeken
naar fondsen en organiseert
een slotdrink. Kortom, alles
wordt in het werk gezet om
deze dag in het teken te zetten van solidariteit, feest en
gezelligheid.

VERZAMEL EEN TEAM VAN
LOPERS VANAF NU!
Loop je liever niet mee, dan
kun je toch meedoen door
coach van een team te worden. Contacteer Bernard
(b.vandenabeele@vsf-belgium.org,
02/539 09 89) om je in te schrij-

ven of voor meer informatie.

} Vervolg: Dierenartsen Zonder Grenzen krijgt een nieuwe directeur

Wat zullen je voornaamste activiteiten voor
de komende jaren zijn?
“Ik zal me vooral bezighouden met de
dagelijkse leiding. Dat wil zeggen: de

begeleiding van het personeel, het opvolgen van de projecten en het bestuderen
van het financiële plaatje. Door bepaalde
lijnen uit te zetten zullen we nóg efficiënter
en resultaatgerichter kunnen werken dan
momenteel al het geval is. Aan de job hangt
ook een inhoudelijk aspect vast. DZG zal
zich de komende jaren nog beter moeten
positioneren. Ontwikkelingssamenwerking
ligt geregeld onder vuur, er stellen zich
mondiale vragen omtrent ecologie en de
verhouding tussen landbouw en veeteelt.
Het is belangrijk dat we daar een juiste
positie en visie in vinden.”

Wij ook. Het hele team wenst je in ieder
geval veel succes!

MEDIA

DZG op de tv!

“De
levenswijze
van
deze
rondtrekkende veehouders is in
gevaar” Jean Dewael, regisseur
“De Peul trekken al duizenden jaren rond met
hun kuddes. Alleen was het gebied waarin ze
vroeger rondtrokken nog groen en vruchtbaar.
Door de oprukkende droogtes en verwoestijning moeten de veehouders van vandaag
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Wat sprak je zo aan in deze organisatie?
“Ik was altijd al geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking en voelde me meteen
aangetrokken tot de werking en de missie
van DZG. Dit is een iets kleinschaligere
ngo, maar ze werkt heel professioneel,
heeft een goed imago en bereikt hele mooie
resultaten. Tijdens de selectiegesprekken viel
me meteen op dat DZG heel transparant
is en dat samenwerking en teamgeest hier
hoog in het vaandel gedragen worden.
Daar hou ik wel van.”

} Vervolg van pagina 1

‘Le Jardin Extradordinaire’: het leven van de
Peul in beeld gebracht
Het camerateam van ‘Le Jardin Extraordinaire’
bezocht het DZG-project Zepesa in Burkina
Faso. De documentaire toont de intense relatie
tussen de Peulbevolking en hun dieren, hun
relatie met de natuur en de moeilijkheden
die ze ondervinden door de toenemende
verwoestijning.

C OL OFON

Van ziekenhuizen en rustoorden naar diergeneeskunde in Afrika, het is een hele
overstap!
Johan: “Dat is waar, al blijven veel van de
taken en vaardigheden van een directeur
dezelfde in eender welke branche. Maar ik
verwacht uiteraard nog veel bij te leren van
mijn nieuwe collega’s. Laten we maar beginnen met alle belangrijke diergeneeskundige
termen onder de knie te krijgen (lacht). Ik
heb al heel wat ervaring met fusies, subsidiebeleid en veranderingsmanagement, en
over het leven in Afrika kan ik me wel een
beeld vormen, want ik woonde zelf vier jaar
in Rwanda. Ik kijk er in ieder geval naar
uit om ervaringen uit te wisselen met onze
coöperanten in Afrika.”

“Ik hou van de teamgeest binnen
DZG” Johan De Ceuster
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ADRES

Johan De Ceuster is als directeur niet aan
zijn proefstuk toe. Gediplomeerd in de
Sociologie en de Ziekenhuiswetenschappen
en met opleidingen Economie, Project
Management en Human Resources op zak,
leerde hij het klappen van de zweep in de
gezondheidszorg. Ook Afrika is hem niet
vreemd. Van 2003 tot 2007 werkte Johan
voor de Belgisch Technische Coöperatie in
Rwanda als internationaal ziekenhuismanager in het Centre Hospitalier Universitaire
van de hoofdstad Kigali.

Paul Deschanellaan 36-38
1030 Brussel
T + 32 [0]2 539 09 89
F + 32 [0]2 539 34 90
vsf@vsf-belgium.org
www.dzg-belgium.org

meer dieren houden om dezelfde inkomsten
te hebben. Dierenartsen Zonder Grenzen leert
hen hoe ze met minder dieren toch dezelfde
resultaten kunnen boeken en zorgt dat er diergeneeskundige hulp komt. Die acties zijn echt
nodig, want anders bestaat het gevaar dat de
rondtrekkende veehouders zullen verdwijnen.
Door de verwoestijning zullen ze steeds meer
naar het vruchtbaardere zuiden moeten trekken, waar ze in het vaarwater komen van
andere volkeren. De grote uitdaging van het
Zepesaproject is dat de Peul herders kunnen
blijven in het gebied waar ze altijd gewoond
hebben en dat ze zich kunnen wapenen tegen
de klimatologische veranderingen.”
De documentaire Les cornes de l’abondance
wordt op 19 oktober uitgezonden in het
RTBF 1-programma ‘Le jardin Extraordinaire’.
Op 5 oktober kun je in hetzelfde programma een stukje zien over het Turkanaproject
in Kenia.

