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HET LEVEN VAN EEN DIERENARTS IN NIGER

"Ik

wil mijn geit
niet verliezen,
dus ga ik langs
de dierenarts."
“Wanneer het regenseizoen in aantocht is, kom ik hier
met mijn geit. Vorig jaar stierf één van mijn twee geiten aan
pasteurellose. De dierenarts zei toen dat ik mijn geiten op tijd
moest vaccineren, dat wist ik niet. Ik wil mijn tweede geit niet
verliezen, dus ga ik nu twee keer per jaar langs bij de dierenarts
voor een inenting,” zegt de Nigerese Alima, moeder van vier
kinderen.
Veel veehouders weten niet hoe belangrijk het is om hun dieren
te vaccineren. Omdat er nooit een dierenarts in de buurt was
om hen dat te vertellen of om de dieren te vaccineren. Het
eerste werk van een dierenarts is dan ook om de veehouders
te informeren over dierziektes, symptomen en wanneer ze
hun dieren het best vaccineren. Eens de veehouders snappen
dat voorkomen goedkoper is dan genezen, staan ze in rijen aan
te schuiven bij de dierenarts of één van zijn verzorgers.”

DE DIERENVERZORGERS KOMEN LANGS!
“Ik heb 22 mensen op het terrein in aanloop van het
regenseizoen, allemaal dierenverzorgers die ik heb opgeleid.”
Dierenarts Issifi Samailou richtte zeven jaar geleden in Boboye,
Niger, zijn privépraktijk op met steun van Dierenartsen Zonder
Grenzen. Hij leidde in de omliggende dorpen veehouders op tot
dierenverzorgers, die basiszorgen toedienen aan de kuddes van
hun gemeenschap.

De dierenverzorgers vaccineren
massaal dieren wanneer het
regenseizoen nadert. “Ze gaan langs
alle dorpen om de veehouders te
verwittigen. We roepen het nieuws
om via de lokale radio en tijdens het
vrijdaggebed in de moskee.” Issifi
gaat om de vijf dagen langs bij zijn
dierenverzorgers om te checken of
alles goed verloopt en om vaccins
bij te leveren. “We vaccineren
geiten, koeien en kamelen tegen
pasteurellose, runderen tegen de besmettelijke longontsteking,
geiten en schapen tegen de pest van kleine herkauwers, en
kippen tegen de ziekte van Newcastle.Vorig jaar vaccineerden we
190.658 koeien, 213.239 geiten en schapen, en 2.316 kamelen.”
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WIST JE DAT?
De dieren van een veehouder die een
beroep doet op een dierenarts en zijn
dierenverzorgers, geven tijdens het
droogseizoen twee keer zoveel melk.
De kudde groeit ook zes keer sneller: de
dieren werpen meer jongen en sterven
minder vlug door ziektes.
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KWALITEITSVOLLE DIERENGEZONDHEIDSZORG IN DE SAHEL
In de Sahel leven miljoenen mensen van de rondtrekkende veeteelt. Samen hoeden ze meer dan 200 miljoen geiten
en schapen, 65 miljoen koeien en 2,6 miljoen kamelen. Hun kuddes zorgen onder andere voor een inkomen, mest en
voedselzekerheid. Door het enorme belang van de rondtrekkende veeteelt, is het dan ook essentieel dat veehouders
toegang hebben tot kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg.Veterinaire diensten moeten niet alleen fysisch, maar ook
economisch toegankelijk en dus betaalbaar zijn.
MOBILITEIT
In de Sahel trekken veehouders rond met hun dieren, op zoek naar
water en grasland. Het is dan ook niet evident voor overheden
en private spelers om altijd kwaliteitsvolle diergeneeskundige
diensten aan te bieden. Voor (semi-)nomadische veehouders is
het niet duurzaam om zich te settelen op een vaste plaats. Want
rondtrekken - en dus mobiliteit - biedt juist een antwoord op
een heleboel uitdagingen zoals klimaatverandering en onveiligheid.
Mobiliteit is in de droge en semi-droge gebieden van de Sahel
bovendien dé ideale strategie voor dierlijke productie.
PRIVATISERING
Mobiliteit is dus een must, maar stelt de Afrikaanse overheden
voor grote uitdagingen. Hoe kunnen ze kwaliteitsvolle veterinaire
diensten uitbouwen en organiseren? In de jaren ’80 en ’90
privatiseerden de meeste Sahellanden hun dierengezondheidszorg
onder druk van de Wereldbank en het Internationaal Monetair
Fonds. De overheid financierde zo niet langer rechtstreeks
publieke dierenartsen. Ze concentreerde zich vanaf dan op
haar rol als wetgever rond dierengezondheid. Privédierenartsen
moesten dus de leemte opvullen, alleen gebeurde dit in vele
landen onvoldoende. Er waren – en zijn nog steeds – te weinig
privédierenartsen en dierenverzorgers. Ook werken de aanwezige
dierenartsen niet altijd in de regio’s waar veel rondtrekkende
veehouders zitten. Deze regio’s zijn vaak minder aantrekkelijk
omdat ze ver van stedelijke centra liggen en sterk geïsoleerd zijn.

er in veel landen zo weinig dierenartsen zijn. Netwerken van
dierenverzorgers uitbouwen, lijkt dan ook meer aangewezen.
Dierenverzorgers worden geselecteerd door hun lokale
gemeenschap en volgen een opleiding van enkele weken over
basisdierengezondheidszorg. Ze bieden hun diensten dan tegen
betaling aan aan de rondtrekkende veehouders in hun regio.

Het is niet gemakkelijk om dierenartsen
te vinden die willen werken in afgelegen
gebieden op het platteland
Dierenartsen Zonder Grenzen moedigt samen met zijn lokale
partnerorganisaties en de lokale overheden privédierenartsen
aan om zich in verafgelegen gebieden te vestigen. En om
rondom zich een netwerk van dierenverzorgers uit te bouwen.

HINDERNISSEN
Maar in de Sahel zijn er hindernissen die deze initiatieven in de weg
staan. Zo is het wetgevend kader niet altijd coherent.Verschillende
landen zoals Niger erkennen het belang, de functie en de rol van
dierenverzorgers, terwijl dat in andere landen veel minder duidelijk
is. Het is noodzakelijk om het statuut van dierenverzorgers en hun
verhouding tegenover de officiële dierenartsen te definiëren, dit in
lijn met de richtlijnen van de Werelddierengezondheidsorganisatie
(OIE). Dit moet ook geharmoniseerd worden tussen de
verschillende Afrikaanse landen, omdat rondtrekkende
NETWERK VAN DIERENVERZORGERS
veehouders over landsgrenzen heen trekken. Daarnaast zouden
Vandaag zijn er veel landen die proberen een oplossing te rondtrekkende veehouders beter betrokken moeten worden
vinden voor deze moeilijkheden. Ze moedigen bijvoorbeeld bij het opzetten van diergeneeskundige systemen. Eén van de
dierenartsen aan om zich te vestigen in afgelegen gebieden, belangrijkste doelstellingen van deze systemen is namelijk dat ze
waar veel veehouders rondtrekken. Of ze bouwen netwerken aangepast zijn aan de noden van rondtrekkende veehouders.
van dierenverzorgers uit.
Het is niet gemakkelijk om dierenartsen te vinden die willen
werken in afgelegen gebieden op het platteland, zeker omdat

Lees de volledige beleidstekst (policy brief) op
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/mediatheek

KOOP EEN GEIT WAS EEN SUCCES
www.koopeengeit.be
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De eerste Koop een geit-actie zit erop en wij kijken terug op een succesverhaal.
Tussen september en januari kochten jullie samen 1.074 geiten voor 53.700
euro. Bedankt daarvoor! Net te laat? Niet getreurd, je kan nog steeds je steun
betuigen en een geit kopen. In het najaar van 2016 zijn we er opnieuw met een
vervolg op de actie.
“WE KUNNEN DE EXTRA MELK
GOED GEBRUIKEN”
Al deze giften stellen ons in staat om tussen
te komen waar de nood het hoogst is. Zo
zullen we dit jaar geiten geven aan kansarme
families in Rwanda en Tanzania.We leiden dierenverzorgers op en ondersteunen privédierenartsen, zodat zij het vee gezond houden.
De jonge Peter Nangiro uit
Lemukial, Oeganda, kreeg
vorig jaar vijf geiten. De
Galla-geiten zijn van een
speciaal ras: ze zijn groter
en geven meer melk.
“We kregen vier geiten en
een bok. Ze zijn zo mooi!
Ze zijn allemaal spierwit,
zo herkennen we ze snel.

We kenden dit soort geiten niet, maar
ze zijn gemakkelijk om te houden. Ze
kunnen tegen het dorre klimaat hier
en ze zijn niet kieskeurig voor hun eten.
Drie geiten kregen al een jong, bij de vierde zal
het niet meer lang duren. De kleintjes groeien
ontzettend snel en de moeder geeft ons meer
melk dan we gewoon zijn van een lokale geit.
De oogst van dit jaar was een ramp door de
lange droogte. Ik en mijn broers en zusjes
kunnen de extra melk dus goed gebruiken!”
De vader van Peter weet hoe belangrijk het
is om de geitjes gezond te houden. “Mijn
papa belt af en toe de dierenverzorger op
uit het dorp om onze geiten te ontwormen,
of om hen te verzorgen als ze ziek zijn. Onze
buren trekken grote ogen omdat onze
geiten gezonder zijn dan die van hen. Mijn
vader legt dan trots uit wat ze moeten doen
om ook hun geiten gezond te houden.”

MEET & GREET OP 10 MEI IN GENT: ONTMOET ONZE DIERENARTS UIT NIGER
Kom op dinsdag 10 mei om 19u30 naar het Vredeshuis in Gent (Sint-Margrietstraat 9) en ontmoet er onze dierenarts Abdourahamane Mahaman, recht
vanuit Niger. Hij zal persoonlijk getuigen over zijn werk voor Dierenartsen Zonder
Grenzen in het veld. Heb je altijd al willen weten hoe een dierenarts te werk gaat
in Afrika? Wil je weten waarom we geiten uitdelen? Je kan Abdourahamane alles
vragen wat op je tong ligt. Achteraf kan je bij een hapje en drankje verder babbelen met Abdourahamane en medewerkers van Dierenartsen Zonder Grenzen.
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WINNAARS
Iedereen die een geit kocht, krijgt een kortingsbon voor dierenpark Pairi Daiza. Twee
schenkers winnen een dagbezoek voor de
hele familie: familie Schalley uit Grimbergen
en familie Dessaintes uit Eccaussinnes.
Daarnaast
winnen
twee dierenartsen een
reis naar Oeganda met
Dierenartsen Zonder
Grenzen: Joke Yzewyn
uit Hoogstraten en
Bernard Bradfer uit
Ohain. Joke was dolenthousiast toen we haar
opbelden met het goede nieuws. “Ik leerde Dierenartsen Zonder Grenzen kennen
tijdens een infosessie op de faculteit diergeneeskunde van Gent, tijdens mijn derde jaar. Toen ik op Facebook de oproep
zag om een geit te kopen, besloot ik de
‘geit’ bij de horens te nemen. Ik kocht er
zelf één en spoorde mijn familie en collega’s aan om hetzelfde te doen. We zetten
een spaarpotje van Dierenartsen Zonder
Grenzen in onze dierenartsenpraktijk,
zodat onze klanten ook een gift konden
doen. Ik ben dolblij dat ik de projecten
van Dierenartsen Zonder Grenzen in
Oeganda mag bezoeken. Ik ben heel benieuwd wat mijn collega-dierenartsen
voor de Oegandezen betekenen.”

COLOFON
EEN LEGAAT AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN?
DAAR ZIJN VIER GOEDE REDENEN VOOR.
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
IS DÉ SPECIALIST IN DIERENGEZONDHEIDSZORG EN VEETEELT.
In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevolking van zijn kudde. De dieren zorgen voor
dagelijks voedsel en geld. Maar door ziekte,
droogte of conflict hebben veehouders en
hun dieren vaak de expertise en zorgen nodig van een dierenarts. En die is er niet altijd.
Dierenartsen Zonder Grenzen springt voor
hen in de bres en biedt de nodige expertise
en dierengezondheidszorg aan.
WE ZIJN DUURZAAM, WE LEREN
MENSEN ZELF INSTAAN VOOR HUN
TOEKOMST.
U kent vast en zeker wel deze wijsheid: “Geef
een man een vis en hij heeft eten voor één
dag. Leer een man vissen en hij heeft eten
voor heel zijn leven.” Dierenartsen Zonder
Grenzen geeft niet alleen dieren of vaccins,
we leren veehouders ook alle kneepjes
van het vak. We versterken hun kennis en
capaciteiten zodat zij zelf kunnen instaan voor
de ontwikkeling van hun gemeenschap. Zo
kunnen veehouders ziektes op tijd herkennen
en laten behandelen, het vee beter voeden,
de melkproductie verhogen… Een heus
netwerk van lokale privédierenartsen en
dierenverzorgers staat hen dag en nacht bij.
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EEN DOKTER REDT EEN MENS,
EEN DIERENARTS VERZORGT DE
MENSHEID.
Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook. Daarom verzorgen onze dierenartsen het vee waarvan duizenden families
leven. Door Dierenartsen Zonder Grenzen
te steunen draagt u dus niet alleen bij tot het
welzijn van de dieren. U helpt ook kansarme
gezinnen in Afrika om een waardig leven op
te bouwen, zonder honger en armoede.

REALISATIE & VORMGEVING
Direct Social Communications

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
HEEFT UW HULP MEER DAN OOIT
NODIG.
Meer dan ooit is Dierenartsen Zonder
Grenzen afhankelijk van de vrijgevigheid
van schenkers. Soms moeten we
ontwikkelingsprogramma’s weigeren omdat
we er de middelen niet voor hebben. Soms
krijgen we geen subsidies omdat we zelf
geen 10 tot 20% eigen middelen kunnen
bijdragen. In zo’n onzekere financiële context
vormen legaten een duurzame reserve, een
waarborg voor de continuïteit van onze acties
op het terrein. Uw legaat is een waarborg
voor kansarme veehoudersfamilies in Afrika,
vandaag en morgen, om een waardiger
bestaan op te bouwen.
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WILT U VRIJBLIJVEND
INFORMATIE?
Neem contact op met Aude
Delcoigne, onze verantwoordelijke
voor schenkingen en legaten. Bel Aude
op 02/240 49 56, stuur een e-mail
naar a.delcoigne@vsf-belgium.org
of stuur ons de invulstrook terug.
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