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HDI 
De menselijke ontwikkelingsindex van 
de Verenigde Naties wordt berekend 
op basis van levensverwachting, on-
derwijs en inkomen per land en ge-
rangschikt in een lijst van 187 landen. 
Hoe lager een land op de lijst staat, 
hoe moeilijker de levensomstandighe-
den van zijn bevolking. 

21 België 
147 Kenia 
151 Rwanda 
164  Oeganda 
176  Mali 
180  Burundi 
181  Burkina Faso 
186  DR Congo 
187  Niger 
 
* Zuid-Soedan (de HDI van Zuid-Soedan is nog niet beschikbaar sinds 
het land onafhankelijk werd op 9 juli 2011) 
 
 



 

    
   

Voorwoord 
De Griekse filosoof Heraclitus zei 
al 500 jaar v. Chr. dat “verandering 
de enige constante is in het leven”. 
 
Wat onthouden we van 2014? 
Vooral heel veel verandering! 
We moesten een einde maken aan 
onze interventies in Zuid-Soedan, 
onze activiteiten in Kenia vermin-
deren en twee regionale kantoren 
samenvoegen tot één kantoor voor 
het Grote Merengebied, dat sinds 
begin 2015 operationeel is. 
Het meest merkwaardige tijdens 
deze moeilijke tijden was de betrok-
kenheid en de loyaliteit van ons 
team en onze partners. Het af-
scheid is zeker pijnlijk, maar we 
kunnen er zeker van zijn dat we ons 
werk verder kunnen zetten, verrijkt 
met een ervaring van vele jaren sa-
menwerking. 
 
Het jaar 2014 bracht daarnaast ook 
veel nieuwigheden: we zijn gestart 
met een langetermijnprogramma in 
Burundi voor de periode 2014-
2016, gefinancierd door de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking. 
We hebben volop de start van onze 
activiteiten in Tanzania voorbereid, 
waar het nieuwe programma volle-
dig operationeel zal zijn vanaf het 
tweede kwartaal van 2015. En in 
West-Afrika hebben we twee 
nieuwe, regionale initiatieven met 
betrekking tot de rondtrekkende 
veeteelt en veehandel tot in de 
puntjes voorbereid.  
 
Al onze regionale teams, inclusief 
het team dat ontwikkelingseducatie 
in België promoot, bleven kwali-
teitsvol werk afleveren. Dankzij de 
blijvende steun en het vertrouwen 
van individuele en institutionele 
schenkers hebben we onze cofinan-

cieringsdoelstellingen bereikt. Bo-
vendien heeft onze auditeur 
KPMG al onze administratieve in-
spanningen van de laatste jaren be-
loond met een positief auditverslag. 
Dit alles zorgt ervoor dat we een 
stabiele begroting hebben voor 
2015.  
 
De internationale ontwikkelings-
context verandert sneller dan ooit 
tevoren: de situatie wordt com-
plexer, er ontstaan nieuwe vormen 
van samenwerking tussen de groei-
landen en ongelijkheid verspreidt 
zich hoe langer hoe meer over de 
hele wereld, zowel in het Noorden 
als in het Zuiden. Deze evoluties 
tonen de noodzaak aan van een 
meer inclusieve en duurzame ont-
wikkeling. We moeten ons aanpas-
sen door bijvoorbeeld nieuwe 
synergiën met andere organisaties 
tot stand te brengen en onze sector 
te consolideren. Maar ook door ons 
actiegebied uit te breiden via de net-
werken waar we deel van uitmaken, 
zoals Dierenartsen Zonder Gren-
zen Internationaal (VSF Internatio-
nal) of de Coalition of European 
Lobbies on Eastern African Pasto-
ralism (CELEP), dat binnenkort 
uitgebreid zal worden naar West-
Afrika. 
 
In België besteden we heel wat aan-
dacht aan het versterken van onze 
sociale basis, vooral dierenartsen en 
veehouders, zowel huidige als toe-
komstige. We smeden langzaamaan 
hernieuwde banden met de veteri-
naire beroepssector. We staan in 
nauw contact met verschillende 
professionele verenigingen en on-
dersteunen een werkgroep van die-
renartsen die actief betrokken wil 
zijn bij onze organisatie.  
 

Beste vrienden, sympathisanten, 
partners, vrijwilligers, schenkers en 
heel het team van Dierenartsen 
Zonder Grenzen, ik dank jullie van 
harte voor alle uitdagingen die jullie 
ons dagelijks helpen aangaan. Sa-
men, stap voor stap, bouwen we 
aan een wereld die eerlijker, recht-
vaardiger en meer verenigd is. 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Mierlo 
Directeur van  

Dierenartsen Zonder Grenzen 

 

 
 
 
 
Inhoud 
Voorwoord   p 1 
Visie & missie  p 2 
Thema’s   p 3-7 
Landen             p 8-18 
 
Het financiële verslag zal beschikbaar 
zijn op de website www.dierenartsenzon-
dergrenzen.be en kan aangevraagd wor-
den bij info@vsf-belgium.org of +32 
(0)2 5390989
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Visie & Missie 
Dierenartsen Zonder Grenzen in een notendop  

VISIE 
 
GEZONDE DIEREN, 
GEZONDE MENSEN 
 
MISSIE 
Het versterken van kansarme ge-
meenschappen in het Zuiden die 
van de veeteelt leven, om zo hun 
welzijn te verbeteren. 
 
WAARDEN 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
hecht belang aan respect, transpa-
rantie en duurzaamheid. De orga-
nisatie gelooft in een wereld 
waarin de mensen, de dieren en de 
natuur in perfecte harmonie sa-
menleven, als motor van duur-
zame ontwikkeling. Iedere per-
soon heeft het recht een waardig 
leven uit te bouwen volgens zijn 
eigen keuzes, tradities of cultuur. 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
legt in alle transparantie verant-
woording af van zijn keuzes en 
handelingen tegenover alle be-
trokken partijen. 
 
 
 
 
 

DUURZAME  
PARTNERSCHAPPEN  
Dierenartsen Zonder Grenzen 
gelooft in de kracht en initiatieven 
van mensen in het Zuiden. 
Daarom werken we in Afrika sa-
men met lokale organisaties en 
overheden, lokale dierenartsen en 
lokale veehouders. We sluiten 
duurzame partnerschappen af 
met lokale organisaties, waarbij 
we belang hechten aan wederzijds 
vertrouwen, respect, verantwoor-
delijkheidszin, overleg en uitwis-
seling van ervaringen en kennis. 
  
GOED BEHEER 
Dierenartsen Zonder Grenzen zet 
zich voortdurend in om de princi-
pes van goed beheer toe te passen. 
De organisatie respecteert de wet-
ten, de mensenrechten, de gelijk-
waardigheid tussen mannen en 
vrouwen, het milieu, de goede (in-
heemse en uitheemse) praktijken, 
het dierenwelzijn en de cultuur in 
de landen waar we actief zijn. 
Sinds 2010 decentraliseert de ngo 
geleidelijk het beheer van haar 
programma's aan haar regionale 
en nationale kantoren en partners 
en updatet ze de tools voor pro-
grammabeheer, financieel beheer 

en personeelsbeheer. Dit heeft er-
voor gezorgd dat we onze proce-
durehandleiding hebben bijge-
werkt. Bovendien is onze werking 
transparant en onderworpen aan 
ethische en kwaliteitsnormen van 
de sector. 

 
U beschikt over een recht op informatie. 
Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en perso-
neelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte ge-
bracht worden van wat met de verworven fondsen 
gedaan werd. 

 
De expertise van Dierenartsen 
Zonder Grenzen wordt sterk ge-
waardeerd op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau. 
 
DOELGROEP 
In het Zuiden werken we met 
rondtrekkende veehouders en 
agro-veehouders die de familiale 
veeteelt beoefenen. In het Noor-
den richten we ons op studenten 
en professionals uit de landbouw-
sector, beleidsmakers en consu-
menten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 

 

DIEREN: MEER DAN VLEES 
EN MELK  
 

Huishouden 
Vee zorgt voor transport en trek-
kracht. Uitwerpselen en urine 
worden gebruikt als mest, brand-
stof, bouwmateriaal, schoon-
heidsproduct, insectenwerend en 
desinfecterend middel. Huiden 
dienen voor het maken van kle-
ding, sandalen en matrassen en 
als bouwmateriaal. 

Voedsel 
Melk, eieren en vlees zijn een belang-
rijke bron van eiwitten voor de veehou-
ders. In Oost-Afrika drinken veehou-
ders in tijden van nood rechtstreeks het 
bloed van koeien, al dan niet vermengd 

met melk. 

Inkomsten 
Door vee en dierlijke producten te verkopen of te 
ruilen, kunnen de veehouders evenwichtige voe-
ding, kleding, onderwijs en gezondheidszorg beta-
len. Hun dier is een spaarbank en verzekering op 
twee of vier poten, die ze snel kunnen omzetten in 
cash geld wanneer de nood het hoogst is. 

Sociale waarde 
Vee maakt deel uit van het gezin, elk 
dier heeft een naam en de veehouder 
kent hun stamboom. Tijdens familie-
feesten, sociale en religieuze vieringen 
spelen vlees, bloed en melk van dieren 
een belangrijke rol. Vee wordt vaak toe-
vertrouwd aan anderen, om risico’s te 
spreiden, en bevordert zo ook de on-
derlinge solidariteit. Dieren bezegelen 
ook huwelijken als bruidsprijs. 



 

    
   

Thema’s 
Gezonde dieren 
 
De dierengezondheidszorg in 
uitgestrekte landelijke gebieden 
in het Zuiden is vaak ontoerei-
kend voor een optimale gezond-
heid van de kuddes. Het is dan 
ook van essentieel belang voor 
de veeteelt om geïntegreerde 
netwerken van privédierenart-
sen, lokale dierenverzorgers en 
nationale en lokale overheidsin-
stanties tot stand te brengen.  
 
Boer zkt dierenarts 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
moedigt privédierenartsen aan om 
hun diensten aan te bieden in afge-
legen streken. De ngo en zijn part-
ners ondersteunen de privédieren-
artsen met opleidingen en materiaal 
om hun praktijk uit te rusten en aan 
te passen aan de omstandigheden 
van het platteland. Veehouders die 
een beroep doen op de diensten 
van een dierenarts moeten hem 
daarvoor betalen, zodat de conti-
nuïteit van de dienstverlening gega-
randeerd wordt. 
 
Dierenverzorgers 
Maar ook al vestigen privédieren-
artsen zich op het platteland, ze 
kunnen de vele dorpen niet in hun 
eentje afhandelen. Daarom leidt 
Dierenartsen Zonder Grenzen vee-
houders op tot dierenverzorgers, 
onder toezicht van een lokale die-
renarts en/of de overheid. De dor-
pelingen kiezen zelf wie deze oplei-
ding van enkele weken tot maanden 
volgt. De dierenverzorgers leren 
ziektes herkennen en behandelen, 
waarbij ze traditionele kennis aan-
vullen met nieuwe inzichten. Na de 
opleiding ontvangen ze een star-
tersrugzak met verzorgingsmateri-
aal en medicijnen, waarmee ze de 
dieren van hun gemeenschap kun-
nen behandelen. Ze krijgen regel-
matig een opfrissingscursus om 

hun kennis te verankeren en uit te 
breiden. Net als de privédierenart-
sen worden ze door de veehouders 
vergoed voor hun diensten, vaker 
in natura dan in cash.  
 
De dierenverzorgers vormen sa-
men met de privédierenartsen een 
heus netwerk dat dierengezond-
heidszorg dichter bij de veehouders 
brengt op het platteland. Dierenart-
sen Zonder Grenzen is met deze 
aanpak 10 jaar geleden gestart in 
Niger, met succes. Het systeem is 
erkend door de Nigerese overheid. 
Dierenartsen Zonder Grenzen zal 
het in de toekomst ook toepassen 
in andere landen en aanpassen aan 
de verschillende lokale contexten.  
 
Kennis is macht 
De dierenverzorgers spelen een be-
langrijke rol in het bewust maken 
van andere veehouders voor pre-
ventieve en curatieve dierenverzor-
ging, dierenwelzijn, de kwaliteit van 
medicijnen en de nadelige gevolgen 
van inteelt. Ze nemen deel aan 
grootschalige (overheids)vaccina-
tiecampagnes en vroegtijdige waar-
schuwingssystemen bij droogte, 

overstromingen en epidemieën, die 
de hele regio ten goede komen. 
 
Capaciteitsversterking overheid 
Dierenartsen Zonder Grenzen ver-
sterkt ook, op hun vraag, de capaci-
teiten van de nationale en lokale 
overheidsinstanties bevoegd voor 
veeteelt in het ontwikkelingsland, 
zodat deze in staat zijn om epide-
mieën tijdig op te sporen en te be-
strijden, in samenwerking met de 
lokale bevolking. 
 
Kwaliteitsvoer 
Vee is sterker, gezonder en produc-
tiever wanneer het voldoende en 
kwalitatief hoogwaardig voer krijgt. 
Dierenartsen Zonder Grenzen or-
ganiseert daarom participatieve op-
leidingen over voer en strategische, 
lokaal verkrijgbare voedingssupple-
menten. Zo leren veehouders on-
der andere in de praktijk hoe ze 
voeder rijk aan proteïnen kunnen 
telen en bewaren. Ook hierbij vul-
len ze hun traditionele kennis aan 
met nieuwe inzichten. 
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Veevoederbanken  
Om het hele jaar door over vol-
doende voer te beschikken, slaan de 
veehouders een deel van de oogst 
op of kopen ze als comité veevoe-
der wanneer de prijzen laag liggen. 
Ze slaan deze voorraden op in vee-
voederbanken, zodat ze in tijden 
van schaarste door langdurige 
droogte strategisch voer hebben 
voor hun kuddes. De veehouders 
kunnen hier voeder kopen aan een 
redelijke prijs, vooral wanneer tij-
dens het droogseizoen de prijzen 
op de markt naar omhoog schieten. 
Dierenartsen Zonder Grenzen leidt 
lokale comités op voor het beheer 
van deze voorraden, die vaak ook 
granen voor hun eigen consumptie 
en voor landbouwactiviteiten be-
vatten.  

Gezonde mensen 
 
Door de gezondheid van het vee 
te verbeteren en de dierlijke 
productie te optimaliseren, 
strijdt Dierenartsen Zonder 
Grenzen tegen honger en ar-
moede. In Sub-Sahara-Afrika 
leeft 80% van de bevolking van 
de veeteelt. Vee is dus cruciaal 
voor de voedselzekerheid van 
kansarme veehoudersfamilies. 
 
Klein maar belangrijk 
Geiten, schapen, varkens, kippen, 
konijnen en cavia’s spelen een be-
langrijke rol in de lokale voedsel-
voorziening en economie van veel 
Afrikaanse landen. Ze zijn een 
bron van proteïnen, mineralen, mi-
cronutriënten en vitaminen, die es-
sentieel zijn voor de lichamelijke 
en mentale ontwikkeling van kin-
deren. De dieren kunnen gemak-
kelijk en met weinig middelen ge-
houden worden. Dierenartsen 
Zonder Grenzen verstrekt klein-
vee aan gezinnen, vaak geleid door 
vrouwen, in fragiele gebieden en 

situaties. Wanneer de dieren zich-
zelf voortgeplant hebben, schen-
ken de gezinnen op hun beurt en-
kele dieren aan een ander gezin. 
Zo bouwen ze aan een lokaal net-
werk van solidariteit. Ze krijgen 
een opleiding in productietech-
nieken en de verzorging van hun 
dieren en ze leren hoe ze de mest 
voor hun moestuin kunnen ge-
bruiken - en vice versa hoe ze de 
resten van de moestuin voor het 
vee kunnen gebruiken. Hierbij 
wordt telkens traditionele kennis 
gecombineerd met nieuwe inzich-
ten. 
 
Verkopen van vee 
Om hun vee te kunnen verkopen, 
moeten veehouders vaak lange af-
standen afleggen. Dierenartsen 
Zonder Grenzen begeleidt daarom 
de lokale bevolking bij het oprich-
ten en beheren van extra en strate-
gisch gelegen veemarkten. In som-
mige gebieden kunnen veehouders 
bijvoorbeeld dieren leveren aan 
aangepaste slachterijen. Ze krijgen 
een opleiding in handelstech-
nieken zodat ze de monetaire 
waarde van hun vee beter kunnen 

inschatten. Dierenartsen Zonder 
Grenzen verbetert ook het beheer 
van bestaande veemarkten door de 
lokale autoriteiten te ondersteunen 
en door hen aan te zetten om meer 
te investeren in de veeteeltsector in 
hun regio. 
 
Melkproductie 
Door de hygiëne te verbeteren, on-
der andere via opleidingen, gaat er 
minder melk verloren tijdens de 
verschillende fasen van het pro-
ductieproces. De veehouders kun-
nen zo meer melk verkopen aan de 
coöperaties, die het product con-
troleren, verwerken en op de 
markt brengen. Ze breiden het 
aanbod van kwalitatief hoogwaar-
dige zuivelproducten uit. De werk-
nemers van de zuivelbedrijfjes le-
ren door technische en eenvoudige 
boekhoudkundige opleidingen di-
rect inkomsten te genereren en te 
beheren. 
 
Microkredieten 
Dierenartsen Zonder Grenzen be-
vordert het goed beheer van ge-
meenschapsbanken, die kleine le-
ningen toekennen aan hun leden. 
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Alle leden, waaronder veel vrou-
wen, leveren wekelijks een bijdrage 
aan deze spaarbank en beslissen 
samen wat er met het geld gebeurt. 
Ze starten - individueel of in groep 
- economische initiatieven op die 
extra inkomsten genereren of ze 
lenen geld wanneer de nood het 
hoogst is. De veehouders krijgen 
opleidingen over microkredieten 
en organisatiebeheer. 
 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
werkt in verschillende landen sa-
men met lokale microfinancie-
ringsinstellingen. Zo garandeert de 
ngo een eerlijke en duurzame toe-

gang tot microkredieten en her-
nieuwde investeringen voor privé-
dierenartsen en dierenverzorgers 
op het platteland. De microfinan-
cieringsinstellingen waarmee Die-
renartsen Zonder Grenzen een sa-
menwerkingsakkoord sluit, zorgen 
er ook voor dat boerenorganisaties 
over financiële middelen beschik-
ken en hun bedrijfskapitaal kun-
nen verhogen.    
 
Gelijke kansen 
Het is essentieel voor armoedebe-
strijding en duurzame ontwikke-
ling dat vrouwen voldoende kan-
sen krijgen om zich te ontplooien. 

Toch zijn in vele Afrikaanse lan-
den de rollen van vrouwen en 
mannen vaak strikt afgebakend, 
ook op het vlak van veeteelt. Zo 
heeft een vrouw over bepaalde die-
ren eigendomsrecht, maar over an-
dere enkel gebruiksrecht. Dieren-
artsen Zonder Grenzen streeft 
naar gelijke kansen voor iedereen. 
We hebben dan ook bijzondere 
aandacht voor vrouwen en sociaal 
kwetsbare groepen door hun waar-
digheid en economische onafhan-
kelijkheid te vergroten via de vee-
teelt, onder andere met microkre-
dieten, opleidingen en het ver-
strekken van kleinvee. 

 

Gezonde natuur 
 
 Langdurige droogtes en ver-
woestende stortbuien, gevolgen 
van de klimaatverandering, 
richten steeds vaker ravages 
aan op het Afrikaanse conti-
nent. Door water en grasland 
duurzaam en vreedzaam te be-
heren, zijn de veehouders weer-
baarder tegen de grillen van het 
klimaat en is hun impact op het 
milieu beperkt. Dierenartsen 
Zonder Grenzen probeert daar-
naast in sommige landen de 
verwerking van medisch afval te 
verbeteren en koeienmest om te 
zetten in groene energie. 
 
Water en grasland 
 Om het duurzame beheer van na-
tuurlijke bronnen te garanderen, 
vooral tijdens het droogseizoen 
wanneer water en grasland schaars 
zijn, ondersteunt Dierenartsen 
Zonder Grenzen lokale water- en 
graascomités. Deze comités waken 
erover dat de veehouders de af-
spraken over het grazen en dren-
ken strikt naleven. Ze beheren het 
onderhoud van de boven- en on-
dergrondse waterpunten, die ge-
identificeerd en gebouwd worden 
door de dorpelingen zelf, met de 
steun van Dierenartsen Zonder 
Grenzen. De gemeenschappen 

leggen ook brandgangen aan om te 
vermijden dat een brand honder-
den hectaren grasland vernietigt. 
Concreet houdt dit in dat de dor-
pelingen gras wegkappen en zo 
een weg maken van 20 meter 
breedte en enkele kilometers lang 
die het vuur stopt. De dorpelingen 
herstellen ook grasland, bijvoor-
beeld door structuren in de vorm 
van een halve maan te graven, 
waarin het regenwater langer blijft 
staan, en door er grasland en bo-
men opnieuw aan te planten, om 
zo bodemerosie tegen te gaan. 
 

Conflictbeheersing 
Vrede is essentieel voor een duur-
zame ontwikkeling van de lokale 
gemeenschappen, veehandel en 
economie en voor het goede ver-
loop van alle activiteiten van Die-
renartsen Zonder Grenzen. In ge-
bieden waar water en grasland 
schaars zijn, vechten rivaliserende 
gemeenschappen om voer en drin-
ken voor hun dieren. Gewapende 
veeroven zijn geen uitzondering. 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
moedigt daarom afgevaardigden 
van rivaliserende gemeenschappen 
aan om samen afspraken te maken 
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over de gebieden waar de verschil-
lende kuddes grazen en drinken. 
Daarnaast ondersteunt Dierenart-
sen Zonder Grenzen lokale land-
comités die conflicten oplossen 
tussen veehouders en landbouwers 
over het gebruik van akkers en 
over de grootschalige veetrek tij-
dens de overgang van de seizoe-
nen. Ze leggen in onderling over-
leg corridors aan en spreken af 
wanneer de oogst binnen moet 

zijn, zodat de kuddes geen schade 
aanrichten aan bos- en landbouw-
gebied. Ze maken hiervoor ge-
bruik van hun traditionele proces-
sen, aangevuld met nieuwe inzich-
ten en technieken. 
 
Impact op het milieu 
In Niger neemt Dierenartsen Zon-
der Grenzen samen met de privé-
dierenartsen maatregelen om ge-

bruikt medisch materiaal te vernie-
tigen en zo bijkomende vervui-
lingsrisico’s te vermijden. En door 
in Rwanda de veeteelt aan te wen-
den voor biogasproductie, met 
name koeienmest als een bron van 
energie, hebben families minder 
brandhout en houtskool nodig om 
te koken. Hierdoor wordt ontbos-
sing tot een minimum beperkt. 
  

 

Duurzame partnerschap-
pen 
 
Lokale partnerorganisaties 
Dierenartsen Zonder Grenzen is 
van mening dat een partnerschap 
zich niet beperkt tot het gezamen-
lijk uitvoeren van ontwikkelings-
programma’s. Het heeft ook tot 
doel om de capaciteiten van de ci-
viele samenleving in Noord en 
Zuid wederzijds te versterken. Dit 
om internationale solidariteit en 
duurzame ontwikkeling op econo-
misch, sociaal en milieuvlak te be-
reiken. 

 
Via zijn partnerschappen probeert 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
meer en meer de rol van bemidde-
laar en raadgever op te nemen. Dit 
vertaalt zich in het terugtrekken uit 
de programmauitvoering, maar de 
ngo blijft wel de complementariteit 
en synergiën tussen actoren bevor-
deren. Dankzij een partnerschap 
winnen de actoren in het Zuiden 
aan autonomie en nemen ze meer 
verantwoordelijkheden op in het 
vervullen van hun missie.  
 
 
 

Schenkers en vrijwilligers 
Iedereen die de missie van Dieren-
artsen Zonder Grenzen een warm 
hart toedraagt, verdient het om in 
de bloemetjes gezet te worden. Elk 
jaar kan de organisatie rekenen op 
de trouwe steun van talloze schen-
kers en de hulp van enkele tiental-
len vrijwilligers. Het is dankzij de 
giften van schenkers en de steun 
van vele sympathisanten dat de 
veehouders in Afrika een mens-
waardig bestaan kunnen uitbou-
wen. 
 

 

Bewustmaking, educatie 
en beleidsbeïnvloeding  
 
Het is essentieel dat de Euro-
pese samenleving meebouwt 
aan een meer rechtvaardige we-
reld, met een duurzame voed-
selproductie en -consumptie 
wereldwijd. Familiale veehou-
ders in Afrika steunen, veron-
derstelt immers ook actie in 
België en Europa. 
 
De acties van Dierenartsen Zon-
der Grenzen in het Noorden, ge-
richt op bewustmaking, ontwikke-
lingseducatie en beleidsbeïnvloe-
ding, kaderen in de volgende twee 
programma’s: 
 
 
 

Ontwikkelingseducatie  
en bewustmaking (DEAR) 
Fondsenverstrekker: DGD 
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 750.062 
 
Studenten voor duurzame land-
bouw (S4SA) 
Fondsenverstrekker:  
Vlaamse overheid 
Duur: 3 jaar (sinds 2013) 
Totaal budget: € 207.650 
 
 
Duurzaam en bewust consu-
meren 
In 2014 organiseerde Dierenartsen 
Zonder Grenzen verschillende 
conferenties, lezingen, seminaries 
en evenementen om Belgische 
consumenten bewust te maken 
voor een duurzame consumptie 
van dierlijke producten. Zo plaste 

Manneken Pis op Wereldmelkdag 
naar jaarlijkse gewoonte melk. Op 
die dag voerde Dierenartsen Zon-
der Grenzen samen met Biodia en 
Wervel actie voor een duurzame 
melkconsumptie. Een belangrijk 
thema om de banden tussen pro-
ducenten en consumenten in het 
Noorden en het Zuiden te verster-
ken. Duurzame consumptie stond 
ook centraal in het werk dat Die-
renartsen Zonder Grenzen uit-
voerde in het kader van verschil-
lende netwerken, zoals in zijn bij-
drage aan de 11.11.11-campagne 
over het recht op voedsel en de 
maatregelen tegen voedselverspil-
ling. Of misschien bent u Dieren-
artsen Zonder Grenzen wel tegen-
gekomen op Expovet in Gent, op 
Landelijk Brussel, op het sympo-
sium van be-troplive in Ath, op 
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Vétérinexpo in Ciney of zelfs op 
de landbouwbeurs in Libramont?  
 
Move with Africa & Code 
Aventure 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
nam voor het tweede jaar op rij 
deel aan “Move with Africa”. 
Dankzij dit initiatief van de krant 
La Libre Belgique beleefden 12 
studenten van het Collège Belle-
vue uit Dinant een intense reis in 
Rwanda. De tieners wisselden er-
varingen uit met studenten van de 
Universiteit van Butaré en namen 
deel aan onze activiteiten in de 
Zuidelijke Provincie. De inleefreis 
kreeg uitgebreide media-aandacht 
in La Libre Belgique. Bij hun te-
rugkeer maakten de studenten hun 
klasgenoten en leraren bewust 
voor het belang van dierengezond-
heidszorg en familiale landbouw.  

 
Daarnaast vloog ook een 13-jarige 
reporter naar Rwanda voor het 
RTBF-programma Code 
Aventure. Maxim ging samen met 
een Rwandese leeftijdsgenoot op 
zoek naar de verschillende functies 
van dieren en hun rol in de armoe-
debestrijding. Ze ontmoetten lo-
kale veehouders en realiseerden 
zich hoe belangrijk dieren, klein-
schalige veeteelt en melkproductie 
zijn. Het RTBF-journaal voor kin-
deren, Les Niouzz, bracht ook een 
kort verslag over het belang van 

dierengezondheidszorg op het 
Rwandese platteland. 
 

 
 
Studenten en professionals 
Dierenartsen Zonder Grenzen on-
dersteunt bewustmakingsactivitei-
ten of voert deze zelf uit bij stu-
denten landbouwkunde en dieren-
geneeskunde in België. Bijvoor-
beeld door in hogescholen of uni-
versiteiten te spreken of door 
groepen studenten te begeleiden in 
het kader van Jagros (jeunes agros 
& souveraineté alimentaire) en het 
Vlaamse project Students for 
Sustainable Agriculture (S4SA). 
De nauwe samenwerking met de 
professoren van de vijf landbouw-
hogescholen in Wallonië, in het ka-
der van Jagros, zorgde voor het 
uitwerken van een cursus over 
voedselsoevereiniteit. Zo zijn 
thema’s gelinkt aan duurzame vee-
teelt geïntegreerd in het curricu-
lum van de studenten.  
 

Na een wedstrijd begin 2014 koos 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
twee ambassadeurs om de ngo een 
jaar lang te vertegenwoordigen. Ze 
vertrokken op inleefreis naar 

Rwanda en zetten zich daarna op 
verschillende manieren in. Ze deel-
den hun ervaringen en maakten 
dierenartsen en het grote publiek 
bewust voor thema’s als voedsel-
soevereiniteit en familiale veeteelt. 
In 2015 zullen deze activiteiten ge-
intensifieerd worden om zo meer 
Belgische dierenartsen te mobilise-
ren voor internationale solidariteit. 
Er zullen dan ook nieuwe ambas-
sadeurs uit de dierenartsensector 
deelnemen aan een inleefreis. 
   
Beleidsbeïnvloeding 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
sensibiliseert beleidsmakers over 
het belang van betere nutritie en de 
rol van rondtrekkende veeteelt. De 
organisatie doet dit via netwerken 
zoals de Coalitie tegen de Honger 
en de Coalition of European Lob-
bies on Eastern African Pastora-
lism (CELEP), die beide opkomen 
voor de belangen van de veehou-
ders in het Zuiden. In 2014 nam 
Dierenartsen Zonder Grenzen 
deel aan een onderzoek over voe-
ding en gender, samen met AD-
Gembloux, het Rode Kruis, En-
traide et Fraternité en Le Monde 
Selon Les Femmes. Deze studie 
werd openbaar gemaakt via ver-
schillende publicaties en publieke 
evenementen. Daarnaast nodigde 
de ngo, als focalpoint van CELEP, 
negen Oost-Afrikaanse partners 
uit die deelnamen aan verschil-
lende meetings met Europese au-
toriteiten. Ten slotte schreef Die-
renartsen Zonder Grenzen een 
uitgebreide MO*paper over de 
toekomst van veehouders in 
Afrika. 
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West-Afrika 
 
NIGER 
 
Niger telt zo’n 17,1 miljoen inwoners, waarvan 81 % op het plat-
teland woont. Ondanks de spanningen in de regio is de politieke 
toestand in het land vrij stabiel. Hoewel Niger een goede alge-
mene economische groei kent, leeft meer dan 43 % van de Nige-
rezen onder de armoedegrens. Elk jaar tussen mei en augustus - 
een moeilijke periode tussen het einde van het droogseizoen en 
het begin van het regenseizoen - heeft meer dan een derde van 
de bevolking te kampen met voedselonzekerheid. Het laatste de-
cennium bereiken chronische en acute ondervoeding alarme-
rende hoogtes. 
 
 In deze context is de veeteelt een ware hefboom voor 
ontwikkeling. De veestapel zorgt voor gemiddeld 15 % van het 
gezinsbudget en voorziet in één vierde van hun voeding. 
Terugkerende droogtes hebben een ernstige impact op de kuddes 
van de armste mensen. Voor veehouders is deze impact enorm 
aangezien ze hun hele kapitaal kunnen verliezen. Om deze 
uitdaging het hoofd te bieden, heeft Dierenartsen Zonder 
Grenzen verschillende acties op poten gezet met zijn lokale 
partners CESAO en KARKARA, meer bepaald om het 
vroegtijdige alarmsysteem, de preventie, rehabilitatie en 
ontwikkelingssteun te versterken voor bevolkingsgroepen die van 
veeteelt leven. Veldscholen voor veehouders (pastoral field 
schools) spelen een sleutelrol in de lokale analyse van de risico’s, 
praktijken en gedragingen. Zo kunnen de veehouders 
oplossingen vinden die rekening houden met de resultaten van 
hun analyse en met de meest efficiënte lokale gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma ter ondersteuning van de vee-
teeltsector (PASEL) 
Fondsenverstrekker: DDC (Zwitserland)  
Duur: 4 jaar (sinds 2010) 
Totaal budget: CHF 5.460.000 
Partners: SNV, CESAO-PRN 
 
Project ter versterking van de voedselzeker-
heid door de veeteelt in de departementen 
Dakoro en Abalak (SAREL) 
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, CNCD-11.11.11, WBI, 
FAO, Télécoms Sans Frontières 
Duur: 5 jaar (sinds 2009) 
Totaal budget: € 3.052.462  
Lokale partner: KARKARA 
 
Project ter bevordering van de melkketen in 
de stadsrand van Niamey (APROLAN II) 
Fondsenverstrekkers: DGD  
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 425.223 
Lokale partner: KARKARA 

Project ter ondersteuning van de veeteelt in 
de regio van Dosso (APELDOSSO) 
Fondsenverstrekkers: DGD 
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 849.603 
Lokale partner: CESAO-PRN 
 
Project Nariindu 
Fondsenverstrekker: AFD (Frankrijk) 
Duur: 3 jaar (sinds juni 2012) 
Totaal budget: € 504.130 
Partners: IRAM, KARKARA, AREN, Réseau 
Billital Maroobe 
 
Project ter versteviging en uitbreiding van 
de lokale veterinaire privédiensten in de re-
gio’s Dosso, Tahoua en Maradi (CE-SVPP) 
Fondsenverstrekker: BTC  
Duur: 18 maanden (sinds 2012) 
Totaal budget: € 211.661 
Lokale partners: CESAO-PRN, KARKARA 

©
 T

im
 D

ir
v
en

 

9 



 

    
   

“De leden van onze vrouwengroep verwerken allen melk. Vroeger moesten we meer dan 20 km reizen naar de markt van Say om 
onze zuivelproducten, zoals wrongel en boter, te verkopen. We moesten zelfs 2 euro betalen om in een boomstamkano de rivier over 
te steken, waardoor onze nettoinkomsten van de melkverkoop beduidend verminderden. Sinds het melkverzamelcentrum in Kollo 
bestaat, dankzij de steun van Dierenartsen Zonder Grenzen, komen ophalers langs om melk te kopen aan een betere prijs, vlak 
voor onze hutten. Nu we niet meer dagelijks naar de markt van Say moeten en betere inkomsten hebben, kunnen we beter voorzien 
in dagelijks voedsel voor ons gezin en de scholing van onze kinderen.”  
Hamsatou Siddo, voorzitster van de vrouwengroep van Boulaye Kollo 

 
“Ik dank mijn gemeenschap om mij als lokale dierenverzorger ge-
kozen te hebben. Ik ben ook Dierenartsen Zonder Grenzen dank-
baar voor hun steun, zodat ik een van de leiders van mijn gemeen-
schap kon worden. Ik heb trainingen gevolgd over basisdierenge-
zondheidszorg en ik geef raad aan veehouders. Door mijn vier jaar 
ervaring heb ik ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Vandaag kan ik mensen betalen om mijn veld te bewerken en wijd 
ik mezelf volledig aan mijn plichten als dierenverzorger. Ik moet 
me geen zorgen meer maken over voedsel voor mijn familie, de scho-
ling van mijn kinderen en alle andere basisbehoeften. Vier jaar ge-
leden had ik daarentegen moeilijkheden om mijn gezin te voeden. 
Nu heb ik een huis kunnen bouwen en heb ik zelfs een televisie en 
een satellietantenne. Beter nog: ik spaar elke maand geld om een 
nieuwe moto te kopen! De eerste moto heb ik dankzij de steun van 
Dierenartsen Zonder Grenzen kunnen kopen.”  
Saidou Dodo, lokale dierenverzorger in Mokko  

 

MALI 
 
Het ingesloten Sahelland Mali is erg kwetsbaar voor voedselonzekerheid en ondervoeding. In het noorden van 
het land duurt het gewapend conflict voort, ondanks de militaire interventie van de internationale gemeenschap. 
Lokale of gevluchte bevolkingsgroepen hebben geen toegang tot basisvoorzieningen, productiediensten en mark-
ten. De economie is sterk afhankelijk van de akkerbouw en veeteelt, waar 80 % van de bevolking (16 miljoen 
inwoners) in is tewerkgesteld. Met meer dan 43 miljoen dieren is Mali een echt ‘veeteeltland’. Toch zijn er op het 
vlak van gezondheid, voeding, genetica en economie heel wat problemen die de productiviteit van de veestapel 
beperken. Ook het gewapende conflict in het noorden van het land bemoeilijkt de situatie. Door het ondersteunen 
van rurale dierenartsenpraktijken, minimelkerijen, veemarkten, de mobiliteit van de kuddes, zelf aangelegde vee-
voederbanken en opleidingen wil Dierenartsen Zonder Grenzen, samen met zijn lokale partner ICD, het welzijn 
van kansarme veehoudersgezinnen verbeteren. 
  

 
Project ter ontwikkeling van de veeteelt in 
Koulikoro en Kita (PRODEL-K III) 
Fondsenverstrekker: DGD  
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 738.404,53 
Lokale partner: ICD 
 
Project ter bestrijding van de voedselonzekerheid 
in Mali (LIAM) 
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de Voedsel-
zekerheid 
Duur: 5 jaar (sinds 2012) 
Totaal budget: € 2.203.085 
In consortium met SOS Faim, Rode Kruis van België, 
Wereldsolidariteit, Protos, UNCDF, FAO 
Lokale partners: ICD, CEPAP 
 

Project ter diversifiëring van de voeding in de kring 
Banamba (PADABA) 
Fondsenverstrekker: EU  
Duur: 41 maanden (sinds 2011) 
Totaal budget: € 1.797.700 
In consortium met ACF, HI 
Onder leiding van de lokale partner ICD 
 
Project ter ondersteuning van vrouwenorganisaties 
door het houden van diersoorten met een korte cyclus 
in de kring Kati (PAFEC III) 
Fondsenverstrekker: DGD 
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 382.665,10 
Lokale partner: ICD 
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BURKINA FASO 
 

Burkina Faso is een land 
waar landbouw, bosbouw 
en veeteelt erg belangrijk 
zijn. Meer dan 85 % van de 
gezinnen haalt minstens een 
deel van zijn inkomsten uit 
de veeteelt. Net als de an-
dere Sahellanden gaat Bur-
kina Faso gebukt onder de 
klimaatverandering, die 
zware gevolgen heeft voor 
de lokale ecosystemen. Bo-
vendien verblijven er in het 
noorden nog steeds duizen-
den Malinese vluchtelingen 
met hun vee, wat de 
schaarse natuurlijke bron-
nen extra onder druk zet. In 
oktober 2014 was er in het 
land een volksopstand die 

het politieke regime dat aan de macht was omver gooide. Hoewel de politieke overgangsstructuren op centraal 
niveau genoeg beslissingsmacht hebben, slagen de nieuwe lokale afvaardigingen, die de oude gemeentebesturen 
vervangen, er moeilijk in om hun stempel te drukken. In deze moeilijke context versterken Dierenartsen Zonder 
Grenzen en zijn lokale partner A2N hun activiteiten om tegemoet te komen aan de vele noden van de plaatselijke 
bevolking, via een combinatie van noodhulp, heropbouw en ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Ik ben echt positief over het commercialiserings-
luik van het project ZEPESA II. Ik heb hier de 
aardige som van 200.000 CFA gekregen voor de 
verkoop van mijn koe bij mij thuis. Het is de eer-
ste keer in mijn leven dat ik een dier rechtstreeks 
aan een handelaar heb verkocht, zonder dat de ge-
woonlijke tussenpersonen er aan te pas kwamen. 
Ik moest me ook niet verplaatsen of betaalde geen 
hoeder om de koe naar de veemarkt in Dori of 
Gorom te brengen, die beide erg ver van mijn dorp 
liggen.”  
Getuigenis van een agro-veehouder die zijn 
koe verkocht tijdens een groepsverkoop met 
andere veehouders in het dorp Gaigou, in de 
gemeente Gorom. 

 
Programma ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van de Zeboe Peul in de Sahel (ZEPESA II) 
Fondsenverstrekkers: Belgisch Fonds voor de Voedselze-
kerheid, ZEBUNET, WBI, Nationale Loterij van België  
Duur: 6 jaar (sinds 2011) 
Totaal budget: € 3.522.518  
Lokale partner: A2N 
 
Seeds for Solutions (melk als oplossing voor het ver-
beteren van de bestaansmiddelen en zelfredzaamheid 
van Malinese vluchtelingen en gastgemeenschappen 
in Burkina Faso) 
Fondsenverstrekkers: UNHCR, IKEA Foundation 
Duur: 12 maanden (sinds 2014), met mogelijkheid tot her-
nieuwing tot 2017 
Totaal budget: € 485.061 
Lokale partner: A2N 
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DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
De provincie Noord-Kivu, in het oosten van de Democratische 
Republiek Congo, krijgt af te rekenen met heel wat problemen, en 
niet in het minst met een grote onzekerheid door de aanwezigheid 
van tal van gewapende groeperingen. In 2013 trokken de M23-
troepen zich terug na gevechten met het Congolese leger en de 
VN-vredesmacht. Na het terugtrekken van de ADF/NALU-rebel-
len begin 2014, die actief waren in Beni, keerde de rust terug en 
kon de bevolking zich terug toeleggen op haar landbouwactivitei-
ten. Jammer genoeg bleef de rust niet duren en laaiden de burger-
aanvallen in het gebied weer op eind 2014. Deze conflicten dwin-
gen de bevolking om zich constant te verplaatsen. Gelukkig overkwam de veehouders die Dierenartsen Zonder 
Grenzen begeleidt niets tijdens deze aanvallen. En kunnen Dierenartsen Zonder Grenzen en zijn lokale partner 
Réseau WIMA de kansarme gezinnen in het gebied blijven helpen. Dit gebeurt voornamelijk door het uitdelen 
van konijnen en kleine herkauwers via een roterend kredietsysteem dat beheerd wordt door dorpscomités. Klein-
vee is van cruciaal belang voor de voedselzekerheid van de gezinnen. 

  
Victorine Kyakimwa staat als 43-jarige moeder alleen in voor haar 5 kinderen. 

Ze woont in Mulo, een dorp 50 km ten zuiden van Butembo, in Oost-Congo. 
In 2009 kwam Victorine in aanmerking voor steun van Dierenartsen Zonder 

Grenzen omdat ze, ondanks al haar inspanningen, er niet in slaagde om het 
schoolgeld en eten voor haar kinderen te betalen. Ze kreeg toen drie konijnen, 
drie dubbele kooien en de nodige opleidingen over veeteelttechnieken. Vandaag 

heeft Victorine, dankzij een goede voortplanting, 28 vrouwtjeskonijnen. Ze kan 
nu het schoolgeld en eten betalen voor haar kinderen, maar er is meer: door af en 
toe konijnen te verkopen kon ze ook een veld kopen ter waarde van USD 190. 
Ze bemest de grond met de uitwerpselen van haar konijnen en teelt er aardappe-

len, bonen en maniok. In 2013 riep het dorpscomité, dat de veeteeltactiviteiten 
in het dorp opvolgt, Victorine uit als beste veehoudster. Ze kreeg een groter ko-
nijnenhok zodat ze haar veehouderij nog kon verbeteren en uitbreiden. Doordat 

ze haar konijnenkwekerij zo succesvol beheerde, werd ze ook tot penningmeester van het comité benoemd. Ze voelt zich nu meer ver-
antwoordelijk als comitélid en haar positie in het dorp is verbeterd. Ze is een rolmodel voor alle andere dorpelingen die aan veeteelt 

(willen) doen. 
 

Project voor voedselzekerheid door klein-
veeteelt in de provincie Noord-Kivu (LUS-
APEL) 
Fondsenverstrekker: Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid 
Duur: 5 jaar (sinds 2013) 
Totaal budget: € 3.132.463 
Lokale partner: Réseau WIMA 

Centraal-Afrika 
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RWANDA 
 
2014 stond in het teken van een speciale herdenking van de 
genocide, die 20 jaar geleden plaatsvond en op 100 dagen een 
enorme ravage aanrichtte. Er werden over heel het land eve-
nementen georganiseerd. Sinds de genocide heeft Rwanda 
een buitengewone heropbouw en ontwikkeling tot stand ge-
bracht, met een jaarlijkse economische groei van 8%. Tegelij-
kertijd hebben de verzoeningsinspanningen van de autoritei-
ten de veiligheid en vrede in het land hersteld. Ondanks deze 
uitzonderlijke prestaties blijft er veel armoede bestaan in het 
land, vooral op het platteland in de Zuidelijke Provincie. In 
dit minst ontwikkelde gebied van Rwanda leeft 56% van de 
bevolking onder de armoedegrens.  
Daarom ondersteunen Dierenartsen Zonder Grenzen en zijn 
lokale partner Imbaraga de plattelandsfamilies in drie distric-
ten van deze provincie. De meest kwetsbare gezinnen krijgen 
konijnen en geiten of varkens, en ze krijgen ondersteuning bij 
het ontwikkelen van activiteiten die inkomsten genereren, in 
het kader van agro-veehoudersgroepen. Dierenartsen Zonder 
Grenzen begeleidt daarnaast privédierenartsen in het opzet-
ten van een praktijk en een diergeneeskundig netwerk op het 
platteland. Bovendien draagt de ngo haar steentje bij aan mi-
lieubescherming door de productie van hernieuwbare energie 
(biogas) te stimuleren. Ze ondersteunt kleine melkproducen-
ten bij de bouw van biogasinstallaties, die koeienmest omzet-
ten naar gas om te koken en licht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik heb lang in armoede geleefd. Mijn gezin had niet ge-
noeg te eten, ik had geen dieren en ik kon amper iets la-
ten groeien op mijn 4.000 m2 stuk grond. Niemand in 

mijn gezin was aangesloten bij de ziekteverzekering. Tij-
dens het regenseizoen konden we nauwelijks slapen want 

het regende binnen in ons huis. Ik leefde geïsoleerd, ik 
durfde geen andere mensen ontmoeten en ook niet deelne-
men aan dorpsbijeenkomsten. Ik schaamde me diep voor 
mezelf. In 2011 kregen we steun van Dierenartsen Zon-
der Grenzen: we kregen twee geiten, drie konijnen en drie 
kooien, een heuse beschutting voor de dieren en een moes-

tuintje. Zes maanden later kon ik al 20 konijnen verko-
pen. Met dit geld kocht ik een biggetje en ziekteverzeke-
ringskaarten voor mijn gezin. Enige tijd later huurde ik 

een stukje grond om maniok op te laten groeien. Van-
daag heb ik geen voedselproblemen meer want door de 

mest van de dieren produceert mijn akker nu 200 kg bo-
nen in plaats van de 27 kg voordien. Als ik geld nodig 

heb, verkoop ik twee of drie konijnen. Ik heb zelfs de die-
ren ‘terugbetaald’ die Dierenartsen Zonder Grenzen me 
gegeven heeft: ik heb hetzelfde aantal dieren doorgegeven 
aan een andere familie in nood. Momenteel heb ik een 
koe, twee varkens, drie geiten en 26 konijnen… en ik 

ben van plan om zo verder te doen!”  
Josué Rwanyagatare (54 jaar en vader van 2 kin-

deren), uit het dorp Kigarama, district Nyanza 

Groene energie en veeteelt (EVE) 
Fondsenverstrekker: DGD 
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 887,034 
Lokale partner: IMBARAGA 
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BURUNDI 
 
Ingesloten tussen andere landen in het hart van Afrika, ondervindt Bu-
rundi moeilijkheden om uit het economische dal te klimmen na meer 
dan een decennium burgeroorlog. Ondanks zijn sterk potentieel op het 
vlak van mijnbouw en waterbronnen, blijft het land blootgesteld aan 
voedselonzekerheid. Dit komt onder andere door de hoge bevolkings-
dichtheid (meer dan 310 inwoners/km2) en dalende vruchtbaarheid van 
de bodem. Als gevolg hiervan gaan de levensomstandigheden van de 
agro-veehouders dagelijks achteruit en blijft de kindersterfte erg hoog 
op het platteland. Daarom ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met zijn lokale partner UCODE-
AMR kansarme agro-veehouders in de provincie Ngozi, met als doel hun economische en voedselzekerheid te 
verbeteren via verscheidene acties. 

 
“Vóór de tussenkomst van Dierenartsen Zonder Grenzen produceerde ik maar 
weinig gewassen en was ik wanhopig op zoek naar mest voor mijn klein stukje 

grond. Vandaag daarentegen, dankzij de vier geiten die ik ontving - waarvan er 
drie drachtig waren - en de verschillende opleidingen die ik kreeg, hoop ik genoeg 

eigen mest te hebben voor mijn akker. Daarnaast hoop ik ook voldoende in-
komsten te verwerven om mijn kinderen naar school te sturen, om voor mijn ge-
zin te zorgen en betere kleren voor onszelf te kunnen kopen. Mijn streefdoel is 
om genoeg konijnen te hebben om een kalf te kopen zodat we haar melk kun-

nen drinken en verkopen.”  
Gloriose Havyarimana (39 jaar en moeder van 4 kinderen), uit het dorp 
Ngozi 
 

 

Oost-Afrika 

 
KENIA 
 
In de regio’s Garissa en Turkana wil Dierenartsen 
Zonder Grenzen, samen met zijn lokale partner(s), de 
veerkracht van agro- en rondtrekkende veehouders 
versterken. Door hen aan te moedigen om een gedi-
versifieerd inkomen op te bouwen, bijvoorbeeld door 
kleinschalige akkerbouw, kippen te houden of honing 
te produceren, hebben ze meer voedselzekerheid en 
een betere voeding. Daarnaast ligt de focus in Kenia 
op het beschermen van de gezondheid van het vee, 
dierenwelzijn en het verzachten van de impact van ex-
terne schokken zoals droogte, overstromingen en 
dierziektes. Na meer dan 20 jaar aanwezigheid moet 
Dierenartsen Zonder Grenzen met spijt in het hart af-
scheid nemen van Kenia. Door het gebrek aan fond-
sen voor langetermijnprogramma’s, zijn we genood-
zaakt onze activiteiten in Kenia stop te zetten. 
 
 
 
 
 

Project ter ontwikkeling van de 
kleinveeteelt (DEPEL) 
Fondsenverstrekker: DGD 
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 621 624 
Lokale partner: UNCODE-AMR 

Versterking van de veiligheid in de grensgemeenschap 
van het district Loïma, Turkana  
Fondsenverstrekker: FAO 
Duur: 1 jaar (sinds april 2014) 
Totaal budget: $ 178.150 
 
Programma ter ondersteuning van het houden van 
pluimvee in Kitui en Makueni, Oostelijke Provincie 
Fondsenverstrekker: FAO 
Duur: 6 maanden 
Totaal budget: $ 161.816 
 
Programma ter versterking van de veerkracht van pasto-
rale gemeenschappen bij droogte in de aride en semi-
aride gebieden van Kenia 
Fondsenverstrekker: Belgisch Consortium voor Noodhulpsi-
tuaties 12-12 
Duur: 2 jaar (sinds mei 2012) 
Totaal budget: € 200.000 
Lokale partner: TUPADO 
 
Programma voor het voorzien van duurzame levenson-
derhoudskansen voor arme gezinnen in het district Da-
daab 
Fondsenverstrekker: Belgisch Consortium voor Noodhulpsi-
tuaties 12-12 
Duur: 2 jaar (sinds mei 2012) 
Totaal budget: € 200.000 

Programma ter ondersteuning van het dierenwel-
zijn en van het houden van ezels (DOWELI) 
Fondsenverstrekker: The Brooke 
Duur: 9 maanden (sinds juli 2014) 
Totaal budget: € 74.500 
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“Ik wil graag het schitterende werk prijzen dat Dierenartsen Zonder Grenzen met TUPADO de voorbije jaren in Turkana heeft 
gerealiseerd. Iedereen weet dat de hulp van internationale organisaties maar van beperkte duur is. Daarom heeft Dierenartsen Zon-
der Grenzen de nodige structuren opgezet en versterkt. Bovendien bouwde de ngo sterke partnerschappen op met lokale organisaties, 
die snel de leegte kunnen vullen wanneer een partner zijn werkzaamheden stopzet. In het Keniaanse deel van de Karamojastreek 
heeft Dierenartsen Zonder Grenzen lokale verenigingen ondersteund en versterkt, zoals TUPADO in Turkana en PGDP in 
Samburu. Hierdoor kan Dierenartsen Zonder Grenzen er na zijn vertrek zeker van zijn dat de steun aan de lokale bevolkings-
groepen in vele van deze gebieden wordt voortgezet.” Sammy Ekal Adome, programmabeheerder, TUPADO  

 
ZUID-SOEDAN 
 
Drie jaar na zijn onafhankelijkheid staat Zuid-Soedan nog 
steeds voor heel wat uitdagingen. Politieke spanningen, ge-
weld, bezuinigingsmaatregelen, overstromingen, ontoerei-
kende dienstverlening en onderontwikkelde infrastructuur 
bemoeilijken het leven van de plattelandsbevolking. Door 
geiten, schapen en veterinaire kits uit te delen, en vaccina-
tiecampagnes te voeren, heeft Dierenartsen Zonder Gren-
zen ervoor gezorgd dat kansarme gezinnen en ontheemde 
veehouders een kudde kunnen houden of opnieuw kunnen 
samenstellen. Zo hebben ze een bron van voedsel en van 
inkomen. Spijtig genoeg moesten we in september 2014 
onze activiteiten in Zuid-Soedan stopzetten. We slaagden 
er niet meer in om institutionele fondsen te krijgen voor 
voldoende lange termijn, om zo een blijvende impact te 
kunnen genereren met onze ontwikkelingsprogramma’s. 
 

Noodhulpproject voor het vaccineren en behan-
delen van vee in de staten Central Equatoria, 
Jonglei, Upper Nile en Warrap 
Fondsenverstrekker: FAO 
Duur: 5 maanden  
Totaal budget: € 240.141 
 
Noodproject I voor het vee in de staat Warrap 
Fondsenverstrekker: CHF  
Duur: 1 jaar (sinds maart 2013) 
Totaal budget: $ 400.000 
 
Noodproject II voor het vee in de staat Jonglei 
& Upper Nile 
Fondsenverstrekker: CHF 
Duur: 9 maanden (sinds oktober 2013) 
Totaal budget: $ 616.535 
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“De rebellen stalen veel van mijn dieren, maar ik heb er het volste vertrouwen 
in dat de overgebleven koeien niet ziek zullen worden. Ik dank Dierenartsen 
Zonder Grenzen en alle schenkers voor hun massale steun tijdens deze zeer 
kritieke momenten. Als de dieren gezond blijven, zal mijn kindje - dat je daar 
ziet - in leven blijven omdat de koe hem 3 keer per dag melk als maaltijd geeft. 
Ik hoef mij dus geen zorgen meer te maken over wat hij gaat eten.”  
Mawut Mach (zittend op de foto 
hiernaast)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEGANDA 
 
 Meer dan 80% van de bevolking in Karamoja, in Noord-Uganda, 
leeft van de veeteelt en zelfvoorzienende landbouw. Na jaren van 
onveiligheid kunnen de dorpsgemeenschappen nu dankzij de 
relatieve vrede verschillende economische kansen grijpen. Ze 
bouwen hun kuddes terug op, die ze verloren tijdens veeroven of 
die stierven na uitputting door de moeilijke toegang tot grasland 
en water. Ze ontwikkelen ook verschillende bloeiende 
economische activiteiten dankzij kleine leningen uit 
gemeenschapsbanken, die ze zelf in groep beheren. Deze 
dorpsspaarbanken vormen voor rurale gemeenschappen 
bovendien een sociaal vangnet dat hen beschermt bij risico’s en 
hun kwetsbaarheid vermindert.  
Maar er zijn vele uitdagingen. In 2014 brak mond- en klauwzeer 
uit. Door de epidemie moesten dieren voor verkoop in 
quarantaine geplaatst worden en werd er een verbod van zeven 
maanden uitgevaardigd op het consumeren van dierlijke 
producten. De oorlog in Zuid-Sudan had ook een impact op de 
lokale Karamojongveehouders aangezien ze hun dierlijke 
producten moeilijker konden verkopen in buurland Zuid-Soedan. 
In samenwerking met zijn lokale partnerorganisaties MADEFO 
en DADO bleef Dierenartsen Zonder Grenzen ook in 2014 een 
betere gezondheid en productiviteit van het vee ondersteunen. 
Dit door een performant netwerk van lokale dierenverzorgers op 
te zetten, de toegang tot drinkbaar water te verbeteren en bij te 
dragen aan vaccinatieprogramma’s in de districten Moroto en Kaabong. 
 
 
 
 
 

Regionale projecten 

Geneesmiddelen en materiaal 
voor het beschermen van het vee 
in het kader van een vaccina-
tieprogramma (Bor, staat 
Jonglei). 
 

“Dankzij de hulp van Dierenartsen Zonder Gren-
zen kon ik vaardigheden ontwikkelen op het vlak 
van diagnose en behandeling van zieke dieren. Zo 

kon ik veterinaire diensten aanbieden in mijn dorp 
en extra inkomsten verwerven. Met deze inkom-

sten kocht ik drie koeien en twee stierkalven. On-
langs verkocht ik de volwassen stieren om een moto 
te kunnen kopen, zodat ik verder mijn geldinkom-

sten kan diversifiëren.”  
Ayopo Andrew, lokale dierenverzorger in  

Moroto 

 Programma ter ontwikkeling van de veeteelt in 
Karamoja (KLDP II) 
Fondsenverstrekkers: DGD, provincie Vlaams-Bra-
bant  
Duur: 3 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 621.624 
Lokale partner: MADEFO, DADO 

Betere toegang tot drinkbaar water, sanering en 
hygiëne in het district van Kaabong, Karamoja 
(WASAKA) 
Fondsenverstrekker: Vlaamse overheid 
Duur: 2 jaar (sinds 2014) 
Totaal budget: € 215.000 
Partners: MADEFO, DADO, Protos, Ingenieurs Zon-
der Grenzen 



 

    
   

Regionale projecten 
 
TESO: steun aan kwetsbare gezinnen van rond-
trekkende veehouders en agro-veehouders in het 
departement Téra (Niger) en de provincies 
Oudalan en Séno (Burkina Faso)  
In het grensgebied tussen Mali, Niger en Burkina Faso 
lijdt de lokale en vluchtelingenbevolking onder de kli-
maatverandering en het gewapende conflict in het 
noorden van Mali. Dierenartsen Zonder Grenzen en 
zijn lokale partners CESAO en A2N zijn actief in dit 
grensgebied om de veerkracht van de veehouders te 
versterken. Dit door veldscholen (pastoral field 
schools) op te richten, preventief conflictbeheer, en de 
toegang tot lokale dierengezondheidszorg te verbete-
ren. Daarnaast worden vertegenwoordigers van de ci-
viele maatschappij, gemeentes en gedecentraliseerde 
technische diensten opgeleid over de ‘Livestock Emer-
gency Guidelines and Standards’ (LEGS), een set van 
internationale richtlijnen en normen voor het ontwer-
pen, uitvoeren en beoordelen van noodhulp voor vee-
houders. Al deze acties zorgen voor het behoud van de 
kuddes, een onmisbaar kapitaal voor het overleven van 
veehouders en agro-veehouders. 
 
Fondsenverstrekker: USAID 
Duur: 2 jaar (sinds april 2013) 
Totaal budget: $ 987.866 
Lokale partner: CESAO-PRN, A2N 

TRYRAC: het beheer van trypanosomiasis verbe-
teren in kleinschalige veeteeltsystemen in Sub-Sa-
hara-Afrika die geteisterd worden door de tsee-
tseevlieg 
Trypanosomiasis of slaapziekte is een parasitaire ziekte 
die overgebracht wordt door de tseetseevlieg. Deze 
dierziekte tast het levensonderhoud van miljoenen 
kleine veehouders in Sub-Sahara-Afrika aan. Dierenart-
sen Zonder Grenzen en zijn partners streven naar een 
betere controle van de ziekte en van de weerstand tegen 
trypanociden. Ze ontwikkelen betere instrumenten om 
een diagnose van de ziekte te kunnen stellen en om de 
oorzaken van de weerstand tegen trypanociden te iden-
tificeren. Op basis van onderzoeksresultaten over de 
verspreiding van de ziekte en de doeltreffendheid van 
de behandelingen in Ethiopië, Mozambique en Togo, 
zal het project de beste strategieën verder ontwikkelen 
en verspreiden om zo trypanosomiasis beter in be-
dwang te houden in Sub-Sahara-Afrika. 
 
Fondsenverstrekker: Europese Commissie 
Duur: 5 jaar (sinds maart 2012) 
Ons budget: € 420.680 
Partners: Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen, 
Freie Universität Berlin, Leibniz Universität Hannover, CIR-
DES, University of Pretoria, veterinaire diensten van Ethiopië, 
Mozambique en Togo



 

    
   

ZAK (zoötechnische analysekit): methodologie en innove-
rende gereedschapskist voor de zoötechnische analyse in Sub-
Sahara-Afrika 
Het gebrek aan betrouwbare zoötechnische gegevens over traditio-
nele veeteeltvormen vormt dikwijls een probleem voor ontwikke-
lingsprogramma’s voor de veeteelt in Sub-Sahara-Afrika. Dit pro-
bleem stelt zich ook op het niveau van veeteeltministeries en de 
verschillende structuren voor ontwikkelingshulp. Het is echter es-
sentieel voor het verbeteren van de veeteelt om analyses van zoö-
technische parameters bij de kuddes uit te voeren en om zo te kun-
nen achterhalen welke parameters falen en waarom. Door samen 
met de veehouders naar de oorzaken te zoeken, kunnen er nadien 
geschikte en overeengekomen corrigerende maatregelen genomen worden.  
Om deze redenen ontwikkelde Dierenartsen Zonder Grenzen ZAK, een globale analysetool voor zoötechnische 
parameters. Het doel van deze software is om zoötechnische prestaties van veehouderijen tijdens het voorbije jaar 
vast te stellen door middel van een unieke vragenlijst. ZAK kan gebruikt worden voor alle dieren, ongeacht het 
veeteelttype (voorstedelijk, agro-veeteelt, rondtrekkende veeteelt…). Alle verzamelde en verwerkte gegevens ge-
ven een beeld van verscheidene parameters, waaronder de vruchtbaarheidsgraad, het sterftecijfer, het exploitatie-
niveau van de kudde, de interne numerieke stijging van het aantal dieren en de numerieke productiviteit per vrou-
welijk dier en per jaar. Deze informatie geeft ook interessante aanwijzingen over de dierengezondheidssituatie en 
de economische aspecten van de veehouderijen. 
 
Fondsenverstrekker: Humanitarian Innovation Fund (ELRHA, Save the Children) 
Duur: 6 maanden 
Ons budget: € 65.697 
Partners: consulenten Guy Van Vlaenderen en Guy Detienne, ministerie van Veeteelt in Niger, Burkina Faso en Oeganda 
 
VGTropics 
VGTropics is het resultaat van een consortium bestaande uit Avia-GIS (Agriculture and Veterinary Information 
and Analysis - Geographic Information System) en MEDES (Institute for Space Medicine and Physiology). Als 
aanvoerder van dit consortium is Avia-GIS gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en analyseren van ruim-
telijke informatie en in het ontwerpen van tijdruimtelijke informatiesystemen gerelateerd aan dierengezondheid, 
landbouw, volksgezondheid en milieu. MEDES ontwikkelt satellietcommunicatiemiddelen en tools voor epide-
miologisch toezicht. Het informatiesysteem VGTropics dat ze samen ontwikkeld hebben, is erop gericht om 
nationale, epidemiologische toezichtssystemen te ondersteunen door de communicatie te verbeteren en tijdruim-
telijke besluitvormingsinstrumenten te voorzien. VGTropics wordt gefinancierd door IAP (Integrated Applicati-
ons Promotion) van het Europees Ruimte-Agentschap (ESA). Om de relevantie van dit instrument te tonen aan 
potentiële gebruikers, werkt het consortium samen met verschillende eindgebruikers zoals Dierenartsen Zonder 
Grenzen en de veterinaire overheidsdiensten van Niger en Oeganda. Deze demonstratiefase van 18 maanden ging 
van start in 2014 met een opleiding over VGTropics in Niger en het uitdelen van smartphones voor het ophalen 
en versturen van de nodige gegevens. 
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FINANCIËLE PARTNERS 
         
 
  

En alle anderen die ons financieel & technisch steunen. 



 

    
   

 
    
 

 

Dierenartsen Zonder Grenzen 
 
Hoofdzetel / Brussel 
Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel, België 
T +32 (0)2 539 09 89, F +32 (0)2 539 34 90,  
E info@vsf-belgium.org 
www.dierenartsenzondergrenzen.be 
 
Regionale coördinatie / West-Afrika 
06 BP 9508 Ouagadougou 06 Burkina Faso 
T +226 25 36 06 62, E s.pil@vsf-belgium.org 
 
Regionale coördinatie / Centraal-Afrika en  
Oost-Afrika  
Kigali, Rwanda 
T +250 787 773374, E d.ripoche@vsf-belgium.org 
 

 

 
VOLG ONS 

 

                        
 

DOE EEN GIFT ONLINE 
http://vsf-donate.org/nl 

 
 

BE73-7326-1900-6460 
(CREGBEBB) 
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