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Minstens 70 % van alle kansarme mensen ter wereld leeft op het platteland. Meer dan 80 
% van hen leeft van de veeteelt en landbouw (IFAD, 2011). Vandaag zorgen 500 miljoen 
familiale bedrijven wereldwijd voor het levensonderhoud van 1,5 miljard mensen (Lowder, 
2014). In deze familiale boerderijen zijn dieren niet alleen eiwitbronnen voor het gezin, maar 
dragen ze ook bij tot de gewassenteelt. Ze belichamen het spaargeld van de familie en 
kunnen snel omgezet worden in cash geld in moeilijke tijden. Ondertussen groeit het aantal 
plattelandsgemeenschappen dat blootgesteld is aan externe stress, schokken, risico’s en 
rampen als gevolg van klimaatverandering, conflicten en economische crisissen. De oorsprong 
van deze crisissen veranderde over de jaren heen. Van natuurlijke rampen in de jaren ‘80 tot 
crisissen veroorzaakt door de mens, of een combinatie van beide (FAO). De familiale veeteelt 
bleek keer op keer een efficiënte en doeltreffende manier om deze crisissen door te komen, 
en de veerkracht van plattelandsinwoners te verbeteren. Dit vermogen om met stress, 
schokken en rampen om te gaan, staat echter hoe langer hoe meer onder druk door landroof, 
lokale conflicten en geweld, bevolkingsgroei en klimaatverandering. Familiale veehouders 
in het Zuiden hebben talrijke mechanismen ontwikkeld om met deze uitdagingen om te 
gaan, maar hun kwetsbare bestaansmiddelen staan het succes van deze strategieën vaak 
in de weg. Ook top-downbeleid dat geen rekening houdt met hun traditionele instellingen 
en praktijken, belemmert deze mechanismen. Een correct beleid en investeringen kunnen 
de veerkracht van familiale veehouders dan ook vergroten. Bijvoorbeeld door het 
garanderen van een betere toegang tot kapitaal en natuurlijke hulpbronnen, zoals land en 
water. Maar ook door lokaal bestuur, wetten, beleid en overheden te versterken, zodat 
deze geleidelijk de concepten integreren van vroegtijdige waarschuwingssystemen en het 
gemeenschappelijk beheer van hulpbronnen. De familiale veeteelt ondersteunen binnen 
fragiele gemeenschappen leidt tot meer veerkracht tegenover natuurlijke schokken en door 
de mens veroorzaakte crisissen. Juist daarom neemt Dierenartsen Zonder Grenzen het op 
voor de familiale veehouders in het Zuiden. 

De familiale veeteelt geeft een inkomen en voedsel aan miljarden mensen wereldwijd. Ze 
draagt bij tot het behouden en bevorderen van de biodiversiteit van wilde en huisdieren. 
Dit systeem past zich aan aan risico’s, stress en rampen door duurzaam graasbeheer, 
bodembescherming en het gebruik van lokale hulpbronnen.
Veeteelt zou als een belangrijke activiteit erkend moeten worden in de strategieën die zich 
richten op het versterken van de veerkracht van plattelandsgemeenschappen ten aanzien 
van externe schokken en rampen. Deze strategieën moeten met de volgende principes 
rekening houden:
o  Het versterken van de veerkracht is gebaseerd op samenwerking en wederkerigheid, 
zodat de inkomsten van hele veehoudersgemeenschappen vergroten en het bestuur, de 
wetten en het beleid verbeteren. 
o  De inheemse strategieën om om te gaan met schokken, zijn geïntegreerd in de Disaster 
Risk Reduction (DRR) activiteiten, met als doel het verminderen van ‘t risico op rampen 
en het versterken van de veerkracht van deze gemeenschappen. Dit kan door diensten 
en trainingen, het verzekeren van vee en een betere toegang tot markten en natuurlijke 
hulpbronnen, zoals water en gras. 
Veerkrachtstrategieën, -programma’s en -activiteiten worden vanuit de gemeenschap zelf 
gedragen. Dit kan door gemeenschapsconcepten op te nemen in de beleidsmaking en het 
plannen en uitvoeren van programma’s. Het gaat dan om concepten zoals systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en het beheer van hulpbronnen.
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FAMILIALE VEETEELT EN VEERKRACHT
 
Familiale veeteelt

Er zijn zo’n 570 miljoen landbouwbedrijven in de wereld, 
waarvan 500 miljoen familiale systemen zijn (Lowder, 2014). 
Familiale landbouw of veeteelt is een productiesysteem waar 
de familiale structuur en de economische activiteit sterk 
verbonden zijn. De Wereldvoedselorganisatie (FAO) beschrijft 
dit systeem als landbouwexploitaties die uitgebaat worden 
door een individu of familie en die vooral afhangen van het 
werk van familieleden. Als we deze definitie hanteren, dan is 
familiale landbouw het meest voorkomende landbouwsysteem 
op wereldvlak. Familiale bedrijven bezetten 70 tot 80 % 
van de landbouwgrond en produceren meer dan 80 % 
van het voedsel in de wereld (FAO). De familiale veeteelt 
omvat verschillende productiesystemen: extensieve veeteelt, 
het houden van varkens of 
pluimvee in de achtertuin, agro-
veeteeltsystemen op basis van 
regen of irrigatie... Familiale 
boeren zijn meestal kleine 
landbouwers die minder dan 
twee hectare grond bezitten. In 
deze familiale veeteeltsystemen 
zijn dieren niet alleen een 
voedselbron voor het gezin, 
maar dragen ze met hun mest 
ook bij tot de akkerbouw, en 
zorgen ze voor vervoer, het 
bewerken van de grond, sociale 
status, spaargeld en cash. 

Veerkracht en kwetsbaarheid

Veerkracht heeft verschillende 
definities. 

De Wereldvoedselorganisatie beschrijft veerkracht als “het 
vermogen om rampen en crisissen te voorkomen en deze te 
voorzien, op te nemen, om te buigen en ervan te herstellen 
op een vlugge, efficiënte en duurzame manier. Dit omvat het 
beschermen, herstellen en verbeteren van het levensonderhoud 
bij bedreigingen die een impact hebben op landbouw, voeding, 
voedselveiligheid en -zekerheid. “ De Intergouvernementele 
werkgroep rond klimaatverandering (Intergovernemental 
Panel on Climate Change, IPCC) definieert op haar beurt 
veerkracht als “het vermogen van een sociaal-ecologisch 
systeem om met een gevaarlijke gebeurtenis of storing om te 
gaan, er op te reageren en zich te herorganiseren, op wijzen 
die niet alleen de essentiële functie, identiteit en structuur van 
dit systeem behouden, maar ook het vermogen tot aanpassing, 
leren en veranderen.” Het sociaal-ecologisch systeem 
waarvan sprake in deze definitie, is de familiale landbouw 
in het Zuiden. Deze beleidsnota beschouwt veerkracht dan 
ook als het vermogen van familiale veehouders 
in het Zuiden om zich voor te bereiden, aan 
te passen en hun levensonderhoud veilig te 
stellen in een snel veranderende omgeving. In 
staat zijn om storingen of een snel veranderende omgeving 
te beheersen, wordt ook wel aanpassingsvermogen genoemd. 
Dit aanpassingsvermogen omvat drie elementen. Het eerste is 
de toegang tot fysieke, politieke, sociale, menselijke, natuurlijke 
en financiële bezittingen. Het tweede element omvat 
beschikbare structuren en processen zoals bestuur, wetten, 
beleid en instellingen. Tot slot, bepaalt de verscheidenheid 
aan levensonderhoudstrategieën het vermogen van de 

gemeenschappen om om te gaan met storingen. Om de 
veerkracht van familiale veehouders te vergroten, zouden 
al deze elementen in gelijke mate aandacht moeten krijgen.
 
Kwetsbaarheid is sterk verbonden met veerkracht en 
verwijst naar de bereidheid of aanleg om een negatieve 
invloed te ondergaan (IPCC, 2012). Net als veerkracht 
is kwetsbaarheid een dynamisch concept dat afhangt 
van vele factoren: economisch, sociaal, cultureel… In 
familiale veeteeltsystemen hangen families sterk af van hun 
landbouw- en veeteeltproductie. Ze zijn daarom kwetsbaar 
voor schokken die een impact hebben op deze productie, 
zoals droogte, overstromingen, epidemieën en conflicten. 

UITDAGINGEN VOOR VEERKRACHT 
 
Stress, schokken, risico’s en rampen

De veerkracht van familiale 
veehouders wordt bedreigd 
door een aantal uitdagingen, 
die verschillen qua impact, duur 
en intensiteit. Deze uitdagingen 
of storingen worden over 
het algemeen opgesplitst in 
stress, schokken/risico’s en 
rampen. Stress verwijst naar 
kleinere gebeurtenissen met 
een beperkte impact en 
seizoensgebonden factoren. 
Bijvoorbeeld prijsschommelingen, 
lokale conflicten of geleidelijke 
klimaatveranderingen. Schokken 
of risico’s daarentegen 
zijn gebeurtenissen met 
een grote impact, die vaak 
als onverwacht worden 
gezien. Tot slot, zijn rampen 

serieuze storingen van de werking van een gemeenschap 
of samenleving. Ze veroorzaken wijdverspreide menselijke, 
materiële, economische of ecologische verliezen. Hun 
impact overstijgt het aanpassingsvermogen van de getroffen 
families om met de storing om te gaan. Schokken en stress 
zijn dus niet hetzelfde als rampen, maar ze kunnen wel een 
ramp uitlokken. Rampen kunnen de bestaansmiddelen van 
bepaalde plattelandsgemeenschappen tijdelijk beïnvloeden of, 
in ’t slechtste geval, een langdurige crisis over heel het land 
veroorzaken. De Wereldvoedselorganisatie definieert zo’n 
crisissen als “omgevingen waarin een significant deel van de 
bevolking acuut kwetsbaar is voor dood, ziekte en verstoring van 
levensonderhoud, over een lange periode.” In 1990 ondervonden 
vier landen in het Zuiden zo’n aanhoudende crisis. Vandaag 
moeten 28 Afrikaanse landen het hoofd bieden aan zo’n crisis. 
De aard van deze crisissen evolueerde over de jaren heen, 
van eerder natuurlijke oorzaken in de jaren ’80 tot veeleer 
menselijke oorzaken of een combinatie van beide in 2010. 

Risico’s, rampen en stress van natuurlijke versus menselijke 
oorsprong
 
Stress, schokken, risico’s en rampen kunnen een natuurlijke of 
een menselijke oorsprong hebben. Deze opdeling weerspiegelt 
echter niet de complexe omgeving van schokken en stress in 
het Zuiden. Natuurlijke risico’s zijn namelijk vaak deels menselijk 
van oorsprong, of worden streng beïnvloed door menselijke 
factoren. Toch heeft deze opdeling een meerwaarde, omdat 
ze inzichten biedt over hoe om te gaan met kwetsbaarheid 
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en hoe veerkracht te vergroten bij externe schokken.

Natuurlijke risico’s, schokken, stress en rampen
 
Natuurlijke rampen worden veroorzaakt door talrijke 
geologische risico’s zoals aardbevingen en tsunami’s, en 
hydrologische risico’s zoals overstromingen en stormen. 
Terwijl het aantal geologische rampen de voorbije 20 jaar 
stabiel is gebleven, stijgt het aantal hydrologische rampen 
aanzienlijk. Maar liefst 41 % van de droogterampen vindt 
plaats in Afrika. Het aantal extreme weerfenomenen neemt 
toe; familiale veehouders in het Zuiden moeten het hoofd 
bieden aan talrijke uitdagingen om hun bestaansmiddelen 
te verzekeren. Stijgende temperaturen hebben een 
impact op de gezondheid van het vee en de veehouders, 
verminderen de waterbronnen,  en verhogen het risico 
op droogte en grondaantasting. Onregelmatige regenval 
en veranderende patronen in seizoensgebonden regenval 
veroorzaken overstromingen. Of omgekeerd, ze vergroten de 
waterschaarste en veroorzaken droogtestress bij gewassen, 
vee en weilanden. Natuurlijke rampen hebben een directe 
impact op het levensonderhoud en de voedselzekerheid van 
miljoenen familiale veehouders in het Zuiden. Uit onderzoek 
van de Wereldvoedselorganisatie rond de economische impact 
van klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en tropische 
stormen, blijkt dat de landbouwsector 25 % van alle schade 
ondervindt (FAO, 2015). De sector voelt ook 84 % van de 
totale economische impact bij droogte. De grootste schade 
en verliezen binnen de landbouwsector vinden plaats in de 
gewassenproductie (42,4 %) en de veeteelt (36 %).  Droogtes 
in 2015 en 2016 hebben een enorme impact gehad op de 
veeteelt- en gewassenproductie in verschillende Afrikaanse 
landen zoals Zimbabwe, Ethiopië, Mozambique en Burkina Faso. 

Risico’s, schokken, stress en rampen van menselijke oorsprong 

Klimaatverandering is ongetwijfeld een van de meest besproken 
risico’s wereldwijd, waarbij menselijke activiteiten de belangrijkste 
oorzaak zijn (IPCC). De gevolgen van de klimaatverandering 
treffen vooral de bevolking in het Zuiden, meer bepaald de 
boeren die leven van extensieve veeteelt en akkerbouw. 
 
De mens ligt ook aan de oorsprong van sociaal-politieke 
risico’s zoals conflicten en geweld. Zij kunnen leiden tot 
voedselonzekerheid omdat ze de lokale voedselvoorziening 
verstoren en de bevolking op de vlucht slaat. Omgekeerd kan 
het plots verdwijnen van een veilige toegang tot voedsel leiden 
tot spanningen binnen gemeenschappen die voor de crisis 
in vrede samenleefden, en zo hun kwetsbaarheid vergroten 
ten aanzien van andere schokken. Langdurige conflicten en 
geweld kunnen bovendien leiden tot vluchtelingenstromen. 
De toevloed van vluchtelingen in veiligere gebieden 
verhoogt dan de druk op de hulpbronnen in deze gebieden, 
wat schaarste en conflicten met de lokale inwoners kan 
veroorzaken. De Democratische Republiek Congo vangt 
bijvoorbeeld vluchtelingen op uit Burundi, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan, wat de reeds beperkte 
hulpbronnen van de lokale gemeenschappen onder druk zet. 
 
In Nigeria zijn economische risico’s deels verantwoordelijjk 
voor de huidige voedselcrisis. De sterke devaluatie van 
de nationale munt en het aanhoudende conflict in de 
noordelijke staten hebben bijgedragen tot een grote 
prijsverhoging van het voedsel. Door deze hyperinflatie, 
gecombineerd met andere menselijke factoren, leven 
momenteel 3,4 miljoen Nigerianen in voedselonzekerheid.

VEERKRACHT ONTWIKKELEN
De veerkracht van familiale veehouders in het Zuiden staat 
onder druk door stress, schokken, risico’s en rampen. Eén 
van de belangrijkste dreigingen voor hun veerkracht is het 
verlies van grond, van levensbelang voor familiale veehouders. 
Buitenlandse investeerders en naburige landbouwers palmen 
gronden in, of ze worden ingenomen voor het ontwikkelen 
van irrigatie-, toerisme- en natuurbehoudprogramma’s. 
Daarnaast lijden familiale veehouders zwaar onder chronische 
conflicten en geweld, die de markttoegang verstoren en 
de kwetsbaarheid extra vergroten bij natuurlijke schokken 
zoals droogte. Voorts hebben ook de bevolkingsgroei en de 
sedentarisatie een impact op de veerkracht van de boeren. 
Zij verhogen de bevolkingsdruk en dus ook de druk op de 
beschikbare natuurlijke hulpbronnen zoals water. Tot slot 
hebben de klimaatschommelingen en de klimaatverandering 
ook ernstige gevolgen voor de familiale veeteelt.  

Ondanks dit alles is het voor familiale landbouwers toch
mogelijk om solide bestaansmiddelen uit te bouwen 
in een veranderende omgeving,  met schokken 
en stress.  Een deel van de oplossing ligt in de 
traditionele en nieuwe aanpassingsstrategieën die 
kleine boeren autonoom ondernemen. Omdat deze 
strategieën kostenefficiënt en preventief zijn, vormen 
ze een tool voor duurzame capaciteitsversterking 
bij familiale landbouwersgemeenschappen. Deze 
beschermingsmechanismen krijgen steeds meer 
steun van externe partijen op verschillende niveaus. 
Bovendien passen ngo’s en middenveldorganisaties 
vaker Disaster Risk Reduction strategieën toe, die het 
aanpassingsvermogen van boerenfamilies versterken en 
de impact van rampen beperken. Ook overheden in het 
Zuiden erkennen deze strategieën hoe langer hoe meer. 

Aanpassingssstrategieën van familiale veehouders

Veehouders in het Zuiden passen zich aan hun veranderende  
omgeving aan via een reeks strategieën. Deze strategieën 
waren traditioneel een manier om het inkomen en de 
productie te doen stijgen op marginale gronden in extreme 
weersomstandigheden. Vandaag helpen ze hen om zich te 
hoeden voor talrijke externe schokken, zoals het gebrek 
aan grasland door bevolkingsdruk of onregelmatige regenval. 
Deze aanpassingsmechanismen kunnen opgesplitst worden 
in enerzijds autonome en geplande strategieën en anderzijds 
reactieve en anticiperende strategieën (IPCC, 2001).  

DZG Policy Brief Nr 5 December 2016

3



Autonome strategieën worden veroorzaakt door
milieuveranderingen en markt- of welvaartswijzigingen en 
acties die familiale landbouwers ondernemen op basis van hoe 
ze de gevaren inschatten. Terwijl landbouwers en veehouders 
anticiperende aanpassingen doorvoeren vóór de impact van 
een schok plaatsvindt, implementeren ze reactieve strategieën 
nadat ze de eerste gevolgen van schokken gewaarworden.
 
Verscheidene traditionele aanpassingsstrategieën 
steunen op samenwerkingen tussen en binnen 
veehoudersgemeenschappen. Bij deze sociale samenwerking 
worden leningen voor vee, gemeenschappelijke graasperiodes, 
uitwisselingen van arbeidskracht en gemeenschapsplanning 
betrokken. De impact  van deze strategieën is afhankelijk 
van de gemeenschappelijke inspanning van de familiale 
veehouders en kan het gemeenschapsgevoel versterken, 
wat de veerkrachtontwikkeling versterkt door sociale 
steun en arbeidskracht- en kennisuitwisselingen. Deze 
strategieën zijn veelal autonoom en anticiperend. 
Voorbeelden als mobiliteit, diversifiëren van vee 
en empowerment van vrouwen illustreren dit.

Mobiliteit

Een inkomensstrategie die toegepast wordt door familiale 
veehouders en meer bepaald door gemeenschappen van 
rondtrekkende veehouders om bijvoorbeeld het hoofd te 
kunnen bieden aan klimaatgerelateerde gevaren, is mobiliteit. 
De herders trekken rond met hun vee op zoek naar hoog 
kwalitatieve weilanden en toegang tot water. Ze doen dit ook 
om de toegang tot  hulpbronnen te garanderen in moeilijke 
tijden. In verschillende Afrikaanse landen steken herders 
daarom ook de grenzen over met hun vee en bevorderen 
zo marktintegratie, arbeid, gewassenverspreiding en culturele 
uitwisselingen. Bovendien verdelen familiale veehouders hun 
vee om zich te wapenen tegen externe gevaren. Ze doen dit 
ofwel door de controle in eigen handen te houden via herders 
of door hun vee door te geven aan armere familieleden die 
ervoor zorgen en die dan melk en mest in ruil krijgen. De  
seizoenstrek is een vaste praktijk bij vele veehouders in het  
Zuiden.  In deze context is het verlies van landtoegang en/of 
-eigendom een typisch voorbeeld van risico’s en stress waardoor 
traditionele beschermingsstrategieën worden belemmerd.

Diversifiëren van de veestapel
 
De grote overvloed aan runderen in familiale 
landbouwsystemen in Afrika is welbekend. De veranderende 
omgeving laat  rundveehouderij echter niet altijd toe en 
andere veesoorten zijn hieraan vaak beter aangepast. 

Het diversifiëren van de veestapel helpt veehouders  niet 
enkel om met externe schokken om te gaan, maar het 
vergroot tevens de biodiversiteit. Door het diversifiëren 
van veesoorten en -rassen dragen veehouders immers 
bij tot het behoud ervan, zodat hun weerbaarheid groter 
wordt. Het overstappen naar andere veesoorten is niet 
nieuw en wordt al eeuwenlang toegepast door familiale 
veehouders die verschillende soorten vee combineren 
met verschillende doelen, zoals geld of voedsel. Dankzij 
veediversificatie worden verschillende soorten vee ingezet 
die een verschillend voedingspatroon hebben. Hierdoor 
vermindert ook de druk op één specifieke  gewassensoort.
 
De keuzes van familiale veehouders over hun vee steunen 
op een reeks overwegingen die tot doel hebben om 
hun inkomen te verzekeren. Een studie uitgevoerd door 
Desiere (2015) toont aan dat factoren zoals welvaart, 
bevolkingsdichtheid en markttoegang een cruciale rol spelen 
in de keuze tussen investeren in runderen of investeren in 
kleinvee. Uit de resultaten blijkt dat veehouders - met inbegrip 
van welgestelde gezinnen - meer en meer overstappen 
naar kleinvee dat minder gevoelig is voor voedseltekorten. 
In Burundi bijvoorbeeld, heeft de onzekerheid door het 
langdurige conflict ervoor gezorgd dat veehouders hun 
runderen hebben verkocht en geslacht en zijn overgeschakeld 
op andere veesoorten zoals geiten.

KLEINVEE IN NGOZI, BURUNDI (2014-2016)
 
Burundi is één van de armste landen ter wereld waar 
vele conflicten voorkomen. Het land wordt gekenmerkt 
door een sterke bevolkingsgroei en een stijgende 
bevolkingsdichtheid. Deze evoluties versterken de noodzaak 
voor gemeenschappen om zich beter te weren tegen externe 
schokken. Om de kwetsbare gemeenschappen in de Ngozi-
provincie te versterken, is Dierenartsen zonder Grenzen 
met lokale partner UCODE-AMR een kleinveeproject 
(DEPEL) gestart. Dit multidimensionale project wordt 
gefinancierd door de Belgische overheid. In Burundi, treft 
voedselonzekerheid ongeveer 75 % van de bevolking en  
Ngozi vormt daarop geen uitzondering. Het doel van het 
project is daarom het versterken van de veerkracht van de 
gemeenschappen door het verhogen van hun kapitaal. 700 
ernstig kwetsbare huishoudens in 4 dorpen nemen deel aan 
het programma. Het programma bestaat uit opleidingen 
over geitenhouderij, compostmethodes en gewassenteelt. 
Daarnaast hebben 550 huishoudens geiten gekregen en 
2 maanden toegang tot veterinaire diensten door 27 
dierenverzorgers.  Als onderdeel van het solidariteitsprincipe, 
worden steeds enkele nakomelingen doorgegeven aan 
andere gezinnen. Er is ook een samenwerking met het lokale 
Bureau Provincial de Santé (BPS) die de famillies sensibilliseert 
over goede hygiëne, reproductieve gezondheid en voeding. 
Huishoudens die dieren hebben doorgegeven zijn bovendien 
kosteloos aangesloten bij een zorgverzekering.  Er zijn ook 8 
alfabetiseringscentra. 50 % van de betrokken mensen eet nu 
3 maaltijden per dag, waar dit voorheen slechts 16 % was. 
60 % van de huishoudens heeft toegang tot gezondheidszorg 
en ondervoeding is sterk gedaald.  Waar voorheen 36 % van 
de kinderen naar het gezondheidscentrum kwamen vanwege 
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ondervoeding, is dit nu slechts 3 %. Dankzij dit multisector- en 
multiactorproject, is voedselzonzekerheid aangepakt door het 
versterken van familiekapitaal en zijn zij nu beter gewapend 
tegen toekomstige schokken en stress.

Veerkracht, vee en gender

Het bevorderen van familiale veeteelt in het Zuiden heeft 
in het bijzonder een positief effect op de veerkracht van 
vrouwen. In het Zuiden zijn vrouwen veelal actief in de 
familiale veeteelt, hoewel ze over een kleiner aantal dieren 
beschikken en ze zich vaker bezig houden met kleinvee zoals 
gevogelte en kleine herkauwers. Tezelfdertijd bestaat in vele 
rurale gebieden een hardnekkige genderongelijkheid en 
neemt het aantal uitdagingen voor vrouwelijke veehouders 
toe. Zo worden vrouwen bijna volledig uitgesloten van 
grondbezit. Ze zijn dikwijls landloos, zelfs als hun families 
grond bezitten. Vrouwelijke familiale veehouders hebben 
bovendien moeilijkere toegang tot markten, adviesdiensten 
en technische informatie. Sociale beperkingen verkleinen 
ook hun kansen voor het vermarkten van hun producten of 
het aanwerven van arbeidskrachten. Deze belemmeringen 
monden op hun beurt uit in genderverschillen op het vlak 
van landbouwproductiviteit en -productie en beïnvloeden zo 
de kwetsbaarheid van vrouwelijke veehouders ten aanzien 
van externe schokken. Het bevorderen van gendergelijkheid 
door de emancipatie van vrouwen dankzij familiale  veeteelt 
is daarom een fundamentele en onontbeerlijke factor in het 
uitbouwen van de veerkracht van plattelandsgemeenschappen.

EMPOWERMENT VAN VROUWEN DANKZIJ 
KIPPEN IN KATI, MALI

Een belangrijk deel van de Malinese bevolking leeft onder de 
armoedegrens, in het bijzonder op het platteland waar 80.9 
% van de mensen in armoede leeft. In deze context helpt het 
houden van kippen voor het diversifiëren van inkomsten. Het 
houden van kippen is een risicomanagementstrategie die al 
veel wordt toegepast in Mali: maar liefst 70 % van de Malinese 
huishoudens in landelijke gebieden houdt zich hiermee bezig. 
De kippen worden meestal door vrouwen gehouden die 
tevens het meest kwetsbaar zijn voor armoede als gevolg 
van genderongelijkheid. Zij hebben een moeilijke toegang 
tot  economische middelen, oefenen minder controle uit en 
profiteren minder van economische activiteiten. Het gebrek 
aan educatie en het hebben van beperkte organisatorische 
capaciteiten belemmert vrouwen ook om zich volledig 
te ontwikkelen binnen de kippenhouderij. Dierenartsen 
Zonder Grenzen heeft daarom tezamen met zijn lokale 
partner Initiatives, Conseils, Développement (ICD) een aantal 
projecten in Mali gestart om de kippenhouderij te verbeteren. 
In die projecten staat de vrouw op het platteland centraal. 
In 2015 veranderde het hoofddoel van deze projecten naar 
pleitsbezorging voor vrouwenrechten. Centraal staat hierin 
het belang van lokale kippenhouderij als een manier om te 
strijden tegen de armoede in rurale gebieden. Als onderdeel 
van deze nieuwe aanpak werd er een informatiedag over 
het houden van kippen georganiseerd die de verschillende 
betrokken partijen samenbracht. Daarnaast is er een 
documentaire over de impact van kippenhouderij op de 
levens van Malinese vrouwen landelijk verspreid. Tot op heden 
namen 900 vrouwen deel aan het project in Kati en verkochten 
ze gemiddeld 32 kippen per jaar. Het inkomen dat ze hieruit 
kregen was drie keer zo hoog als een gemiddeld maandsalaris. 
De bijdrage van het houden van kippen aan het inkomen 
van de vrouw steeg van 5.000 FCFA (€ 8) naar 80.000 
FCFA (€ 122). 35% van dit inkomen wordt gebruikt voor 

gezondheidszorg en het betalen van schoolgeld. 42 % gaat 
naar gezinsuitgaven zoals eten, kleding en woning; 18 % van 
het inkomen wordt geïnvesteerd en is zo een geldbron voor 
externe activiteiten en de laatste 5 % wordt gespaard. Het 
project draagt zo aanzienlijk bij tot de empowerment van 
vrouwen op zowel economisch als sociaal vlak. Het inkomen 
dat zij genereerden dankzij het houden van kippen heeft 
hen in staat gesteld om hun welzijn en beslissingsmacht te 
versterken op huishoudniveau. Hun kennis en know-how 
is ook aanzienlijk versterkt, in het bijzonder met betrekking 
tot fokmanagement en tot marktwerking. Bovendien is de 
deelname van vrouwen versterkt op zowel huishouden- als 
gemeenschapsniveau. Deze positieve resultaten laten zien dat 
het houden van kippen sterk bijdraagt aan het verbeteren van 
de leefomstandigheden van vrouwen en hun families in Kati. Dit 
resulteert in een verhoogde veerkracht van de gemeenschap 
tegen bestaande en toekomstige schokken en stress.

RAMPENPREVENTIE DOOR RISICOBEPERKING (DRR) 

Regeringen, internationale instellingen, ngo’s 
en middenveldorganisaties kunnen externe 
beschermingsmechanismen bieden om de veerkracht 
van gemeenschappen te versterken. Dit is mogelijk door 
het aanbieden van kwalitatieve diensten en opleidingen 
(in het bijzonder met betrekking tot onderwijs en 

gezondheidszorg) en door een betere toegang tot de 
markt en tot natuurlijke hulpbronnen te garanderen.
 
Bij programma’s die zich richten op het versterken van 
veerkracht is een multisectoriële benadering met veel betrokken 
partners vanzelfsprekend. Een benadering die verschillende 
soorten steun combineert die elk op een bepaalde dimensie 
van de kwetsbaarheid van het gezin ageert, zal meer invloed 
hebben dan zich enkel op één dimensie te richten. Projecten 
zijn ook efficiënter als verschillende partners met verschillende 
expertises samenwerken. Veel maatregelen van externe 
actoren behoren tot rampenpreventie door risicobeperking. 
Hun strategieën zijn gebaseerd op de empowerment van 
kleinschalige veehoudersgemeenschappen en zijn meestal 
gepland en anticiperend.
 
Rampenpreventie door risicobeperking – of Disaster Risk 
Reduction (DRR)  -  omvat alle strategieën van humanitaire en 
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ontwikkelingshulp om de risico’s op rampen voor individuen 
en/of gemeenschappen te beperken. In het Zuiden, waar 
voedselzekerheid verhinderd wordt door steeds terugkerende 
gevaren zoals droogte of in regio’s met conflicten waar een 
plotse ramp plaatsvindt, kan het toepassen van DRR-acties van 
risicobeperking  de veerkracht van kwetsbare gemeenschappen 
duurzaam versterken. De gemeenschappen in staat stellen om 
het risico op rampen te identificeren en op te lossen kan zo 
het inkomen verzekeren. Op gemeenschapsniveau kan DRR 
in twee vaak toegepaste benaderingen opgesplitst worden:     
beheerd door de gemeenschap en gebaseerd op de 
gemeenschap. De tweede krijgt vaak de voorkeur omdat het 
de leden van de gemeenschap aanspoort om strategieën te 
identificeren, te plannen, te implementeren, te monitoren 
en te evalueren om zo veerkracht uit te bouwen en hen 
aanzet om niet afhankelijk te zijn van externe partners.
 
Vroegtijdige waarschuwingssystemen & gedeeld beheer van 
hulpbronnen 
 
Een belangrijke tool bij de beperking van het risico op 
rampen zijn de vroegtijdige waarschuwingssystemen  - 
Early Warning Systems (EWS) - die ontwikkeld kunnen 
worden op verschillende niveaus gaande van uitgebreide 
toezichtprogramma’s tot op het gemeenschapsniveau. De EWS 
die gebaseerd zijn op gemeenschappen, kunnen een cruciale rol 
spelen in hun empowerment zodat gemeenschappen het hoofd 
kunnen bieden aan externe schokken en zodat de EWS kunnen 
worden gebruikt in verschillende sectoren zoals gezondheid, 
voedselzekerheid en landbouw. Hoewel zowel gemeenschappen 
als lokale regeringen niet deelnemen aan nationale vroegtijdige 
waarschuwingssystemen, is dit veelal wel het geval wanneer 
EWS gebaseerd zijn op lokale gemeenschappen waarbij 
dorpsbewoners betrokken zijn bij de start, beheer en behoud 
van EWS. Hierdoor hebben ze een grotere impact in de 
praktijk. Het succes van vroegtijdige waarschuwingssystemen 
gebaseerd op gemeenschappen hangt af van vier 
kernelementen: risicokennis, monitoring, reactievermogen 
en waarschuwingscommunicatie. Het gebruik van ICT kan 
ook zeer gunstig zijn voor het monitoren van een bepaalde 
zone en zo betrouwbare informatie verschaffen op korte tijd.
 
Een andere toepassing van DRR is het gedeeld beheer 
van hulpbronnen - shared resource management - die 
de gemeenschappen aanmoedigt om hun problemen 

en noden aan hulpbronnen te analyseren om zo 
aanpassingsmaatregelen te ontwikkelen, vooral voor 
moeilijke periodes. De wederzijdse overeenkomsten voor 
het gebruik van hulpbronnen kunnen ook onrechtstreeks 
duurzame vrede en het gebruik van braakliggende 
gronden in conflictgevoelige zones bevorderen.
Een voorbeeld van community based resource management 
werd in de praktijk gebracht door Dierenartsen 
Zonder Grenzen onder naburige gemeenschappen van 
rondtrekkende veehouders in Kenia en Oeganda en 
wordt momenteel geïmplementeerd in Tanzania. De 
ontwikkeling van wederzijdse graasovereenkomsten 
heeft het delen van grond en water bevorderd en zo de 
veerkracht van gemeenschappen versterkt ten aanzien 
van externe factoren zoals steeds wederkerende droogte.
 

BELEID EN PRAKTIJK 

Steeds meer internationale donoren steunen het beleid 
voor DRR als een efficiënte oplossing om kwetsbaarheid te 
verminderen en de veerkracht van rurale gemeenschappen 

in het Zuiden te versterken. Meer en meer wordt noodhulp met 
ontwikkelingshulp in verband gebracht om voedselzekerheid 
in het Zuiden te verbeteren en over te stappen van 
rampenbeheer naar risicobeheer. Het Zuiden heeft hier baat bij 
en toekomstige crisissen kunnen worden vermeden wanneer 
sterkere banden gevormd worden tussen humanitaire en 
ontwikkelingshulp op lange termijn en wanneer deze worden 
ondersteund door een sterk nationaal en internationaal beleid.

Internationaal 

Het belang van efficiënte activiteiten voor DRR en hun 
bijdrage tot duurzame ontwikkeling wordt erkend door de 
Verenigde Naties die onder andere 13 oktober als de jaarlijkse 
Internationale DRR Dag hebben erkend. Het Sendai-kader van 
de Verenigde Naties voor het verminderen van rampenrisico’s 
2015-2030 dat werd voorgesteld in 2015, biedt een richtlijn 
voor de uitvoering van DRR-activiteiten in alle relevante 
sectoren. Het kader erkent de rol van vee als productiemiddel, 
en promoot investering in familiale veeteelt omdat het 
de bestaansmiddelen van kwetsbare groepen vergroot.
 
In 2012 heeft het Internationaal Fonds voor 
Landbouwontwikkeling van de Landbouw (IFAD) - het 
speciaal agentschap van de VN voor de terugdringing van 
armoede op het platteland in ontwikkelingslanden - een 
aanpassingsprogramma voor klimaatverandering gelanceerd 
voor kleinschalige landbouwers. De doelstelling van het 
Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP) 
is dubbel. Allereerst wil men het reactievermogen van 
kleinschalige landbouwers t.o.v. klimaatstress vergroten 
en, vervolgens, mitigatie versterken. De financiering van 
ASAP steunt  lokale landbouworganisaties in meer dan 30 
ontwikkelingslanden door nationale agentschappen. Met een 
totaalbudget van 300 miljoen dollar (276 miljoen euro), tracht 
IFAD een institutioneel en beleidskader te bieden voor het 
versterken van de veerkracht van kleinschalige landbouwers 
via EWS, een betere toegang tot weerinformatie en financiële 
diensten voor het beheer van klimaatgerelateerde risico’s.

DZG Policy Brief Nr 5 December 2016

6



Europese Unie 

De Europese benadering van veerkracht is gebaseerd op de 
“Strategy for Disaster Risk Reduction in Developing Countries”, 
de “Approach to Resilience: Learning form Food Security Crises”, 
en door het “Action Plan for Resilience Crisis Prone Countries” 
van de EU. De EU heeft het belang van DRR-strategieën 
ook erkend door haar programma Disaster Preparedness 
ECHO (DIPECHO) te lanceren, via het directoraat-generaal 
voor humanitaire hulp (ECHO) dat tot nu toe 325 miljoen 
euro geïnvesteerd heeft in DRR. Zoals aangeraden in een 
gemeenschappelijke evaluatie van het werk van ECHO in de 
Hoorn van Afrika, zouden de ECHO-interventies een bredere 
waaier aan DRR-activiteiten moeten omvatten, gaande van 
hun activiteiten tot het verminderen van risico’s op droogtes 
tot de invoering van bredere DRR-strategieën die ook andere 
risico’s voor familiale landbouwers en veehouders omvatten.
 
In Afrika financiert de EU het Supporting the Horn of 
Africa’s Resilience (Share) initiatief en de Global Alliance for 
Resilience Initiative (AGIR). Tijdens de Wereldtentoonstelling 
in Milaan in 2015 werd door de actoren betrokken bij AGIR 
een gemeenschappelijke verklaring voorgesteld op basis van 
de verwezenlijkingen van het initiatief. Volgens deze verklaring 
heeft “de familiale landbouw geen steun gehad van publieke 
investeringen en voldoende financiële middelen waarmee het 
zich zou kunnen aanpassen en de prestatie kunnen verbeteren 
om de noden te beantwoorden”. De verklaring verwijst naar 
de essentiële rol die familiale landbouwsystemen spelen 
m.b.t. voedselzekerheid en drukt het belang uit van een 
consequent beleid en voldoende financiële investeringen in het 
uitbouwen van veerkracht. Meer aandacht zou ook moeten 
gaan naar toekomstige projecten m.b.t. klimaatgerelateerde 
uitdagingen. Het belang van gendergelijkheid wordt ook 
onderstreept in de verklaring: hoewel het klimaat verslecht 
en vrouwen onevenredig treft, worden problemen m.b.t. 
genderongelijkheid onvoldoende aangekaart in programma’s 
en beleid dat AGIR financiert. De aanbevelingen en observaties 
met betrekking tot AGIR kunnen ook op andere veerkracht- 
en DRR-programma’s van de EU worden toegepast. 

De rol van België in veerkracht 

Bij de derde VN-Wereldconferentie over DRR in maart 2015, 
presenteerde Belgisch ambassadeur in Japan Christophe 
de Bassompierre een officiële verklaring over de rol van 
België in het voorkomen, het voorbereiden en het reageren 
op rampen. De verklaring benadrukte de steun van de 
Belgische humanitaire hulp binnen het beleid van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking door het financieren van talrijke 
projecten die tot doel hebben om gemeenschappen voor 
te bereiden op rampen om hun veerkracht te vergroten. 
Volgens een kritisch rapport van begin 2016 dat werd 
gepubliceerd door acht Belgische humanitaire ngo’s, worden 
methodes voor het uitbouwen van de beperking van het 
risico op rampen echter niet altijd erkend of gesteund door 
het Belgische beleid. De toekomstige nadruk van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking lijkt bovendien steeds meer te 
liggen op de ontwikkeling van de privésector, de digitalisering 
en het aanpakken van de grondoorzaken van de migratiecrisis 
in Europa. DRR llijkt minder prominent aanwezig te zijn.
 
Tegelijkertijd financiert de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
projecten voor het uitbouwen van veerkracht in het Zuiden, 
terwijl een duidelijk concept van DRR lijkt te ontbreken. Het 
gebrek aan conceptualisering van DRR bemoeilijkt het in de 
praktijk brengen door derden. De verantwoordelijkheid van 
nationale overheden dient hier echter ook te worden erkend 
en nationale regeringen zijn de eerste verantwoordelijken voor 
het steunen en garanderen van veiligheid voor gemeenschappen 
in nood. Wanneer ze deze taak niet opnemen, kunnen andere 
overheden niet bijdragen tot een efficiënte ontwikkelingshulp 
met het oog op het verminderen van het stijgend aantal mensen 
dat getroffen wordt door externe schokken zoals droogte, 
conflicten en economische crisissen. Dit is enkel mogelijk via 
een geïntegreerde en coherente aanpak voor het uitbouwen 
van veerkracht, die de volledige reeks beleid en acties dekt in 
een DRR-context binnen een overkoepelende beleidsstrategie. 
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CONCLUSIE

In het Zuiden ontwikkelen familiale veehouders talrijke aanpassingsstrategieën. Deze strategieën worden echter dikwijls verhinderd 
door kwetsbare bestaansmiddelen. Hun vermogen om met  externe gevaren, stressen en rampen om te gaan wordt ook belemmerd 
door socio-economische factoren zoals de bevolkingsgroei en top-down beleidsmaking die geen rekening houdt met de traditionele 
instellingen en praktijken. De kwetsbaarheid van familiale veehouders verminderen en zo hun veerkracht vergroten, is daarom 
onontbeerlijk, hoewel het een complexe en ambitieuze taak is. Strategieën voor het versterken van de veerkracht zouden 
moeten steunen op samenwerking en wederkerigheid op gemeenschapsniveau, het vergroten van het kapitaal van de familiale 
veeteeltgemeenschappen en het versterken van het bestuur, wetten en beleid. Het verspreiden van landbouwactiviteiten en het 
diversifiëren van gewassen- en veesoorten én economische activiteiten kunnen het aanpassingsvermogen van de veehouder 
verzekeren ten aanzien van toekomstige veranderingen in zijn/haar milieu. DRR-strategieën, gebaseerd op het verbinden van 
nood- en ontwikkelingshulp, worden meer en meer geïmplementeerd door ngo’s en middenveldorganisaties en erkend door 
grote partijen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. Meer aandacht zou echter moeten gaan naar de belangrijke 
rol van familiale veehouders in het uitbouwen van veerkracht. Daarom zouden regeringen, internationale instellingen, ngo’s en 
middenveldorganisaties moeten investeren in traditionele aanpassingsstrategieën van familiale veehouders met betrekking tot 
DRR om de veerkracht te versterken. Dit kan via diensten en opleidingen, vee-verzekeringen, en een betere toegang tot markten en 
natuurlijke hulpbronnen, zoals water en grond. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in deze activiteiten op gemeenschapsniveau 
omdat het de gemeenschapsleden stimuleert om veerkrachtstrategieën te identificeren, plannen, implementeren, monitoren en 
evalueren en niet afhankelijk te zijn van externe partners. Dit is mogelijk dankzij het institutionaliseren van de concepten die 
aan de basis liggen van vroegtijdige waarschuwingssytemen en het beheer van hulpbronnen (gebaseerd op de gemeenschappen) 
in het beleid en het plannen en invoeren van programma’s. Daarom zou familiale veeteelt de erkenning moeten krijgen die het 
verdient, namelijk als belangrijke driver voor veerkrachtige gemeenschappen.
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