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mieën nooit ver weg is. Wanneer ginder
de kudde ziek is, dan sterft het dorp.
Daarom is de diergeneeskundige hulp op
het terrein noodzakelijk. In dit verslag
willen we een overzicht geven van onze
activiteiten in 2005.

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen op
de website www.dzg-belgium.be
en/of door contact op te nemen met
de mensen van Dierenartsen Zonder
Grenzen. We wensen u veel leesple-
zier.

De dierenartsen zetten zich in om de
bevolkingen in de armste landen van de
wereld te helpen. In veel landen is het vee
immers een essentiële voedingsbron.Toch
is diergeneeskunde vaak onbestaand in
deze landen, zodat het gevaar voor epide-

Dierenartsen Zonder Grenzen België bestaat al tien jaar!

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN

Dierenartsen zonder Grenzen helpt om de veeteelt in de
ontwikkelingslanden te optimaliseren

2

kennis over dierlijke productie, dierenge-
zondheid en vermarkten van het vee. Aan
die ondersteuning gaat altijd een overleg
met alle betrokken partijen vooraf. De lan-
getermijndoelstelling van Dierenartsen
Zonder Grenzen is steeds zelfbeschikking en
de overname van de projecten door de
lokale veehouders, zelfs wanneer het nood-
hulpprojecten betreft. Deze participatieve
aanpak staat centraal in de filosofie van
Dierenartsen Zonder Grenzen. Daarom
werken we systematisch samen met een
lokale partner, of proberen we ten minste de
veeboeren te groeperen in organisaties.

Dierenartsen Zonder Grenzen spant zich in
om de levensomstandigheden van de armste
volkeren van de wereld, die rechtstreeks of
indirect van vee afhankelijk zijn, te verbeteren
door de veeteelt te optimaliseren. In de ont-
wikkelingslanden is de landbouw vaak het
begin- en eindpunt van alle leven. Het vee
speelt een cruciale rol in de voedselvoorzie-
ning en het inkomen van de gezinnen. De
diergeneeskunde, dus de garantie op een
gezonde kudde, is er vaak niet of te beperkt
aanwezig. De dierenartsen van Dierenartsen
Zonder Grenzen ondersteunen de lokale
veehouders met opleidingen, technologie en
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van zaken op te maken over de jongste ont-
wikkelingen en de toekomstige krachtlijnen
betreffende veeteeltstrategieën in de ont-
wikkelingslanden. We hopen dat de discus-
sies en getuigenissen daadwerkelijk hebben
bijgedragen aan de promotie van de vee-
teelt als essentieel instrument in de armoe-
debestrijding. In de wereld is immers bijna
één arme op vier veeteler of –houder.Toch
wordt de rol van de veeteelt in de duurza-

me ontwikkeling niet genoegzaam erkend
en blijft dus onderbenut. Naast de actie op
het terrein is voor Dierenartsen Zonder
Grenzen een belangrijke rol weggelegd in
de bewustmaking over het belang van de
veeteelt en in het overbrengen van de ken-
nis naar het ruime publiek, de fondsenver-
strekkers, de politieke beslissers, de diere-
nartsen en al wie betrokken is bij ontwikke-
lingssamenwerking.

Dierenartsen zonder Grenzen is een relatief
jonge organisatie die een zeer snelle groei
heeft doorgemaakt. In 2005 vierde ze haar
tienjarig bestaan. Om die verjaardag te vie-
ren, hebben we een internationaal sympo-
sium georganiseerd over de rol van veeteelt
in de duurzame ontwikkeling en het terug-
dringen van de armoede. De doelstelling
van het symposium was internationale
experts samen te brengen om een stand

Heden en Verleden

veldkantoren, terwijl de hoofdzetel in België
met een minimum aan personeel de best
mogelijk ondersteuning verstrekte. Al snel
bleek het gevaar dat het toenemende aantal
projecten het organisatievermogen van het
team te boven zou gaan. Daarom besloot

DZG enkele aanpassingen door te voeren
om zo kwalitatief hoogstaand werk te
blijven leveren.Zonder het aantal projecten
te verminderen, besloot de organisatie te
investeren in een sterkere structuur en de
lijn van beheer door kwaliteit te volgen.

Zoals bij vele jonge NGO’s was de
organisatiewerking van Dierenartsen
Zonder Grenzen tot en met het jaar 2000
voornamelijk afgestemd op (en werd ze
bepaald door) projecten in het Zuiden. Dit
leidde tot de uitbouw van regionale

Evaluatie van het beheer van de vereniging
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● Het jaarbudget overschrijdt de kaap van 1
miljoen euro.

1999
● Start van het TLDP project (1999-2005) in

Turkana.
● Het jaarbudget overschrijdt de kaap van 2

miljoen euro.

2000
● Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent

bezoekt het PADEC-project op de
Comoren.

● Start 10-jarig samenwerkingsakkoord met
het Belgisch Overlevingsfonds.

2001
● DZG België wordt uitgekozen voor de uit-

voer van het project “Fight Against Lineage
one Rinderpest Virus” in Zuid-Soedan.

● In Rwanda en Niger worden nieuwe pro-
jecten opgestart.

2002
● DZG verhuist naar de gebouwen van de

Prins Laurent Stichting in de Brusselse Paul
Deschanellaan.

● DZG België scheidt zich af van het consor-
tium ATIFA en stelt autonoom haar nieu-
we 5-jarenprogramma (2003-2007) voor.

● DZG ontvangt de Armand Féron Prijs, uit-

gereikt door het Diergeneeskundig
Departement van het Instituut Tropische
Geneeskunde in Antwerpen namens de
familie Féron.

● Jan Leyers, peter van het TLDP-project in
Kenia, brengt een bezoek aan het gebied
Turkana. Er verschijnen verschillende arti-
kels over dit bezoek en Jan brengt verslag
uit over zijn ervaringen in het duidingspro-
gramma Ter Zake.

2003
● Lancering van het project PROXEL in

Niger 
● DZG tekent een nieuw samenwerkingsak-

koord met ECHO.
● Het jaarbudget van DZG België over-

schrijdt de 3 miljoen euro.

2004
● DZG België gaat een samenwerking aan

met ABR om het consortium SAERP te
vormen en zo haar 5-jarenprogramma
2003-2007 verder uit te voeren.

● DZG wil haar methodologische aanpak in
PCB (Project Cyclus Beheer) verbeteren en
organiseert daarom in Niger een training
voor alle coöperanten en lokale partners
van de programma’s in Franstalig Afrika

● Start van een nieuw project in Mauritanië.

1994
● 18 Belgische dierenartsen richten DZG-

België op

1995
● Een eerste project gaat van start in Zuid-

Soedan 
● Oprichting van het eerste regionale kan-

toor in Nairobi en de basis in Lokichokkio,
in Kenia 

1996
● Een tweede project in Zuid-Soedan voor-

ziet de oprichting van het Southern Sudan
Animal Health Training Institute (SSAHATI).

● DZG België krijgt de eerste prijs van de
Prins Laurent Stichting (500.000 BEF).

1997
● Het eerste vijfjarenprogramma (1998-

2002), onder toezicht van het consortium
ATIFA (met AQUADEV en MAGHBEL)
wordt voorbereid en goedgekeurd door
Belgische Departement van ontwikkelings-
samenwerking.

● Twee nieuwe projecten gaan van start in
Mali en de Comoren.

1998
● DZG laat zich registreren bij het USAID

Office of Disaster Assistance.

Het overzicht

EEN DECENNIUM DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN

Strategisch Plan “Horizon 2005-2015”
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Om de werking van Dierenartsen Zonder
Grenzen te optimaliseren, werd de hoofdze-
tel in 2000 doorgelicht. Tijdens deze evalua-
tieoefening kwam het belang van een strate-
gisch plan klaar aan het licht. Het team van
Dierenartsen Zonder Grenzen was immers
ondertussen sterk uitgebreid en het was van
belang aan alle medewerkers een duidelijk
zicht te geven over de te bereiken doelstellin-
gen. Dat zou de coherentie en rechtstreekse

betrokkenheid binnen Dierenartsen Zonder
Grenzen versterken, maar ook de contacten
met de technische en financiële partners ver-
gemakkelijken. Wat dan weer zijn weerslag
zou hebben op de motivatie van het perso-
neel en de kwaliteit van de projecten. De
opbouw van een globaal strategisch plan
“Horizon 2005-2015“ werd op een participa-
tieve manier met alle actoren, zowel in het
Noorden als het Zuiden, ondernomen.

pp g



MISSIE EN VISIE

Een blik op 2006

Onze benadering

Werken in partnerships, opleiden,
verantwoordelijkheid opleggen, leren,
sensibiliseren. Dit betekent:
● Partnerships afsluiten in wederzijds res-

pect en met gemeenschappelijke doel-
stellingen

● Zich in dienst stellen van de minst
bedeelde bevolkingen, in een continu
leerproces.

● De lokale actoren opleiden en verant-
woordelijkheid geven en de partners
actief in de veeteeltsector ondersteunen.

● Respect voor het milieu, de cultuur en de
wetten van de landen waar we actie voe-
ren, de mensenrechten, de voorouderlij-
ke tradities en het dierwelzijn

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

● Het grote publiek sensibiliseren wat
betreft de ontwikkelingsproblematiek en
de rol van het dier als ontwikkelingsfactor.

● DZG-Belgium voert actie met het oog
op duurzame ontwikkeling maar ook bij
noodsituaties.

Onze visie

"Dierenartsen werken mee aan de
verbetering van de levensomstandi-
gheden op onze planeet."

Wij geloven dat

● Elke mens recht heeft op fatsoenlijke
levensomstandigheden en dat internatio-
nale solidariteit belangrijk is

● De Aarde, het Dier en de Mens onaf-
scheidelijke schakels zijn van een keten
waarin het Dier een factor van duurzame
ontwikkeling is

● “Ontwikkeling” betekent dat we de keu-
zemogelijkheden van de geholpen bevol-
kingen vermeerderen

Onze opdracht

Het welzijn van kansarme bevolkin-
gen in ontwikkelingslanden verbete-
ren door optimalisatie van de vee-
teelt.

De intentieverklaring van Dierenartsen Zonder Grenzen België

Voor 2006 staan als voornaam-
ste ontwikkelingen op het pro-
gramma:

● Een werkmethode gestoeld op de beginse-
len van kwaliteitsbeheer

● Prioriteit geven aan de ontwikkeling van de
lokale capaciteiten (Capacity Building) in
pertinente en efficiënte programma’s

● De rol van Dierenartsen Zonder Grenzen
verschuiven: meer in de richting van “helpen
om de ontwikkeling te vergemakkelijken”
dan als directe verantwoordelijke voor het
uitvoeren van de acties

● Ontwikkeling van activiteiten onder de noe-

mer Ontwikkelingseducatie in België en
Europa, om zo onze ervaring in het Zuiden
aan te wenden om de Europese bevolkin-
gen bewust te maken van de wederzijdse
afhankelijkheid tussen Noord en Zuid

● Verbetering van onze interne en externe
communicatie, dankzij de creatie van een
post “communicatie”

● We hopen in 2006 voordeel te kunnen
trekken uit een maximum aan uitwisselin-
gen met onze partners, sympathisanten,
politieke beslissers, en het ruime publiek, in
een constructieve geest, om in een houding
van gestadig leerproces verder te kunnen
groeien.
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Madeleine Onclin
Directrice DZG-België

Onze waarden

Respect,Transparantie, Duurzaamheid
● DZG-Belgium respecteert altijd haar

ethische code.
● Het beheer van DZG-Belgium is door-

zichtig en DZG-Belgium neemt haar
verantwoordelijkheid op zich tegenover
de partners.

● De door DZG-Belgium en haar partners
gestarte activiteiten zijn duurzaam.

● DZG-Belgium biedt haar team billijke
werkcondities en ontplooiingsmogelijk-
heden 

Onze vereniging

VZW erkend als NGO
● DZG-Belgium is een vzw, officieel als

NGO erkend door de Belgische ove-
rheid, talrijke internationale organisaties
en meerdere Afrikaanse overheden.

● DZG-Belgium bestaat uit een professio-
neel team, nationaal en internationaal.

● DZG-Belgium maakt deel uit van het
netwerk VSF-Europa
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editie in Niger. Het land staat in het
ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties namelijk heel laag
geklasseerd. Er heerst enorm veel
armoede en hongersnood.
De Waalse Gemeenschap, die ondanks
alle ‘morele bezwaren’ toch besliste om
deel te nemen, deed al het mogelijke om
zijn uitgaven te beperken, zonder hierdoor

het aantal deelnemers te verminderen.
Op die manier spaarde men 75.000 euro
uit, die men aan 2 NGO’s kon schenken
die in Niger actief zijn, namelijk
Dierenartsen Zonder Grenzen en
Karkara. Met dit geld wil de Waalse
Gemeenschap de lokale bevolking
rechtsreeks steunen.

In december 2005 zond de Waalse
Gemeenschap een Belgische delegatie
naar de vijfde Jeux de la Francophonie. Dit
is een soort van Olympische spelen voor
alle Franstalige landen uit de hele wereld.
Deze keer vonden de Spelen plaats in
Niamey, de hoofdstad van Niger.
Nooit eerder werd de solidariteit met het
gastland zo onderstreept als tijdens de

De Nigerese projecten van DZG worden gesteund door de Waalse Gemeenschap

DECEMBER 2005: LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE A NIAMEY, NIGER

DZG wordt gesteund door:

6
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Burkina Faso ● Comoren ● Mali ● Mauritanië ● Niger ● Rwanda ● Kenia ● Soedan

PROJECTEN
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● Lancering en opvolging van een voedsel-
hulpactie voor de getroffen bevolkingen tij-
dens de zware voedselcrisis van juli tot
oktober.

● Organisatie van de werkplaats in Gorom-
Gorom. Planning van de activiteiten voor
het eerste jaar, in overleg met de veehou-
ders en de andere partners.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker:
het Belgisch Overlevingsfonds
Begroting: 395.427 EURO

Plannen voor 2006
Lancering en opvolging van de activiteiten op
het terrein: opleidingen voor de veehouders,
opvolging van de kuddes, inkomensgeneren-
de activiteiten houden, steun aan de verster-
king van magazijnen voor bijproducten van
de landbouw, steun aan de privatisering van
het dierenartsenberoep, ondersteuning
geven aan groeperingen van veeteelsters,
een strategie op touw zetten om de minst
begunstigde gezinnen te ondersteunen.

Algemene context
van het project
Het project bevindt zich in Gorom-Gorom,
hoofdplaats van de provincie Oudalan, in
Sahel-gebied. De keuze voor dit gebied lag
voor de hand, gezien de aanwezigheid van
een bevolking met een lage ontwikkelingsin-
dex die zowel voor haar voedsel al levens-
onderhoud sterk afhankelijk is van de vee-
teelt en landbouw, en veel problemen kent
bij die activiteiten. Bovendien maakt de
Burkinabese Sahel deel uit van de oorspron-
kelijke wieg van het zeboeras Peul. De rund-
veestapel is erg omvangrijk en de gefokte
dieren worden door agroveehouders uit
andere regio’s gekocht om ze vet te mesten
of af te richten als trekdier. De interventie-
strategie van DZG-B heeft als doel acties op
relatief kleine schaal in gang te zetten om zo
de benadering te testen en zekerheid te
garanderen op een concrete en duurzame
impact vooraleer de interventie tot andere
gebieden uit te breiden.

Lokale partner
Nodde Nooto, wat in de plaatselijke taal
“klaar om te dienen” betekent, is een NGO
die in 1996 door onderhorigen uit de Sahel
gesticht werd. Ze is werkzaam in de vier
Sahel-provincies.

Bereikte resultaten in 2005
● De verkenningsopdracht van DZG-B bij

de Burkinabese overheden was de goed-
keuring en de toelating verkrijgen om acti-
viteiten op het grondgebied te ontplooien.

● Opstelling en ondertekening van de ove-
reenkomsten betreffende het partner-
schap tussen DZG-B en de lokale partner
A2N (Association Nodde Nooto) 

● De indienstneming van het projectper-
soneel en de ingebruikname van de
gebouwen.

Burkina Faso is een ingesloten middelgroot Sahel-land, met een
oppervlakte van 274.000 km2. Het is het op twee na armste land ter
wereld volgens de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde
Naties. Het klimaat is er halfdor, gekenmerkt door een langdurig
droogteseizoen en een zwakke regenval. Uit de bodemgeschiktheid
blijkt dat slechts 24% van de Sahel bestand is tegen land- of
bosbouwactiviteiten. De voornaamste bestemming van de gronden
is de pastorale veehouderij.Wat het onderwijs betreft is 74.25% van
de Sahel-bevolking analfabeet. Ook op het gebied van menselijke
gezondheid is de regio weinig begunstigd, want er is slechts één arts
beschikbaar per 64.972 inwoners en één verpleegkundige per 6.599
inwoners. De chronische graad van ondervoeding, die gekenmerkt
wordt door het percentage kinderen van minder dan 5 jaar met te
laag lichaamsgewicht, bedraagt 34%.

ZEPESA 
Project ter ontwikkeling van de Peul-zeboe

BURKINA FASO
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“Ik zat in de zaal tijdens de bijeenkomst waarbij

het project werd voorgesteld. Als men zal

uitvoeren wat in de zaal verteld werd, zullen wij

veehouders eindelijk het hoofd boven water kunnen

houden. Toen er hier hongersnood heerste, zijn er

graanbedelingen geweest om de mensen te redden.

Heel goed, maar in feite heeft men vrijwel niet

naar het vee omgekeken. Zelfs wanneer men een

veehouder redt maar zijn dier laat sterven, is er

hier in Oudalan geen reden van bestaan meer.” 

Hama Hamakoila, voorzitter van het beheercomité

van de veemarkt van Gorom-Gorom.

“Ik heb er goede hoop op dat het nieuwe project

een pluspunt zal zijn voor ons, de veehouders in

Oudalan. Ten minste, als we zelf ook helpen. We

hebben hier meestal de gewoonte om op alles te

zitten wachten, en dat is niet goed. Als men komt

om onze rug te wassen, moeten wij onze buik kunnen

wassen. Dat is mijn boodschap voor alle doelgroepen

van het project.” 

Issa Mohamoudou, veehouder en Dorpshoofd van

Oursi.
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In de Comoren is de druk op grond heel groot, wat zich vertaalt in
een zeer hoge bezettingsgraad van de gronden: gemiddeld 80%. De
landbouw en veeteelt zijn de voornaamste economische activiteit
van het land, zowel wat betreft de bijdrage aan het Bruto Nationaal
Product als de inkomensgenererende activiteiten.

Ondanks de kwetsbaarheid van deze door overmatige verbouwing
en erosie aangetaste gronden, is de vruchtbaarheid van de
vulkanische bodem een troef voor de verbetering van de
voedselzekerheid, die op dit moment sterk afhankelijk is van de
invoer.

“Dankzij de opleidingen die het project me gaf, kan ik

meer klinische gevallen oplossen. Ik voer keizersneden

uit en de telers hebben veel vertrouwen in mij.” 

Een APSA-technicus

COMOREN

● Op Grande Comore werkte het project
participatief met de pluimveehouders aan
de toepassing van verbeterde kweektech-
nieken. Men bouwde schuilplaatsen voor
het pluimvee dat voordien overal onbe-
waakt rondzwierf.

● Over het hele grondgebied was de verster-
king van de lokale partner een prioriteit.
Voor institutionele ondersteuning deed het
project een beroep op een gespecialiseerd
organisme, dat een taak heeft aangevat die
in 2006 voortgezet moet worden.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: DGOS (85%)
Begroting: 91.530 EURO

Plannen voor 2006
De lokale partner moet versterkt worden
door een strategische werkgroep, die een plan
op tafel kan leggen om de vereniging tijdens
de komende drie jaren institutioneel te doen
groeien. Er wordt gestreefd naar een verho-
ging van de vaardigheden van de technici van
de APSA (Association des Professionnels de la
Santé Animale) via de specifieke steun van een
dierenarts, gedurende een periode van 4
maanden.Via een gespecialiseerde beheerson-
dersteuning op institutioneel, organisatorisch
en financieel vlak zullen we ook de leefbaa-
rheid van APSA nastreven.
Op gebied van dierlijke productie zullen we
zootechnische opvolging toepassen op de
vruchten van de in 2005 ingevoerde genetica.
Het project mikt ook op technische en insti-
tutionele verzelfstandiging van de geiten- en
zuivelgroeperingen. In de traditionele pluim-
veehouderij zal men onderzoeken of de
invoer van hanen een invloed heeft op de leg.

Algemene context 
van het project
Het project beoogt de verzelfstandiging van
het dierlijk gezondheidsnetwerk dat tijdens de
eerste PADEC (1998-2002) uitgebouwd
werd. Hiernaast wil het de dierlijke productie
opdrijven via de ontwikkeling van veeteelt.
Om dit te bereiken, moeten de regionale spe-
cificiteiten maximaal benut worden. Zo is het
project in Anjouan gericht op de melkketen,
worden in Mohéli de geitentelers prioritair
omkaderd en zijn op Grande Comore de
pluimveehouders de rechtstreekse doelgroep.

Lokale partner
ACTIV (Association Comorienne des
Techniciens et Infirmiers Vétérinaires) is de
lokale partner van het project. Ze is voort-
gesproten uit de verzameling van de vaklui op
het gebied van dierlijke gezondheid en pro-
ductie, als antwoord op het terugtrekkingsbe-
leid van de Staat in deze sector.

Bereikte resultaten in 2005
● In termen van dierlijke gezondheid waren

we in 2005 getuige van de uitbreiding van
enkele diensten: in het noorden van het
eiland Grande Comore werd een nieuw
ziekenhuis geopend en in Anjouan over-
woog men het idee voor een derde
gezondheidspost.

● Op het gebied van dierlijke productie lag
het accent op genetica. Men voerde fok-
bokken van het ras Boer uit Duitsland in,
waarmee een verhoging van de productie,
en dus het aanbod van inlands geitenvlees
beoogd wordt.

● In Niumakélé, een modelregio inzake melk-
veehouderij, werd een eerste kunstmatige
inseminatieactie gevoerd: 149 geselecteerde
koeien werden bevrucht met zaad van het
ras “Brune des Alpes”.

PADEC II
Programma ter ondersteuning van de veeteeltontwikkeling op de Comoren

9
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Algemene context 
van het project
Hoewel Mali een zeer grote veestapel heeft,
moet het land melk invoeren.Toch bestaat de
mogelijkheid om plaatselijke initiatieven op te
richten die het aandeel aan lokaal geprodu-
ceerde melk kunnen vergroten. Zo onders-
teunt ons project de ontwikkeling van een
mini zuivelbedrijf in Koumantou, in de regio
Sikasso. Dankzij acties met betrekking tot de
veeproductie- en melkverwerkingstechnieken
is het zuivelbedrijf rendabel geworden en
heeft het werkgelegenheid en economische
activiteit in een klein dorp teweeggebracht. In
Oualia, in de regio Kayes, helpt het project - in
het kader van de algemene privatisering van
de diergezondheidsdiensten - een privé die-
renarts om zich te vestigen en deze bijzonder
strategische activiteit in moeilijke omstandi-
gheden in stand te houden.

Lokale partner
Initiatives Conseil Développement, een
Malinese NGO

Resultaten 2005
In Koumantou kon een veevoederfonds in vol
droogteseizoen meer dan 45 ton veevoeder
aan de veehouders leveren. De omzet van
zuivelproducten van het zuivelbedrijf steeg
van 17 naar 42 ton. Het zuivelbedrijf heeft zijn
resultaten geconsolideerd en is voortaan in
staat al zijn uitgaven en ook toekomstige

Mali is een zeer uitgestrekt land (1.240.000 km2, dat is 40 maal
België) met 11 miljoen inwoners dat in het noorden bedekt is door
de Sahara en grotendeels in Sahel-gebied ligt. Met een
levensverwachting van 49 jaar, een hoge kindersterfte en 73 % van
de bevolking die onder de armoedegrens leeft, staat het land op de
174ste plaats (op 177) in de menselijke ontwikkelingsindex. Voor
hun overleving zijn de inwoners, die voor 80 % van de landbouw
leven, afhankelijk van het klimaat met haar wisselvalligheden. De
veeteelt levert 12 % van het Bruto Nationaal Product en is, na goud
en katoen, de derde bron van vreemde valuta in Mali.Voor tal van
kwetsbare gezinnen zijn de producten en inkomsten die ze halen uit
de veeteelt eenvoudigweg een middel om te overleven, maar het is
ook een belangrijke hefboom voor sociaal-economische
ontwikkeling.

APLFLSA
Ondersteuning aan lokale partners via de melkketen en de dierlijke gezondheid

MALI
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“Zonder de veterinaire apotheek die met de

steun van het project is opgezet, worden onze

dieren door de epidemieën uitgeroeid. Vroeger

moesten we ofwel wachten op de staatsagent die

heel ver van Oualia verwijderd is, ofwel was er

niemand om te interveniëren wanneer onze dieren

ziek waren. Nu kunnen we onze zieke dieren laten

behandelen.” 

Een veehouder uit Oualia

“Het zuivelbedrijf is uitstekend voor ons. Vroeger

moesten we heel vroeg opstaan en een lange weg

afleggen naar de markt, zonder zekerheid dat we

onze melk zouden verkopen. Met het zuivelbedrijf

wordt onze melk nu elke dag gekocht tegen een

degelijke prijs. We hebben meer geld voor voedsel,

kleding en de scholing van de kinderen.” 

Een Peul vrouw uit Koumantou

“Met de tegemoetkoming van het project hebben

we gebouwen kunnen oprichten en materiaal kunnen

aanschaffen. We hebben ook bedrijfskapitaal

gevormd waardoor we veevoeder tegen een

redelijke prijs kunnen leveren aan de veehouders

tijdens het droogteseizoen. Onlangs hebben we

een nieuw product op de markt gebracht, de

sirime, een soort gesmolten boter die hier zeer in

de smaak valt. We verkopen het tot in Bamako,

250 km verderop. Zo is het zuivelbedrijf nu

rendabel. Voor 2006 hebben we gevraagd dat

het project ons zou ondersteunen om ons beheer

te verbeteren, opdat het zuivelbedrijf in de

toekomst op eigen kracht de activiteiten zou

kunnen voortzetten.” 

De beheerder het zuivelbedrijf van Koumantou.

investeringen te bekostigen. Dankzij de aan-
koop van een motorfiets kon de veeteelt-
technicus in Oualia meer interventies op het
terrein uitvoeren. De voorraad veterinaire
producten werd uitgebreid om aan de vraag
te voldoen. Op het eind van het jaar werd
een jonge dierenarts gevonden die zich bin-
nenkort zal vestigen en de werking van de
veterinaire apotheek zal bestendigen.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekkers: het DGOS (85 %) en 
DZG-B (15 %)
Begroting: 87.049 EURO

Plannen voor 2006
In Koumantou is voor 2006 de versterking
van het beheer van het zuivelbedrijf gepland
om haar voortbestaan te verzekeren.
Bovendien zal de aanwerving van een techni-
cus de veehouders helpen om meer melk te
produceren. In Oualia zijn de rehabilitatie van
twee vaccinatieparken en de vestiging van
een privé-dierenarts gepland. Dit moest een
optimale veterinaire buurtdienst waarborgen.
Ten slotte denkt men er aan om de onder-
steuning van privé-dierenartsen die zich
willen vestigen uit te breiden tot gebieden
waar de veehouders geen toegang hebben
tot veterinaire verzorging.
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In Mauritanië wordt de plattelandsector voor een heel groot deel
beheerst door de veeteelt. Die neemt op zijn eentje bijna 80%
van de landbouwsector voor zijn rekening neemt en draagt,
ondanks het erg zwakke investeringsniveau, voor 15,2% bij aan het
Bruto Nationaal Product. Algemeen gezien kent het platteland
een aanzienlijke achterstand op vlak van infrastructuur en toegang
tot de basisdiensten.

De nationale strategie voor plattelandsontwikkeling is tot het
besluit gekomen dat veeteelt primordiaal is in de
armoedebestrijding, wegens zijn toegevoegde waarde op het
platteland. Daarenboven speelt de veeteelt een cruciale rol in de
voedselzekerheid van de plattelandsgezinnen, meer bepaald door
de autoconsumptie van melk.

“Het probleem is… dat er een probleem is.” 

Diallo, APLT-technicus, om de complexiteit van de

sociale en technische omgeving van het project te

illustreren.

MAURITANIE

Laitiers Transhumants) is een onafhankelijke
NGO met een nationaal karakter die ge-
specialiseerd is in steunverlening aan de vee-
teeltsector. De vereniging wil het bestaande
veekapitaal en het traditionele technische
erfgoed valoriseren door de productiviteit
van de veestapel te verhogen, de dierlijke
producten te bevorderen, de rassen en de
traditionele technieken te verbeteren, en de
keten zowel opwaarts als afwaarts te inte-
greren in de rest van de economie.

Resultaten 2005
● De gezondheid van de veestapel is veilig

gesteld
● De voederbevoorrading van de veestapel

is onder controle
● De veehouders beschikken over de nodi-

ge vaardigheden voor de optimalisering
van de melkproductie

● De APLT heeft een steviger structuur, als
vereniging en als partner

● De APLT is versterkt op het niveau van
technische en operationele competenties

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: DGOS
Begroting: 106.361 EURO

Plannen voor 2006
De activiteiten in 2006 volgen de logische
evolutie van het project, met de opening
naar een bredere doelgroep, de verzelfstan-
diging van de dierlijke gezondheidsdienst, de
bevoorrading van voeder en likstenen, de
opleiding op vlak van hygiëne tijdens het
melken en voederen van de veestapel en de
versterking van de vereniging als instrument
op zowel technisch als institutioneel niveau.

Algemene context 
van het project
De melkketen heeft in Mauritanië een sterk
groeipotentieel, gezien de vooruitzichten
voor de inlandse vraag. Dankzij de aanwezi-
gheid van een zuivelindustrie is de ontwik-
keling bovendien gewaarborgd. Daarnaast
biedt de doelregio rond de stroom Senegal
reële mogelijkheden voor veevoeder en
verkeerswegen. De commercialisering van
de melk door de veehouders via de indus-
trie heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in
het beheer van de kuddes en tot een
verhoging van de kwaliteitseisen voor de
rauwe melk. De weinige mensen die zich al
toeleggen op de verhandeling van hun melk-
productie, hebben een fundamentele voor-
beeldfunctie. Het is dus van groot belang
om deze beweging te begeleiden door klei-
ne producenten te integreren in de keten.
Een andere belangrijke inzet die de ontwik-
keling van de melkproductie zal moet stimu-
leren is de structurering van de platteland-
swereld.

Lokale partner
De APLT (Association pour les Producteurs

Ondersteuning van de melkproducenten bij het opzetten van een geïntegreerde
melkketen in Mauritanië
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Algemene context 
van het project
Het project is in 2003 opgestart in het depar-
tement Dakoro voor een periode van 6 jaar.
De streek is bijzonder nadelig beïnvloed door
een aanzienlijke demografische druk,
gemeenten zonder middelen, talrijke territo-
riumconflicten en een al te vaak slecht kli-
maat. 2005 was gekenmerkt door een zware
voedselcrisis in de veeteelt- en landbouwge-
bieden van het land. Ook Dakoro werd niet
ontzien door deze ramp. Om het hoofd te
bieden aan die zware moeilijkheden, pro-
beert DZG-B de voedselzekerheid en het
inkomen van de herders en veehouders te
verbeteren, langs lokale structuren en via
partners in ontwikkeling die ter plekke aan-
wezig zijn.

Lokale partner
Het project loopt in nauwe samenwerking
met de Nigerese NGO Karkara, die al meer
dan 10 jaar in het hele land werkt aan de
ondersteuning van lokale initiatieven en vers-
terking van de organisatorische en technische
capaciteiten van de landelijke bevolking.

Bereikte resultaten in 2005
Veeteelt speelt een hoofdrol in deze regio.
Proxel stelt zich dus als doel de veeproductie
te verbeteren, door een versterking van de
dierlijke gezondheid en het veeteeltbeleid te
optimaliseren. Als voornaamste resultaten
2005 kunnen we vermelden:
● De gestage groei van de nieuwe Privé

Veterinaire Buurtdienst. Meer dan 7000
veehouders zijn tot dit nieuwe systeem
toegetreden en passen de programma’s
voor profylaxis toe, die ruim over het gehe-
le grondgebied verspreid zijn.

● De enorme groei van het onderdeel
“directe voedselzekerheid,” met als concre-

activiteiten van de vrouwelijke veehouders.
● Toekenning van verantwoordelijkheid aan

de lokale verenigingen, om zo de capaciteit
en de bestendiging van de Proxel-acties te
versterken.

Niger is een Sahel-land, 1.267.000 km2 groot en gelegen in West-Afrika. Het
staat op de op één na laatste plaats in de menselijke ontwikkelingsindex van de
Verenigde Naties.Twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens
en het land heeft het hoogste geboortepercentage van het continent.
De nationale economie wordt ruimschoots gedomineerd door de landbouw,
waarin 90 % van de actieve bevolking is tewerkgesteld. In deze sector neemt de
veeteelt een primordiale plaats in voor de voedselzekerheid, maar de subsector
veeteelt slaagt er slechts zeer moeizaam in om zijn mogelijkheden volledig te
benutten. Redenen daarvoor zijn de passieve en erg extensieve wijze waarop
de veehouderij wordt beoefend en de geringe beschikbaarheid van voedsel.
De landbouw is erg afhankelijk van de klimatologische wisselvalligheden. Het
land wordt regelmatig door droogte geteisterd, die vaak zware voedselcrisissen
veroorzaakt, zoals de droogte van 2005, die de landbouwbevolking erg heeft
getroffen.

PROXEL
Project ter ontwikkeling van netwerken rond diergezondheid en buurtadvies voor veeteelt

NIGER
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te uitwerking de voedselhulp aan de zwaar
getroffenen tijdens de droogte (zie nood-
hulpproject PRESECAL) en de toegeno-
men begroting om nieuwe strategieën te
ontwikkelen die crisissen moeten verzach-
ten. De graanbanken beheren een fonds
van 300 ton gierst.

● De verbetering van het veeteeltbeleid
wordt doorslaggevend, zeker door de
verhoogde kennis van de bevolking na de
voorbije voedselcrisis. Veehouders, man-
nen en vrouwen, worden opgeleid en
leren betere technieken over kuddebe-
heer en over het voederen en strategisch
bijvoederen.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekkers:
Belgisch Overlevingsfonds (85%). De
Waalse Regio en DZG-B (15%)
Begroting: 479.184 EURO. Dit zal volledig
opgebruikt zijn aan het einde van het derde
jaar, in het tweede kwartaal van 2006.

Plannen voor 2006
Het project zal de opdracht krijgen een
balans van de acties op te maken, nieuwe
krachtlijnen voor te stellen en haar goedkeu-
ring te geven aan de uitbreiding naar Abalak,
een departement in de pastorale zone van
Niger. Tijdens het 2006 zal het project zich
toeleggen op:
● Voortzetting van het diergeneeskundig net-

werk, door de partners te ondersteunen
die betrokken zijn bij het privatiseringsme-
chanisme.

● Versterking van de graan- en de veevoe-
derbanken, in de door droogte getroffen
gebieden.

● Bevordering van inkomensgenererende

“Dankzij de snelle interventie van de kliniek en van

DZG-B werd het ergste voorkomen voor de

dromedarissen! De dierenarts heeft al onze

dieren ingeënt en nu gaat het beter”. 

De burgemeester van Gadabédjii.
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“Het PRESECAL project (Maikansa) heeft ons

echt geholpen, want in volle kritieke periode

bracht het ons gierst tot bij de landbouwer, en

dat tegen een betaalbare prijs (300 F) per tia,

terwijl die 750 of 800 F kost op de omliggende

markten (Augustus 2005)”. 

Yahaya, lid van de Guidan Tanko gemeenschap.

“De PRESECAL operatie was zeer belangrijk.

Ze liet de armste gezinshoofden toe hun velden

te bebouwen.” 

Dorpshoofd van Guidan Aman Bader, Kanton

Goula

“Een project dat de voorraad tot in je hut brengt,

hebben we nooit eerder gezien. Bovendien word je

op voorhand verwittigd over de verkoopdag zodat

je je er op kan voorbereiden. Prima werk.” 

Een lid van de Sawabi gemeenschap, Kanton Soly

NIGER

veer 2000 gezinnen, sedentaire veehou-
ders en nomadische herders

Momenteel loopt de tweede fase van het
project, met de fondsen van de graanver-
koop tijdens de eerste fase. Die omvat vol-
gende activiteiten:
● Oprichting en bouw van tien graanbanken

in de pastorale en agropastorale gebieden
van het departement Dakoro.

● Steun aan de bevordering van landelijke
gemeenschapsradio’s, met het oog op de
oprichting van een betrouwbaar en func-
tioneel instrument voor preventie, infor-
matie en sensibilisering, dat beantwoordt
aan de verwachtingen van de landelijke
gemeenschappen van het departement.

● Een methode vastleggen voor beheer en
kapitalisatie van de informatie bij het
CSRGPA (Comité Sous Régional de
Gestion et de Prévention des Crises
Alimentaires).

● Een werkwijze uitwerken waarop we de
kwetsbaarheid in landelijk gebied leren her-
kennen, door pertinente instrumenten aan
te wenden die erkend zijn door alle acto-
ren van de voedselzekerheid.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: het DGOS 
Begroting: 361.000 EURO

Plannen voor 2006
Tijdens de tweede fase zal PRESECAL zijn
activiteiten voortzetten tot einde maart.
Daarna zal het Project Proxel zullen de opvol-
ging en het beheer overnemen. Het gaat
eigenlijk om een fase van investering in de ont-
wikkeling, die vervolgens beheerd en opge-
volgd zal worden door het project Proxel.

PRESECAL
Programma ter Versterking van de Voedselzekerheid in het Departement Dakoro
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Algemene context 
van het project
Voor de algemene context verwijzen we
naar de algemene context van het Project
Proxel. PRESECAL beantwoordt aan twee
verschillende doelstellingen:
● Een doelgericht antwoord bieden op de

gevolgen die de zeer slechte graanproduc-
tie in 2004 had voor de meest kwetsbare
bevolkingen uit de pastorale en agropasto-
rale gebieden van het departement
Dakoro, door de uitvoering van de actie
“verkoop van granen tegen matige prijs”
tijdens de overbruggingsperiode.

● De capaciteiten van de kwetsbare bevol-
kingen in het departement Dakoro ver-
sterken om een antwoord te vinden op de
voedselcrisissen door nieuwe strategieën
op te zetten die de crisissen moeten ver-
zachten.

Lokale partner
Er is geen lokale partner

Resultaten 2005
De resultaten van de eerste fase in de voed-
selhulp zijn:
● In agropastoraal gebied: in 115 dorpen

werden 4500 gezinnen geholpen door de
operatie. Het project kwam tegemoet aan
de behoefte aan granen tijdens de maan-
den juli en augustus 2005

● In pastoraal gebied: interventie door
bemiddeling van de Graanbanken bij onge-
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Algemene context 
van het project
Sinds 2002 is de promotie van de melkketen
een prioritair element van de Nigerese her-
lanceringspolitiek voor de veeteeltsector,
wegens de belangrijke rol die melk speelt in
de voedselzekerheid en de te lage inheemse
productie, die maar 50 % van de vraag dekt.
Er zijn reële inspanningen geleverd op het
gebied van de productie, en meerdere pro-
jecten dragen bij aan de ondersteuning van
de regeringsinspanningen. Een deel van de
productie in het melkwinningsbekken van
Niamey wordt echter wegens haar onder-
maatse kwaliteit slecht of niet gevaloriseerd.
De voornaamste redenen voor die falende
melkkwaliteit zijn:
● de onbevredigende gezondheidstoestand

van de veestapel
● de slechte omstandigheden bij het melken

en het bewaren van de melk
● de te lange overbrengingstijd naar het zui-

velbedrijf
● de fraude door toevoeging van (vaak niet

drinkbaar) water om het volume van de
geleverde melk op te drijven

Bij de ontwikkeling van de melkketen moe-
ten we de sanitaire risico’s proberen de
beheersen om zo de kwaliteit van de melk-
producten te verbeteren, het inkomen van
de producenten te verhogen en de gezond-
heid van de verbruiker te waarborgen. De
specifieke doelstelling van Lait Sain Pour le
Niger is een verbetering van de melk die op
de markt van Niamey verhandeld wordt en
een betere verloning van de producenten.

Lokale partner
Het project wordt uitgevoerd door een
lokale structuur: de NGO Karkara

Plannen voor 2006
In 2006 zullen talrijke concrete acties op het
terrein worden gevoerd in samenwerking
met de verschillende partners doe in 2005
geïdentificeerd werden. DZG wil de produ-
centen het belang van goede hygiëne bij-
brengen en ze wil de melkinzamelaars struc-
tureren om betere transportomstandighe-
den te bekomen. Dit alles heeft als doel een
hogere kwaliteit van de melk op het niveau
van de industrieën en de verbruikers te
waarborgen.

LSN
Gezonde melk voor Niger

NIGER
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Bereikte resultaten in 2005
Het hele proces ligt in de lijn van de
HACCP-methode waarbij de fysische, che-
mische en bacteriologische risico’s in alle
stappen van de keten kunnen worden gere-
duceerd. De interventieassen liggen op twee
niveaus:
● Producenten: sanitaire bescherming van de

veestapel en vulgarisatie van de hygië-
nische maatregelen, verbeterde technieken
en uitrustingen voor bewaring van de melk

● Inzamelaars: hygiëne, bestrijding van de
fraude en organisatie van het commerciali-
seringcircuit

Op termijn zou het experiment uitgebreid
kunnen worden tot alle sites van het melk-
winningsgebied van Niamey en tot andere
stadskernen.

In 2005 werd werk gemaakt van de oprich-
ting van een projectteam en de werkings-
benodigdheden, waaronder een laborato-
rium, werktuigen voor vulgarisatie en sensi-
bilisering … 
Men richtte een overlegkader op om de
communicatie en de synergie tussen de
verschillende actoren in de keten te bevor-
deren.
Men nam contact op met de producenten-
groeperingen en met bepaalde partners
van de melkketen (groeperingen, inzame-
laars, industrieën…)  en 9 interventiesites
konden geïdentificeerd worden.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: DGOS (85%) 
Begroting: 83.114 EURO
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“Dankzij de diergeneeskundige apotheken die het

project heeft opgericht, beschikken we gemakkelijk

over anti-parasietmiddelen tegen een aantrekke-

lijke prijs.” 

Een veehouder

“Dankzij de steun die we van het project ontvingen,

kunnen we meer melk kopen en verwerken, wat ons

een beduidende verhoging aan inkomsten oplevert.”  

Een lid van een vrouwengroepering.

NIGER

en versterkt.
De activiteiten op vlak van diergezond-
heid werden versterkt via de bijscholingen
en de uitrusting van de in 2004 opgeleide
paraveterinaire hulpkrachten en via de
opleiding van nieuwe krachten uit de
groepen die onlangs tot het project zijn
toegetreden.
De lokale partner kreeg, naast institutione-
le ondersteuning, ook specifieke uitrustin-
gen en opleidingen ter versterking van zijn
capaciteiten.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: DGOS (85%)
Begroting: 125.145 EURO

Plannen voor 2006
Dit jaar worden de activiteiten van 2004 en
2005 voortgezet met het oog op een maxi-
male overname door de begunstigden zelf.
De activiteiten op vlak van dierlijke gezond-
heid moeten opgevoerd en gediversifieerd
worden. De alfabetisering staat op het pro-
gramma, evenals activiteiten in verband met
het milieu (herbebossing met bestemming
voedergewassen). Het plan voor de terug-
trekking van DZG t.o.v. de lokale partner
moet dieper uitgewerkt worden.

Algemene context 
van het project
De doelgroep bestaat uit oorspronkelijke
Peul-veehouders die zich sinds vele jaren als
gevolg van allerlei crisissen (droogtes, epide-
mieën, toeareg-opstanden, voedselcrisis-
sen…) rond de hoofdstad Niamey hebben
gevestigd, Die veehouders zijn erg kwets-
baar omdat ze onderhevig zijn aan de klima-
tologische grillen, aan de afname van de
natuurlijke trajecten, aan de druk op de
gronden en aan de seizoensgebonden prijss-
peculatie op veevoeder tijdens de overbrug-
gingsperiode. De traditionele kennis over de
veeteelt is niet altijd aangepast aan de situa-
ties waarin de boeren terechtkomen. Het
grootste deel van hun inkomen spruit voort
uit de veeteelt en de verkoop van melk.

Lokale partner
De lokale partner is de Nigerese NGO
AGROPAST, die als opdracht heeft de capa-
citeiten van de basisgemeenschappen te
versterken door actie te ondernemen voor
de sociale duurzaamheid van de ontwikke-
ling. Het project APPLN is het eerste project
van deze NGO. Ze krijgt hiervoor institutio-
nele ondersteuning en is dus een interme-
diaire begunstigde.

Bereikte resultaten in 2005
Het aantal dorpen waar het project werk-
zaam is, steeg van 15 naar 21.
De activiteiten die tijdens de vorige jaren
waren opgezet in het kader van productie en
bewaring van voedergewassen, van bouw en
uitrusting van opslagmagazijnen, van bedrijf-
skapitaal voor de aankoop van zootech-
nische inputs en van steun aan de verwer-
king en handel van melk, werden voortgezet

Action FP 1
Ondersteuning van kleinschalige melkveehouders in de stedelijke en voorstedelijke
gemeenschappen van Niamey
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Algemene context 
van het project
De ondersteuning die de technische diens-
ten van het Minagri (Ministère de l’agriculu-
ture) aan de agroveehouders verlenen op
gebied van advies, is aanzienlijk geslonken.
Daarom zal de nieuwe omkadering betref-
fende de veeteelt in grotere mate berusten
op privé veterinaire diensten en op de vesti-
ging van model-agroveehouders. De Agri-
Veterinaire School van Kabutare EAVK
(Ecole Agri véterinaire de Kabutare), die in
1937 gesticht werd door de Gentse
Broeders van Liefde, maakt deel uit van het
opleidingsstelsel voor technici die een rol
kunnen spelen in de promotie van de platte-
landsontwikkeling. Vóór de oorlog genoot
deze school een uitstekende reputatie, maar
ze zag de kwaliteit van haar opleiding dra-
matisch dalen als gevolg van plunderingen en
het verlies van ongeveer het voltallige lera-
renkorps. Om die situatie recht te trekken,
deed de school een beroep op de steun van
DZG-B.

Lokale partner
Directie van EAVK Kabutare

Bereikte resultaten in 2005
Het project bestaat uit twee grote onder-
delen:
Het eerste beoogde een verbeterde oplei-
ding van de diergezondheidswerkers. Het
project werkte in 2005 nieuwe opleidings-
curricula uit die door het Minéduc (Minsitère
de l’Education) gevalideerd werden. Deze
programma’s zullen van bij het begin van het
schooljaar 2006 toegepast worden in een
tiental Rwandese agroveterinaire scholen.
DZG stelde 80% van de syllabussen ter bes-
chikking van de school en gaf regelmatig
opleidingen aan leerkrachten, via uitwisseling

Rwanda is een land uit de streek van de grote Afrikaanse meren,
waar meer dan 90 % van de bevolking leeft van de landbouw
voor eigen levensonderhoud. Er zijn veel problemen met de
productie van dieren en gewassen, zoals een gebrek aan
bouwland, gronderosie, een sterke prevalentie van dierziektes, de
hoge kost van de inputs en onvoldoende integratie tussen
landbouw en veeteelt. Aangezien 50 % van de Rwandese
bevolking minder dan 18 jaar oud is, vormt de beroepsopleiding
van de jongeren, vooral op het gebied van agroveehouderij, een
prioriteit.

Die opleiding van de jongeren valt samen met een immense
behoefte van de bevolking aan diensten voor zootechnische en
sanitaire opvolging en aan advies over landbouwmateries.

“Waarom zijn er meer pathologische gevallen sinds

Dierenartsen Zonder Grenzen onze koeien komen

verzorgen?” Antwoord : “Omdat vóór de komst van

Dierenartsen Zonder Grenzen de meeste zieke

dieren stierven.” 

Een veehouder uit de omstreken van Butare legt

zijn vrienden een raadseltje voor

EAVK
Project ter ondersteuning van de Agri-Veterinaire School van Kabutare

RWANDA
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en/of opleidingseminaries. Om onze cursus-
sen te illustreren en om initiatieven te stimu-
leren, werd een bescheiden videotheek
geïnstalleerd.
Het tweede onderdeel bestond erin aange-
paste onderwijsstructuren te leveren die
tegelijkertijd ook inkomens opleverden om
de kosten voor de praktische activiteiten te
kunnen dekken. Men installeerde een unit
voor de aanmaak van veevoeder en de
oprichting van een dierenkliniek. Er vond ook
een belangrijke versterking plaats van de
werkplaats voor melkproductie ter onder-
steuning van de veevoederproductie. In een
klein slachthuis, ingericht in de school, kunnen
de leerlingen vertrouwd raken met de tech-
nieken voor vleesinspectie. Al deze activitei-
ten worden nu beheerd door de school. Het
project vervult enkel een adviserende rol.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker: DGOS (85 %)
Begroting: 158.000 EURO

Plannen voor 2006
Syllabussen opstellen die aangepast zijn aan
de nieuwe curricula.
In de school zullen enkele acties ter verster-
king van een productiewerkplaats gevoerd
worden.
Om de jonge laureaten bij te staan die op
het platteland begonnen zijn als verstrekker
van veterinaire buurtdiensten, zal in 2006
een modelactie op gang gebracht worden
voor de plaatsing en/of versterking van reeds
gevestigde, jonge diergezondheidswerkers.

pp g
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en de gemeenschap, wat leidde tot de aanleg
van vijf ondergrondse dammen van klei. Ook
heeft men twee ondiepe putten gegraven
waarin handpompen werden geïnstalleerd
om water voor het vee op te pompen.
● Veehandel
Men gaf voorlichting over de verkoopsmoge-
lijkheden van vee in tijden van nood en er
vonden vergaderingen plaats tussen de han-
delaars en de veehouders om meer inkomen
te halen uit de veehandel.Verder werden er
cursussen georganiseerd over zakelijke en
organisatorische vaardigheden.
● Vredesopbouw en conflictbemiddeling 
Onze lokale partner TUPADO was actief
betrokken bij de uitvoering van het proces
met betrekking tot vredesopbouw en
conflictpreventie, onder meer via cursussen
voor traditionele lokale vredes- en ontwikke-
lingscomités op het niveau van de adakars
(groepen herders) bij grensoverschrijdende
vredesbesprekingen tussen vredesactoren en
vertegenwoordigers van de gemeenschap.
De comités die toezicht houden op de vrede
kwamen snel tussenbeide bij de eerste teke-
nen van onenigheid en voorkwamen zo ver-
schillende conflicten.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Fondsenverstrekker:
het Belgisch Overlevingsfonds (75%). Eigen 
middelen van DZG-B (25%)
Begroting: 246.462 EURO

Plannen voor 2006
In het kader van het tweede programma ter
ontwikkeling van de veeteelt in Turkana
(TLDP II) worden activiteiten gepland ter ver-
betering van:
● de diergezondheid en productiviteit

Algemene context 
van het project
Het algemene doel van het TLDP I (2000 –
2005) was een verbetering van de
levensvatbaarheid van de nomadische
veehouderij en van het welzijn van de
veehouders in Turkana. Daartoe richtte het
programma zich op vier kernactiviteiten, die
ook de doelstellingen van het programma
vormden. Deze doelstellingen waren: een
verbetering van de dier-gezondheid, een
vergroting van de afzetmogelijkheden voor
het vee, een betere toegang tot graasweiden
tijdens het droogteseizoen door
waterinfrastructuur te ontwikkelen én door
middel van activiteiten met betrekking tot
vredesopbouw.

Lokale partner
De Turkana Pastoralist Development
Organization (TUPADO) hielp bij de
vredesopbouw en conflictbemiddeling.

Bereikte resultaten in 2005
● Diergezondheid
In overleg met de gemeenschap werden tien
diergezondheidswerkers (CAHW's) opge-
leid. Ze kregen bijscholing met betrekking tot
hun technische diergeneeskundige vaardighe-
den. Na afloop van de trainingen hielden we
op lokaal niveau toezicht op de werkzaamhe-
den van de nieuwe CAHW’s om ervoor te
zorgen dat zij relevante diensten verleenden.
● Ontwikkeling van waterinfrastructuur

voor het vee en de nomadische vee-
houders

Het projectteam wees in overleg met de
gemeenschap vijftien plaatsen aan waar de
technische mogelijkheden voor de ontwikke-
ling van waterinfrastructuur onderzocht kun-
nen worden. Op buurtniveau werden actie-
plannen ontwikkeld tussen het projectteam

● de toegang tot water
● het economische rendement voor de

nomadische veehouders

Met het oog op een vruchtbare samenwer-
king in het kader van het TLDP II zijn we op
zoek naar geschikte partners. We zullen hun
organisatiestructuur beoordelen en we zullen
de zwakke plekken helpen aan te vullen via
capaciteitsopbouw.

Het district Turkana is een woestijnachtig gebied in het
noordwesten van Kenia. Het gebied heeft een heet en droog
klimaat en een onvoorspelbare regenval, waardoor het enkel
geschikt is voor nomadische veehouderij. De veehouders van
Turkana houden verschillende soorten dieren, zoals runderen,
geiten en 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 kunnen de
families in hun levensonderhoud voorzien. Met de opbrengst
worden schoolgelden, medische en veterinaire diensten en
andere niet-pastorale producten betaald, zoals suiker, zout, thee,
tabak, doeken enz. De logistieke en financiële beperkingen en de
uitgestrektheid van dit afgelegen gebied zijn de belangrijkste
knelpunten voor de overheid om veterinaire diensten te verlenen.

”Onze kinderen spelen meer overdag. Ze dansen

en zingen wanneer de avond valt omdat wij hen

meer melk kunnen geven. Onze veestapel is

gezond, dankzij de zorgen van DZG” 

Een jonge vrouw

TLDP I 
Programma ter ontwikkeling van de veeteelt in Turkana

KENIA
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“Ik heb nu begrepen wat dat is, dierlijke

gezondheid. De hulpkracht vaccineert mijn dieren

en alles gaat goed”. 

Een inwoner uit het district Turkana

KENIA

kon men benutten om de uitgaven voor de
gezondheidszorg te betalen. Besparingen op
het voedselbudget van de scholen werden
op hun beurt aangewend om waterreser-
voirs, schoolbanken en schooluniformen aan
te kopen en om het schoolgeld van minder
begoede leerlingen te betalen. Vermits de
scholen extra vlees aanboden, schreven
meer leerlingen zich in en noteerden we een
lager schoolverzuim.

Fondsenverstrekkers 
en begroting

Fondsenverstrekker:
De Keniaanse regering, het Arid Lands 
Resources Management Project 
(dat fondsen van de Wereldbank krijgt)
Begroting: 100.000 EURO 

Algemene context
van het project
Dit project moest het hoofd bieden aan de
strenge droogte in het district, die een zware
druk uitoefende op het vee en de weide-
gronden.

Bereikte resultaten in 2005
Het project kocht 6300 geiten aan van boe-
ren uit het getroffen gebied. Dit kwam 523
veehandelaren, 4 vrouwengroepen en 6
gezondheidsinstellingen (waar patiënten gei-
tenvlees te eten kregen) ten goede. Het
vlees van de geiten werd verdeeld onder
35.000 arme schoolkinderen in 75 lagere en
9 middelbare scholen in het district.
Men pompte 71.000 euro in de plaatselijke
economie, waardoor ongeveer 3200 men-
sen met een beperkt inkomen hulp kregen.
Het geld dat bespaard werd op de voedsel-
rekeningen van de gezondheidsinstellingen,

Turkana–noodhulpproject rond de afbouw van de veestapel
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● De behandeling van zo’n 2200 geiten
kwam 62.000 mensen, vooral schoolkinde-
ren en arme families uit gebieden met een
zeer onzekere voedselvoorziening, ten
goede.

● 40 communautaire diergezondheidswer-
kers werden geselecteerd en omge-
schoold. Ze kregen een medicijnenuitrus-
ting en werden ingezet in afgelegen gebie-
den waar ze 34.000 veedieren tegen aller-
lei kwalen behandelden.

Fondsenverstrekkers 
en begroting

Fondsenvertrekker: ECHO
Begroting: 358.846 EURO

Plannen voor 2006
Het project werd in december 2005
beëindigd.

Algemene context 
van het project
Dit éénjarig project was een reactie op de
noodsituatie ten gevolge van de droogte in
het district Turkana. De projectperiode liep
van oktober 2004 tot december 2005. Het
veldwerk gebeurde van juni 2005 tot
december 2005.

Plaatselijke partner
District Veterinary Office Turkana
CAHW’s (diergezondheidsmedewerkers)

Bereikte resultaten in 2005
● Het reactieprogramma organiseerde mas-

sale inentingen van schapen en geiten
tegen de geitenziekte CCPP, de pokken en
LSD. 660.000 van de vooropgestelde
720.000 veedieren (92 %) werden ingeënt.
432.000 in plaats van 357.000 slachtdieren
(121%) werden ingeënt tegen gevaarlijke
aandoeningen.

“Zonder deze operatie zou ons kamp

uiteengevallen zijn, want ons vee is uitgestorven en

we eten alleen wilde planten.” 

Ardo, herder

Reactieprogramma naar aanleiding van de droogte in Kenia

KENIA
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Zuid-Soedan wordt op dit moment tot één van de meest onderontwikkelde en
uitgesloten landen ter wereld gerekend.Water en de elektrische infrastructuren zijn vrijwel
onbestaande, behalve in de belangrijke steden. Met het ondertekenen van de
vredesakkoorden, worden voor het eerst in de geschiedenis van het land wegen
aangelegd. Uitgeweken Zuid-Soedanezen die naar hun thuisland terugkeren, brengen
vaardigheden en kennis uit het buitenland mee.
Veeteelt speelt een centrale rol voor de meeste gemeenschappen. Het vee staat de
bevolking toe om hun traditionele manier van bestuur, rechtspraak en familiestructuur
verder te zetten. Maar het allerbelangrijkste is dat het vee de mensen tijdens de
oorlogsjaren in leven hield door melk en vlees te leveren op momenten wanneer er geen
andere voedsel voorhanden was. De gemeenschappen die hun vee verloren hadden, en
daarmee ook de onafhankelijkheid om in hun huizen te blijven wonen, waren genoodzaakt
uit te wijken naar stedelijke gebieden. Daar ontbrak het hen aan vaardigheden en kennis
om verder te ontwikkelen, waardoor velen in de marginaliteit belandden.

ZUID-SOEDAN

● Het grootste succes van de geprivatiseer-
de gedecentraliseerde diergezondheid-
sdiensten was dat de boeren in nood- en
rampgebieden bereid waren om de echte
prijs van de dierengeneesmiddelen te
betalen.

● Dierenartsen maakten radioprogramma’s
over de verschillende dierenziekten in
Zuid-Soedan. Deze radioprogramma’s
werden uitgezonden door de Soedanese
radio-omroep en probeerden de bevol-
king bewust te maken over het gevaar van
besmetting tussen mens en dier.

● In 2005 werden verschillende buurtge-
sprekken gevoerd en bijeenkomsten georga-
niseerd om de gemeenschappen bewust te
maken over zowel het gevaar van HIV/AIDS
als op het belang van hygiëne tijdens het
melken en het verwerken van vlees.

Fondsenverstrekkers 
en budget 2005

EU: 303.250 EURO
ECHO: 474.515 EURO
USAID: $ 430.000

Plannen voor 2006 
● Steun geven aan de gedecentraliseerde

gezondheidsdienst in Zuid-Soedan.
● Het huidige project uitbreiden naar het

Atar-gebied in Jonglei en andere gebieden
die nog niet bereikt zijn.

● MARF bijstaan door buurtkantoren op te
richten om zo het CBAH te coördineren.

● Blijvende steun leveren aan alle activiteiten
i.v.m. de noodprogramma’s

● Kantoren oprichten van waaruit het pro-
ject gecoördineerd wordt

● De veehandel steunen

Algemene context
van het programma
DZG startte in 1995 met een project ter
ontwikkeling van een diergezondheidsdienst
op gemeenschapsniveau (CBAHP). Dit pro-
ject moest het hoofd bieden aan de chro-
nische voedselnood als gevolg van enkele
natuurrampen en de burgeroorlog die meer

dan twintig jaar (tot 2005) het zuiden van
Soedan had geteisterd. De voornaamste
doelstelling van het project is meer middelen
voorzien om het noodplan uit te voeren en
zo een verhoogde veeproductie en grotere
voedselvoorraden voor de kansarmen te
verzekeren.

Lokale partner
Ministry of Animal Resources and Fisheries
(MARF), internationale en plaatselijke
NGO’s, plaatselijke gemeenschappen en
autoriteiten. Het project wordt uitgevoerd
door een consortium van zowel internatio-
nale als nationale NGO’s, werkzaam in de
veeteeltsector van Zuid-Soedan. De leden
van dit consortium zijn ADRA, CARE,
Vetworks Services Trust, DZG-Duitsland,
DZG-Zwitserland en DZG-België.

Bereikte resultaten in 2005
● Dierenartsen en buurtwerkers werden

opgeleid en droegen hun kennis om vee-
ziekten te onderzoeken en te bestrijden
over aan andere buurtwerkers en dierge-
zondheidswerkers.

● Men legde noodvoorraden met vaccins en
geneesmiddelen voor als er epidemieën
uitbreken.

● Om het gebrek aan diergeneesmiddelen
te compenseren, gaf DZG-B verschillende
opleidingen aan de betrokken
diergezondheidswerkers.

● De apotheek die beheerd wordt door het
Marial Lou Livestock Training Center ont-
ving gegevens van het CBAHP-project en
verschafte diermedicatie en uitrustingen
aan diverse dierengezondheidswerkers.

● DZG-B voorzag ook in commerciële oplei-
dingen voor de gemeenschappen en de
veeboeren en richtte hulpdiensten voor
raadgeving op.

CBAHP
Gedecentraliseerde Diergezondheidsdienst
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”Mijn koeien waren mager door de wormen en ze

produceerden bijna niets meer. Maar sinds zij

ontwormd werden door de dierenarts van DZG,

heb ik mijn kinderen 4 liter melk per dag kunnen

geven, terwijl ik voor de behandeling zelfs geen

liter had.” 

Matay, nomadische herder
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Ook de ontwikkeling van menselijke mid-
delen en een handleiding voor financieel
beheer van het MLLTC speelden een
belangrijke rol in het succes, net als de
beheersopleiding voor de TC-directeur en
–boekhouder en het vereenvoudigen van
de beheersvergaderingen. Tijdens een
kleurrijke officiële plechtigheid droeg
MLLTC het Centrum over aan de bewo-
ners van Soedan.

● De leden van de veterinaire afdeling,
Vetworks Trust, NPA en FAO kregen een
opleiding in epidemiekunde om zo de
nodige vaardigheden te ontwikkelen waar-
mee ze de bevolking kunnen aansporen
hun dieren te laten onderzoeken op oost-
kustkoorts. Na hun opleiding, voerden de
deelnemers een epidemiologisch onder-
zoek naar die oostkustkoorts uit in Kajo
Keji en grotere Yei-provincies. Het pro-
gramma leidde ook succesvolle basisstu-
dies in Kajo Keji, Yei en Tali. Het grootste
deel van de gegevens werd verzameld
door gemeenschapsleden die een oplei-
ding hadden gekregen in PRA-technieken.

● Samen met de lokale partners leidde het
programma 162 personen op voor de ver-
schillende aspecten van de veeteelt door
opdrachten uit te voeren in verschillende
delen van Zuid Soedan. Nog eens 65 per-
sonen werden opgeleid als diergezond-
heidswerker bij het MLLTC.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

SSARP: USAID: $ 143.277
SAHATI: recuperatiekosten: $ 260,513
FLIP: Europese Commissie: 238.013 EURO

Plannen voor 2006
In 2006, zal het LiTAP zijn decentralisatiepro-

Algemene context 
van het project
Het LiTAP is een overkoepelend program-
ma dat projecten i.v.m. opleiding en bevor-
dering van de veeteelt- en de landbouwin-
dustrie groepeert. Het algemene doel van
het programma is de verbetering van het
levensonderhoud van gezinnen in Zuid-
Soedan die afhankelijk zijn van de veeteelt.
Dit gebeurt door de verbetering van de in-
stitutionele capaciteitsopbouw, vaardigheids-
opleidingen, technologieoverdracht en een
gemakkelijkere toegang tot de veehandel.
Het ontwikkelingsproject voor veeteelt en
landbouw groepeert drie verschillende pro-
gramma’s: de veeteeltopleidingsprogramma’s
SSARP (gesteund door USAID) en SSAHA-
TI (gesteund door interne fondsen) en het
Food Security and Livelihood Improvement
Program (FLIP, gesteund door de Europese
Commissie).

Lokale partner
Het LiTAP programma promoot en bevor-
dert de lokale deelname aan programma-
acties, capaciteitsopbouw en heroriënterin-
gen van de samenwerking. Om dit te berei-
ken werkt het programma met lokale part-
ners zoals het Marial Lou Livestock Training
Center (MLLTC),Vetworks Services Trust en
verschillende gemeenschapsorganisaties. De
activiteiten gebeuren ook in samenwerking
met lokale regeringsafdelingen, internationale
NGO’s en onderzoekinstellingen zoals het
ILRI in Nairobi.

Bereikte resultaten in 2005
● LiTAP boekte goede resultaten in 2005.

Het project bereikte een capaciteitsop-
bouw van de lokale partners omdat het
trainingscenter MLLTC de aanwerving van
lokale medewerkers vergemakkelijkte.

gramma opvoeren en het overdrachtsproces
van MLLTC voltooien.Dit zal de weg effenen
voor wederzijdse overeenkomsten en doel-
stellingen in de toekomstige relaties tussen
DZG-B en het MLLTC. Het programma zal
ook de toezichttactieken op de oostkust-
koorts voor Oost Equatoria afwerken en
steun verlenen aan de capaciteitsopbouw
van CBO’s, de veterinaire afdeling en andere
lokale partners in de veesector. Om tege-
moet te komen aan Horizon 2010, zal het
programma ook zijn activiteiten herschikken
volgens de strategie en nieuwe hulpbronnen
aanboren voor nieuwe veeteeltprojecten.

“Zonder de hulp van het project met het

zeboehoofd hadden we dit jaar niet hier kunnen

blijven en onze akkers kunnen verbouwen.” 

Een kwetsbare inwoner van Azagor

LITAP
Ontwikkelingsprogramma voor veeteelt en landbouw

ZUID-SOEDAN
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ZUID-SOEDAN

● We onderzochten enkele gevallen waarbij
sprake zou zijn van runderpest, maar dit
bleek loos alarm.

● DZG ondersteunde passief en actief toe-
zicht op runderpest, door maandelijkse
berichtgeving, toezicht op veemarkten,
deelname aan onderzoeken… 

● 10 dierenartsen en 146 dierengezondheids-
werkers werden opgeleid.De anderen kre-
gen een herhalingscursus.

● We vonden 11 sponsors voor onze dier-
geneeskundige opleidingen.

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2005

Januari-april: PACE Programme van de AU 
en het IBAR (EU): 186.688 EURO
Juni-december: Humanitarian Plus 
Programme II, EU: 254.583 EURO
October-december: FAO-OLS $ 25.500

Plannen voor 2006
De voornaamste activiteiten voor 2006 zijn
dezelfde als die van 2005: voorbereid zijn op
het uitbreken van runderpest, nieuwe uitbra-
ken van runderpest onderzoeken, actief en
passief toezicht houden, diergezondheids-
werkers opleiden en het systeem toezicht
op epidemieën versterken. Het veldwerk zal
zich voornamelijk toespitsen op sero-toe-
zicht, wat inhoudt dat 8.850 bloedstalen van
354 willekeurig gekozen kuddes verzameld
zullen worden om zo antistoffen te ontwik-
kelen.Wat Zuid-Soedan betreft, betekent dit
een hoogst technische en logistieke uitdaging
die de deelname en een goede samenwer-
king vereist van alle betrokkenen om succes
te boeken.

Resources (IBAR). Vanaf 2005 ontvangt het
project gedurende twee jaar fondsen van het
Humanitarian Plus Programma II van de
Europese Unie, om toezicht te houden op
de uitroeiing van de runderpest in Zuid
Soedan. Het project is gepland in samenwer-
king met de Zuid-Soedanese regering
(GOSS), het Ministry of Animal Resources
and Fisheries (MARF) en loopt in samen-
werking met het PACE Sudan project dat
opereert in het noorden van het land. Dit
project is werkzaam binnen het veeteeltpro-
gramma Operation Lifeline Sudan (OLS), dat
geleid wordt door de FAO-OLS en samen-
werkt met diergezondheidswerkers en
NGO’s die zich toespitsen op veeteelt.

De belangrijkste activiteiten van het project
ter uitroeiing van de veeteelt zijn:
● Onderzoek verrichten naar nieuwe haar-

den van runderpest
● Actief en passief toezicht houden op de

runderpest
● Een noodplan voorbereiden voor een

mogelijke uitbraak van runderpest
● Het epidemiebewakingssysteem steunen 

Lokale partner
Ministry of Animal Resources and Fisheries
(MARF) en de Zuid-Soedanese regering.

Bereikte resultaten in 2005
● DZG heeft gegevens verstrekt aan de

MARF en diende een aanvraag in bij het
Internationaal bureau van Epizoötie (OIE)
om erkend te worden al runderpestvrij.

● Aanvang van het sero-toezicht op de run-
derpest. Van 43 kuddes werden serum-
monsters genomen en in totaal werden
1108 serummonsters verzameld. Alle
geteste stalen blijken tot dusver negatief te
zijn aan runderpest.

Algemene context 
van het project
Dit project liep over 42 maanden (van
november 2001 tot april 2005) en werd gefi-
nancierd door de Europese Unie, het Pan
African Programme ter controle van
Epizoötie (PACE) van de Afrikaanse Unie
(AU) en het Interafrican Bureau for Animal

Ontwerp ter ondersteuning van het toezicht op de uitroeiing van de runderpest en de
controle op andere belangrijke veeziekten.
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