
Special Congo

DZG Nieuwsbrief

Steun Hen ! 
Dierenartsen Zonder Grenzen zou zijn werk 
niet kunnen uitvoeren zonder de steun van 
vele gulle gevers. Giften zijn een essentiële 
bron van inkomsten voor onze organisatie. 
uw bijdrage, hoe klein ook, is van enorm 
belang voor onze strijd tegen honger en ar-
moede in Afrika door de veeteelt te verbe-
teren. Dankzij uw steun kunnen we kleinvee 
uitdelen zoals konijnen en geiten, dieren vac-
cineren, veevoederbanken en lokale krediet-
instellingen oprichten, afzetmarkten dichter 
bij de veehouders brengen, waterpunten aan-
leggen voor mens en dier, vrede stimuleren 
tussen rivaliserende gemeenschappen... uw 
steun maakt wel degelijk een verschil. Giften 
van € 40 of meer zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe kunt u helpen?  Doe een gift via 
www.dierenartsenzondergrenzen.be, stort 
op het rekeningnummer Be73 7326 1900 
6460 (CReGBeBB) of vraag een formulier 
voor een permanente opdracht aan.

In het oosten van Congo ligt de Kivustreek. 
Het leger, rebellen en andere gewapende 
milities maken zich al jarenlang schuldig aan 
plunderingen, verkrachtingen en moord. De 
bevolking blijft zwaar getekend en straatarm 
achter, maar probeert onder deze harde om-
standigheden toch een bestaan op te bouwen.

extReme ARmoeDe
In en rond Butembo, in Noord-Kivu, leven ge-
zinnen in erbarmelijke omstandigheden. De 
meesten wonen met 7, 8 of meer kinderen 
in zelfgemaakte lemen hutjes met een strooi-
en dak. Er is geen water, geen elektriciteit. 
De kinderen slapen op de aangestampte aar-
de, op enkele bananenbladeren.

Vele mensen hebben geen werk en dus ook 
geen inkomen. Er is geen geld voor een dokter 
of medicijnen als er iemand ziek is. De school, 
daar kunnen de kinderen alleen maar van dro-
men. Maar het ergste is de honger…

onDeRvoeDinG en SteRfte
Vele gezinnen eten hier amper één ‘maal’ per 
dag: een handvol bonen, een banaan, een zoe-
te aardappel of een bordje maniokpuree. Vlees 
eten ze nauwelijks. Door hun zeer eenzijdige 
voeding raken de kinderen ernstig ondervoed 
en verzwakt. Nochtans moeten zij hard wer-
ken. Water halen, brandhout sprokkelen, op 
het land werken. De hele dag zijn ze in de 
weer, in de hete zon, of verkleumd van de kou, 
want in deze bergachtige streek kan het zeer 
koud zijn. 

De jongste kinderen hebben weinig weerstand 
en worden vaak ziek. Het minste kwaaltje kan 
dodelijk zijn, want medische zorgen zijn onbe-
taalbaar voor hun ouders. De kindersterfte ligt 
dan ook heel hoog.

Onze oplossing voor deze onmenselijke situa-
tie? Konijnen. Inderdaad, het klinkt wat vreemd: 
mensenlevens redden met konijnen. Nochtans 
is dat exact wat Dierenartsen Zonder Gren-
zen met uw steun doet, via het kleinveeproject 
Luvupel.

Hulp vooR De ARmSten 
DeR ARmen
Onze lokale medewerkers selecteren de 
meest kwetsbare gezinnen die voor hulp in 
aanmerking komen. Heel vaak zijn dit alleen-
staande moeders, zoals weduwen of verkrach-
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EEN TOEKOMST... 
MET KONIJNEN



te vrouwen die door hun omgeving zijn 

verstoten. Vaak hebben zij geen vee, 

geen stukje land om voedsel te kweken 

of zelfs geen huis. 

De geselecteerde gezinnen krijgen dan 

elk drie konijnen – twee wijfjes en een 

mannetje – en het nodige materiaal om 

de dieren te huisvesten in hokken met 

een drinkbak. Ze leren hoe ze de dieren 

goed moeten verzorgen zodat ze zich 

in optimale omstandigheden kunnen 

voortplanten. Zo krijgt elk wijfje al gauw 

een nest van gemiddeld acht jongen en 

zijn er meteen zestien konijnen. Vermits 

ze drie keer per jaar jongen krijgen, 

kan elk wijfje gemiddeld 25 jongen per 

jaar werpen. De levenskwaliteit van de 

kwetsbare gezinnen verbetert snel én 

drastisch.

een BeteRe toekomSt

Dankzij uw ‘startkapitaal’ van drie konij-

nen krijgen de kinderen nu regelmatig 

een stukje proteïnerijk vlees, wat hun 

gezondheid enorm ten goede komt. 

Bovendien hebben de gezinnen nu een 

inkomen, omdat ze af en toe ook en-

kele konijnen kunnen verkopen. Er is dus 

geld voor meer gevarieerde voeding en 

medische zorgen. En om de school van 

de kinderen te betalen. Ook een lapje 

grond huren en zaden kopen behoort 

eindelijk tot de mogelijkheden. De mest 

van de konijnen helpt trouwens om de 

oogst te verbeteren! 

enoRm DAnkBAAR

De gezinnen die via het kleinveeproject 

van Dierenartsen Zonder Grenzen ko-

nijnen krijgen, zijn u enorm dankbaar. Zij 

beseffen maar al te goed in welke mate 

uw ‘klein’ geschenk hun leven verandert. 

En ook het leven van andere kwetsbare 

gezinnen. Want dankzij het solidari-

teitsprincipe van het project, geeft elk 

gezin vijf konijnen van de eerste nest-

jes aan twee andere gezinnen in nood. 

Die kunnen de konijnen dan weer laten 

voortplanten en op hun beurt weer vijf 

jongen schenken aan anderen. Op die 

manier heeft uw gift een echt sneeuw-

baleffect!

“Ik ben Joséphine. Ik sta alleen in voor 

de opvang en de verzorging van mijn 

kleindochter en mijn kleinzoon. Dankzij 

de konijnen van Dierenartsen Zonder 

Grenzen kunnen ze naar school gaan. 

Ook kan ik wat extra eten kopen, zoals 

maniok, vis en olie. Met de opbrengst 

van de verkoop van enkele konijnen heb 

ik twee geiten gekocht. Die leveren melk 

voor de kinderen. Vroeger was mijn enige 

inkomen de opbrengst van mijn stukje 

grond. Als de oogst mislukte, had ik he-

lemaal niets! Dankzij de konijnen heb ik 

nu continu een extra bron van voedsel 

en inkomsten. Ik zie nu echt een toe-

komst voor mijn kleinkinderen!”

Joséphine

“Ik ben Kambale. Ik ben 14 jaar. Ik 

ga, net zoals mijn acht broers en 

zussen naar school in de buurt van 

Nyabili. Vroeger konden we niet naar 

school, maar dankzij de konijnen van 

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft 

onze mama net voldoende geld om 

de schoolkosten van ons allemaal te 

betalen. Daar zijn we zo blij mee! 

We verzorgen de dieren heel goed. 

Na school is het onze taak om de 

hokken schoon te maken, te zorgen 

voor fris drinkwater en de dieren te 

eten te geven. Mama gebruikt de 

mest van de konijnen op haar akker. 

De laatste keer verwoestte de regen 

een groot deel van de bonenoogst. 

Maar dankzij de konijnenmest was 

de opbrengst toch beter dan die van 

haar buren! Mama zegt dat ze ook 

volgend trimester de school voor ons 

allemaal zal kunnen betalen, dankzij 

onze konijnen!”

Kambale

De meest kwetsbare gezinnen krijgen elk drie konijnen en de nodige huis-
vesting voor de dieren. Ze zijn dolgelukkig met die steun en weten dat er 

eindelijk betere tijden in aantocht zijn…

De kinderen zijn heel blij te horen dat ze straks weer naar 
school kunnen: met de opbrengst van hun konijnen wordt het 
schoolgeld betaald...

“Ik ben Alfrida. Ik ben weduwe en 

heb zes kinderen: vier meisjes en 

twee jongens. Mijn dochter Kavira is 

15 jaar en zit in het vierde leerjaar. 

Zij kon vroeger niet naar school gaan, 

maar haalt nu de verloren tijd in. Dat 

is volledig te danken aan de konijnen 

die ik kreeg van Dierenartsen Zonder 

Grenzen, waardoor ik eindelijk het 

schoolgeld kan betalen. Daarnaast 

houd ik nog geld over om eten te ko-

pen en om de pacht voor mijn lapje 

grond te betalen. De konijnen heb-

ben echt ons leven verbeterd!”

Alfrida

Vervolg q

Geef een konijn CADeAu 
en Geef een kinD een toekomSt!

Stort nu op rekening nummer

BE73 7326 1900 6460 
(CREGBEBB)

uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
op die manier geeft de Belgische Staat u er 

tot de helft van terug. 

DIErENArTSEN ZONDEr GrENZEN 
Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

Telefoneer of mail naar Sara : 02/539.09.89 
s.vanderhoydonck@vsf-belgium.org
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jA, ik wil meeR infoRmAtie ontvAnGen oveR leGAten, Duo-leGAten, SCHenkinGen

VOOrNAAM NAAM

STrAAT  Nr BUS 

POSTCODE                             GEMEENTE

TEL/GSM

E-MAIL (drukletters)

Invullen, afknippen en terugsturen naar 
Dierenartsen Zonder Grenzen, t.a.v. Myriam Counet, Paul Deschannellaan 36-38, 1030 Brussel
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Het jongetje op de foto heet Agor. “Mijn 
jongen,” vertelt zijn grootvader, “toen ik 
zo oud was als jij, was er een tijd dat alle 
koeien, schijnbaar zonder reden, stierven.” De 
grootvader kon zijn tranen niet bedwingen… 
“Bij het ochtendgloren troffen we ze dood aan. 
Ze stierven met tientallen tegelijk, sommige 
veehouders verloren zelfs hun hele kudde! Er 
was te weinig melk, we hadden honger, mijn 
jongen. Mijn zusje stierf omdat ze zo verzwakt 
was. Jarenlang kwamen er Belgische en 
Afrikaanse dierenartsen om de ziekte te doen 
stoppen. Nu is die vreselijke periode gelukkig 
voorbij, kindje.”

De wereld werd vorig jaar vrijverklaard van 
runderpest, mede dankzij Dierenartsen Zonder 
Grenzen. Maar dat betekent daarom niet dat 
het werk stopt! 

Jaarlijks helpt Dierenartsen Zonder Grenzen, 
dankzij uw steun, 300.000 families om hun 
levensomstandigheden en die van hun dieren 
te verbeteren. In de landen waar wij werken, 
is de helft van de bevolking jonger dan 15 jaar. 
De meeste van deze jongeren zijn geboren 
en getogen op het platteland, als zonen en 
dochters van veehouders en landbouwers. Van 
jongs af aan ravotten ze in het zand, spelen 
ze met de kalveren en geitjes, helpen ze hun 
moeder bij het melken… Ze dromen ervan 

om naar school te gaan, een gezin te stichten 
en van een gezonde kudde en vruchtbare 
grond te leven. U kunt de droom van zo een 
kind helpen waarmaken. 

Wanneer u naar de notaris stapt om uw 
testament op te stellen, kunt u naast uw familie 
en vrienden ook Dierenartsen Zonder Grenzen 
vernoemen. Wij zijn dankbaar voor ieder 
bedrag, want we willen graag meer gezinnen 
uit extreme armoede helpen. Dierenartsen 
Zonder Grenzen gelooft dat ieder mens recht 
heeft op een leven zonder honger of extreme 
armoede. Samen met uw hulp, kunnen we de 
wereld veranderen.

Wilt u meer weten over schenkingen, giften of 
legaten? Neem dan contact op met Myriam 
Counet, zij kan u in alle discretie meer informa-
tie geven. Bel 02/539.09.89 (vraag naar Myriam 
Counet), mail naar m.counet@vsf-belgium.org 
of stuur de invul-
strook terug.

ReDACtie

Myriam Counet

Joke Daelemans

Sophie Dekesel

Margaux Devillers

Josti Gadeyne

ReAliSAtie

Gecko & co, 1090 Brussel

DRukweRk

Drukkerij Hendrickx, 

2627 Schelle

veRAntwooRDelijke uitGeveR

Bart Balis

Paul Deschanellaan 36-38

1030 Brussel

Paul Deschanellaan 36-38

1030 Brussel

T + 32 (0)2 539 09 89

f + 32 (0)2 539 34 90

info@vsf-belgium.org

www.dierenartsenzondergrenzen.be

VOLG ONS OP 

EN

WIE DENKT AAN HEN ALS U 
Er NIET MEEr BENT ? 


