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MAliNEsE VEEhoUDErs  
oP DE VlUcht

stEUN oNs !
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 armoede in Afrika door 

de veeteelt te verbeteren. Dankzij uw steun 

kunnen we dieren vaccineren, veevoederbanken 

en lokale kredietinstellingen oprichten, afzet-

markten dichter bij de veehouders brengen, wa-

terpunten aanleggen voor mens en dier, vrede 

stimuleren tussen rivaliserende gemeenschap-

pen... 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 

(Bic: crEGBEBB) of start een permanente 

opdracht.

GEwElD VEroorZAAkt EXoDUs
Begin 2012 verjoegen gewapende rebellen in 
het noorden van Mali de regeringstroepen en 
namen ze de macht in handen. Al gauw viel 
de lokale bevolking ten prooi aan seksueel 
geweld, dwangarbeid en gedwongen inlijving 
bij de troepen van de rebellen. ook kinderen 
werden opgevorderd om dienst te doen als 
kindsoldaat.

oP DE VlUcht MEt DiErEN
Mohamed Abda lla Ag Mohamed uit 
Goussi vertelt hoe hij abrupt is gevlucht:  
“De aanvoerder van een kudde kamelen 
waarschuwde ons: ’Jullie moeten gaan schuilen, 
want het conflict breidt razendsnel uit. slaap 
vooral niet meer waar ze jullie gisteren nog 
gezien hebben.’ Daarop heeft ons hele dorp 
de benen genomen, de meerderheid op de 
rug van een dromedaris en met ezelskarren.” 

“we namen onze dieren mee om melk te 
hebben,” verklaart zijn landgenoot Mossa Ag 
ibdagatama, die naar Burkina Faso vluchtte.

Een enorme exodus kwam op gang. De 
Malinezen vluchtten massaal naar het 
zuiden. ruim 170.000 mensen – waarvan 
de meerderheid kinderen – zochten hun 
toevlucht in de buurlanden Mauritanië, Niger 
en Burkina Faso. 

Agaly Ag Alhousseini trok naar het Burkinese 
kamp Goudebo: “sommigen gingen te 
voet, anderen met een moto of op de rug 
van een ezel of dromedaris.” Dorpshoofd 
haidara Aboubacaré uit Boulékissi huurde 
een vrachtwagen: “Zo konden we ook de 
zwakkeren uit het dorp wegkrijgen.”

Malinese veehouders ontvluchtten hun 
land voor extreem geweld… en kwamen 
terecht in kampen waar ze nauwelijks 
voedsel en voorzieningen hebben.
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slEchtE VoorZiENiNGEN
De vluchtelingen wonen in kampen op 
afgelegen plekken in de onherbergzame 
sahel-regio. Ze hebben zelf “tenten” 
opgetrokken uit palen en zeildoeken. hier 
is geen ontkomen aan de extreme hitte. 
En aan de hevige regenstormen die de 
schuilplaatsen soms in een oogwenk doen 
overstromen.

De Verenigde Naties, lokale regeringen en 
hulporganisaties doen wat ze kunnen om 
in de basisbehoeften van de gevluchte 
gezinnen te voorzien. De lokale bevolking 
kan de Malinese vluchtelingen nauwelijks 
helpen. Die gaat namelijk zelf gebukt 
onder armoede. Nauwelijks hersteld van 
de voedselcrisis vorig jaar, moet zij nu het 
schaarse voedsel en water in de streek 
delen.

waterputten en sanitaire voorzieningen 
zijn schaars in de kampen. het is ook maar 
de vraag of die er komen, aangezien het 
niet de bedoeling is dat de ‘bewoners’ hier 
(lang) blijven. 

DE kiNDErEN ZiJN kwEtsBAAr
het meest kwetsbaar in deze hele 
situatie zijn de kinderen. Door de slechte 
hygiëne, maar vooral ook door te weinig 
en onvoldoende gevarieerde voeding, 
is hun gezondheid in groot gevaar.  Zo’n 
20 procent van de kinderen in de 
vluchtelingenkampen – duizenden jongens 
en meisjes in totaal – zijn nu al ondervoed. 

Een van de belangrijkste voedingsbronnen 
die zij momenteel nog hebben is het vee. 
De kinderen overleven dankzij de melk 

van enkele schapen, geiten, koeien of 
dromedarissen die de meeste vluchtelingen 
op hun vlucht hebben meegenomen. 

hUN lEVENs hANGEN AF VAN 
VErZwAktE DiErEN
in Burkina Faso en Niger zijn naar schatting 
100.000 tot 200.000 dieren meegekomen 
met de Malinese vluchtelingen. Dit nieuw 
aangekomen vee moet sowieso al het 
schaarse grasland en drinkwater delen met 
de lokale kuddes. 

Er is een gebrek aan water en voedsel, 
wat conflicten in de hand werkt tussen 
de vluchtelingen en de lokale inwoners. 
De kuddes raken sterk verzwakt en geven 
veel minder melk. Ze zijn ook vatbaarder 
voor ziektes. Dat is een ramp, want wie 
gaat de kinderen voeden als het vee sterft? 

VErZorG EEN DiEr,  
rEDt EEN kiND
iedereen is het erover eens: we moeten 
iets ondernemen! Met uw steun komt 
Dierenartsen Zonder Grenzen meteen in 
actie. we willen eerst en vooral het vee van 
de vluchtelingen en de omliggende dorpen 
zo snel mogelijk inenten en vrijmaken van 
parasieten. Daarnaast zorgen we ervoor 
dat het grasland en water rond de kampen 
goed beheerd worden en er geen conflicten 
ontstaan tussen de vluchtelingen en de 
lokale inwoners.

Met uw gift voorkomt u massale sterfte 
onder de dieren. op die manier redt u vele 
kinderenlevens. De voedselvoorziening, en 
dus het leven, van vele vluchtelingenkinderen 
hangt momenteel af van de gezondheid van 
hun kudde.

wAt kUNt U DoEN?
Met uw schenking van 40 euro kunnen we: 

… 36 runderen inenten 
tegen pasteurellose, 

longontsteking (CBPP)  
en boutvuur

… 55 schapen of 
geiten inenten tegen 

pasteurellose en 
vrijmaken van parasieten

… 55 dromedarissen 
inenten tegen 

pasteurellose en 
vrijmaken van parasieten

… en zo tientallen gezinnen  
Met kinderen helPen. 

doet u het nodige voor hen?

Schrijf nu een mooi bedrag over op rekeningnummer
Be73-7326-1900-6460 (Bic: crEGBEBB)

Mohamed Addalla Ag Mohamed: “Nu is in de buurt van het vluchtelingenkamp 
de pest van kleine herkauwers uitgebroken. En als ons vee sterft, hebben onze 
kinderen geen melk meer!” Mossa Ag ibdagatama is wanhopig: “we hebben niet de 
middelen om onze dieren te laten inenten.”
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ColoFon
redaCtie

sophie Dekesel

Josti Gadeyne

Margaux Devillers

realiSatie & VorMgeVing

BiGBooM

drukwerk

omnilevel, 9230 wetteren

Verantwoordelijke uitgeVer

Bart Balis

Paul Deschanellaan 36-38 1030 Brussel

dierenartSen zonder grenzen

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   

EEN lEGAAt, Uw GEBAAr 
Voor DE toEkoMst

Jaarlijks helpt Dierenartsen Zonder 
Grenzen, dankzij uw steun, honderd-
duizenden families om hun levensom-
standigheden en die van hun dieren te 
verbeteren. wij geloven dat ieder mens 
recht heeft op een leven zonder honger 
en extreme armoede. samen met uw 
hulp, kunnen we de wereld veranderen.

wilt u ook een eerlijker wereld bieden 
aan de generaties na ons? Een wereld 
waar meer respect is voor mens en dier, 
voor het milieu?  Met een legaat kan u 
ons blijven steunen, ook als u er niet meer 
bent. Zo blijft u meebouwen aan een 
rechtvaardige wereld zonder honger en 
armoede, waarin toekomstige generaties 
een menswaardig leven kunnen leiden in 
harmonie met hun dieren en de natuur.

indien u overlijdt zonder testament, 
regelt de staat uw erfenis. Meestal wordt 
deze verdeeld over de kinderen en 
partner. Maar indien u geen kinderen 
of partner hebt, gaan al uw bezittingen 
naar de staat. Door een testament 
op te maken kunt u uw bezittingen 
overmaken aan een nicht, een neef, 
een vriend of... aan een hulporganisatie. 
Dankzij de interessante formule van het 
duo-legaat kunt u nu beide combineren. 
Door de verminderde successierechten 
die hulporganisaties zoals Dierenartsen 
Zonder Grenzen betalen, kunt u uw nicht 
of neef bevoordelen en tegelijkertijd een 
goed doel steunen! Uw erfgenamen 
hoeven geen successierechten meer te 
betalen, dat doet de hulporganisatie.

overweegt u een schenking of legaat? 
wenst u vrijblijvend informatie? Neem dan 
gerust contact op met Margaux Devillers, 
verantwoordelijke voor schenkingen en 
legaten, zij kan u in alle discretie meer 
informatie geven. Bel 02/539.09.89 
(vraag naar Margaux Devillers), mail 
naar m.devillers@vsf-belgium.org 
of stuur de invulstrook terug. U vindt 
ook meer informatie op onze website: 
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/
doemee/legaten.

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. Margaux Devillers, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

✁
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