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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.
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Nieuw vaccinatiepark in Mali 

Website wwww.elevageicietlabas.be 

Edito: red de planeet, 
help de herkauwers

Oost-Vlaanderen steunt 
veevoederbanken in Niger

Gezocht: vrijwilliger voor Rwanda

Lokale partner in Burkina Faso gehuldigd

Zuurkool voor Afrika

Spaarpotactie ten voordele van 
Keniaanse veehouders

Nieuw vaccinatiepark in Mali:
Een toekomstgarantie voor de veehouders 
van Boron

Website www.elevageicietlabas.be 
stimuleert ervaringsuitwisselingen tussen 
België en Rwanda

Dierenartsen Zonder Grenzen is al vele jaren 
actief in de Sahelgebieden van Mali, Burkina 
Faso en Niger. In het noordwesten van Bamako, 
de hoofdstad van Mali, zorgt de bouw van vac-
cinatieparken ervoor dat we de gezondheid van 
de kudde kunnen waarborgen. 

Boron is een gemeente gelegen op meer dan 
200 kilometer van Bamako, waar de bewoners 
zich al van oudsher aan de veeteelt wijden. Hun 
runderen, schapen en geiten zijn van onschat-
baar belang voor hun levensonderhoud. De die-
ren geven hen vlees en melk, en de verkoop van 
deze producten zorgen voor inkomsten. Om de 
verspreiding van verwoestende epidemieën te 
vermijden, is het noodzakelijk om het grote aan-
tal dieren op een efficiënte manier te vaccineren. 
Daarom ondersteunt Dierenartsen Zonder Gren-
zen sinds twee jaar een veterinair kabinet. Dit 
kabinet waarborgt de vaccinaties van de lokale 
veestapel (21.000 inentingen tegen een besmet-
telijke longziekte bij runderen, 9.500 inentingen 
tegen pasteurellose en 15.000 inentingen te-

gen schapenpest), voor algemene zorgen (zo’n 
1000 interventies per jaar) en de verkoop van 
kwaliteitsvolle veterinaire producten. Bovendien 
voorziet het kabinet een veterinaire hulpdienst in 
de buurt van de veemarkten en organiseert ze 
verschillende opleidingen en bewustmakingsac-
ties voor veehouders.
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Ontdek hoe veeteelt en diergeneeskunde be-
oefend worden in Rwanda, via de website 
www.elevageicietlabas.be. Met deze site wil 
Dierenartsen Zonder Grenzen een discussie-
platform creëren voor Belgische en Rwandese 
studenten en professionelen die werken rond 
veeteelt en diergeneeskunde. De thema’s die je 
er op terug vindt, zijn traditionele diergenees-
kunde, dierlijke gezondheid, voedselsoevereini-
teit en -zekerheid en de rol van de vrouw binnen 
de veeteelt. De leefwerelden waarin Belgische 

en Rwandese veehouders en -artsen moeten wer-
ken, worden geïllustreerd met foto’s en video’s 
van op het terrein. Via een discussieforum kunnen 
studenten communiceren met hun ‘collega’s’ aan 
de andere kant van de aardbol. De site werd 
ontworpen in samenwerking met IMBARAGA, 
onze lokale partner in Rwanda, en de Vereni-
ging van veehouders- en landbouwersgroeperin-
gen (FUGEA). Voorlopig bestaat de site enkel in 
het Frans, naar het einde van het jaar is hij ook 
in het Nederlands beschikbaar.



Red de planeet, help de herkauwers! 
Naar analogie met het weinig subtiele gezegde „red de boom, dood de 
bever“, zou je na lezing van het verslag ̀ De schaduwzijde van veeteelt’ 
van de Voedsel- en Lanbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 
kunnen stellen: “Red de planeet, dood de koe!”. Dierenartsen Zonder 
Grenzen interpreteert de tekst echter op een andere manier, en kiest 
voor de slogan “Red de planeet, help de herkauwers“.   

Ongetwijfeld heeft veeteelt een belangrijk 
aandeel in de lucht- en watervervuiling en 
de klimatologische veranderingen.   
Het verslag van de FAO somt de verschillende gevolgen van veeteelt op ons 
klimaat op, en het lijstje is niet min: bodemverschraling, ontbossing, mestoverschotten, het 
vervoer van dieren… Het is duidelijk dat al deze menselijke activiteiten een niet onbelangrijk 
mondiaal effect hebben op de productie van broeikasgassen. Bij dit alles mag men echter 
niet de sociale rol vergeten die veeteelt zowel bij ons als in het Zuiden speelt. Voor miljoenen 
Afrikaanse families zijn koeien, geiten en schapen onmisbaar in de bestrijding van armoede 
en honger. En wanneer we spreken over de bijdrage van veeteelt aan de opwarming van 
de aarde, moeten we duidelijk stellen dat er verschillende vormen van veehouderij bestaan. 
Want al deze modellen kennen elk een heel ander niveau van methaanuitstoot, gebruik 
van fossiele brandstoffen, ontbossing, carboncyclus en landgebruik. De milieu-impact van de 
geïndustrialiseerde en die van kleinschalige, familiale landbouw verschilt enorm. Veeteelt moet 
vooral afgebouwd worden in het rijke Westen, waar overconsumptie de regel is.

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft ervoor gekozen om zich in te zetten voor de 
boerenlandbouw, omdat ze een oplossing biedt tegen honger en armoede. En ook tegen de 
klimatologische problemen waarmee we te kampen hebben. Onder kleinschalige landbouw 
verstaan we:
• Kleinschalige exploitatie. Liever verschillende kleine boerderijen dan één hele grote.
• De waarde van het familiebedrijf.
• Gediversifieerde productiesystemen die kwaliteitsvolle voedingsmiddelen produceren.
• Een vee/voedselproductie die autonoom werkt en een zo klein mogelijke impact heeft op 

het milieu.

Kortom: de huidige voedselproductieketens moeten zowel in het Noorden als het Zuiden meer 
aandacht besteden aan de familiale low-input landbouw, om zo de kloof tussen arm en rijk te 
dichten en intensieve veeteelt te verminderen.

Madeleine Onclin | coördinator van de projecten in Oost-Afrika

ReDactIoneel

Houten parken hebben impact op het milieu
Ondanks de omvang van de veterinaire acti-
viteiten in de zone, beschikt Boron niet over 
aangepaste vaccinatieparken. Meestal bou-
wen de veehouders tijdelijke parken met plan-
ken of boomstammen, wat milieugevolgen 
heeft voor het al erg dorre gebied.  Deze par-
ken zijn absoluut niet duurzaam en  maken het 
niet altijd mogelijk om op een juiste manier te 
werk te gaan. In veel gevallen worden de die-
ren in een grote omheining gestoken zonder 
smalle ingang, waardoor de dierenartsen en 
hun assistenten elk dier apart moeten vangen 
en kalmeren.  Een werk van lange duur, en 
bovendien moeilijk en gevaarlijk voor de men-
sen die de inentingen moeten zetten.

50.000 vaccinaties per jaar
Op vraag van de veehouderscomités en de 
verantwoordelijken van de gemeenten, werd 
beslist om een nieuw en duurzaam vaccina-
tiepark op te richten in Boron. Men verwacht 
dat elk jaar meer dan 50.000 dieren inge-
ent zullen worden. Dankzij dit park wordt de 
gezondheidssituatie van de veestapel verze-
kerd. Voor meer dan duizend veehoudersfa-
milies betekent dit de garantie om in hun ei-
gen levensonderhoud te kunnen voorzien en 
dus een waardig leven te kunnen leiden. 
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PROvINCIE 
OOST-vlaaNDEREN 
ONDERSTEuNT 
PROjECT ROND 
vEEvOEDERBaNkEN 
IN NIGER 

Dank zij de financiële steun van 
de Provincie Oost-vlaanderen 
kunnen Dierenartsen Zonder 
Grenzen en CESaO/PRN, een 
van onze lokale partners in 
Niger, de veeteelt in het gebied 
Dosso een duwtje in de rug ge-
ven. Het ondersteunde project 
bestaat uit drie acties: de bouw 
of restauratie van opslagplaat-
sen voor veevoeder, de aanleg 
van strategische voedselvoor-
raden voor in tijden van droog-
te, en een versterking van de 
vaardigheden van de comités 
die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer van de veevoeder-
banken. Dankzij de steun van 
de provincie Oost-vlaanderen 
zullen honderden families in de 
toekomst meer voedselzeker-
heid hebben tijdens droogte-
periodes.



pRoject

Vetoprox is een particuliere veterinaire 
gezondheidsdienst in Rwanda, die door 
het DZG-project Proxivet Sud Rwanda 
ondersteund wordt. De dienst wordt 
geleid door een dierenarts. Hij staat 
in voor de begeleiding van 14 lokale 
dierenartsassistenten, die een vorming 
kregen op de Agri-Veterinaire School van 
Kabutare. Deze jongens leveren veterinaire 
diensten aan lokale veeboeren en geven hen 
advies rond het beheer van hun kudde.  

Kunstmatige inseminatie 
De lokale runderen in het interventiegebied 
geven niet veel melk. Om de melkproductie 
op te drijven, werkt het project rond 
genetische verbetering van de koeien, door 
middel van kunstmatige inseminatie. Tijdens 
deze praktijken komen vaak problemen 
voor waarbij het noodzakelijk is om een 
keizersnede toe te passen. Daarnaast worden 
niet alle inseminaties bevrucht en gebeuren er 
geregeld embryonale sterftes en abortussen.
Het rijkere cliënteel doet bovendien ook 

beroep op de diensten van de dierenartsen, 
voor de behandeling van hun huisdieren. Dat 
vraagt van de jonge dierenartsassistenten 
extra chirurgische vaardigheden. In dat 
kader heeft het project dringend nood 
aan een specialist in voortplanting, die de 
lokale dierenartsassistenten kan helpen om 
hun vaardigheden m.b.t. chirurgische en 
obstetrische ingrepen te verbeteren.

Onderwerp van de vorming
De vorming van de technische 
dierenartsen zal zich focussen op 
de meest courante chirurgische en 
obstetrische ingrepen, waaronder 

keizersneden en inseminaties. Het project 
Proxivet Sud Rwanda bevindt zich in de 
stad Butare, zo’n 120 km van de hoofdstad 
Kigali. De vorming zou  in juni 2009 moeten 
starten en zal minstens twee maanden en 
maximum drie maanden in beslag nemen. De 
praktijklessen gebeuren op het terrein, telkens 
op concrete gevallen. 
De vrijwillige dierenarts moet een 
diergeneeskundige opleiding hebben en 
nog actief zijn. Hij heeft veel ervaring met 
chirurgische en obstetrische praktijken bij 
vee en huisdieren. Ervaring in kunstmatige 
inseminatie is een troef.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? 
Surf dan naar  

www.dierenartsenzondergrenzen.be / organisatie / vacatures
Ken je iemand die voor deze missie in aanmerking komt? 

Stuur hem/haar dan zeker de vacature door.

Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt voor haar project 
in Rwanda: een vrijwillige dierenarts om de chirurgische 
vaardigheden van lokale technici te verbeteren
Een missie van 2 tot 3 maanden

Mathieu Arens overleden
Op 17 december 2008 heeft collega Mathieu Arens uit Saint Vith ons 
op zeventigjarige leeftijd verlaten. Mathieu Arens, die bekend stond om 
zijn grote vakkennis, was al vanaf het begin een vurige fan van het 
werk van Dierenartsen Zonder Grenzen. Het hele Dierenartsen Zonder 
Grenzen-team wil haar diepe medeleven betuigen aan de familie Arens. 
Wij zullen Mathieu en zijn sympathie voor ons altijd is onze herinnering 
meedragen.

Documentaire over het 
leven van veehouders in 
Burkina Faso op internet
In oktober 2008, zond het documentaireprogramma Le 
Jardin Extraordinaire (RTBF) een film uit over het leven 
van de herders en dierenartsen in Burkina Faso. Wie 
niet de kans had de mooie documentaire Les Cornes de 
L’Abondance te bekijken op televisie, kan zijn schade 
nu inhalen via de website www.planetesolidaire.be. 
Een aanrader!



Elk jaar zet de regering van Burkina Faso 
individuen of organisaties die een bijdrage 
leveren aan het welzijn van het land, in de 
bloemetjes. 

De Vereniging NODDE NOOTO (A2N), een 
lokale partner van Dierenartsen Zonder Gren-
zen in Burkina Faso, is volgens de staat zo één 
van die organisaties. Haar goede en efficiënte 

werking werd daarom erkend met de graad 
van Ridder van de Orde van Burkina Faso.  

Dierenartsen Zonder Grenzen is erg blij met 
de onderscheiding die A2N te beurt viel. Het 
bevestigt onze strategie om waar mogelijk sa-
men te werken met een lokale partner.  Het zijn 
immers onze lokale partners die de projecten 
verder zetten wanneer Dierenartsen Zonder 
Grenzen het gebied na enkele jaren verlaat.

Dierenartsen zonder Grenzen heeft 2009 goed 
ingezet met de jaarlijkse zuurkoolavond, geor-
ganiseerd door de club Kiwanis uit Durbuy. De 
Club heeft dit jaar, net als bij de vorige edi-
tie, besloten de opbrengsten van het souper te 

schenken aan Dierenartsen Zonder Grenzen.  
Het werd een mooie en lekkere avond waarop 
tal van collega’s uit de dierenartsenwereld pre-
sent waren. Bedankt aan iedereen!

Lokale partner in Burkina Faso 
erkend door de Staat

Zuurkool voor Afrika

Spaarpotactie voor Belgische dierenartsen 
Help ons uw cliënteel te sensibiliseren
Rob Vigoureux is dierenarts in het Vlaams-Brabantse Herent. Hij is een hevige supporter van Dierenartsen Zonder Grenzen, 
en maakt dat ook graag duidelijk aan de klanten die zijn praktijk bezoeken met hun huisdier. Rob neemt deel aan de DZG-
spaarpotactie, die vorig jaar van start ging in samenwerking met Eukanuba. Hij zette maar liefst drie DZG-spaarvarkens in zijn 
kabinet “Twee spaarvarkens voor in de consultatieruimtes, en eentje voor aan de balie”, lacht hij. “Zo kunnen de klanten er niet 
naast kijken. En mijn tactiek werpt zijn vruchten af. Klanten vragen me vaak wat Dierenartsen Zonder Grenzen precies doet, en 
dan geef ik hen een woordje uitleg over jullie acties. Meestal zijn ze snel overtuigd en steken ze hun wisselgeld in een van de  
spaarpotten. Soms zelfs biljetten. Onlangs maakte ik mijn spaarpotten nog eens leeg, en er zat een biljet van 20 euro in!”  

Oproep aan de deelnemers van de spaarpotactie
Hebt u vorig jaar een spaarpot aangevraagd, waarvan de opbrengsten gaan naar onze ontwikkelingsprojecten in Kenia? Dank-
zij uw hulp konden we tienduizenden dieren in Kenia vaccineren tegen de pest van kleine herkauwers. Keninaanse veehouders 
en dierengezondheidswerkers kregen bovendien een opleiding om de ziekte op te sporen en aan te pakken. 
Wij zouden u willen vragen om uw spaarpot elke drie maanden leeg te maken en het verzamelde geld over te maken op het 
rekeningnummer van Dierenartsen zonder Grenzen (732-6190064-60) met de vermelding “Spaarpotactie“. U hoeft zeker niet te 
wachten tot u een groot bedrag verzameld heeft.
Wij danken u alvast voor uw medewerking en uw steun. 
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