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U BOUWT AAN HUN TOEKOMST!

In Rwanda, het land van de duizend heuvels, woont 
Jean Damascène. Deze huisvader was één van 
de miljoenen mensen die in zijn land onder de 
armoedegrens leven. Met de steun van Dierenartsen 
Zonder Grenzen kon hij een kleine varkenskwekerij 
uitbouwen en zijn gezin een beter leven geven.

Dierenartsen Zonder Grenzen schenkt vaak 
rechtstreeks dieren. Maar we zorgen er ook voor 
dat (groeperingen van) gezinnen zelf dieren kunnen 
aankopen met microkredieten.

De banken in Rwanda staan – net zoals in België 
– namelijk zelden leningen toe aan straatarme 
mensen. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt 
daarom de nodige financiële waarborgen ter 
beschikking van bepaalde microkredietinstellingen. 
Op die manier kunnen arme veehoudersgezinnen 
toch een lening krijgen bij die banken, onder de 
vorm van een microkrediet. 

In Rwanda alleen al konden zo 17 groeperingen van 
veehoudersgezinnen een lening afsluiten. Daarmee 
konden hun leden investeren in de veeteelt en 

in andere activiteiten die hen een extra inkomen 
verschaffen. Zo hebben al meer dan 500 gezinnen 
hun inkomen verhoogd en geraakten zij eindelijk uit 
de armoede! 

Elke groepering betaalt het microkrediet gedurende 
twee jaar terug met interesten. Zodra een 
veehouder van de groepering inkomsten krijgt uit 
de nieuwe activiteiten, stort hij of zij maandelijks 
wat spaargeld in een gemeenschappelijke kas. 
Daarmee kan de groepering de lening terugbetalen 
aan de microkredietinstelling en kunnen leden nog 
andere activiteiten uitbouwen om niet alleen van de 
veeteelt afhankelijk te zijn. Zo kunnen ze een vis- of 
bijenkwekerij opstarten, een lap grond verbouwen, 
restproducten van de akkerbouw als veevoeder 
verkopen, ... 

De komende jaren voorziet Dierenartsen Zonder 
Grenzen in Rwanda nog meer veehouders te 
helpen met microkredieten. Dit kan alleen dankzij 
de steun van schenkers zoals u. Hopelijk kunnen we 
ook daarvoor op uw steun rekenen!
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Wereldwijd zijn 1,3 miljard mensen ondervoed. En 
we staan voor grote uitdagingen. Want de snelle 
bevolkingsgroei, klimaatverandering en groeiende 
ongelijkheid zullen de voedselzekerheid nog verder 
belemmeren. Familiale veeteelt kan een antwoord 
bieden op deze uitdagingen. 

FAMILIALE VEETEELT
In het Zuiden zijn honderden miljoenen mensen 
afhankelijk van dieren voor hun overleven. De 
Wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO schat het 
aantal armen dat van de veeteelt leeft op 987 miljoen 
mensen, ofwel 70% van de 1,4 miljard mensen die 
onder de armoedegrens leven (van 1,25 USD per dag). 
Voor deze families vervullen dieren verschillende 
functies. Ze zorgen voor inkomsten, mest, zijn sociaal 
belangrijk en ze worden gebruikt als werkkracht. Maar 
het allerbelangrijkste is dat de dieren en hun afgeleide 
producten zoals melk, vlees en eieren voor essentiële 
voeding zorgen. 
De familiale veeteelt heeft dan ook een positieve invloed 
op de vier dimensies van de voedselzekerheid, namelijk 
de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, het gebruik van 
het voedsel, en de stabiliteit van het voedselaanbod. 

VOLDOENDE VOEDSEL VOOR IEDEREEN
Wereldwijd leven 1,5 miljard mensen van de familiale 
landbouw. Voor hen dragen dieren in belangrijke mate 
bij aan het gezinsinkomen en de dagelijkse voeding. 
Zo maakt veeteelt voedsel beschikbaar door het 
produceren van vlees, eieren en melk, allemaal voedzame 
elementen voor de mens. Sommige volkeren zoals de 
Masai in Tanzania drinken zelfs het bloed vanhun koeien, 
vermengd met melk. Bloed is rijk aan ijzer en dus een 
kwalitatief voedingsmiddel. 
Bij een combinatie van veehouderij en akkerbouw, 
versterkt de veeteelt bovendien de productie van 
gewassen door bemesting en trekkracht. Zo hebben 
agro-veehouders hogere oogstopbrengsten en dus 
meer voedsel en inkomsten voor hun gezin. 

IEDEREEN TOEGANG TOT KWALITATIEF VOEDSEL
Familiale veehouders hebben rechtstreeks toegang tot 
dierlijke producten voor eigen consumptie. Anderzijds 
kunnen ze deze producten ook verkopen en met de 
inkomsten andere voedingsmiddelen aanschaffen. In 
het Zuiden komen dierlijke producten zoals melk en 
eieren vaak terecht op de markten van stedelijke en 
voorstedelijke regio’s. In Mali en Niger hebben de meeste 
gezinnen in de stedelijke gebieden toch een paar dieren 
voor het vlees en de melk. Zo blijkt uit een onderzoek 
van de OESO in 2008 dat in Niger de veeteeltsector 
bijdraagt aan meer dan 15% van het gezinsbudget en 
voorziet in 25% van de voedingsbehoeften van het 
gezin. 

EVENWICHTIGE EN GEVARIEERDE VOEDING 
Ook voor de derde dimensie van voedselzekerheid, 
het gebruik van het voedsel, is familiale veeteelt van 

groot belang. Dierlijke producten bieden hoogwaardige 
voedingsstoffen en micronutriënten, in het bijzonder 
dierlijke eiwitten, die rijk zijn aan essentiële aminozuren, 
mineralen, sporenelementen (ijzer, zink etc.) en vitaminen. 
Melk, (orgaan)vlees en eieren bieden deze onmisbare 
voedingsstoffen aan de familiale veehouders. Melk is rijk 
aan vetten, eiwitten, calcium en vitaminen die belangrijk 
zijn voor de groei van kinderen. Zuivelconsumptie 
levert een belangrijke bijdrage aan een verbeterde 
voeding bij kinderen en is belangrijk in de strijd tegen 
ondervoeding. In sommige regio’s in Afrika is de grond 
te droog om eiwithoudende gewassen te verbouwen 
en is melk vaak de enige dagelijkse manier om eiwitten 
in te nemen. 

EEN STABIEL AANBOD, TOEGANG TOT EN 
GEBRUIK VAN HET VOEDSEL
Tot slot zorgt familiale veeteelt ook voor een stabiel 
voedselaanbod. Vee is als een spaarbank op vier poten. 
De kudde is productief kapitaal dat relatief stabiel is. 
Rondtrekkende veehouders verplaatsen zich met hun 
kudde. Zo zorgen ze dat hun dieren in leven blijven 
en toegang hebben tot de beste graslanden en water. 
Alleen zo kunnen ze de voortdurende beschikbaarheid 
en toegang tot dierlijke producten garanderen. Toch 
zijn rondtrekkende veehouders ook heel kwetsbaar. 
Bij droogte, overstroming, conflict, ziekte of beperkte 
mobiliteit, lopen ze het risico hun hele kudde - en dus al 
hun inkomsten en voedsel - te verliezen. Dit belemmert 
een stabiel voedselaanbod. Ze zijn kwetsbaarder dan 
agro-veehouders, die door de akkerbouw ook andere 
bronnen van voedsel en inkomsten hebben. 

STRIJD TEGEN HONGER EN ONDERVOEDING 
Familiale veeteelt draagt bij aan de voedselzekerheid 
en dus hebben veehouders de kans om mee te strijden 
tegen honger en ondervoeding. In verschillende 
gebieden in de wereld zijn dierlijke producten de 
enige manier om aan voedingsstoffen te geraken. Door 
de familiale veeteelt te ondersteunen, kunnen één 
miljard mensen zich uit de armoede werken en in hun 
levensonderhoud voorzien.

Meer informatie? Check onze publicaties op 
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/mediatheek
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BEESTIG TV-PROGRAMMA OP VTMKZOOM
Vanaf 16 november zal VtmKzoom, 4 weken lang, een gloednieuw 
kinderprogramma uitzenden over dieren, in samenwerking met 
Dierenartsen Zonder Grenzen en productiehuis Padaboem. 
In 20 afleveringen trekt Kaztaar Arne naar het verre Afrika op 
zoek naar wat dieren er betekenen voor de lokale bevolking. In 
Rwanda en Oeganda wordt hij ondergedompeld in het lokale 
leven en hij maakt overal vrienden. Samen met deze lokale 
kinderen steekt hij de handen uit de mouwen en werkt mee op 
het erf of de boerderij. Dichter bij huis gaat Kaztaar Bab op zoek 
naar wat dieren voor ons, in België, betekenen. ‘Beestig!’ is een 
avontuurlijk, knotsgek en educatief programma voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar en geeft op een speelse en uitdagende manier 
het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen weer. 

STAP OP DE CLIMATE EXPRESS NAAR PARIJS! 
Aan de vooravond van de klimaattop in Parijs vindt op zondag 
29 november een grote klimaatmars plaats in de Franse 
hoofdstad. De organisatie Climate Express zorgt voor treinen 
en bussen om massaal vanuit België af te zakken naar Parijs. Ook 
Dierenartsen Zonder Grenzen gaat mee! Meer info op 
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/doemee/agenda.

5 BELGISCHE DIERENARTS-AMBASSADEURS 
NAAR NIGER
Eind november neemt Dierenartsen Zonder Grenzen 
vijf dierenartsen mee op uitwisselingsreis naar Niger. De 
vijf gelukkigen kwamen als winnaars uit de bus van een 
wedstrijd om nieuwe ambassadeurs te kiezen. Hoewel 
ze verschillende achtergronden hebben, hebben ze allen 
iets gemeen: ze zijn gepassioneerd door diergeneeskunde 
en gemotiveerd om kennis en ervaring uit te wisselen 
met veehouders en dierenartsen in het Zuiden. In 
Niger zullen ze het dagelijkse leven van de veehouders 
ontdekken, maar ook van hun collega-dierenartsen, die 
onontbeerlijk werk verrichten in de overlevingsstrijd 
van kansarme veehoudersfamilies. Ze zullen workshops 
geven aan lokale dierenartsen en expertise uitwisselen 
met lokale beroepsorganisaties. U kan hun avonturen 
volgen op www.dierenartsenzondergrenzen.be. 

IS UW SPAARVARKEN VOL?
Heeft u een spaarvarken van Dierenartsen Zonder 
Grenzen in uw dierenartsenpraktijk staan? Dank u wel, 
u steekt lokale dierenartsen een hart onder de riem! 
Vergeet 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", of 
online via http://spaarvarken.vsf-donate.org. U kan altijd 
bijkomende folders en affiches bestellen door een mail 
te sturen naar communication@vsf-belgium.org. 

KOOP EEN GEIT…
Dit najaar lanceert Dierenartsen Zonder Grenzen een heuse nationale campagne voor 
dierenartsen én hun klanten. Het doel? Zoveel mogelijk geiten kopen voor Afrika. U koopt 
een geit, wij doen de rest. Met uw bijdrage zorgt Dierenartsen Zonder Grenzen voor de 
verzorging van de dieren en de opleiding en begeleiding van de families. Want alleen een 
gezonde geit biedt een gezonde toekomst. Zo geeft een geit melk, mest en onmisbare 
inkomsten aan kansarme families.

… EN ZET UW PRAKTIJK IN DE KIJKER
Als u als dierenarts deelneemt aan de campagne, brengen we uw praktijk extra onder de 
aandacht op de campagnesite www.koopeengeit.be. We vermelden er elke deelnemende 
praktijk zodat geïnteresseerde klanten weten dat ze ook bij u terecht kunnen. Bovendien 
ontvangt u een campagnepakket voor uw klanten. U kan zich inschrijven op Expovet, 
Vétérinexpo of via www.koopeengeit.be. Dit door lid te worden van Dierenartsen 
Zonder Grenzen (25 euro) en een geit te kopen (50 euro). Zo maakt u zelfs kans op een 
reis naar Oeganda! In december lanceren we de campagne naar het grote publiek toe.

koopeengeit.be

Koop een geit en schenk Afrikaanse families een toekomst
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JA, BEZORG MIJ MEER INFORMATIE OVER NALATEN AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN  

JA, CONTACTEER MIJ VOOR EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD 

JA, IK HEB DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN AL OPGENOMEN IN MIJN TESTAMENT

VOORNAAM ................................................................................................................... NAAM .............................................................................................................................................................

STRAAT ..............................................................................................................................................................................................................................................NR.....................BUS........................ .....
POSTCODE ......................................................................................................................GEMEENTE ...................................................................................................................................................

TEL / GSM .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL (drukletters) .........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Beste schenker,  

Ik herinner het me nog goed: ik was 28 jaar, net afgestudeerd als dierenarts en met twee jaar 
ervaring in een praktijk. Er kwam een telefoontje binnen van Dierenartsen Zonder Grenzen 
met de vraag of ik naar Mali kon vertrekken. Ik twijfelde geen seconde en vertrok de eerste 
keer naar Afrika. 

Ik dacht dat ik goed voorbereid was, want ik had een grote metalen koffer volgestopt met wat 
kleren, een muskietennet, zorgvuldig uitgekozen boeken, een transistorradio en een speciaal 
voor de gelegenheid gekochte fotocamera. Maar niets, zelfs niet mijn opleiding tropische dier-
geneeskunde, kon me voorbereiden op de ellende die ik te zien zou krijgen. Alle veehouders 
moesten machteloos toekijken hoe hun dieren stierven. Honderden karkassen van uitgehon-
gerde runderen lagen er langs de wegen. Wie weg kon trekken, was vertrokken. Wij zetten 
met de veeboeren een systeem op om runderen te slachten en het vlees te drogen om zo te 
redden wat er te redden viel. Vandaag de dag gebruiken de herders deze techniek nog steeds 
als er een grote droogte dreigt, zodat ze voorbereid zijn op de situatie. 

Nu, bijna 30 jaar later, ondersteunen wij meer dan 700.000 gezinnen per jaar. Keer op keer 
mensen die echt afhangen van hun beesten. Vaak in woestijnachtige gebieden waar een geit 
weinig gras vindt maar toch elke dag wat melk geeft. Op die plekken kan een dierenarts soms 
nuttiger werk verrichten dan een dokter. 

De vraag naar ons werk is groot, omdat wij een van de weinige organisaties zijn die zo gespe-
cialiseerd zijn in veeteelt. Maar soms moeten wij projecten weigeren omdat we niet genoeg 
fondsen hebben. 

Gelukkig zijn er mensen die ons opnemen in hun testament. 
Door deze mensen kunnen wij de belangrijkste activiteiten 
steeds voortzetten en nieuwe noodzakelijke projecten aan-
nemen. Zo bouwen we steeds verder aan een wereld waar 
een evenwicht bestaat tussen de aarde, de mensen en de 
dieren. 

Met genegen groeten, 
Eddy Timmermans
Dierenarts en programmaexpert 

WIST U DAT U DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
KUNT OPNEMEN IN UW TESTAMENT?


