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VOORWOORD - PARTNERWERKING

● OVER DIT RAPPORT 

Met dit jaarrapport wilt DZG haar part-
ners en sympathisanten informeren over
de realisaties van de teams en de partners
van DZG op het werkterrein. 

Dit document is bedoeld voor iedereen
die gelooft dat duurzame ontwikkeling
nodig én mogelijk is.

● WAT DOET DZG OP HET TERREIN?

Momenteel leven meer dan 3 miljard
mensen onder de armoedegrens. Zowat
een kwart van deze armen is veehouder
of heeft dieren in zijn of haar bezit.
Dierenartsen zonden Grenzen wil het
welzijn van benadeelde volkeren in ont-
wikkelingslanden verbeteren door de vee-
teelt te optimaliseren. DZG zet zich in
voor die mensen voor wie veeteelt een
mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan
de armoede.

In de meeste ontwikkelingslanden speelt
het dier een essentiële rol. Het is een
bron van voedsel zoals eieren, melk en
vlees. Maar het is ook belangrijk voor de
landbouw als werkkracht, mestvoorziening
en trek- en lastdier. Het versterkt de soci-
ale en familiale banden (bruidsschat, cade-
aus) en het is bovendien een spaarmiddel
(schoolgelden en medische zorgen). 

Het dier vormt dus een belangrijke hoek-
steen van het vaak kwetsbare socio-eco-
nomische evenwicht binnen benadeelde of
gemarginaliseerde volkeren. Het dier kan
een efficiënte manier zijn om te ontsnap-
pen uit de armoedespiraal. Het is een cru-
ciale factor voor duurzame ontwikkeling. 

In alle projecten gaat DZG uit van de
lokaal aanwezige vaardigheden en pro-
beert die te versterken via eigen acties. 

● WAT ZIJN DE REACTIES OP HET TERREIN?

Onze grootste motivatie zijn de - vaak
verbazende - getuigenissen die ons laten
zien hoeveel impact de projecten hebben.
Ze bewijzen dat onze activiteiten het
leven van de lokale mensen kunnen
veranderen en deuren openen naar een
betere toekomst. 

Deze twee voorbeelden spreken voor
zich: 

• De wekelijkse veemarkten in afgele-
gen gebieden zijn een groot succes. In
de vroege ochtend zijn de vrouwen
bezig met het bakken van vetkoeken
en het bereiden van dranken op basis
van melk die ze op de markt ver-
kopen. Dankzij de markt kan niet
alleen een eerlijke prijs bedongen
worden, maar ze laat de vrouwen
ook toe een inkomen te verwerven,
wat het gezinsbudget rechtstreeks ten
goede komt. 

• De kuddes spelen in die gebieden,
dikwijls in de ban van conflicten, een
hoofdrol in het vredesproces. DZG
draagt bij tot een betere gezond-
heidstoestand van het vee en via deze
bevoorrechte positie ook tot het
inrichten van vredesmeetings tussen
rivaliserende clans. Deze clans willen
allemaal toegang tot de graasgronden
en waterpunten in de regio in een
vreedzaam gebied. Bij een vredesbij-
eenkomst tussen Keniaanse,
Oegandese en Soedanese clans wer-
den gestolen dieren en ontvoerde kin-
deren aan hun families teruggegeven. 

● ZO WERKT DZG

Om efficiënt te kunnen werken, concen-
treert DZG zich op 3 geografische zones
op het Afrikaans continent: Oost-Afrika,
de regio van de grote meren en enkele
landen ten zuiden van de Sahara in West-
Afrika. 

In de toekomst wil DZG haar werking
versterken rond 2 hoofdthema's: 
• Institutionele ondersteuning en capa-

citeitsopbouw 
• Gedecentraliseerde diensten op

gebied van veeteelt 

De raad van bestuur bepaalt de strategi-
sche hoofdlijnen van de organisatie en
delegeert de operationalisering ervan aan
het uitvoerend comité. De exco verzekert
zich ervan dat de missie correct wordt
uitgevoerd en dat alle interne en externe
medewerkers in een professionele omge-
ving kunnen werken. De taken zijn
verdeeld op basis van coördinatie van de
regionale programma's, personeelsbeheer,
financieel beheer, boekhouding en kennis-
beheer. 

DZG functioneert hoofdzakelijk dankzij
institutionele fondsen (89%) van Belgische
en internationale donorinstellingen. De
resterende 11% bestaat uit bijdragen van
personen en organisaties die ons financi-
eel ondersteunen. 

DZG wil een “glazen huis” zijn. Jaarlijks
worden verschillende audits uitgevoerd,
waarbij zowel de uitgaven en de inkom-
sten, als de interne organisatie gecontro-
leerd worden. Deze manier van werken
heeft ertoe geleid dat het opstellen van
onze besluitvormingsprocedures en het
uitschrijven van operationele processen
binnen een kwaliteitshandboek een prio-
riteit is. Deze inspanning versterkt het
vertrouwen van onze financiële partners
en vergroot tegelijkertijd de efficiëntie en
de effectiviteit van onze acties, waardoor
de impact voor de begunstigden
verhoogt.

Ik dank u alvast voor uw interesse en uw
ondersteuning van onze organisatie...en
wens u veel leesplezier. 

Dr vet. Madeleine Onclin 
Directrice DZG België

PS: In 2005 viert DZG haar 10e
verjaardag. Wij hopen u ook volgend jaar
weer te kunnen informeren over de mate
van vooruitgang die we dan geboekt
hebben. Wij gaan ervoor!
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● PROGRAMMA IN OOST-AFRIKA  

De toekomst van de civiele maatschappij
in gemarginaliseerde gemeenschappen ligt
in de oprichting en de verdere ontwikke-
ling van inheemse organisaties. Die zullen
er op hun beurt voor moeten zorgen dat
de mensen hun verantwoordelijkheden
opnemen om zelf in hun levensonder-
houd te voorzien. 

DZG België wil het concept van capaci-
teitsbouw dan ook opnemen in haar
humanitaire en ontwikkelingsinterventies. In
2004 is vanuit het regionaal kantoor in
Nairobi een aanzet gegeven om de strate-
gie rond capaciteitsopbouw uit te schrijven.
Deze strategie steunt op vier principes: 

1. De uitbouw van sterke partnerschap-
pen die gebaseerd zijn op wederzijds
vertrouwen, eerbied, transparantie,
gedeelde visie en doelstellingen, en
openheid voor culturele, sociale, poli-
tieke en economische verschillen. 

2. Een verbeterende organisatieontwik-
keling. Dit betekent dat de partneror-
ganisaties zich inzetten om hun zwak-
ke en sterke punten te identificeren
en hieraan te werken. Dit moet lei-
den tot institutionele onafhankelijk-
heid, haalbaarheid en duurzaamheid. 

3. De evaluatie van en het voortbouwen
op lokale capaciteiten: in de gemeen-
schappen (ofwel door de partner-
organisaties of rechtstreeks op niveau
van de gemeenschappen) door
gebruik te maken van participatieve
methodes. 

4. Het versterken van de civiele maat-
schappij door het bevorderen van de
participatie van lokale partners in de
duurzame civiele maatschappij. Dit
kan door het versterken van beleid-
smilieus, het benadrukken van het
belang van coalities en samenwer-
kingsinspanningen, en het creëren van
netwerken. 

Op basis van deze visie heeft DZG in de
voorbije 2 jaar binnen het Oost-Afrika-
programma partnerschappen tot stand
gebracht met drie belangrijke inheemse
NGO’s: VETWORK services trust, Naath
Community Development Services
(NCDS) in Zuid-Soedan en Turkana

Pastoralist Development Organisation
(TUPADO) in Kenia.

De steun van DZG aan deze inheemse
organisaties richt zich voornamelijk op de
ondersteuning van hun 'community based
animal health activities' en op activiteiten
op vlak van organisatieversterking op
technisch en managementgebied, zoals
financieel management, het schrijven van
projectvoorstellen en rapporten, monito-
ring en evaluatie. 

Het budget van de afgelopen 2 jaar voor
de ondersteuning van deze inheemse
NGO's bedraagt 180.000 euro.

In de toekomst zal DZG bovenvermelde
basisprincipes opnemen in alle geplande
activiteiten en verdergaan met de ontwik-
keling van partnerships met inheemse
organisaties en structuren. 

● PROGRAMMA IN FRANSTALIG AFRIKA 

Om de kwaliteit van haar projecten te
verbeteren, is DZG begonnen met een
versterking van de methodologische capa-
citeiten door een verbeterd projectcyclus-
beheer en een strategie rond lokale part-
ners. Een ondersteuning hiervan werd
overgedragen aan een externe adviseur.
Deze opdracht begon met een diagnose-
fase gevolgd door een fase van methodo-
logische versterking. 

Concreet werden rapporterings- en
opvolgingssystemen uitgewerkt en in juni
2004 vond een workshop plaats in
Dakoro, Niger. Er waren 23 deelnemers,
DZG-medewerkers en vertegenwoordi-
gers van de lokale partnerorganisaties. Er
waren ook vertegenwoordigers aanwezig
van nationale kaders van twee projecten
die door de Belgische Technische
Samenwerking (CTB) in Niger worden
geleid. 

De voornaamste resultaten van deze
workshop waren de volgende: 

• Kennis van de principes en werktui-
gen van PCM, niet alleen wat betreft
de algemene concepten maar ook en
vooral wat betreft de thematiek van
de veeteelt;

• Een concretisering van de samenwer-
king DZG/BOF (Belgisch
Overlevingsfonds)/CTB/DGOS
(Directoraat-Generaal van de
Ontwikkelingssamenwerking); 

• Een belangrijke uitwisseling van
ervaringen; 

• De ontwikkeling van de teamgeest en
een gevoel van toe-eigening van het
bestaansrecht van VSF-B.

● NIEUW REGIONAAL COORDINATIEKANTOOR
VOOR WEST AFRIKA

In West Afrika worden alle acties van
DZG momenteel medegefinancierd door
DGOS en BOF. In 1997 was dit één pro-
ject in die regio terwijl in 2005 7 projec-
ten worden uitgevoerd met evenveel
plaatselijke partners en 10 ontwikkelings-
werkers. 

Het regionaal coördinatiekantoor dat in
2005 zal worden opgestart en door
DGCD wordt medegefinancierd, zal het
mogelijk maken om de uitwisseling van
ervaringen te stimuleren, om de acties
binnen het vijfjaren programma beter te
coördineren, om de capaciteiten van de
plaatselijke partners te versterken en om
de DZG aanpak en strategie te verdedi-
gen (participatieve benadering, plaatselijke
actoren...). Volgens het beleid rond part-
nerschappen zal het kantoor een belang-
rijke rol spelen in het proces van over-
dracht van verantwoordelijkheden en
opvolgen van wederzijdse verplichtingen.

● EEN ZWARTE DAG VOOR DZG 

In 2004 is de samenwerking stopgezet
met het PADEB project in Kameroen
wegens het overlijden van onze coöpe-
rant Dr. Kakule Kasonia. Momenteel loopt
er nog een onderzoek naar de juiste
omstandigheden. De onzekerheid rond
de oorzaak en de onveiligheid in de regio
hebben DZG genoodzaakt het project
stop te zetten. 

NL - DEEL  I
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VISIE & MISSIE - ZUID-SOEDAN

● ONZE VISIE:

“Dierenartsen kunnen de levensomstan-
digheden op onze planeet verbeteren”.

● WIJ GELOVEN DAT...

... Elk mens recht heeft op fatsoenlijke
levensomstandigheden en wij geloven
in het bestaan van internationale
solidariteit.

... De Aarde, het Dier en de Mens 3
onafscheidelijke elementen van een
keten zijn, waarbij het dier een factor
is in de duurzame ontwikkeling.

... “Ontwikkeling” de keuzemogelijkhe-
den voor de begunstigde bevolkingen
verhoogt. 

● ONZE MISSIE: 

“Het verbeteren van het welzijn van kans-
arme bevolkingsgroepen in de ontwikke-
lingslanden via een optimalisatie van de
veeteelt”.

● ONZE BENADERING: 

“Werken In Partnerships, Opleiden,
Responsabiliseren, Leren, Sensibiliseren”

• Partnerships afsluiten in wederzijds
respect en met gemeenschappelijke
doelstellingen.

• Ons ten dienste stellen van de minst
bedeelde bevolkingen, in een continu
leerproces.

• Het opleiden en responsabiliseren van
de lokale actoren en de ondersteu-
ning van de medespelers actief in de
veeteeltsector.

• Het milieu, de cultuur, de wetten, de
mensenrechten, de voorouderlijke
tradities en het dierwelzijn in de
landen waar de actie zich afspeelt,
respecteren.

• Aangepaste en ethisch verantwoorde
participatieve technieken uitwerken
om de beste resultaten te verkrijgen. 

• Het grote publiek sensibiliseren inzake

de ontwikkelingsproblematiek en de
rol van het dier als ontwikkelingsfactor.

• DZG België komt tussenbeide voor
duurzame ontwikkeling maar ook bij
noodsituaties.

● ONZE WAARDEN: 

“Respect, Transparantie, Duurzaamheid”

• DZG België respecteert altijd haar
ethische code.

• Het beheer van DZG België is door-
zichtig en DZG België neemt haar
verantwoordelijkheid op zich tegeno-
ver de partners.

• De door DZG België gestarte acti-
viteiten en partners zijn duurzaam.

• DZG België biedt haar medewerkers
rechtvaardige werkcondities en ont-
plooiingsmogelijkheden. 

● ONZE VERENIGING: 

“VZW erkend als NGO”

• DZG België is een vzw die officieel
erkend is als NGO door de Belgische
overheid, talrijke internationale organi-
saties en verschillende Afrikaanse
overheden.

• DZG België werkt met een professio-
neel team, nationaal en internationaal.

• DZG België maakt deel uit van
VSF Europa netwerk.
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1. SITUERING

DZG startte in 1995 met een project ter
ontwikkeling van een dierengezondheids-
dienst op gemeenschapsniveau (CBAHS)
binnen het veeteeltprogramma van
Operation Lifeline Sudan. Dit programma
is in 2004 zijn tiende jaar ingegaan en nog
altijd zijn de noden van dit uitgestrekte
gebied en van de bevolking die door
oorlog en natuurrampen getroffen is, erg
hoog. 

Door de onveiligheid sloegen hele dor-
pen op de vlucht en de door burgeroor-
log flink gereduceerde veestapel is nog
altijd niet op zijn oude peil. Maar het vee
is voor de bevolking wel nog altijd de
belangrijkste buffer om tegenslagen het
hoofd te kunnen bieden. Melk is de
belangrijkste voedingsbron vooral gedu-
rende de 'hungergap' en minder melk
betekent verminderde immuniteit bij kin-
deren. Een gezonde kudde is cruciaal
voor de overlevingskansen van duizenden
Soedanese families. 

De factoren die de bijdrage van veeteelt
aan voedselzekerheid negatief beïnvloe-
den zijn: een lage productiviteit door die-
renziekten, onaangepaste veeteelttechnie-
ken en nutritionele stress, afname van de
veestapel door veeroof, geforceerde ver-
koop in mindere tijden en veesterfte.
Volgens de lokale bevolking wordt de
veeteeltproductie vooral gehinderd door
het opschorten van de veterinaire dienst
en door de onveiligheid. Bovendien is er
te weinig toegang tot graasgebieden,
water en veemarkten. 

2. DOELSTELLING 

Het CBAHP wil de levensstandaard en de
voedselzekerheid van de door oorlog
getroffen veehoudersgemeenschappen in
Zuid-Soedan verbeteren.

Binnen het programma worden essentiële
diensten aan de veehouders op gebied
van veeteelt ontwikkeld en ondersteund
via de dierengezondheidswerkers AHW's.
De AHW's komen uit de lokale gemeen-
schap en worden door DZG opgeleid.

De dierengezondheidsdienst is gestructu-
reerd volgens verschillende niveaus, afhan-
kelijk van het soort training die de AHW's
hebben ontvangen. 

3. BEREIKTE RESULTATEN 2004

Ook in 2004 ondersteunde DZG de
lokale gemeenschappen bij het
opzetten van diergeneeskundige
diensten, onder meer door hen te hel-
pen leiding te nemen over de gemeen-
schapsdiensten en de selectie van kandi-
daten voor de verschillende diergenees-
kundige kaders te verzekeren. Deze stu-
denten werden opgeleid door de DZG
dierenartsen en gemeenschapsontwikke-
lingsmedewerkers. 

DZG leverde veterinaire medicijnen,
materiaal en vaccins waardoor de AHW's
de nodige diensten konden leveren en tij-
dig het hoofd konden bieden aan uitbra-
ken van allerlei dierenziekten. De AHW's
waren erg actief in het opsporen en rap-
porteren van ziektegevallen in hun werk-
gebied. Het resultaat van deze inspannin-
gen was een overwegend bevredi-
gende gezondheidsstatus van de
veestapel in de DZG-locaties.

In 2004 werden in totaal 334 AHW's
door DZG opgeleid en onder-
steund. Dertig van de 296 actieve
CAHWs zijn vrouwen. Er zijn
momenteel 38 coördinatoren actief
(AHA's en stockpersons). 

Na lang wachten zijn in 2004 de vredes-
akkoorden eindelijk ondertekend. Dit
betekent de start van een belangrijke
overgangsperiode van noodhulp naar
duurzame ontwikkeling en heropbouw. In
2004 legde DZG alvast meer nadruk op
de voorbereiding van de lokale mensen
op deze overgangsperiode. DZG was ook
nauw betrokken bij discussies met het
SPLM directoraat van landbouw
over het uitwerken van samenwer-
kingsmodaliteiten voor capaciteits-
versterking, meerbepaald rond de
lokale veeteeltpolitiek. 

In Tonj county faciliteerde DZG het
pilootproject rond privatisering van
de bevoorrading van de gemeenschaps-
dienst voor diergeneeskunde. Dit is een
goed voorbeeld van een duurzaam ont-
wikkelingsinitiatief dat het levensniveau in
die regio verbetert. Er wordt gehoopt dat
in 2005, naast de diergeneeskundige acti-
viteiten, meer handelsactiviteiten in
de veeteeltsector zullen worden
opgestart, zodat de levensstandaard en
de voedselzekerheid van de veehouden-
dersfamilies in Zuid-Soedan nog kan
worden verbeterd. 

4. PLANNEN VOOR 2005

• Het consolideren van de vooruitgang
bij de privatisering van veterinaire
inputs in Tonj en de overdracht aan
de lokale gemeenschap. De ervaring
zal aangewend worden in Boven Nijl. 

• Ondersteuning van diergeneeskundige
projecten in Boven Nijl met dierge-
neeskundig materiaal en trainingen,
vooral in onveilige gebieden. 

• Het ontwikkelen van een institutionele
strategie rond capaciteitsopbouw om
zo het programma toe te laten met
nieuwe lokale partners te werken. 

• Nadruk op preventieve diergenees-
kunde door het ondersteunen van
vaccinatie- en ontwormingscampagnes. 

• Een voortzetting van de actieve
opsporing van dierenziekten, voorna-
melijk runderpest. 

5. FINANCIERING 

ECHO 425.655 euro
USAID 2003 60.000 dollar
USAID 2004 300.000 dollar
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ZUID-SOEDAN

1. SITUERING

In 1996 is DZG België gestart met het
Southern Sudan Animal Health Auxiliary
Training Institute (SSAHATI) om het
Community based Animal Health
Program (CAHP) te versterken. Het
CAHP wil de impact verlagen van dier-
ziekten op de economie en op de voed-
selzekerheid van een bevolking die onder-
mijnd wordt door de oorlog. 

In 2002 heeft DZG, met financiële onder-
steuning van USAID voor het programma
ter herstel van de landbouw (SSARP),
een stap verder gezet in de inrichting en
ondersteuning van veeteeltopleidingen:

Via het SSARP is een partnership ont-
wikkeld met het landbouw- en vee-
teeltdepartement van de Sudan
People Liberation Movement (SPLM).
De oorspronkelijke trainingprogram-
ma’s rond dierengezondheid (SSAHA-
TI) werden zo verbreed tot een
totaalpakket van opleidingen dat alle
aspecten van dierlijke productie en
agribusiness kan aanbieden. Dit heeft
geleid tot de oprichting van het
Livestock Training Centre (LTC) in
Marial Lou. DZG ondersteunt
momenteel de overdracht van beheer
en besluitvorming van het centrum
aan lokale structuren. 

Vroeger werden de trainingsprogramma's
vanuit het regionale kantoor in Nairobi
beheerd als 2 afzonderlijke departemen-
ten, het SSAHATI en het SSARP. Beiden
zijn nu tot 1 afdeling samengesmolten: het
Livestock Training and Agribusiness
Program (LiTAP). Het LiTAP omvat alle
cursussen rond veeteelt (dierengezond-
heid en -productie, business develop-
ment) en verenigt de doelstellingen van
SSAHATI en SSARP. 

Het LiTAP krijgt steun uit verschillende
bronnen. De voornaamste donor is
USAID Southern Sudan Agriculture
Revitalization Program (SSARP). Andere
bronnen zijn de interne opbrengsten van
de ingerichte trainingen. Deze fondsen
worden voornamelijk opnieuw ingebracht
ter financiering van verdere opleidingen
rond dierengezondheid. 

De algemene doelstelling van het LiTAP is
de ontwikkeling van innoverende en rele-
vante opleidingsmethoden die aangepast
zijn aan de noden van de veehouders en
de lokale ondernemers. Het uiteindelijke
doel is dat de aangepaste opleidingen
rond productie, handel en business de
inkomens van de lokale bevolking op een
duurzame manier verhogen.

Zuid-Soedan heeft een uitermate groot
potentieel voor dierlijke productie en
handel. Door de oorlog en de onveilig-
heid zijn de landbouw en de veeteelt de
afgelopen 20 jaar echter op het 'niveau
van basisvoorziening voor het gezin’
gebleven. Het economisch herstel in post-
conflictzones is sterk vertraagd door de
povere infrastructuur in de rurale gebie-
den (wegen, communicatie en transport). 

De meeste NGO’s leggen zich in de
meer stabiele gebieden reeds toe op
rehabilitatie, training en vulgarisatie, maar
dit gaat vooral over de verbetering van
de voedselzekerheid van rurale huishou-
dens. Er is evenwel weinig aandacht voor
capaciteitsopbouw rond ‘farm manage-
ment en agribusiness’, wat de veehouders
kan helpen de overstap te maken van
basisvoorziening naar een meer commer-
ciële productie.

Ook de institutionele capaciteiten en de
nodige infrastructuur om de veeteelt-
sector te ontwikkelen op verschillende
niveaus is onderontwikkeld. DZG
bekleedt een bevoorrechte positie voor
capaciteitsopbouw van de veeteeltsector
van heel Zuid-Soedan. In het afgelopen
decennium en met steun van verscheide-
ne donoren, heeft DZG een sterke repu-
tatie weten op te bouwen rond training
en capaciteitsopbouw. In de nabije toe-
komst hopen we de noden verder te
kunnen invullen om zo de lokale econo-
mie, die voor een groot deel afhangt van
veeteelt, terug aan te zwengelen. Door
de uitbouw van het trainingsprogramma,
netwerken en handelsmogelijkheden en
ook door het verschaffen van toegang tot
nieuwe technologieën en informatie,
wordt gehoopt dat de bevolking van
Zuid-Soedan zelfvoorzienend zal worden
en beter voorbereid op duurzame
ontwikkeling.

SSARP is een 5 jaren-programma. Het
ging van start in 2002 en loopt tot 2007.
Het wordt uitgevoerd door een samen-
werkingsverband van NGO's waarbinnen
DZG het luik veeteelt voor haar rekening
neemt. 

2. DOEL

• Het verhogen van de inkomens en de
voedselzekerheid van gemeenschap-
pen in Zuid-Soedan door het verster-
ken van zelfvoorziening in de land-
bouwsector, waarbij de natuurlijke
rijkdommen voor toekomstige gene-
raties veilig gesteld worden. 

• Binnen het luik veeteelt van dit
programma is het de bedoeling het
inkomen en de voedselzekerheid van
veehoudersgemeenschappen in Zuid-
Soedan te verhogen door capaciteits-
opbouw. Zo wordt de zelfvoorziening
verzekerd met veeteeltactiviteiten
met respect voor het milieu.

3. DOELSTELLING 

• Capaciteitsontwikkeling rond dierlijke
productie en commercialisering. 

4. VERWACHTE RESULTATEN

• Verhoogde toegang tot capaciteits-
opbouwmogelijkheden, informatie en
technologie.

• Verhoogde toegang tot financiering
voor ontwikkeling van veeteelt-
activiteiten. 

• Verhoogde toegang tot handelsnet-
werken en agribusinesses om handels-
mogelijkheden uit te bereiden.

5. IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

Om de bovenstaande doelstellingen te
bereiken, heeft het SSARP een strategie
uitgewerkt om, samen met het Livestock
Training Centre (LTC) als lokale partner,
residentiële cursussen in te richten rond
verschillende onderwerpen inzake vee-
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teelt. Het LTC heeft een breder mandaat
gekregen dan enkel dierengezondheid en
zal dus instaan voor bijkomende cursussen
rond productie, zaakvoering, handel etc. 

De training omvat ook een gedecentrali-
seerde of 'outreach’-component waarbij
de opleidingen tot in de veehoudersge-
meenschappen worden gebracht. Dit
outreach-programma zal werken met indi-
viduele trainers of lokale organisaties die,
na een training of trainersopleiding in het
LTC, naar het veld trekken. Deze perso-
nen of organisaties zullen met DZG en
het LTC samenwerken om de opleidin-
gen te geven. 

VSFB en LTC zullen instaan voor kwali-
teitsbewaking van de leerplannen, trainings-
materialen en capaciteiten van de lokale
trainers. De outreach-methode zal ook
werken met lokale organisaties en groepen
volgens de 'Farmer Field School'-methode
die momenteel ontwikkeld wordt. 

6. RESULTATEN IN 2004

1. SSARP en SSAHATI zijn samenge-
voegd tot één programma
beheerd door één projectmanager.
Dit nieuwe programma heet
“Livestock Training and Agribusiness
Development Program” (LiTAP).
Hierdoor zijn alle DZG-activiteiten in
verband met opleiding samengebracht. 

2. Het proces rond de overdracht
van het beheer van het trai-
ningscentrum aan de raad van
trustees (BoT) is opgestart en ver-
sneld. Verscheidene activiteiten ter
versterking van de capaciteiten (voor-
namelijk rond management en admi-
nistratie) van deze nieuwe raad wer-
den ingericht.

3. Een wetsontwerp om de LTC te
erkennen als wettelijke entiteit werd
ontwikkeld in samenwerking met alle
actoren in het veeteeltprogramma. Het
wetsontwerp is ondertekend door de
Zuid-Soedanese autoriteiten waardoor
het LTC dus wettelijk erkend
werd. Het mandaat, de rollen en ver-
antwoordelijkheden van het LTC zijn
duidelijk omschreven in deze wet.

4. Het Livestock Training Centre
Board of Trustees (BOT) is aan-
gesteld door de Commissioner for
Agriculture and Animal Resources om
toe te zien op het beheer en de

beleidsontwikkeling van het LTC. In
2004 vonden drie vergaderingen
plaats.

5. Er werd tijdelijk een directeur aan-
gesteld om dagelijks zaken van het
LTC waar te nemen en er werden
verschillende lokale posten ingevuld.

6. De nieuwbouw van het LTC is voor
90% afgerond. De nieuwe gebouwen
zullen begin 2005 officieel worden geo-
pend. Deze moderne bakstenen struc-
turen zijn een hele stap voorwaarts
tegenover de oorspronkelijke lemen
hutten met rieten dak, en zijn zelfs
voorzien van elektriciteit en water.

7. Er werden leerplannen voor de
nieuwe LTC-opleidingen uitge-
schreven tijdens een "Participatory
Curriculum Development Workshop"
die werd bijgewoond door trainers
van verschillende East African
livestock training Institutes. Deze bij-
komende opleidingen zullen worden
ingericht vanaf 2005 en momenteel
wordt het trainingsmateriaal verder
uitgewerkt. 

8. Er werd een identificatiestudie rond
veeteelt commercialiseringsmogelijk-
heden fase 2 uitgevoerd om meer
zicht te krijgen op gedetailleerde
informatie over aanwezige en
potentiële handelsmogelijkhe-
den. Deze gegevens zullen het moge-
lijk maken de LTC-opleidingen zo
relevant en aangepast uit te werken,
zodat ze afgestemd zijn op het gebrek
aan capaciteiten van veehouders en
kleine ondernemers om een inkomen
te verkrijgen door veehouderij.

9. Er vonden 2 AHA-trainingen plaats, in
Upper Nile (Nyal) en in Marial Lou
(Tonj). Er werden ook 3 business
skills-opleidingen gehouden, een voor
Norwegians Peoples Aid in Akot, een
in Malualkon voor VSF Suisse en een
voor DZG CBAHP in Tonj. Verder
was er een opfrissingscursus voor
AHA's en 3 gender-workshops om de
medewerkers in het veeteeltprogram-
ma bewust te maken rond gender. 

10. In een samenwerking tussen het
CBAHO en het LTC werd een
geprivatiseerde shop voor dier-
geneeskundige medicijnen gestart
in Tonj. Deze service heeft een voor-
beeldfunctie ter promotie van onder-
nemerschap en privatisering.

11. Het Livestock Training Centre ontwik-
kelde een businessplan in een parti-
cipatieve workshop met deelname van
alle medewerkers van het LTC.

7. DONORS EN BUDGETTEN

1. USAID – 516.101 dollar (126,440 -
beheerd door VSFB, 102.556 recht-
streeks aan LTC & 228.996 voor
bouwwerken aan het LTC).

2. Kostenrecuperatie (interne Fondsen)
– 214.129 euro

3. NEDA(Nederlandse
Ontwikkelingshulp) – 258.380 euro
(jaar 2)

4. Europeaid – 54.055 euro 
(enkel januari en februari).

8. PLANNEN VOOR 2005: 
VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

1. Voortzetting van de overdracht
van het beheer van het trainings-
centrum door de ondersteuning van
aanwerving van personeel, het opstel-
len van een Memorandum of
Understanding met het nieuwe
bestuur van het Livestock Training
Centre en capaciteitsopbouw voor
bestuur een raad van beheer.

2. Opstarten en versterken van het
"outreach"-programma in samen-
werking met het Livestock Training
Centre en andere partners.

3. Voortzetting van steun aan
opleidingen dierengezondheid
- voordien onder SSAHATI. 

4. Ontwikkelen van trainings-
materiaal voor nieuwe opleidingen.

5. Ondersteunen van strategische
planning en management-
systemen voor het LTC.

6. Identificeren van nieuwe financie-
ringsbronnen voor dierengezond-
heidstraining en ‘outreach’-program-
ma's. 

7. Identificeren en ontwikkelen van
nieuwe partnerships voor het
Livestock Training and Agribusiness
Program en LTC.

NL - DEEL  II

23

_ q g



ZUID-SOEDAN - KENIA

1. INLEIDING 

Dit project beslaat het grondgebied dat
bestuurd wordt door het Sudan People’s
Liberation Movement in Zuid-Soedan en
komt ten goede aan de lokale veehou-
ders en hun families, de gemeenschaps-
dierengezondheidswerkers (CAHW’s) en
de veeartsen. 

Het project werd gestart in november
2001 en loopt tot april 2005. In 2004,
met het Noord-Zuid vredesakkoord in
het vooruitzicht, werd de kans gegrepen
om inheemse NGO’s en het nieuwe
Directoraat van Zuid-Soedan van Dierlijke
Middelen (DAR) te steunen.

2. DOELSTELLINGEN EN AANPAK

De algemene doelstelling is de verminde-
ring van de armoede voor mensen die
afhankelijk zijn van de veeteelt door een
toename van de productiviteit, waardoor
hun levensonderhoud en voedselzeker-
heid verbeterd worden. Het project wil
aangepaste systemen voor toezicht en
controle van dierenziekten ontwikkelen
en toepassen, om zo te komen tot een
volledige uitroeiing van runderpest.
Daarmee wordt de veeteeltsector in
Zuid-Soedan ondersteund. 

Het project wordt gefinancierd en geco-
ördineerd door het pan-Afrikaanse
“Programma ter Controle van Epizoötie
(PACE) van de Afrikaanse Eenheid (AU) -
Inter African Bureau for Animal Resources
(IBAR). Het project wordt uitgevoerd
binnen het “Operation Lifeline Sudan”
(OLS), een diergeneeskundig programma
op gemeenschapsniveau. Het werkt ver-
der nauw samen met het DAR en met
het PACE-project van de Soedanese
overheid. 

3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2004

Gedurende het derde jaar lag de nadruk
op de verdere ontwikkeling van
systemen voor rapportering,
onderzoek en toezicht op eventue-
le uitbraken van runderpest. Zo
werden gegevens verzameld die nodig zijn
voor de erkenningsaanvraag van de offici-
ële ‘runderpest-vrije’ status via het

OIE, het handhaven van de “eerste hulp”-
aanpak en de ondersteuning van de CBPP
controleactiviteiten. 

Honderd dierengezondheidswer-
kers en dierenartsen kregen oplei-
dingen in runderpesttoezicht om te
zorgen voor voldoende capaciteit voor
toezicht en reactie op ziekterapporten.
Één dierenarts werd opgeleid in epidemi-
ologie, 6 mensen werden gesponsord om
de opleiding van AHA te volgen en 3
voor de AHA heropfrissingscursus. Er
werden 46 CAHW’s opgeleid en 34
CAHW’s kregen een opfrissingscursus.

Er werden tien geruchten van run-
derpest opgevangen en onderzocht,
maar niet bevestigd. De geruchten waren
toe te schrijven aan vrees voor runder-
pest, aan andere ziekteproblemen of aan
individuele gevallen van runderpestachtige
ziekten. In het bijzonder werden drie mel-
dingen onderzocht van runderpestachtige
ziekten die een grote mortaliteit veroor-
zaakten en bevestigd werden als
Kwaadaardige Catarrale Koorts. Een
maandelijks rapporteringsysteem van de
provinciale coördinatoren aan DAR werd
ingevoerd. 

In het kader van een actieve opsporing
van runderpest, voerden de provinciale
supervisors toezichtbezoeken uit op
de veemarkten en in de “cattle-
camps”. Actieve ziekteonderzoeken,
waarin participatief ziekteonderzoek
gecombineerd wordt met klinisch onder-
zoek, werden uitgevoerd in 7 gebieden
die bekend staan als runderpest-risicoge-
bieden.

In februari en maart vond in het Boma
Nationaal Park een veldmissie plaats
voor onderzoek van het lokale
wildbestand. Dat gebeurde in samen-
werking met het PACE van AU-IBAR,
DAR, Directoraat van Wildlife, de
Nieuwe Organisatie van het Behoud van
het Wild in Soedan, VSF-Duitsland,
Warden en rangers van het park en
CAHW’s. Er werden 48 serum-
monsters verzameld van de wit-oor
kob, buffels, eland en antilopen. Alle mon-
sters waren negatief voor runderpest,
maar 2 van de 3 buffels hadden PPR-anti-
lichamen. 

Het project beschikt over noodvoor-
raden van vaccins en materiaal en een
noodplan voor een eventuele bevestig-
de runderpestuitbraak. 

Het project bevordert CBPP-controle
tijdens trainingscursussen en coördinatie-
vergaderingen en heeft 428.000 dosissen
CBPP-vaccin geleverd aan NGO’s en
andere partners. Het project motiveerde
leden van het DAR om vergaderingen bij
te wonen rond runderpest tussen Noord-
en Zuid-Soedan en een vergadering over
de harmonisatie tussen Kenia, Oeganda
en Soedan.

Het project voorziet extra subsidies van
elk 24.000 euro voor 2 inheemse NGO’s
zodat ze hun gemeenschapsdierenge-
zondsprogramma kunnen uitvoeren en
hun organisatie kunnen versterken. 

4. DONOREN EN BUDGET 

AU–IBAR PACE Programma (gefinancierd
door het Europees OntwikkelingsFonds)
719.880 euro.

5. PLANNEN VOOR 2005

Ook in het vierde jaar van dit project zul-
len de toezichtsystemen binnen de zich
ontwikkelende dierengezondheidsstruc-
tuur verder worden uitgewerkt. Zo wordt
gegarandeerd dat het runderpestvirus,
mocht het nog aanwezig zijn, tijdig geï-
dentificeerd wordt.

Wanneer blijkt dat het niet meer aanwe-
zig is, zal er voldoende materiaal verza-
meld worden om te bewijzen dat Soedan
effectief vrij is van runderpest. De verza-
melde gegevens zullen gebruikt worden
bij de aanvraag tot ‘runderpest-vrije’ status
aan het OIE in oktober 2005.
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1. ALGEMEEN 

Het TLDP-programma loopt in het
Turkana district, een woestijnachtig gebied
in het noordwesten van Kenia. Het
gebied heeft een heet en droog klimaat
en onvoorspelbare regenval, waardoor
het enkel geschikt is voor nomadische
veehouderij. De veehouders van Turkana
houden verschillende soorten dieren
(zoals runderen, geiten, kamelen …). Dat
is een onderdeel van hun traditionele
strategie om de risico’s te spreiden. 

De kudde is niet alleen een voedselbron,
maar dankzij de verkoop van dieren kun-
nen de families in hun levensonderhoud
te voorzien. Met de opbrengst worden
schoolgelden, medische en veterinaire
diensten en andere niet-pastorale produc-
ten betaald (suiker, zout, thee, tabak, doe-
ken enz.). De logistieke en financiële
beperkingen en de uitgestrektheid van dit
afgelegen gebied zijn de belangrijkste knel-
punten voor de overheid om veterinaire
diensten te verlenen. 

2004 was het vijfde jaar van dit program-
ma. Volgens recente informatie hangt
64% van de totale bevolking in Turkana
volledig af van de veehouderij. 16% is
agroveehouder en 12% doet aan visserij
in Lake Turkana. De resterende 8% leeft
van arbeid en kleinschalige ondernemin-
gen. Het project richt zich tot de nomadi-
sche gemeenschap die 104.781 mensen
(22.809 huishoudens) telt.

2. DOELSTELLINGEN

De voornaamste doelstelling van het
TLDP is een verbetering van het welzijn
en een daling van de kwetsbaarheid van
de lokale bevolkingsgroepen in Turkana. 

Er werden 4 specifieke doelstellingen
geformuleerd: 
• De gezondheid van de kuddes

bevorderen
• Verhogen van de toegankelijkheid van de

graasweiden tijdens het droge seizoen
• Het handelspotentieel van het vee

verhogen
• Een betere integratie van de noma-

denbevolking door inspraak in beslis-
singen mbt hun eigen ontwikkeling 

De begroting voor 6 jaar bedraagt
1.411.704 euro. 75% van de fondsen
komt van BOF, 10% van de EU en 15%
van DZG, de Provincie Vlaams Brabant,
11.11.11 en het Waals gewest. Er werd
een extra 99.972 euro vrijgemaakt voor
de versterking van Tupado.

3. BEREIKTE RESULTATEN

In 2004 werd de veeteeltsector in
Turkana, in overleg met lokale mensen,
verder ontwikkeld: 

• 49 CAHW’s werden opgevolgd en
bijgeschoold. 

• De lokale overheid werd nauw
betrokken bij de supervisie van
de dierengezondheidsdienst. 

• Er vonden jaarlijkse inentings-
campagnes van vee tegen CBPP en
van Lumpy Skin Disease plaats. 

• Het team van DZG woonde 2 natio-
nale beleidsvergaderingen bij en
steunde het overleg tussen de particu-
liere en openbare sector rond de dier-
geneeskundige dienstverlening. Om de
privatisering van de veterinaire dien-
sten te versnellen werden 4 privé-die-
rengezondheidstechnici bijgeschoold. 

• De betrokkenheid van vrouwen bij het
project werd gestimuleerd door
onderzoek naar hun vormingsnoden
en daaropvolgende opleiding voor
27 vrouwen rond organisatie
ontwikkeling, leidinggeven en
bedrijfsvaardigheden. 

• In 2004 werd ook het partnerschap
met TUPADO verder geconcre-
tiseerd en de manieren van samen-
werken verduidelijkt. TUPADO nam
de leiding in activiteiten rond conflict-
preventie en vredesopbouw. 

• 9 vredesbijeenkomsten werden
gefaciliteerd, gericht op het open-

stellen van nieuwe weidegronden en
het gebruik van natuurlijke rijkdommen. 

• Er werd gewerkt rond het verbete-
ren van de capaciteiten van de
traditionele Adakar Vredes- en
Ontwikkelingscomités (APDC). 

• Subsurface dam-technologie
met klei, werd toegepast,
getest en geapprecieerd door de
lokale bevolking die zeven dergelijke
dammen bouwde. 

• In juni 2004 vond ook een tussen-
tijdse evaluatieopdracht van het
Belgisch OverlevingsFonds plaats
waarin de relevantie van dit project
werd bevestigd.

• De nieuwe veemarkten ver-
hoogden het inkomen van de
veehouders door aanwezigheid van
handelaren uit Lodwar. 

• 47 veehandelaren werden
opgevolgd en bijgeschoold. 

• De inspanningen om nieuwe afzet-
markten in Uganda te identifice-
ren wierpen vruchten af tijdens twee
bezoeken aan Moroto in Uganda
waar contact werd gelegd tussen
handelaren en zakenlieden. 

• Er werd steun verleend aan de ver-
kiezingen van de district-veever-
marktingscommissie en de leden
werden financieel ondersteund om 3
workshops rond leiderschap te volgen. 

4. PLANNEN VOOR 2005 

• De eerste belangrijke activiteit in
2005 is de voorbereiding van TLDP II. 

• Verder zullen inspanningen gedaan
worden om de prestaties van de
CAHW’s nog te verbeteren. De
CAHW's zullen met geprivatiseerde
leveranciers van medicijnen in contact
worden gebracht. Er zullen tien
nieuwe CAHW's worden opgeleid. 
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TURKANA - COMOREN

• De bestaande subsurface dammen
zullen opgevolgd worden en er wor-
den ook nieuwe gebieden geïdentifi-
ceerd voor de bouw van 7 nieuwe
SSD. De ervaring rond SSD zal
gedeeld worden met andere actoren. 

• Ook andere technieken voor de
ontwikkeling van waterpunten –
bedoeld voor de gebieden die niet
geschikt zijn voor de SSD technologie
- worden onderzocht. 

• Het gedecentraliseerde veevermarktings-
systeem wordt verder ontwikkeld en de
steun aan het DLMC verhoogd. De vee-
houders en handelaren krijgen opleidin-
gen rond marketing en bedrijfsbeheer. 

• De activiteiten rond vredesopbouw,
geleid door TUPADO, zullen de
nadruk leggen op het versterken en
ondersteunen van de APDC's.

5. TURKANA NOODHULP PROJECT ROND AFBOUW
VAN VEESTAPEL

Eind 2004 werd gestart met het nieuwe
project “Turkana Emergency Livestock
Off-take”. Het maakt deel uit van het
Arid Lands Resource Management Project
als reactie op de droogte die de
lokale veestapel treft. 

Dit project, met een begroting van 9
miljoen Ksh, wordt gefinancierd door de
Keniaanse regering en de Wereldbank.
Het wordt uitgevoerd door DZG. Het
neemt 3 maanden in beslag en loopt van
december 2004 tot februari 2005. 

De primaire begunstigden zijn veehouders
wiens veestapel lijdt onder de droogte.
De secundaire begunstigden zijn de
schoolkinderen. 

Het project stimuleert de verkoop
van verzwakte, maar gezonde gei-
ten aan handelaars in de gebieden
die het ergst getroffen zijn door de
droogte. De nomaden kunnen hun ver-
zwakte dieren verkopen tegen een vast-
gelegde prijs, waardoor de druk op de
omgeving vermindert. Dit laat hen toe
om andere noodzakelijke aankopen te
doen en hun kudde opnieuw op te bou-
wen wanneer de omstandigheden verbe-
terd zijn. De geiten worden geslacht en
het vlees wordt ter beschikking gesteld
van schoolkinderen in bepaalde behoefti-
ge instellingen, onder het waakzame oog
van de gemeenschap en de overheid.
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1. ALGEMEEN

De archipel van de Comoren (Grand
Comore, Anjouan en Mohéli) wordt
geconfronteerd met een sterke demografi-
sche druk. De gemiddelde bevolkingsdicht-
heid is één van de hoogste van Afrika (>
330 inwoners per km2). PADEC II ging van
start op een moment dat het land zich in
een fase van politieke, economische, socia-
le en institutionele verzoening bevond. 

De nationale economie wordt overheerst
door de landbouw (inclusief veeteelt en
visserij). De sector stelt 80% van de
beroepsbevolking tewerk, draagt bij tot
40% van het BNP en tot het geheel van
de export. De veeteelt speelt een funda-
mentele sociaal-economische rol. Vee is
immers de voornaamste vorm van rurale
kapitaalvorming en draagt bij tot het her-
stel van de bodemvruchtbaarheid. De
veeteeltsector kent enkele belangrijke ver-
anderingen. Er is een tendens tot speciali-
satie: sommigen richten zich op de pro-
ductie van voedergewassen, anderen op
de productie van melk,... 

De voornaamste doelgroepen van deze
actie:

• De veehouders in het algemeen,
5000 onder hen doen jaarlijks een
beroep op APSA – de Vereniging van
de Bedrijven van de Dierlijke Gezond-
heid, en de melkveehouders (geïnte-
greerd in de sector aan Anjouan) 

• De veterinaire technici en dorpsagen-
ten in dierlijke gezondheid

• De vrouwen die verbeterde pluim-
veehouderij uitoefenen

• De plaatselijke partner

PADEC II maakt deel uit van het huidige
vijfjarenprogramma 2003-2007 en is een
vervolg op PADEC I (1997-2001), volgens
de aanbevelingen van de evaluatiemissie. 

2. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT EN AANPAK

Het globale doel van het programma is
de versterking van de voedselzekerheid
van de bevolking en de verbetering van
de inkomsten van de boeren door valori-

satie van de dierlijke productie en de
gezondheid van de veestapel. 

Om hierin te slagen, heeft DZG een part-
nerschap met een plaatselijke NGO, de
Comorese Vereniging van de Veterinaire
Technici en Verpleegkundigen (ACTIV),
afgesloten en een programma ontwikkeld
voor de drie eilanden. 

De strategie moet leiden tot de autono-
mie van alle begunstigden. ACTIV is
betrokken bij alle aspecten van PADEC.
Vorming en steun/adviezen wat betreft
dierlijke gezondheid en projectbeheer zijn
gericht op de autonomie van APSA.

3. VOORNAAMSTE BEREIKTE RESULTATEN

Op Anjouan, wordt de versterking van
het dierlijke gezondheidsnetwerk
hoofdzakelijk door twee acties verwezen-
lijkt: institutioneel werk met de groepering
van veterinaire dorpsagenten en de ope-
ning van een nieuwe kliniek/apotheek in
de regio van Niumakélé. 

In de drie sectoren van dierlijke pro-
ductie die het project aanpakt, heb-
ben actie, onderzoek en vulgarisatie
van verbeterde veeteelttechnie-
ken de prestaties helpen verbeteren. 

In Niumakélé, prioritair gebied voor
de melkveeteelt, zijn nieuwe voe-
dings- en drenkingstechnieken
voor vee bijgebracht. De veehou-
ders vervaardigen troggen, cultiveren
voedergewassen en proberen voed-
selconcentraten te kopen. Het geheel
van deze maatregelen draagt bij tot
een belangrijke stijging van de zuivel-
productie in heel het gebied. 

In Grand Comore zijn de voornaamste
resultaten geboekt in de pluimvee-
houderij.

Het project biedt rechtstreekse tech-
nische steun aan pluimveehoud-
sters via bouw van kippenhokken.
Indirecte steun richt zich op de oplei-
ding van animatoren.

Dankzij ondersteuning van
inentingscampagnes tegen de
Newcastle-ziekte, is het sterfte-
cijfer van het gevogelte sterk
afgenomen. Dit is vooral belangrijk
voor de vrouwen. Zij zien hun inko-
men stijgen terwijl tegelijkertijd hun
sociale status vooruit gaat. 

In Mohéli ondersteunt het project in het
bijzonder een groepering van een
dertigtal geitenhouders. 

Het eerste resultaat is een lager
sterftecijfer van jonge geitjes
door de bouw van schuilplaatsen die
hen beschermen tegen roofdieren. 

Er wordt ook werk gemaakt van een
versterking van de technische
capaciteiten en bevoegdheden
van de agenten in dieren-
gezondheid. 

4. DONORS EN BUDGET 2004

Het project wordt voor 85 % geco-finan-
cierd door het DGOS. Het budget voor
2004 bedroeg 127.600 euro. 

5. PLAN EN BEGROTING 2005 

2005 zal beginnen met institutionele
steun aan ACTIV als deel van de DZG
exit-strategie. De ontwikkeling van dier-
lijke productie zal voortbouwen op de
activiteiten die gestart werden in 2004:
omkadering van de veehouders, vulgarisa-
tie van veeteelttechnieken en organisatie
van inentingscampagnes. Dit jaar ligt de
nadruk in het bijzonder op een produc-
tiestijging via de verbetering van de plaat-
selijke genetische pool. 

Een pilootproject van kunstmatige insemi-
natie in Anjouan moet leiden tot een ver-
beterd potentieel van het lokale melkvee.
Op dezelfde manier zullen op Grand
Comore hanen van een verbeterd ras in
dorpsmilieus verdeeld worden. 

Rond het aspect dierengezondheid zal
APSA een nieuwe kliniek in het Noorden
van Grand Comore openen. De vorming
en opfrissingscursussen voor de veterinai-
re technici en dorpsagenten zullen voort-
gezet worden om de dienst verder te
verbeteren. 

De begroting van het programma in 2005
bedraagt 123.000 euro.
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RWANDA - MALI

1. ALGEMEEN

In Rwanda leeft 90% van de bevolking van
de primaire sector en vooral van de land-
bouw voor eigen gebruik. De levensom-
standigheden van de lokale bevolking gaan
al verschillende jaren achteruit en de
voedselzekerheid van de families is erg
beperkt. De terugval van het inkomen, en
dus de levensstandaard, van de agrovee-
houders is voor een groot deel te verkla-
ren door de talrijke problemen op gebied
van dierlijke en landbouwproductie.

De verdere ontwikkeling van de
Rwandese landbouw- en veeteeltsector is
afhankelijk van dienstverlening, advies en
vulgarisatie door veterinaire assistenten
van het ministerie van landbouw. Dit
ministerie heeft helaas te kampen met
een gebrek aan middelen. In de toekomst
moeten private diergeneeskundige dien-
sten en modernere agroveetelers leiden
tot een betere ondersteuning van de vee-
teelt voor de lokale bevolking en een aan-
passing van de traditionele technieken aan
de huidige technologieën. 

De Agri-Veterinaire school van Kabutare
(EAVK) ligt in de provincie Butare en had
in het verleden een uitstekende reputatie.
Na de oorlog is de kwaliteit van de cur-
sussen sterk gedaald door de afname van
het aantal leraren en materiaaldiefstal. 

De doelgroepen van dit project zijn de
school en de agroveehouders. Er zijn
momenteel 247 leerlingen, waarvan een
kwart vrouwen. Bepaalde initiatieven zul-
len echter ook een effect hebben op de
andere 6 scholen in het land. De agrovee-
houders zijn onrechtstreeks de begunstig-
den van dit project, omdat zij van de
diensten van de gediplomeerden gebruik
zullen maken. 

2. DOELSTELLINGEN EN AANPAK

De specifieke doelstelling van het project
is een verbetering van de technische en
veterinaire ondersteuning aan de agrovee-
houders en een betere inpassing van de
gediplomeerden op socio-professioneel

vlak. Dit zal ook leiden tot een betere
voedselzekerheid door een toename van
de dierlijke productie in Rwanda. 
Het project past in de politiek van de
overheid voor wie onderwijs en land-
bouw en veeteelt twee ontwikkelingsprio-
riteiten vormen. Het project wordt uitge-
voerd in nauw overleg met de directie
van het EAVK. 

De activiteiten worden georganiseerd op
2 niveaus: 
• Een betere omkadering van de leer-

lingen gedurende hun opleiding.
• Een verbetering van de veeteelt en

de landbouwproductie op de school
zelf, als didactisch materiaal en als
bron van inkomsten voor de school.

Het project is gestart in 2001 en nu
opgenomen in het vijfjarenplan 2003-07.
Sinds 2003 zijn de capaciteiten van het
onderwijzend personeel duidelijk toege-
nomen door het herzien van de cursus-
sen, het uitwerken van pedagogisch en
didactisch materiaal en het heropstarten
van praktijkoefeningen.

3. BEHAALDE RESULTATEN 

Het project bestaat uit 2 belangrijke luiken:

• Het eerste luik richt zich op een
betere opleiding van veterinaire tech-
nici. Daarom werd in eerste instantie
gezorgd voor nieuwe leerplannen.
Ze werden aangepast aan de
noden van de werkgevers en
aan de taken die de technici
gedurende hun loopbaan moe-
ten uitvoeren. Dit werk wordt in
de loop van 2005 afgerond en zal een
effect hebben op het onderwijs op
nationaal niveau. Verder werd ook
didactisch en pedagogisch
materiaal uitgewerkt, zodat de
gevolgen van een veranderlijk onder-
wijsteam beperkt blijven. Dit materiaal
zal, na goedkeuring van de lokale
autoriteiten, verdeeld worden op
nationaal niveau. Dit zal leiden tot
harmonisatie van deze opleiding en
een grotere impact. 

• In het tweede luik wordt de school
voorzien van aangepaste onder-
wijsstructuren en de ontwikke-
ling van inkomensgenererende
activiteiten die praktijkoefeningen
moet verzekeren, ook zonder externe
financieringsbronnen. In de huidige
fase ligt de nadruk op overdracht van
verantwoordelijkheid en de financiële
onafhankelijkheid van de school.
Twee activiteiten hebben reeds in
2004 vruchten afgeworpen: produc-
tie van veevoederconcentraat in
de vorm van likstenen en een
vaste veterinaire kliniek. 

4. DONOR EN BUDGET 2004

Het project wordt voor 85 % door het
DGOS gefinancierd. Het budget voor
2004 bedroeg 174.000 euro. 

5. PLANNING EN BUDGET 2005

In 2005 wordt de uitwerking van onder-
wijsmiddelen voortgezet. Om de school
als instituut te versterken, zal een geleide-
lijke overdracht van de administratieve en
financiële verantwoordelijkheid aan de
schooldirectie plaatsvinden. Het budget
voor het actieplan 2005 bedraagt 158.000
euro.
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1. INLEIDING

In de "Human Development Index" rang-
schikking van de VN staat Mali op de 174
plaats van in totaal 177 landen. Landbouw
en veeteelt vormen de basis van de eco-
nomie en 80% van de Malinese bevolking
leeft van deze sector. Ondanks het feit
dat vee en dierlijke producten het derde
belangrijkste exportproduct is, vinden
veeteeltactiviteiten nog op een erg traditi-
onele en extensieve manier plaats. 

Nomadische veehouderij blijft in veel
streken de enige manier om de half-
woestijngebieden te valoriseren.
Veehouderij heeft een erg groot potenti-
eel in Mali, maar dit wordt niet volledig
benut. Dit ligt voornamelijk aan de zwak-
ke organisatie van veehoudersgroepen,
onvoldoende diergeneeskundige opvol-
ging van de kuddes en een gebrek aan
volwaardige veevoeding. De import van
melk en melkproducten wordt geschat op
15 miljard frank CFA.

Op nationaal niveau voert de regering
een politiek van ontwikkeling van de rura-
le gebieden, waarbij de nadruk ligt op een
toename en diversificatie van dierlijke
productie.

In de twee regio's waar DZG aanwezig is
(Oualia, Kayes regio en Koumantou, Sikasso
regio), laten de lokale omstandigheden en
veeteeltmethoden de veehouders en hun
families niet toe te ontsnappen aan chroni-
sche ondervoeding. De begunstigden in
Koumantou zijn een groepering van klein-
schalige melkveehouders (APLK) die ver-
bonden zijn met groepen van melkver-
koopsters. In Oualia is de doelgroep het
EGAB (Entente des Groupements Associés
de Badumbé), dat 27 dorpen vertegen-
woordigt (12.000 mensen).

Het project is gestart in 1997 bij het eer-
ste vijfjarenprogramma van DZG (1997-
02) en valt momenteel binnen het twee-
de programma dat loopt van 2003-2007.

Tijdens de strategische reflexie rond part-
nerschap en een workshop met de lokale
partners, heeft DZG gekozen voor een

duidelijke partnerschappolitiek. Dit leidde
tot een nieuw partnerschap met de lokale
NGO ICD (Initiatives – Conseils –
Développement). Het APLK en EGAB
beantwoorden meer aan het profiel van
begunstigde ipv partner. 

2. DOELSTELLING VAN HET PROJECT EN
IMPLEMENTATIESTRATEGIE

Verbetering van de dierlijke productie via
een verhoogde, meer hygiënische melk-
productieketen in Koumantou en Oualia.
Meer algemeen doelt dit project op een
verbeterde voedselzekerheid en een
hoger inkomen uit de melkproductie voor
de doelgroep.

3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 

• Voor de verbetering van de vee-
voeding zijn er twee roterende
fondsen voor veevoeding
gestart, één in Oualia en één in
Koumantou. Deze fondsen verzeke-
ren de melkveehouders dat zij extra
voeding voor hun dieren kunnen aan-
kopen om zo de melkproductie in het
droge seizoen op peil te houden.
Deze roterende fondsen worden
door de veehouders zelf beheerd. 

• In Oualia is een veterinaire apo-
theek gestart om de dierengezondheid
te ondersteunen. De diergeneeskundige
dienst functioneert, maar de financiële
duurzaamheid en het wettelijk kader
zijn nog niet volledig verzekerd.

• Het verongelukken van een van de
veterinaire technici was een dramati-
sche gebeurtenis, zeker op menselijk
vlak, maar ook door het verlammen-
de effect ervan op het diergeneeskun-
dige netwerk. Dit drama heeft ook de
mini-melkfabriek stopgezet. Een
participatieve studie met het EGAB
moet aantonen of het heropstarten
van deze mini-melkfabriek relevant is. 

• In Koumantou is het jaarlijks ver-
handelde melkvolume tussen

2003 en 2004 verhoogd van 30 T
tot 37 T. Het materiaal van de melk-
fabriek is gemoderniseerd waardoor
een grotere hoeveelheid melk ver-
werkt kan worden in betere hygiëni-
sche omstandigheden. Er zijn nieuwe
afzetmarkten gezocht om de ver-
koop van de producten te verzekeren. 

• Om het gebruik van deze nieuwe
technieken door de lokale begunstig-
den op lange termijn te verzekeren,
werden opleidingen voorzien, en
voldoende opvolging en ondersteu-
ning. Dit heeft beetje bij beetje geleid
tot een beter beheer.

4. DONOR EN BUDGET 2004

Het project wordt 85% geco-financierd
door DGOS. Het totale budget voor
2004 bedroeg 124.000 euro .

5. PLANNING EN BUDGET 2005 

In 2005 zal het budget voor investeringen
verminderen in het voordeel van acties
rond "empowerment". Het doel is om de
bestaande diensten te versterken en zo
hun voortbestaan te garanderen na 2007.
Het luik capaciteitsopbouw van begunstig-
den en lokale partnerorganisaties draagt
bij tot het bereiken van dit doel. 

Voor de verbetering van de melkproduc-
tie zullen de voedselfondsen worden ver-
sterkt en nieuwe innoverende acties wor-
den voorgesteld (invoeren van het con-
cept van likstenen). 

Wat betreft de melkfabriek (melkcollectie
en -verkoop) wordt een verdere verho-
ging van het verhandelde volume onder
verbeterde hygiënische omstandigheden
voorzien. 

Ten slotte zal gestart worden met acti-
viteiten die bijdragen aan de versterking
van de gedecentraliseerde diergeneeskun-
dige dienst, meerbepaald materiaal en
beheer. Het budget voor 2005 bedraagt
119.000 euro.
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NIGER NIAMEY - NIGER PROXEL

1. SITUERING 

Niger is een van de armste landen ter
wereld en staat op de voorlaatste plaats
in de VN-lijst van de human development
index. De nationale economie wordt
gedomineerd door de landbouw waarin
90% van de bevolking is tewerkgesteld. In
deze sector is veeteelt fundamenteel voor
de voedselzekerheid. Ondanks de erg
belangrijke socio-economische rol op
zowel nationaal als familiaal vlak, slaagt de
veeteeltsector er niet in zijn mogelijkhe-
den volledig te benutten. Dat komt door
de afwachtende houding en erg extensie-
ve manier van veehouderij, maar ook
door de seizoensgebonden veevoeder-
tekorten. 

Deze actie richt zich tot de voornamelijk
Peul-veehouders die zich sinds vele
decennia in en rond de stad Niamey heb-
ben gevestigd. Deze veehouders zijn erg
kwetsbaar doordat ze onderhevig zijn aan
de klimatologische grillen, een afname van
de beschikbare graasgronden en de sei-
zoensgebonden prijsspeculatie van voe-
ding voor melkvee. 

Op nationaal niveau is de overheid
gestart met een politiek voor de herop-
bouw van de veeteeltsector en de stimu-
latie van de melkproductie maakt deel uit
van dertien voorkeursprogramma's. De
huidige melkproductie beantwoordt
slechts voor vijftig procent aan de vraag
en daardoor moet Niger een immense
hoeveelheid melkproducten invoeren. 

Het project is gestart in 2001 en maakt
momenteel deel uit van het vijfjarenpro-
gramma 2003-2007.

2. DOELSTELLINGEN EN AANPAK

De specifieke doelstelling van het project,
dat wordt uitgevoerd in samenwerking
met de Nigerese NGO AGROPAST,
voorziet een verhoging van de melkpro-
ductie en van het inkomen van de klein-
schalige melkveehouders. Het project
werkt samen met een vijftiental basisge-
meenschapsorganisaties die zo'n 800

melkveehouders verenigen. 

De globale strategie van het project volgt
4 grote lijnen: 

1. Samenwerking met een gemotiveerde
lokale partner (Agropast) om de
acties uit te voeren en tot institutio-
nele, organisatorische en technische
versterking te komen.

2. Aanmoedigen van het oprichten en
versterken van basisorganisaties voor
veehouders, zodat ze een actieve rol
krijgen binnen de melkproductieketen
(institutionele duurzaamheid).

3. Het versterken van de veehoudersca-
paciteiten rond veeteelt- en
beheerstechnieken om technische
duurzaamheid te verzekeren.

4. Ontwikkelen van samenwerkingen
met actoren die actief zijn in de melk-
productiesector, meerbepaald met de
overheidsstructuren.

3. BEHAALDE RESULTATEN

• De veehoudersstructuren wer-
den versterkt dankzij acties rond
sensibilisering en opleidingen, en
advies aan basisgemeenschapsorgani-
saties. Dit heeft geleid tot een
gezonder en effectiever beheer. 

• De melkproductie kan vooral
toenemen door een verbeterde
voeding van het melkvee. Het
project heeft ervoor gezorgd dat er
voorraden van industriële landbouw-
bijproducten zijn aangelegd en heeft
gezorgd voor demonstraties van
gemengde voederculturen en het aan-
leggen van voederreserves. De acti-
viteiten voor de verbetering van de
dierlijke gezondheid en zootechniek
bestaan uit het opleiden van veterinai-
re assistenten (APV).

• De melkproductiesector wordt ook
aangepakt met een sensibilisering
rond melkhygiëne. Deze actie

wordt gecombineerd met sensibilise-
ring rond gender door de onder-
steuning van vrouwengroepen
die betrokken zijn in de melkverwer-
king en -verkoop.

• Versterking van de lokale
partner door opleiding en advies op
technisch, organisatorisch en
institutioneel gebied en financiële
ondersteuning.

4. BUDGET EN DONORS 2004 

Het project is voor 85 % gefinancierd
door het DGOS en het budget voor
2004 bedroeg 153.221 euro. 

5. PLANNING EN BUDGET 2005

De activiteiten die gepland zijn voor 2005
volgen dezelfde krijtlijnen als die van
2004. Ze houden rekening met de resul-
taten en de adviezen van de evaluatiemis-
sie van juli 2003 en de opvolgingsmissie in
december 2004. 

Het project zal de activiteiten op het vlak
van diergeneeskunde versterken door het
opleiden en installeren van private veteri-
naire assistenten en door het bouwen van
vaccinatieparken. 

De activiteiten rond melkhygiëne (tijdens
het melken en verwerken van de melk)
zullen worden voortgezet onder een
nieuw DZG project: "Gezonde melk voor
Niger".

Het budget voor 2005 bedraagt 157.000
euro.
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1. SITUERING 

Niger is een erg groot land in West-
Afrika (40 maal België) waarvan tweeder-
de wordt ingenomen door Sahel-gebied.
75% van de Nigerese bevolking leeft
onder de armoedegrens. Het land heeft
een zeer hoog geboortecijfer van
gemiddeld 8 kinderen per vrouw. 

De landbouw is afhankelijk van de klima-
tologische wisselvalligheden en bestaat
voornamelijk uit graangewassen. 

De veeteelt (tweede officiële exportbron)
vertegenwoordigt 35% van het landbouw-
BNP en 12% van het totale BNP. De vee-
teeltsector kan een zeer belangrijke rol
spelen als motor van de nationale econo-
mie en de socio-economische ontwikke-
ling van de bevolking, vooral van de
kwetsbare families in de rurale gebieden.

In deze context is DZG sinds 2003
gestart met een tweede veeteeltproject
van 6 jaar in het centrum van het land.

Het interventiegebied van Proxel omvat
twee arrondissementen (Dakoro en
Abalak) met een oppervlakte van 37 000
km_ (groter dan België). Dit is het meest
achtergestelde gebied van Niger, met de
laagste Human Development Index van
het land (Dakoro). Onder de demografi-
sche druk breiden de boeren hun akkers
uit tot in de gebieden die oorspronkelijk
voor veeteelt waren voorbehouden. Dit
leidt tot een toenemende vrees voor ter-
ritoriumconflicten.

Ondanks al deze moeilijkheden is veeteelt
de eerste economische activiteit in Abalak
en de tweede in Dakoro. 

De voornaamste doelgroepen zijn de
veehoudersgroepen die voortaan gebruik
kunnen maken van een dierengezond-
heidsprogramma op gemeenschapsniveau.
De vrouwengroepen kunnen starten met
inkomenswervende activiteiten en zo de
voedselzekerheid verbeteren en de die-
rengezondheidswerkers kunnen rekenen
op ondersteuning om zich in de rurale
gebieden te vestigen. 

2. DOELSTELLING 

Om de negatieve spiraal van de armoede
te doorbreken, is de Nigerese overheid
gestart met een beleid dat de veeteelt-
sector nieuw leven moet inblazen. Het
programma heet: “Verhoging van de bij-
drage van de veeteeltsector tot voedsel-
veiligheid en armoedebestrijding”.

Net als de nationale politiek wil Proxel de
levensomstandigheden verbeteren
(inkomsten en voedselveiligheid) van de
veetelers in het gebied.

Het programma moet de productie van
de kudde verhogen door enerzijds een
versterking van de dierengezondheid en
anderzijds een betere voeding van de die-
ren, voornamelijk in de droogteperiode.
De interventiestrategie is gebaseerd op
de realisatie van een private veterinaire
buurtdienst voor zoötechnische adviezen
en een capaciteitsopbouw van de veete-
lers en hun verenigingen. Het is de
bedoeling een leefbaar en duurzaam
systeem te installeren. 

Het project wil zoveel mogelijk samen-
werken met verschillende actoren, basis-
organisaties, NGO’s en andere bestaande
structuren om de bestaande ervaring en
kennis optimaal te gebruiken en elkaar
aan te vullen.

VSF-DZG/B heeft samengewerkt met de
NGO Karkara (Nigerese vereniging voor
de dynamisering van lokale initiatieven)
om snel kennis op te doen over de
omgeving en om op termijn de terugtrek-
king uit het project voor te bereiden. 

3. BEHAALDE RESULTATEN IN 2004 

• Realisatie van een dierenge-
zondheidssysteem met een die-
renkliniek, een rurale praktijk,
een veterinaire assistent en 60
paravets. In 2004 heeft de dienst
7000 veehouders geholpen;  

• 2 vaccinatiecampagnes door
privé-structuren;

• De uitbouw van het diergenees-
kundig netwerk en sensibilisering
van duizenden veehouders rond het
belang van een gezonde veestapel;

• Het herstel van het beleid (door
opleiding en steun/adviezen) van 13
Graanbanken en van 9 Banken
van veevoeder en de installatie van
2 nieuwe veevoeder;

• De structurering van 10 vrouwengroe-
peringen die met verschillende inko-
mensgenererende activiteiten
zijn gestart. (vetmesten van schapen,
vervaardiging van mineraal blokken,...); 

• De vorming van 16 dorpsagen-
ten in pluimveehouderij en klei-
ne herkauwers, 192 raadsvrou-
wen in geitenhouderij en 14
vulgarisatoren van het project
CTB - geit Rousse.

4. DONOREN EN BUDGET 2004

De actie wordt voor 85% geco-financi-
eerd door het Belgisch OverlevingsFonds
en voor 15% door het Waalse gewest en
eigen fondsen van DZG. Het budget voor
2004 bedroeg 420.611 euro.

5. VOORUITZICHTEN EN BUDGET 2005

In het komende jaar zal Proxel de behaal-
de resultaten verder ontwikkelen:

• Versterken van de verschillende
onderdelen van veterinaire dienst

• Ondersteuning aan de inkomensgene-
rerende initiatieven van de vrouwen-
groepen 

• Ondersteuning van de activiteiten
rond voedselzekerheid (graanbanken,
geiten project,…)

• Capaciteitsversterking van de vee-
houders en hun verenigingen rond
beheer van natuurlijke rijkdommen en
hun ontwikkelingsacties.

Het budget voor 2005 bedraagt 375.403
euro.
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MAURITANIË - FOREWORD

1. ALGEMEEN

Ondanks de positieve economische signa-
len in Mauritanië, leeft nog altijd meer dan
de helft van de bevolking onder de
armoedegrens. Het land wordt tot de
minst ontwikkelde landen ter wereld
gerekend (human development index van
UNDP). 

De economie van het land is gebaseerd
op de traditionele landbouw- en veeteelt-
sector, de moderne mijnbouwsector (ijzer
en binnenkort aardolie) en de visserij.
Ondanks de afhankelijkheid van het
wisselvallige klimaat, is de plattelandssec-
tor erg belangrijk: de sector vertegen-
woordigt 25% van het BNP en stelt meer
dan 60% van de beroepsbevolking
tewerk. De veeteelt blijft de voornaamste
activiteit op het platteland en vertegen-
woordigt bijna 80% van de landbouwpro-
ductie. Ondanks een zeer laag investe-
ringsniveau draagt de veeteelt bij tot
15,2% van het BNP.

De nationale strategie voor plattelands-
ontwikkeling heeft vastgesteld dat veeteelt
primordiaal is voor de armoedebestrijding.
Veeteelt biedt een toegevoegde waarde
op het platteland en er is een herverde-
ling van deze toegevoegde waarde (lonen
herders, mensen die water putten, leerbe-
werkers,...). Bovendien worden de traditi-
onele mechanismen van sociale solidariteit
verstevigd. Veeteelt is ook cruciaal voor
de voedselzekerheid van de plattelandsge-
zinnen, meerbepaald door de eigen con-
sumptie van melk. 

De melksector heeft een sterk groeipo-
tentieel door de stijgende nationale vraag.
Het op de markt brengen van de melk via
de industrie heeft geleid tot belangrijke
wijzigingen inzake het beheer van de kud-
des en de veehouderspraktijken, en een
stijging van de eisen wat betreft de kwa-
liteit van rauwe melk. 

De bevolkingsgroep die zich toelegt op
de commercialisering van de zuivelpro-
ductie, hoofdzakelijk in de streek rond de
rivier omdat dit gebied beter toegankelijk
is voor het ophalen van melk, heeft een

fundamentele voorbeeldfunctie voor
mentaliteitsverandering en verbeterde
praktijken. 

De doelgroep van dit project bestaat uit
veehouders die partner zijn van APLT
(Vereniging van Melkproducenten uit
Tiviski) in de gebieden van Trarza en
Brakna. Momenteel gaat het om ongeveer
500 veehouders en hun families. 

De vrouwen vormen een bijzondere
doelgroep binnen de producenten en
vertegenwoordigen ongeveer 15% van de
melkveehouders. De melkers vertegen-
woordigen één van de kwetsbaarste lagen
van de sahelbevolking, geschat op 500
personen en hun families.

Dankzij de herverdeling van de opbreng-
sten van veeteeltactiviteiten, schat men
dat het aantal personen dat in zijn levens-
onderhoud voorziet via veeteelt, tienmaal
hoger ligt dan het aantal veehouders zelf.
Het aantal personen dat door dit project
wordt bereikt ligt dus rond de 15.000. 

2. DOELSTELLINGEN EN AANPAK 

Het algemene doel van dit project is de
vermindering van de armoede door een
stijging van het plattelandsinkomen. 

De specifieke doelstellingen zijn onder
meer de verbetering van de zuivelproduc-
tie van de veehouders in Trarza en
Brakna en de versterking van de techni-
sche en operationele capaciteiten van
APLT. 

De productiviteit wordt verbeterd op
basis van 4 hoofdlijnen: 
• Het verzekeren van de dierengezond-

heid (met de uitbouw van een vee-
teeltinfrastructuur)

• De kostenverlaging van de veeteelt
(bedrijfskapitaal en onderhandeling)
en de stabiliteit van de voorzieningen

• De optimalisering van de dierlijke pro-
ductie via de verbetering van de know-
how van de veehouders en melkers

• Het partnerschap met APLT.

3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN

1. De gezondheid van de veestapel
wordt gewaarborgd door een vete-
rinaire dienst die voldoet aan de
eisen van de veehouders: het aantal
bezoeken per maand en per veehou-
der ligt rond de 0,71 (tegenover 0,75
verwacht). 34.822 runderen en
26.966 kleine herkauwers zijn
gevaccineerd (tegenover respectie-
velijk 15.000 verwacht). 

2. Veevoedervoorziening door
aankoop, stockage en distribu-
tie van 37,5 ton veevoeder
(tegenover 33 ton verwacht). Dit
veevoederfonds bedroeg 21% van de
totale waarde van het veevoeder
beheerd door het APLT en heeft
gezorgd voor een duidelijke prijsstabi-
liteit van veevoeder en een betere
beschikbaarheid voor de veehouders. 

3. Consolidatie van APLT: 74% van
de partner-veehouders heeft toegang
tot diensten van APLT (tegenover
50% verwacht); 100% van de solidaire
groepen van partner-veehouders
beschikt over een actieve vertegen-
woordiger. 

4. Versterking van APLT op het
niveau van technische en opera-
tionele bevoegdheden door: een
voortgezette opleiding voor enerzijds
de beleidscapaciteiten van het tech-
nisch coördinatieteam, en anderzijds
de veterinaire capaciteiten van het
technische team, met een workshop
voor 6 leden van het technische team
en een opleiding in projectcyclusbe-
heer voor 2 leden. 

4. DONORS EN BEGROTING 2004 

De actie 2004 wordt voor 85% door
DGCD geco-financierd en heeft een
begroting van 146.000 euro. 

5. PLAN EN BEGROTING 2005 

Op basis van de behoorlijke resultaten,
zal het plan 2005 de acties die in 2004
werden ondernomen verderzetten, ter
versterking van de veehouders capacitei-
ten rond melkproductie. 

De begroting van het actieplan 2005
bedraagt 138.000 euro.
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M A U R I T A N I Ë :
P R O J E C T  T E R  V E R S T E R K I N G  V A N  D E
P R O D U C T I E C A P A C I T E I T E N  V A N  D E  V E E -
H O U D E R S  V A N  T R A R Z A  E N  B R A K N A .
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