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UW HULP MAAKT HET VERSCHIL …

OOK IN BURUNDI
Op het Burundese platteland heerst grote armoede: maar
liefst 7 inwoners op 10 heeft er honger. Hun kinderen eten
maar een of twee schamele maaltijden per dag. Door de
hoge bevolkingdichtheid is er een tekort aan vruchtbare
landbouwgrond en dus ook aan voedsel.

voor hun akkers en om compost te maken. Anderzijds krijgen
de gezinnen advies over evenwichtige voeding, gezinsplanning,
de mutualiteit en leren ze lezen en schrijven – zaken die ze niet
leerden omdat ze aan de rand van de maatschappij (over)leven.
Binnen het jaar helpen deze families zelf al een ander kansarm
gezin door hen 2 geiten van het eerste nest jongen te schenken.

HONGER BESTRIJDEN … MET UW STEUN
Dierenartsen Zonder Grenzen wil daar iets aan doen. En dat
kunnen we dankzij uw steun. We zetten daarbij in op veeteelt.
Want veeteelt is een bron van eiwitten en inkomsten, en het maakt
met zijn mest de landbouw productiever. Vorig jaar startten we
in Burundi, samen met onze partnerorganisatie UCODE-AMR,
een aantal initiatieven op. Dit om de levensomstandigheden in
de arme noordelijke provincie Ngozi te verbeteren.

VROUWEN STERKER MAKEN
We helpen – dankzij uw giften – ook 600 kansarme
vrouwen (meestal alleenstaande moeders) om hun inkomen
duurzaam te verhogen. Zo steunen we bijvoorbeeld tien
vrouwengroepen om een kippenkwekerij op te starten. Elke
groep krijgt 10 hennen en 2 hanen, maar ook hulp bij het
bouwen van een kippenren, kippenvoer, een opleiding over het
houden van kippen en ondersteuning bij de verkoop van de
gekweekte dieren. Zo kunnen de vrouwen beter zorg dragen
voor hun kinderen en ook in de gemeenschap een steun en
inspiratiebron zijn voor andere vrouwen.

DIEREN VOOR KANSARMEN
Allereerst schenken we – met uw hulp – 4 geiten aan 700
zeer kwetsbare gezinnen. Maar omdat we de situatie van deze
gezinnen duurzaam willen verbeteren, ondersteunen we hen
nog met andere zaken: hokken voor de dieren, drie maanden
gratis bijstand van onze dierenverzorgers, een moestuin
en zaden, en plantjes om veevoedergewassen te kweken.
Daarnaast geven we opleidingen. Enerzijds leren ze hoe ze de
geiten het best verzorgen en hoe ze de mest kunnen gebruiken

GEZONDE DIEREN, EEN BETER LEVEN
Ten slotte zetten we in de regio van Ngozi een netwerk op van
dierenverzorgers. Maar liefst 3.000 veehoudersgezinnen varen hier
wel bij. Want zo blijft hun kudde gezond en groeit ze goed aan.
Hun kapitaal en inkomen stijgen. En zo krijgen 16.800 kinderen,
vrouwen en mannen weer voldoende te eten en een beter leven.

DE GROTE TREK

In de
droge en
semi-droge
gebieden
van Afrika
is duurzame
akkerbouw
vrijwel
onmogelijk

VEEHOUDERS: SPIL VAN DE ECONOMIE
In de Sahel en de Hoorn van Afrika ondersteunt Dierenartsen
Zonder Grenzen veehouders die rondtrekken met hun
kuddes, op zoek naar water en grasland. In deze droge en
semi-droge gebieden van Afrika is duurzame akkerbouw
vrijwel onmogelijk. Veeteelt is hier vaak de meest rendabele
en leefbare economische activiteit. De rondtrekkende
veehouderij is dan ook big business in vele Afrikaanse
landen zoals Niger, Mali en Somalië, waar rondtrekkende
veehouders de meerderheid van het lokaal geconsumeerde
vlees produceren. De rondtrekkende veehouders zorgen
niet alleen voor het merendeel van het lokale vleesaanbod,
maar ze exporteren ook koeien en vlees via een ingewikkeld
systeem van tussenhandelaren waardoor ze sterk bijdragen
aan de economische groei van de landen waar ze actief
zijn. Keniaanse koeien worden bijvoorbeeld verkocht op
markten in Saudi-Arabië,Yemen en Oman.
UITDAGINGEN
De rondtrekkende veehouders zijn echter geen homogene
groep en er bestaan zowel rijke als arme herders. Deze
laatste groep is erg kwetsbaar en Dierenartsen Zonder
Grenzen steunt hen dan ook via zijn activiteiten rond
dierengezondheidszorg, handel en microkredieten.
Rondtrekkende veehouders worden met vele
problemen geconfronteerd. Zo belanden velen onder
hen in de armoede omdat ze zich genoodzaakt zien
hun kuddes te verkopen of te slachten. De oorzaken
zijn heel uiteenlopend en hebben te maken met
een aantal structurele factoren zoals onveiligheid,
klimaatverandering, een gebrek aan infrastructuur en een
gebrek aan dierengezondheidszorg.
ONVEILIGHEID IN OEGANDA
De situatie van de rondtrekkende veehouders in Noord-

Oeganda – waar Dierenartsen Zonder Grenzen actief
is in de streek rond Moroto, Karamoja – is hiervan een
voorbeeld. Deze streek werd jarenlang geteisterd door
gewapende conflicten en tot op vandaag zijn er nog
veiligheidsproblemen. De centrale overheid in Kampala
had ook heel lang geen aandacht voor de regio, zodat
er slechts heel weinig basisinfrastructuur, zoals wegen
en ziekenhuizen, aanwezig is. De gevolgen van de
klimaatverandering zijn er sterk voelbaar: weerpatronen
worden onvoorspelbaar en zowel droogtes als
overstromingen komen steeds vaker voor. Indien de
lokale veehoudersorganisaties beter betrokken zouden
zijn bij het beleid, zouden veel van deze structurele
problemen kunnen worden aangepakt.

NOOD AAN BETER BELEID
En daar knelt nu net het schoentje. In vele landen in Afrika
waar rondtrekkende veehouders grote delen van de
bevolking uitmaken, is er geen aandacht voor hun specifieke
noden en hebben ze geen toegang tot het beleid. De
mobiliteit van hun vee en het gemeenschappelijke beheer
van water- en graaslanden wordt in verschillende Afrikaanse
landen slechts schoorvoetend erkend. Dierenartsen
Zonder Grenzen en zijn partnerorganisaties pleiten dan
ook voor een wettelijk kader dat is aangepast aan de noden
van deze belangrijke groep veehouders in Afrika.
NETWERKEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST
Via netwerken en coalities – zoals de Coalition for
European Lobbies on Eastern African Pastoralism (www.
celep.info) – trachten we rondtrekkende veehouders
bij het internationale ontwikkelingsbeleid te betrekken.
Zo hopen we niet alleen via ontwikkelingsprojecten
maar ook via beleidswerk de situatie van rondtrekkende
veehouders in het Zuiden te verbeteren.

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
TREKT ER OP UIT!

BELGISCHE DIERENARTSEN NAAR
NIGER
In december zullen enkele Belgische
dierenar tsen hun handen uit de
mouwen steken in Niger. Ze zullen er
een kijkje nemen achter de schermen
van Dierenar tsen Zonder Grenzen
en zijn lokale par tnerorganisaties.
De
dierenar tsen
zullen
lokale
collega's en veehouders ontmoeten
met een passie voor hun werk. Ze
zullen ontdekken hoe enkele geiten
het leven kunnen veranderen van
vrouwen die in armoede leven en
waarom dierengezondheidszorg en
melk van levensbelang zijn voor de
veehoudersgezinnen. Jammer genoeg
zijn de inschrijvingen voor deze reis al
afgesloten. Aarzel niet de reis te volgen
via onze website en e-news.
Indien u als dierenar ts geïnteresseerd
bent om in de toekomst met
Dierenar tsen Zonder Grenzen naar
het terrein te ver trekken, vind dan in
het kader hiernaast alle info om u in te
schrijven.

IS UW SPAARVARKEN VOL?
Heeft u een spaarvarken van Dierenartsen Zonder
Grenzen in uw dierenartsenpraktijk staan? Vergeet u
dan niet om het af en toe leeg te maken? U kan het geld
storten op BE73-7326-1900-6460 (BIC: CREGBEBB)
met als mededeling "spaarvarken". U kan altijd
bijkomende folders en affiches bestellen door een mail
te sturen naar: communication@vsf-belgium.org.



BELGISCHE STUDENTEN NAAR
RWANDA
Dierenartsen Zonder Grenzen wil Vlaamse
studenten diergeneeskunde en landbouw
informeren en sensibiliseren rond duurzame
landbouw in Noord en Zuid. Met de
steun van de Vlaamse overheid kunnen vijf
studenten in september met eigen ogen de
landbouw en diergeneeskunde ontdekken
in Rwanda. Meer dan 25 studenten
namen deel aan de wedstrijd ‘Students for
Sustainable Agriculture’, waarbij ze actief
moesten nadenken over ons landbouw- en
voedselsysteem en hierover een filmpje
maken voor hun Rwandese collega’s.
De studenten zullen in Rwanda lokale
dierenartsen en landbouwers ontmoeten.
Dankzij een goede samenwerking met de
Universiteit van Rwanda, zullen de Vlaamse
studenten ook lokale studenten landbouw
en diergeneeskunde ontmoeten. Tijdens
workshops over duurzame landbouw
zullen beide groepen kennis uitwisselen
en van elkaar leren. De studenten zullen
tijdens de reis een blog bijhouden.Volg hun
avonturen via onze website en e-news.

MOVE WITH AFRICA
In februari was het weer tijd voor Move
with Africa, een project van de krant La
Libre Belgique dat jongeren sinds drie jaar
de kans geeft ontwikkelingssamenwerking
in Afrika te ontdekken. Dierenartsen
Zonder Grenzen trok naar Rwanda met
een groep jongeren van het lyceum Saint
Jacques in Luik. De jongeren bezochten
onze activiteiten en staken zelfs hier en
daar een handje toe. Op die manier
maken we hen bewust voor het belang
van diergeneeskunde en familiale
landbouw. Lees het volledige reisverslag
op onze website.

Zo maken we hen
bewust voor het belang
van diergeneeskunde
en familiale landbouw
WORD DIERENARTS ZONDER
GRENZEN
Bent u dierenarts en wilt u Dierenartsen
Zonder Grenzen steunen? Dat kan
op verschillende manieren. U kan zich
vrijwillig inzetten, lid worden, deel
uitmaken van een werkgroep, een
activiteit organiseren of een affiche in
uw wachtzaal hangen. Zo schaart u zich
achter het levensreddende werk van
Dierenartsen Zonder Grenzen en toont
u zich solidair met uw collega's in Afrika.
Vul het contactformulier in op
www.dierenartsenzondergrenzen.be/
nl/doemee/dierenarts en
word een dierenarts zonder grenzen!

Per ingezamelde euro kunnen onze lokale dierenartsen
en -verzorgers vier koeien inenten tegen dodelijke
ziektes in Niger. Zo blijven ze dagelijks melk geven,
een essentiële bron van voedsel en inkomsten voor
kansarme veehoudersfamilies. Met een volle spaarpot ter
waarde van €250 kunnen we een Nigerese man of vrouw
opleiden tot dierenverzorger, zodat hij/zij de dieren van
de omliggende dorpen kan verzorgen en vaccineren.

COLOFON
KWETSBARE GEZINNEN STEUNEN,
OOK ALS U ER NIET MEER BENT
SCHENK (EEN DEEL VAN) UW
BEZITTINGEN AAN DIERENARTSEN
ZONDER GRENZEN
Door een testament op te maken ten
gunste van onze organisatie, blijft u
kwetsbare gezinnen in Afrika steunen, ook
als u er niet meer bent. Door (een deel
van) uw nalatenschap aan Dierenartsen
Zonder Grenzen te schenken, blijft u
meebouwen aan een mooiere wereld. Een
wereld zonder honger en armoede.


WILT U VRIJBLIJVEND
INFORMATIE?
Neem contact op met Myriam
Counet, onze verantwoordelijke voor
schenkingen en legaten. Bel Myriam op
02/539 09 89, stuur een e-mail naar
m.counet@vsf-belgium.org of stuur
ons de invulstrook terug.


ER ZIJN VERSCHILLENDE
(WAARDEVOLLE) FORMULES
Naast het gewone legaat, bestaat ook
het duo-legaat. Een duo-legaat is vooral
interessant voor mensen zonder directe
erfgenamen, zoals kinderen of kleinkinderen.
Met deze formule steunt u een goed doel en
bevoordeelt u tegelijkertijd uw erfgenamen
(zoals neven, nichten of vrienden), die zeer
hoge successierechten moeten betalen. Als
u uw nalatenschap verdeelt over hen en
Dierenartsen Zonder Grenzen, nemen wij
hun successierechten voor onze rekening.
Voor welke formule u ook kiest, uw bijdrage
is altijd van grote waarde. Met uw legaat
schenkt u ook toekomstige generaties een
menswaardig leven.
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Met het duo-legaat
steunt u een goed
doel en bevoordeelt
u tegelijkertijd uw
erfgenamen
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