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Ergste droogte in jaren in
Kenia: herders moeten noodgedwon-

gen verzwakte dieren slachten
Kenia werd het afgelopen jaar getroffen door
een ernstige droogte. Zo’n 500.0000 inwoners
uit het Turkana-gebied, waarvan 70% nomaden, moeten lijdzaam toezien hoe het gebrek
aan water en voedsel hun kuddes uitputten. Dierenartsen Zonder Grenzen helpt de herders om
zich te wapen tegen het leven in de oprukkende
woestijn. Helaas is het slachten van de zwakste
dieren momenteel de beste oplossing.
Gemiddeld één keer in de tien jaar heeft de hoorn
van Afrika te kampen met langdurige droogtes.
Het laatste decennium gebeurde dit om de twee
of drie jaar. Noord-Kenia moet het al bijna drie
jaar zonder regens stellen. Er is geen water. Dus
ook geen gras voor de dieren. En daardoor niet
genoeg melk de bevolking. Voor de Turkanaherders is de afgelopen droogte de ergste die
ze meemaakten sinds 1969, ook wel bekend als
het jaar waarin zelfs de kamelen stierven. Een
herder die zijn kameel ziet sterven, ziet meteen
zijn hele pensioen wegsmelten.

STEUN DZG!
In Afrika kunnen miljoenen mensen enkel
overleven dankzij hun vee. Het is hun enige
bron van voedsel en inkomsten. Toch is diergeneeskundige hulp is er vaak onbestaande.
En wanneer de kudde sterft, is het hele dorp
in gevaar. Daarom werd in 1989 de internationale organisatie Dierenartsen Zonder
Grenzen opgericht. Sinds 1995 is DZG ook
in België een officieel erkende ngo.
Samen met lokale veehouders bouwen onze
dierenartsen veterinaire netwerken uit in afgelegen gebieden die getroffen worden door
droogte of oorlog. Door het vee te genezen,
gaan we met de lokale bevolking de strijd
aan tegen honger en armoede. Maar zonder
uw hulp lukt dat niet. Blijf ons steunen, want
uw gift maakt wel degelijk een verschil. Giften
van 30 € of meer zijn fiscaal aftrekbaar.
Rekeningnummer: 732-6190064-60

Plattelandsvlucht
In de straten van Lodwar, de grootste stad van
Noord-Kenia, lopen opvalllend veel inwijkelingen rond. Honderden jonge herders, die nooit
iets anders gedaan hebben dan kuddes hoeden,
zagen geen andere uitweg dan naar de stad
te vluchten. “Ik zorg al voor de kudde van mijn
familie sinds ik kan lopen,” vertelt de 30-jarige
Lokou gelaten. “Nu al mijn dieren gestorven

zijn door het tekort aan water en voedsel, zit er
niets anders op dan een toekomst te zoeken in
de stad. Maar het enige wat ik hier kan doen,
is bedelen.”
Dierenartsen Zonder Grenzen helpt in Turkana
mee aan de uitbouw van een noodhulpprogramma, dat gefinancierd wordt door het noodhulpfonds van de Europese Commissie. Het is
gelinkt aan een duurzaam ontwikkelingsproject
dat herdersfamilies uit het grensgebied tussen
Kenia, Somalië, Oeganda en Zuid-Soedan leert
om zich te wapenen tegen de steeds weerkeren-

Zie vervolg pagina 2 u

Fototentoonstelling over Turkana-nomaden in Charleroi
De Belgische journalist-fotograaf Roger Job trok al
vijf keer naar het Turkana-gebied. Hij verloor zijn
hart aan de moedige nomaden, die er al duizenden jaren weten te overleven in zware omstandigheden. Momenteel werkt Roger Job voor het
Fotografiemuseum van Charleroi aan een grote

fototentoonstelling over de Turkana-bevolking. De
expositie is gepland voor het najaar van 2010
en zal ook aandacht besteden aan het werk van
Dierenartsen Zonder Grenzen in Turkana. Wordt
zeker vervolgd!
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de droogtes. Het noodhulpproject kocht bij
herders uit 60 verschillende gemeenschappen 8000 geiten, schapen en 300 koeien
op die door de droogte verzwakt waren. De
dieren werden geslacht en als voedsel verdeeld onder de gezinnen van die gemeenschappen, maar liefst 300.000 mensen.
Op het einde van 2009 waren meer dan
16.000 dieren geslacht.

samenwerken.”
Al kan niet enkel een tekort maar ook een
teveel aan regen voor problemen zorgen.
Herders verwachten dat weldra “El Niño”
over het land zal razen, wat zal leiden tot
overstromingen en aardverschuivingen. Gewassen zullen verloren gaan en dierziektes
zullen zich veel sneller verspreiden. Meer
dan ooit is er nood aan een goed draaiend
veterinair netwerk, dat de inmiddels fel uitgedunde kudde gezond kan houden.

Intelligente noodhulp
Hoewel Dierenartsen Zonder Grenzen er
altijd alles aan doet om kuddes gezond te
houden, is het slachten van zwakke dieren
momenteel het enige antwoord op de nakende hongersnood. De bevolking heeft
voedsel, en bovendien wordt de kudde
strategisch uitgedund, waardoor de sterkste
dieren blijven leven. Dat biedt meer garantie op een sterkere kudde voor de toekomst.
Het kleinere aantal dieren vermindert ook de
druk op het schaarse water en gras.
De kostprijs van het noodhulpproject wordt
bijna integraal in de lokale economie geïnjecteerd. Veehouders kunnen een deel van
hun verzwakte veestapel voor een rechtvaardige prijs verkopen, daar waar hun dieren
anders gewoon zouden sterven en helemaal
niets zouden opleveren. Ook de mannen die
de dieren in de gemeenschappen selecteren
worden betaald voor hun diensten, evenals
de vrouwen die het vlees bewerken, de distribiteurs en de dierenartsassistenten.
Via deze werkwijze blijft de lokale economie draaien, ondanks de crisis. Een totaal
andere aanpak dan die van grootschalige
voedselbedelingen met in het buitenland
aangekocht graan, waarvan het langetermijneffect erg beperkt is en die mensen afhankelijk maakt.

Klimaatchaos in het Zuiden

Vredesonderhandelingen

“De Turkana- en Pokot-herders moeten
niet tegen maar mét elkaar strijden tegen hun gemeenschappelijke vijand:
het gebrek aan water.”

Het gebrek aan water weegt bij
de Turkana, maar het kranige
Kefaz,
volk heeft geleerd met weinig
te leven. “Wij drinken alleen ‘s
morgens en’ s avonds,” vertelt
Lokorio. “Na onze dieren uiteraard.”
De droogte leidt tot steeds meer stammentwisten over de weinige waterpunten en
graaslanden. Honderden Turkana worden
jaarlijks gedood en zien hun vee gestolen
worden tijdens nachtelijke overvallen van de
Pokot-stam. Kefaz werkt voor Dierenartsen
Zonder Grenzen als vredesonderhandelaar.

projectmedewerker in Turkana
“We doen de herders van de Turkana- en
de Pokot-stam inzien dat ze niet tegen elkaar moeten vechten, maar samen moeten
strijden tégen hun gemeenschappelijke
vijand: het gebrek aan water. Hoe? Door
samen met hen afspraken te maken over
wie zijn kuddes op welke plaats mag laten
grazen en drinken. Door de bevolking te
leren hoe ze ondergrondse waterdammen
kunnen bouwen en hoe ze hiervoor kunnen
Zie vervolg pagina 3 u

Oproep
Inzameling spaarpotactie
Bent u dierenarts en doet u mee aan
onze spaarpotactie ? Heel erg bedankt!
Nu kerst en nieuwjaar achter de rug
zijn, zouden we willen vragen om
de inhoud van de spaarpot over te
schrijven op het op het rekeningnummer van Dierenartsen Zonder Grenzen
(732-6190064-60) met als vermelding
Actie Spaarvarken + je naam.
Je hoeft zeker niet te wachten tot een
rond bedrag verzameld is.
Bedankt !

Kidonaki: online kopen
en verkopen voor het
goede doel
Heb je op zolder nog een fiets of een schilderij staan waar je vanaf wil? Sinds kort
kan je die verkopen via de nieuwe Belgische veilingsite www.kidonaki.be. Mensen
die jouw voorwerp kopen, storten dat bedrag rechtstreeks over op de rekening van
Dierenartsen Zonder Grenzen. Jijzelf doet
op die manier een schenking zonder dat je
het saldo van je bankrekening ziet verminderen. Het geld van de producten die verkocht worden ten voordele van Dierenartsen
Zonder Grenzen, gaat naar de bouw van
een nieuw vaccinatiepark in Mali.
Wil je zelf iets kopen of verkopen? Surf dan
naar www.kidonaki.be.

De klimaatsopwarming in Afrika
Terwijl we in het Noorden vooral praten
over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, zijn die gevolgen in Afrika al
erg tastbaar. Miljoenen mensen worden getroffen door toenemende en onvoorspelbare
droogtes, orkanen en overstromingen.
In een eeuw tijd steeg de temperatuur in Afrika gemiddeld met 0,7 graden. Volgens deskundigen zullen de komende 60 à 70 jaar
verschillende plant- en diersoorten uitsterven.
30% van de Afrikaanse kuststeden zouden
overspoeld worden door de stijgende zeespiegel, terwijl in droge gebieden de verwoestijning zou doortrekken. De Afrikaanse
economieën, die grotendeels gebaseerd zijn

op de landbouw, zullen sterk beïnvloed worden, met het verdwijnen van tarwe in dit deel
van de wereld.
De Klimaatstop in Kopenhagen was een cruciaal moment om na te denken over waar
we naartoe willen met onze toekomst op aarde. We moeten héél dringend maatregelen
nemen voor onze eigen toekomst, die van
onze kinderen en kleinkinderen, en die van
alle kwetsbare bevolkingsgroepen overal te
wereld.
Bron: GIEC, IPCC

Documentaire bezoekt veehouders
in Burkina Faso
De klimaatverandering eist in het Zuiden
miljoenen slachtoffers. Landbouwers, veehouders en vissers klagen over dolgedraaide
seizoenen, alles vernietigende stortbuien en
cyclonen, over verschroeiende droogtes en
een gebrek aan zoet water. De Vlaamse regisseur Geert de Belder trok naar naar Burkina Faso, Togo, Ecuador en Bangladesh,
waar hij de lokale bevolking liet getuigen
over de toenemende problemen waarmee
ze sinds enkele jaren te kampen hebben. In
Burkina Faso praatte hij met de veehouders
die tot voor kort door Dierenartsen Zonder
Grenzen ondersteund werden.
De film is te koop via de Wereldmediatheek. Meer informatie over de documentaire en de trailer ervan vind je op
www.klimaatchaos.be

Het hele Dierenartsen Zonder Grenzen-team
wenst u een gezegend 2010 !

“Dankzij Dierenartsen Zonder Grenzen durf
ik aan de toekomst van mijn gezin denken”
Elim (27) leeft in het Keniaanse gebied Turkana. Voor haar en haar familie betekent vee
het verschil tussen leven en dood. Wanneer ze
haar kuddes verliest, raakt ze haar belangrijkste reden van bestaan kwijt.

Enkel wanneer mijn dieren gezond zijn, durf ik

Steun nu een vrouw als Elim in Turkana!
Al tien jaar ondersteunt Dierenartsen Zonder
Grenzen de Turkana-nomaden in hun strijd
tegen het klimaat. Al tien jaar helpen we hen
om zich te wapenen tegen de droogte. Samen met de herdersfamilies zoeken we punten uit om ondergrondse waterdammen aan
te leggen en bouwen we veterinaire netwerken uit in de meest afgelegen gebieden. Herdersvrouwen krijgen verantwoordelijkheden
die ze verdienen, en ontvangen een veel betere prijs voor hun dieren en hun melk. Deze
acties zorgen we ervoor dat herdersfamilies
ondanks de barre tijden toch zelfstandig in
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denken aan de toekomst. Eén waarin we voldoende voedsel hebben en ik misschien zelfs
mijn kinderen naar school zal kunnen sturen.”

Verantwoordelijke uitgever
Johan De Ceuster
Paul Deschanellaan 36-38
1030 Brussel

hun eigen voedsel en inkomsten kunnen voorzien. Dierenartsen Zonder Grenzen had dit
alles nooit kunnen verwezenlijken zonder uw
gulle giften. Waarvoor dan ook onze hartelijke dank!

Kleine bedragen in het Noorden, maken
een wereld van verschil in het Zuiden
We hebben al een verre weg afgelegd in Kenia. Toch is er nog véél werk aan de winkel.
Blijf Dierenartsen Zonder Grenzen steunen
door een overschrijving te doen op ons rekeningnummer 732-6190064-60, met als vermelding “Turkana 0110”, of maak gebruik
van bijgevoegd overschrijvingsformulier.
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adres

Door de steeds langere droogtes worden onze
dieren zwakker en daardoor sneller ziek. Gelukkig leert Dierenartsen Zonder Grenzen ons
hoe we ons hier tegen kunnen wapenen. Mijn
man volgde een opleiding om geitenpest te
signaleren en te behandelen. Ikzelf hielp mee
met de bouw van grondwaterdammen, waar
de dieren van mijn gemeenschap kunnen
drinken.

c ol ofon

“Mijn twee koeien en drie geiten betekenen alles voor mij en mijn gezin. We vermengen hun
melk met graan, drogen hun mest tot brandstof
voor het vuur, en uit hun huiden maken we onze
hutten.

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.dierenartsenzondergrenzen.be
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