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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 1995 Dierenartsen Zonder 
Grenzen België opgericht, een of-
ficieel erkende humanitaire organi-
satie. Samen met de minst bedeel-
den 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 van-
daag nog uw bijdrage. Elke gift van 
30 euro of meer is fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummer: 732-6190064-60

PERIODICITEIT: DECEMBER - jaNuaRI - fEBRuaRI
VIERDE uITGaVE

Uitwisselingsreis in Turkana

Redactioneel: Niets is meer waarschijnlijk 
dan het onmogelijke

Interview met Janine Decheneux-Moray, 
Belgische veehoudster

De projecten van DZG in Kenia

Partnership met Royal Canin

Belgische veehoudster ontmoet Turkana- 
nomaden in Kenia 
Reisverslag van een buitengewone missie
In september 2008 nam Janine Decheneux-
Moray (46), landbouwersvrouw uit Theux, deel 
aan een missie naar Kenia, georganiseerd 
door Dierenartsen Zonder Grenzen. Het doel 
van de tocht was Lokorio terug te vinden, een 
Turkana-chef - die haar in 2005 bezocht op 
haar boerderij in België. Lees hier het verslag 
van haar buitengewone, emotionele en soms 
schokkende reis.

In 2005 bezocht Lokorio ons land naar 
aanleiding van het tienjarig bestaan van DZG. 
Hij vertelde aan politici en donoren waarom zijn 
volk nood had aan de hulp van DZG om het 
vee te redden. Ter gelegenheid van dit bezoek 
had Lokorio de melkveeboerderij van  Janine 
en André Decheneux bezocht. Het was leerrijk 
om te vergelijken hoe het veehoudervak in 
twee totaal verschillende werelden uitgeoefend 
werd. Het ene in België, waar een overvloed 
aan water is, en het andere op een plaats 
waar water een zeldzame schat. Janine had 
zich nooit kunnen inbeelden Lokorio terug te 
zullen zien in zijn eigen land, tot op de dag 
dat DZG haar vroeg om op missie te gaan als 
vertegenwoordigster van de landbouwsector en 
te getuigen over het werk van DZG in Afrika. 
Voor Janine, die voordien nooit gevlogen had, 
was het een onthutsende ervaring.

Een harde wereld
Dinsdag 16 september 2008. Na twee vluch-
ten, een lange rit met een 4X4 en een overnach-
ting in een tent, komen Janine en het DZG-team 
aan in Lodwar. Het lokaal kantoor van DZG is 

omringd met een afsluiting en ligt op een kleine 
heuvel. Na kennismaking met de lokale ploeg 
van DZG, rijden de reizigers verder naar het zui-
den. Er lijkt geen einde te komen aan de reis. 
Vanaf het moment dat ze zon opkomt, om tegen 
de middag haar hoogtepunt te bereiken, is de 
warmte ondraaglijk. Geiten dolen rond, af en 
toe zien we kinderen en hutten. In deze onher-
bergzame omgeving leven er nochtans mensen. 
Ze volgen hun kudde op zoek naar sporen van 
groen, maar het is een hopeloze zoektocht. 
In deze woestijn van rotsen en lava, onder een 
immer blauwe hemel en een brandende zon, is 
het moeilijk om mensen te vinden. Ze begraven 
zich in de plooien van de heuvels, bouwen hut-
ten in de holten van de dalen, verborgen door 
acacia’s met snijdende doornen. Na uren rijden 
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U kan de folder gebruiken die u ontving bij de laatste DZG-Nieuwsbrief OF u kan Bernard Van 
den Abeele contacteren: (b.vandenabeele@vsf-belgium.org, 02.539.09.89)

Vergeet niet dat de opbrengst van deze campagne integraal aan Dierenartsen Zonder 
Grenzen overgemaakt wordt ten voordele van de projecten in Afrika.
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Niets is minder waarschijnlijk dan het onmogelijke
Enkele maanden geleden zei mijn moeder me: « Er gaat iets gebeuren met de euro in België. » 
« Maar nee,» antwoordde ik. « Je weet even goed als ik dat België beschermd is door de 
euro. Er zou al iets moeten gebeuren in de hele eurozone en dat is onmogelijk! »  

Ons gesprek deed me denken aan een zin die ik ooit las in 
een managementkantoor: « Niets is minder waarschijnlijk dan 
het onmogelijke ». Ik herinner me de naam van de auteur niet 
meer, maar wel dat ik de zin niet begreep. Sinds de financiële 
storm de wereld teistert, blijft die zin door mijn hoofd spoken. 
Vooreerst, mijn moeder had gelijk. Haar intuïtieve en eenvoudige 
oordeel was gebaseerd op het gezond verstand. Vervolgens 
blijkt het onmogelijke dus zeer zeker waarschijnlijk. Het is zelfs 
werkelijkheid geworden en bevestigt hiermee het idee van de 
auteur wiens naam ik vergeten ben.

De volkeren waarmee Dierenartsen Zonder Grenzen werkt,  
leven voortdurend in uiterst onzekere omstandigheden
Meer dan de bevestiging dat mijn moeder gelijk had, wil ik het belang onderlijnen van het 

zogenaamde veiligheidsgevoel in onze maatschappij. Vanaf onze geboorte leven we in een veilige bel. Altijd min of meer groot, min 
of meer aanwezig. We kunnen het ons moeilijk voorstellen in een maatschappij te leven waar zo’n bel niet bestaat. Voor ons is het een 
evidentie dat een leven van noeste arbeid bekroond wordt met een welverdiend pensioen. Dat we zachtjes en in alle veiligheid kunnen 
steunen op ons spaarboekje, waar onze spaarcenten renderen.
De volkeren waarmee DZG werkt, zoals de Turkana in Kenia, zijn veehoudervolkeren die in uiterst onzekere omstandigheden leven. 
Veehouderij is er niet meer of minder een kwestie van overleven is. De veehouders beweren trouwens zelf dat hun vee een « spaarpotje op 
poten » is. Als een kind ziek is, verkoopt men een dier om de medische zorgen te betalen (als die al bestaan), idem voor het schoolgeld, 
de bruidschat, kleding, de aankoop van voedingsmiddelen en het betalen van diverse diensten. Maar wat kan je doen als de kudde ziek 
is ? Hoe kan je standhouden als in één nacht tijd je dorp aangevallen en geplunderd wordt en je hele kudde gestolen wordt? Hoe kan je 
dan het levensminimum garanderen voor de familie? Waar vind je de kracht om door te gaan?

DZG wil met haar acties een antwoord geven op deze vragen! Het is voor deze mensen dat we ons nu bijna 15 jaar inzetten, het is voor 
hen dat we ook de volgende jaren al onze energie willen wijden. Het hele team van DZG en de veehouders in Afrika wensen u een zalig 
kerstfeest en een zeer gelukkig 2009.

Madeleine Onclin | Coördinatrice Oost-Afrika

ReDactIoneel

op hobbelige wegen, komt de groep aan in 
Kopeeto River. Hier ziet Janine hoe een on-
dergrondse waterdam gebouwd wordt tussen 
twee bergen. De dammen bewaren het water 
zonder de mensen die stroomafwaarts leven 
te benadelen. Er wordt een geul gegraven 
in de rots, tot aan de bedding van de rivier, 
op een hoogte van ongeveer 20 meter. Een 
betonnen muur met ballast houdt het water 
tegen. Stroomopwaarts is het land drassig als 
een spons. Alles is droog, rotsachtig en dor 
maar het water is er… onder het zand. In het 
zand. De geiten en dromedarissen kunnen 
zich laven en de bevolking heeft melk.

De overlevingsschool
De ontmoeting met een oude uitgemergelde 
man, droog als de ranken van de acacia, 
leert ons het begrip ondergrondse waterdam 
beter begrijpen. Met een klein signaal roept 
hij drie meisjes en vraagt hij hen te tonen hoe 
ze de geiten en dromedarissen laten drinken. 
Met hun fijne, eeltachtige handjes graven de 
meisjes vervolgens in de grond van zand en 
keien. Op ongeveer vijftien centimeter diepte 

parelt het water, het stijgt op in het putje. Na 
enkele minuten klaart het grijsachtig water op 
en wordt het helder en drinkbaar, voor dieren 
én mensen. Dit water wordt vastgehouden in 
de grond, stroomopwaarts van de stuwdam. 
Vandaag zijn de kinderen in staat om water 
te geven aan de dieren. Ze gaan niet naar 
school. Hun leerschool is de natuur en de 
drang om te overleven. Janine kijkt met open 
ogen, denkt aan haar boerderij en aan de 
10.000 liter water die ze dagelijks nodig 
heeft om de koeien te laven. Ze zou de meis-
jes, die met hun kinderhandjes in de harde 
aarde moeten graven, willen helpen. Harde 
grond. Hard leven. Verschrikkelijke warmte. 
Dodelijke droogheid. 
Maar het is niet enkel het gebrek aan water 
voor problemen zorgt. Een vrouw vertelt over 
haar bezorgdheid:  « De Pokots, een andere 
stam, valt onze mensen voor dag en dauw 
aan. Ze schieten met hun wapens en verdwij-
nen met onze dieren. Doden en gewonden 
laten ze achter. » Janine vraagt waarom ze 
in deze vijandige streek blijven leven. Het 
antwoord is eenvoudig: omdat de weilanden 
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Dankzij de bouw van ondergrondse 

waterdammen heeft de Turkana- 

bevolking toegang tot drinkbaar water 

tijdens het droogteseizoen.



hier zijn, aan de voet van de bergen. En de 
mensen moeten de dieren kunnen laten gra-
zen. Op andere plaatsen is er enkel woestijn 
en is de grond nog droger en harder. De 
Turkana willen verder leven met hun kudde. 
Er is geen sprake van dat ze zouden bede-
len. « Hier eten we nooit alleen. Alles wordt 
gedeeld. Iedereen eet of niemand eet.».

Wafels voor de iedereen  
De volgende dag is het ogenblik gekomen 
waarop Janine Lokorio terug zal zien. De 
geiten lopen voor de wielen van de pick-
up, de acacia’s maken krassen op het koets-
werk, de wielen laten een spoor achter in de 
poederachtige grond. Heel het dorp is in de 
ban van ons bezoek. De vrouwen dansen in 
het levendige licht. Ze dragen hun halssnoe-
ren met nepparels en zware jurken, gemaakt 
van het vel van geiten, koeien of dromedaris-
sen. Janine wordt naar Lokorio geleid, die in 
het volle licht op haar wacht.  Hij begroet 
Janine met een zekere nieuwsgierigheid en 
vertelt over zijn reis naar België. Hij herinnert 
zich de magische reis in de ijzeren vogel. 
Het vliegtuig vloog een hele nacht om hem 
ver van Turkana af te zetten, aan de andere 
kant van de wereld. Sindsdien kijkt hij naar 
elk vliegtuig, mijmerend dat hij ooit in haar 
buik de hemel doorkliefd heeft. 
Janine praat over de wafels die ze gemaakt 
heeft met de lekkere melk van haar koeien 
uit Theux en de ambachtelijke boter van 

het dorp. De zachte wafels die Lokorio zo 
lekker vond. Ze heeft er veertig meegebracht. 
De wafels worden in stukjes gesneden en 
iedereen proeft van deze delicatesse. Het is 
duidelijk dat er duizenden en nog veel meer 
wafels nodig zijn om de honger te stillen 
van de mannen, vrouwen en kinderen die 
verenigd zijn onder de boom in de 
verschroeiende zon. 

Van de ene voedzame plek naar de andere 
Janine kan het niet laten mee te dansen 
met de vrouwen. Ze hebben hun lichaam 
ingesmeerd met rode gedroogde aarde. « 
Het is sterker dan mezelf, ’t is zo plezant! Ze 
zetten graag de bloemetjes buiten, zoals ik 
» lacht Janine. Later vraagt ze zich af of ze 
wel dit wel had mogen zeggen. Amuseren 
ze zich wel, die vrouwen, die zo’n moeilijk 
leven leiden? Elim, de jongste vrouw van 
Lokorio, leidt Janine in de kraal waar ze 
haar uitnodigt een geit te melken. Janine 
glimlacht, ze kent het vak. Ze herinnert 

zich dat Lokorio, toen hij in België was, 
zich verwonderde over het feit dat Janine 
de hoeve had kunnen kopen door melk te 
verkopen. Bij de Turkana wordt de melk 
gebruikt om de mensen te voeden, terwijl 
ze in België verkocht wordt om voedsel en 
allerlei zaken aan te kunnen schaffen. 
De clan van Lokorio reist met haar geiten, 
schapen, dromedarissen, koeien, ezels en 
enkele waakhonden van de ene vruchtbare 
plek naar de andere. In een straal van meer 
dan honderd kilometer volgen ze het minste 
spoor van vegetatie voor hun dieren en zijn 
ze eeuwig op zoek naar water. Maar water 
is zeldzaam, de droogte is er voor altijd. Het 
verwoest de geesten en de lichamen. De 
Turkana leven zoals wij hier duizenden jaren 
geleden, zonder enig materieel comfort. 
Voor hen is de kudde een dagdagelijks 
gegeven, een levenswijze. Zonder hun 
dieren verliezen de Turkana niet enkel de 
basis van hun levensonderhoud, maar ook 
de zin van het leven. 
Om het leven van dit lijdend volk te begrijpen 
moet men, zoals Janine, deze lange reis 
afleggen. Janine heeft die nomadische 
boeren aan de andere kant van de wereld, 
met wie ze haar passie voor het vee deelt, 
leren kennen en waarderen. Nooit zal ze 
nog naar de regen op haar velden van Mont 
kijken zonder te denken aan de Turkana die 
naar de hemel staren in afwachting van een 
vlaag regen.

Janine Decheneux-Moray (46) is veehoud-
ster in het Land van Herve, de melkregio 
van ons land. Ze is gehuwd met André, 
moeder van 2 zonen en houder van 
ongeveer 80 dieren.

Hoe bent u landbouwster geworden?  
«Mijn grootouders en ouders waren 
landbouwers. Mijn oudste broer nam de 
hoeve over; ik zette mijn studies voort en werd 
ambtenaar in Luik. Vervolgens trouwde ik met 
André, een landbouwer. Het vak is erg zwaar. 
Je moet werken op zaterdag en zondag, maar 
daar staat tegenover dat je zelfstandig bent. 
Ik heb mijn zonen kunnen opvoeden. Ik heb 
hen respect voor de natuur kunnen bijbrengen, 
hen geleerd niets op de grond te gooien, 
niets te laten slingeren, de waarden van de 
dingen te respecteren en eerbied te hebben 
voor dieren.»

Hoe ziet jouw dag op de boerderij er uit?  
« Mijn dag begint met het melken, om 6u45. 
In de zomer, melken we op de weide, in 
de winter in de stallen. We hebben een 

aanhangwagen, uitgerust met een reservoir, 
die we aan de tractor hangen. Bij mijn 
ouders melkte ik met de hand. Ik herinner 
me de honden die de kar trokken waarin we 
melkkruiken plaatsten. Ons melksysteem is 
semi-automatisch. We hebben een zestigtal 
melkkoeien. Met de schapen erbij ongeveer 
80 dieren, en daarbij moet je nog het 
pluimvee tellen.» 

Ik veronderstel dat het verschil met de 
veehouders in Turkana enorm is. 
«Gemiddeld, produceren onze koeien 7.000 
liter per dier per jaar. Een koe van mijn hoeve 
geeft meer dan 40 liter per dag; de magere 
geiten van Lokorio daarentegen produceren 
nauwelijks melk. In Turkana zijn de weilanden 
droog en zelden de naam weiland waard. 
Het dagelijks leven is er zo moeilijk dat je het 
je als westerling onmogelijk kunt voorstellen. 
De grote uitdaging is de Turkana-bevolking 
te helpen om zich aan te passen aan de 
problemen die veroorzaakt worden door het 
gebrek aan water, wat bedreigend is voor 
de veestapel.»

Naast het gebrek aan water, werd je ook 
geconfronteerd met het conflict tussen de 
Turkana-stam en die van de Pokots.  
«Helaas wel, ja. De Pokots leven in de 
heuvels en de Turkana in de vlakte. Ze hebben 
conflicten rond de schaarse weilanden en 

als er hongersnood dreigt, wordt het vee 
op gewelddadige wijze gestolen, soms met 
soms doden tot gevolg. Ook voor ons was 
de reis niet risicoloos. Ons voertuig werd 
geëscorteerd door politie die gewapend 
was met machinegeweren. De nomaden 
in Turkana hebben een hard bestaan in 
die verschrikkelijke warmte. Ze leven zoals 
bij ons in het steentijdperk, met als enige 
bagage hun levenswijze en hun cultuur, hun 
contact met de natuur en de elementen. Om 
te kunnen overleven en hun nomadische 
levenswijze verder te kunnen zetten, hebben 
ze een helpende hand nodig. Ik zag met 
eigen ogen dat DZG hiervoor fantastisch 
werk levert.»

« Ik zag met eigen ogen dat 
DZG fantastisch werk levert in 
Turkana »
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Het Turkana-gebied ligt in het noordwesten 
van Kenia. De regio heeft erg te lijden onder 
lange, chronische en frequente droogteperio-
des en conflicten die direct of indirect verband 
houden met de veeteelt. Hierdoor is de voed-
selzekerheid lang niet altijd gewaarborgd. 
Grensoverschrijdende ziektes en de het tekort 
aan water remmen de productie bij het vee 
af. De gebrekkige infrastruc-
tuur en het tekort aan econo-
mische vooruitzichten trekken 
weinig leveranciers van soci-
ale voorzieningen aan, noch 
diergeneeskundigen uit het 
gebied. Er zijn geen veteri-
naire diensten, hoewel die 
absoluut noodzakelijk zijn. 
De commerciële voorzie-
ningen zijn veel te beperkt 
en de gemeenschappen 
beschikken over onvol-
doende technische hulp-
middelen. 

Sinds 1999 heeft DZG meerdere projecten 
lopen in Turkana. De doelstellingen van die 
projecten zijn:  
• De productiviteit van het vee van kwetsbare 

veehouderfamilies verhogen in gebieden met 
dorre en semi-dorre gronden. 

• Meer toegang tot drinkwater bieden in de 
zones met potentie tot weilandcr. 

• De inkomsten voor de veehoudersgemeen-
schappen verhogen door het aantal dieren 
te doen toenemen en de handel te onder-
steunen.

• De conflicten rond natuurlijke rijkdommen be-
perken en vredesinitiatieven ondersteunen.

• Lokale organisaties, instellingen en structuren 
ondersteunen en versterken en samenwer-
kingsverbanden stimuleren.

 

TLDP : Turkana Livestock Development 
Program. 
Met het ontwikkelingsprogramma voor veeteelt 
in Turkana wil DZG het gebrek aan water bestrij-
den. In 300 gehuchten in de districten Turkwel 
en Kerio worden watervoorzieningen gerea-
liseerd, waaronder de bouw van grondwater-
dammen. Meer dan tien veldscholen ondersteu-

nen en adviseren zo’n 350 

gemeenschappen van nomadische herders. 
Meer dan 200 vrouwen leren hun kuddes op-
timaliseren zodat hun dieren betere producten 
voortbrengen. DZG leert dierenverzorgers op 
die de kudde basiszorgen kunnen geven. Vacci-
natiecampagnes moeten weer hoop geven aan 
de bijna 13.000 families die afhankelijk zijn 
van hun dieren om te overleven.

DMI: Drought Mitigation Initiative
De permanente confrontaties tussen de Pokots 
en Turkana maken het leven nog zwaarder dan 
het al is door de droogte. Het DZG-team zorgt 
niet enkel dat de gezondheid van de kudde 
verbetert. Het project DMI leert de nomaden 
hoe ze zichzelf en hun dieren kunnen wapenen 
tegen de droogte. Daarnaast probeert DZG te 
bemiddelen tussen de vijandige stammen.

Dierenartsen Zonder Grenzen in Kenia 
Verbetering van de veestapel voor voedselzeker-
heid van de mensen
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Sinds één jaar steunt Royal Canin Dierenartsen Zonder Grenzen.

Royal Canin ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen voornamelijk via haar elektronische nieuwsbrieven. De 80.000 à 100.000 
mensen worden door de elektronische nieuwsbrieven van het merk geïnformeerd over de ontwikkelingsacties van Dierenartsen 
Zonder Grenzen. Ook door de verspreiding van een videoclip van Dierenartsen Zonder Grenzen op twee Web-TV’s (www.la1.be/
chienetchat en www.vijftv.be/katenhond) steunt Royal Canin onze organisatie. Tot slot is er nog een nieuwe ondersteuningsactie in 
voorbereiding… u zult er meer van vernemen in de volgende DZG-Nieuwsbrief. 

Wilt u meer informatie over Royal Canin ? Surf dan naar de website: www.royalcanin.be

«20 km van Brussel voor DZG»
Er zijn nog plaatsen vrij!

Inschrijvingsperiode verlengd tot 31 
december 2008.

U kunt alleen of in groep deelne-
men. Om u in te schrijven of om 
bijkomende informatie te bekomen, 
contacteer Bernard Van den Abeele, 
b.vandenabeele@vsf-belgium.org, 
02/ 539.09.89

ALLEMAAL SAMEN op de bres 
voor de ontwikkelingsprojecten 
     van DZG !!!


