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Kleinvee - zoals geiten, kippen en konij-
nen - speelt een belangrijke rol in de 
lokale voedselvoorziening en economie 
van veel Afrikaanse landen. De dieren 
kunnen gemakkelijk en met weinig 
middelen gehouden worden en zorgen 
op regelmatige basis voor extra voed-
sel en inkomsten. Voor veel kansarme  
bevolkingsgroepen zijn ze van levensbe-
lang. Hun melk, vlees en eieren vormen 
een onmisbare bron van voedsel en 
inkomsten. Dankzij het vee kunnen land-
bouwersgezinnen hun voedselbronnen 
diversifiëren. Ze worden minder afhan-
kelijk van de opbrengst van een enkele 
teelt, die kan mislukken door droogtes 
of overstromingen. En de mest van de 
dieren vergroot zienderogen de oogst.

In de districten Nyanza, Huye en 
Nyamagabe in Rwanda verstrekt 
Dierenartsen Zonder Grenzen dankzij 
uw steun kleinvee aan gezinnen in fragiele 
situaties. Het zijn vaak vrouwen die deze 
gezinnen leiden. Wanneer de dieren zich-
zelf voortgeplant hebben, schenken de 
gezinnen op hun beurt hetzelfde aantal 
dieren aan een ander gezin. Zo stimu-
leert Dierenartsen Zonder Grenzen de 
solidariteit binnen de lokale gemeen-
schap. De gezinnen krijgen een opleiding 
in productietechnieken en de verzorging 
van hun dieren en ze leren hoe ze dier-
lijke mest voor hun groentetuin en akkers 
kunnen gebruiken. Hierbij wordt telkens 
traditionele kennis gecombineerd met 
nieuwe inzichten. 

KLEINVEE ALS UITWEG 
UIT ARMOEDE

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 is 

van enorm belang voor onze strijd tegen honger 

en armoede in Afrika. Dankzij uw steun kunnen 

we dieren vaccineren, veevoederbanken en lo-

kale kredietinstellingen oprichten, afzetmarkten 

dichter bij de veehouders brengen, waterpun-

ten aanleggen voor mens en dier, vrede stimule-

ren 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 BE15-0013-1604-0830 

(BIC: GEBABEBB) of start een permanente 

opdracht.
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MMMMMELK 
Melk is een belangrijke proteïnebron, 
vooral voor wie hoge voedingsbehoeften 
heeft en slechts beperkte toegang tot 
voedsel. Daarom draagt melk aanzienlijk 
bij tot de voedselzekerheid van kwetsbare 
bevolkingsgroepen. Volgens de Wereldbank 
levert kleinschalige melkproductie een 
belangrijke bijdrage tot de dagelijkse 
voedselinname van 300 miljoen van de 
armste mensen ter wereld. Gezinnen die 
melkvee houden, hebben rechtstreeks 
toegang tot melkproducten. Een deel 
van de melk wordt zelf verbruikt, de rest 
wordt verkocht of geruild tegen andere 
voedingswaren.

MEER JOBS 
Vele landbouwers produceren melk. 85% 
van de veehouders heeft melkkoeien, 

geiten of schapen, terwijl de anderen 
kamelen, buffels, paarden of ezels houden. 
Kamelenmelk is weliswaar minder gekend 
dan koeienmelk, maar ze is gezond en 
wordt sterk geapprecieerd door de 
rondtrekkende veehouders in de Sahel. 
De Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de VN schat dat bijna 150 miljoen 
landbouwersgezinnen (of ongeveer 750 
miljoen personen) betrokken zijn bij 
de melkproductie. Elke 10 tot 20 liter 
opgehaalde, verwerkte en verkochte 
melk creëert een nieuwe baan buiten de 
boerderij.

STIJGENDE MELKCONSUMPTIE
De laatste decennia zijn de productie en 
consumptie van melk en melkproducten 
wereldwijd gestegen. Dit komt o.a. door de 

toename van het gezinsinkomen, de grotere 
verstedelijking, de demografische groei en 
bepaalde culturele factoren die meer of 
minder belang hechten aan melk. Vooral 
Aziatische landen zoals China of India 
kennen een grote groei. In Sub-Sahara-
Afrika blijven de melkproductie en het 
verbruik stabiel. In deze regio verhinderen 
talrijke obstakels de ontwikkeling van de 
melksector en staat de bevolking voor vele 
uitdagingen. Zo zouden melkboeren meer 
betrokken moeten worden bij het beleid 
en de lokale melkketen beter ontwikkeld 
moeten worden, o.a. door de lokale ophaling, 
bewaring en verwerkingsinfrastructuur te 
verbeteren.

FOCUS  
OP MELK

Op 4 oktober is het 
Werelddierendag. Zoals elk jaar 

maakt Dierenartsen Zonder 
Grenzen van deze gelegenheid 
gebruik om erop te wijzen hoe 

belangrijk dieren zijn in de strijd 
tegen honger en armoede.

Wie in België over dieren spreekt, denk 
meestal spontaan aan huisdieren: honden, 
katten… Of we stellen ons kleurrijke 
plaatjes voor van allerlei exotische wilde 
dieren: giraffen, leeuwen, olifanten… Maar 
voor meer dan een miljard mensen maakt 
een dier deel uit van hun familie en is het 

hun voornaamste bestaansmiddel. Dieren 
zorgen voor hun dagelijks voedsel en 
inkomsten. Ze zijn geïntegreerd in hun 
tradities en sociale leven, en ze zijn hun 
vervoermiddel en werktuig in de velden.

4 OKTOBER WERELDDIERENDAG
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WEBSITE VOOR 
ONTWIKKELINGSEDUCATIE

Houd onze website in de gaten! Midden 
oktober publiceert Dierenartsen Zonder 
Grenzen een gloednieuw deel rond 
ontwikkelingseducatie. 

REIST U MEE NAAR  
RWANDA OF NIGER?

In 2015 organiseert Dierenartsen 
Zonder Grenzen een inleefreis naar 
Rwanda en Niger. Bent u een Neder-
landstalige student diergeneeskunde of 
landbouw? Dan kan u zich kandidaat 
stellen voor Rwanda! Bent u een Frans-
talige dierenarts of veehouder? Dan 
kan u mee naar Niger!  Begin 2015 lan-
ceren we de oproep voor kandida-
ten. Houd onze website in het oog en 
schrijf u in op onze e-news om als eer-
ste op de hoogte te zijn. 

11.11.11-CAMPAGNE OVER 
VOEDSELVERSPILLING

Dierenartsen Zonder Grenzen schaart 
zich achter de campagne van 11.11.11 
over voedselverspilling. Wereldwijd gaat er 
immers veel voedsel verloren doorheen 
de voedselketen. In het Zuiden hebben 
voedselverliezen door bijvoorbeeld 
slechte infrastructuur of natuurrampen 
een grote impact op de inkomens 
en de voedselzekerheid van boeren. 
Dierenartsen Zonder Grenzen werkte 
mee aan het beleidsdossier en de website 
www.nietgenoeg.be.

VLEES TEGEN ONDERVOEDING
Door vlees te eten krijg je snel voldoende 
proteïnen binnen voor een goede 
gezondheid. Vlees zit vol voedingsstoffen 
die het lichaam gemakkelijk opneemt. 
Door de toegang tot kwaliteitsvlees te 
vergroten, strijdt Dierenartsen Zonder 
Grenzen tegen ondervoeding. Het 
houden van konijnen of cavia’s in Noord-
Kivu, in het oosten van Congo, verbetert 
bijvoorbeeld de gezondheid van het hele 
gezin, omdat ze zo minstens één keer 
per maand vlees kunnen eten.  Veeteelt 
(en vleesproductie) op kleine, familiale 
schaal is voordelig voor het welzijn 
van de dieren, de mens en het milieu. 
Industriële veeteelt en overconsumptie 
daarentegen zijn nefast voor het milieu, 
de volksgezondheid, het klimaat en het 
dierenwelzijn. Shenggen Fan, directeur-
generaal van het International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) verwoordt het 

zo: “De uitdaging bestaat erin om een 
voedselsysteem te creëren waarin vlees 
bijdraagt tot de menselijke gezondheid, de 
voeding en de bestaansmiddelen, zonder 
de natuurlijke rijkdommen in gevaar te 
brengen waar wij afhankelijk van zijn.” In 
de westerse landen is de afstand tussen 
dier en bord veel te lang geworden. 
Daarom zouden we minder vlees moeten 
eten, maar wel van betere kwaliteit, lokaal  
en op kleine schaal geproduceerd.

FOCUS 
OP VLEES

WIST U DIT? 
 - In bepaalde regio’s, zoals de aride 

zones in Afrika (ongeveer 43% van 
de oppervlakte van Afrika, met 325 
miljoen inwoners), zijn producten 
van dierlijke oorsprong vaak de 
enige proteïnebron. De bodem 
is er te droog voor de teelt van 
voedingsgewassen.

 - Een glas melk van 200 ml per dag 
verschaft een kind van vijf jaar 21% 
van zijn dagelijkse proteïnebehoeften 
en 8% van zijn dagelijkse 
calorie-inname.

 - Bij kleinschalige melkproductie 
gebruiken de dieren als 
voedingsbronnen vooral gras, 
oogstoverschotten en industriële 
bijproducten. Dit is duurzaam, want 
het treedt niet in concurrentie met  
voedselbronnen voor mensen.

 - Voor de productie van 1 kg 
rundsvlees in de supermarkt zijn  
7 tot 10 kg graanproducten nodig.

MEER INFORMATIE  
• Het beleidsdossier “Op de melkweg in het Zuiden” van Dierenartsen  

Zonder Grenzen: www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/infotheek/
beleidsdossiers 

• Het Touwtjes-vleesspel (secundair onderwijs) van Dierenartsen Zonder 
Grenzen en Rencontre des Continents: www.dierenartsenzondergrenzen.be/
nl/infotheek/educatief-materiaal 
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REALISATIE & VORMGEVING

BIGBOOM

DRUKWERK

Omnilevel, 9230 Wetteren
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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
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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 verlaagde 
successierechten die hulporganisaties 
zoals Dierenartsen Zonder Grenzen 

betalen, kunt u uw nicht of neef 
bevoordelen en tegelijkertijd een goed 
doel steunen! Uw erfgenamen hoeven 
immers 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 Myriam 
Counet, verantwoordelijke voor schen-
kingen en legaten. Bel 02/539 09 89, mail 
m.counet@vsf-belgium.org of stuur de 
invulstrook terug.

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 Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

✁

MET EEN LEGAAT 
GEEFT U EEN KANS AAN 
DUIZENDEN GEZINNEN !

Een betere wereld bieden aan 
de generaties na ons? Een wereld 
waar meer respect is voor mens 
en dier, voor het milieu? Door 
een schenking of legaat aan 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
bouwt u hieraan mee. Uw bijdrage 
is bovendien veel meer waard, want 
hierdoor krijgen we belangrijke 
subsidies van donorinstellingen. 


