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●  Partnerships afsluiten in wederzijds 
respect en met gemeenschappelijke 
doelstellingen

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

●  De lokale actoren opleiden en 
verantwoordelijkheid geven en de 
partners actief in de veeteeltsector 
ondersteunen. 

●  Respect voor het milieu, de cultuur 
en de wetten van de landen waar 
we actie voeren, de mensenrechten, 
de voorouderlijke 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 waarden :
Respect, Transparantie, Duurzaamheid
●  DZG-Belgium respecteert altijd haar 

ethische code. 
●  Het beheer van DZG-Belgium is 

doorzichtig 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  
ontplooiingsmogelijkheden 

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

NGO erkend door de Belgische overheid, 
talrijke internationale organisaties en 
meerdere Afrikaanse overheden. 

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

●  DZG-Belgium maakt deel uit van het 
netwerk VSF-Europa

Dierenartsen werken mee aan de 
verbetering van de levensomstandigheden 
op onze planeet

Wij geloven dat :
●  Elke mens recht heeft op fatsoenlijke 

levensomstandigheden en dat 
internationale solidariteit belangrijk is

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

●  “Ontwikkeling”  betekent dat we de 
keuzemogelijkheden van de geholpen 
bevolkingen vermeerderen

Onze opdracht :
Het welzijn van kansarme bevolkingen 
in ontwikkelingslanden verbeteren door 
optimalisatie van de veeteelt.

Onze benadering :
Werken in partnerships, opleiden, 
verantwoordelijkheid opleggen, leren, 
sensibiliseren. Dit betekent:

De intentieverklaring van Dierenartsen Zonder Grenzen België
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VOORWOORD VAN DE DIRECTIE

bijdragen tot betere levensomstandigheden 
overal op onze planeet.

Zoals u in dit jaarrapport kan lezen, hadden 
we in 2006 projecten lopen in 10 Afrikaanse 
landen uit drie verschillende regio’s. We 
hebben voor een thematische en geografische 
concentratie van landen gekozen om efficiënter 
en doeltreffender te werk te kunnen gaan. Een 
pertinente vraag waarmee we regelmatig 
geconfronteerd worden is waarom we enkel in 
die bepaalde regio’s hulp bieden, terwijl het Dier 
over de hele wereld een belangrijke bron van 
leven is en alle arme landen te kampen hebben 
met veeteeltproblemen. Dat heeft allemaal 
praktische redenen. Een ontwikkelingsproject 
realiseren is nu eenmaal een grote uitdaging. 
Er komen altijd moeilijkheden by, niet in 
het minst op het vlak van administratie en 
logistiek. Door de kennis van de regio’s waar 
we werken, hun natuurlijke en sociologische 
context en door de vertrouwensband die wij 
met de plaatselijke bevolking opgebouwd 
hebben in de loop der jaren, kunnen we 
veel sneller in actie treden en veel efficiënter 
en duurzamer te werk gaan. Toch willen 
we de doeltreffendheid van onze acties in 
het veld nog verbeteren. Hoe? Naast onze 
concentratie op slechts enkele regio’s hebben 
we methodologische werktuigen ontwikkeld. 
Positieve ervaringen in de projecten worden 
doorgegeven en hergebruikt waar nodig. 
Methoden die matige of slechte resultaten 
opleveren, gooien we overboord.  En omdat 
men “beter ziet met de oren” ontwikkelen we 
steeds partnerschappen die gebaseerd zijn 
op de uitwisseling van kennis.

In 2007 start DZG met twee nieuwe 
projecten: één in het oosten van Congo, 
het andere in Oeganda. Een andere grote 
vernieuwing voor volgend jaar is een project 
dat in België zal plaatsvinden, een grote 
bewustmakingscampagne over het belang van 
veeteelt in ontwikkelingslanden. We zullen 
drie jaar aan dit project werken, samen met  

Het ene jaar is afgelopen, een ander is 
begonnen. We vangen 2007 aan met nieuwe 
dromen en wensen en krijgen hierbij een 
duwtje in de rug van de vele ervaringen die 
we het voorbije jaar opdeden. Zo denk ik 
terug aan de vele lachende gezichten die 
we in Afrika gezien hebben, maar evengoed 
aan de moeilijkheden waar we ons doorheen 
hebben moeten spartelen, de vele oplossingen 
die we moesten zoeken en de analyses die we 
maakten. Al deze elementen samen houden 
het DZG-team gemotiveerd.

De wereld is een dorp. Wat in het noorden 
gebeurt, heeft invloed op het zuiden en 
omgekeerd. Ik moest enorm hard lachen 
tijdens het lezen van een roman van Amélie 
Nothomb, waarin ze ons meeneemt naar 
het jaar 2580. In dat heelal bestaan er geen 
landen meer. Men spreekt er zelfs niet meer 
van “het Zuiden”. Van de helft van de planeet 
wordt het bestaan doodeenvoudig ontkend, 
terwijl zij toch de bron van het leven is. Het 
was zo’n onwaarschijnlijk scenario dat het 
weer lachwekkend werd.

Minder grappig is de werkelijkheid van de 
mondialisering, van het dagelijkse gevecht 
dat één miljard mensen moeten leveren om 
te overleven. DZG wil de internationale 
solidariteit steunen en proberen om de honger 
in de wereld op een duurzame manier te 
verminderen. We hebben de taak op ons 
genomen om de veeteelt te optimaliseren 
en zo het welzijn te verbeteren van minder 
begunstigde bevolkingsgroepen in verschillende 
Afrikaanse ontwikkelingslanden. Wij geloven 
stellig dat elk menselijk wezen recht heeft 
op waardige levensomstandigheden en dat 
internationale solidariteit van levensbelang is.

Onze visie is dat de Aarde, het Dier en de Mens 
niet te scheiden schakels zijn in een raderwerk 
waarin het Dier een belangrijke factor is om 
tot duurzame ontwikkeling te komen. Door 
dieren gezond te houden, kunnen dierenartsen 

Dierenartsen Zonder Grenzen van Frankrijk, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk.

DZG beoogt voornamelijk een betere 
diergezondheid en productie van de kuddes 
in de armste gebieden ter wereld, om op die 
manier het voedselniveau en de gezondheid 
van de mens te optimaliseren. Hierbij 
houden we altijd rekening met het milieu. 
We kiezen voor een structurele en duurzame 
ontwikkeling, zelfs bij noodinterventies. Maar 
ook de bewustwording van de Noord-Zuid-
problematiek is één van de doelstellingen 
van onze organisatie. Tot nu kwamen onze  
bewustmakingsactiviteiten bij de Belgische 
bevolking maar heel sporadisch voor. 

Het jaar 2007 zal een belangrijke etappe zijn, 
met versterkte methodologieën bij de lopende 
projecten, nieuwe activiteiten in Congo en 
Oeganda en een betere bewustmaking bij de 
Belgische bevolking.

Samen met mij wenst een solidair en 
gemotiveerd team u een fijne lezing van dit 
jaarrapport toe. Vol energie en enthousiasme 
zullen we ook in 2007 onze taak weer 
opvatten. Want als we de kudde kunnen 
redden, redden we het dorp.

Madeleine Onclin
Directrice DZG-België

�

Artikel 1 uit de Universele 
Verklaring van de Rechten van 
de Mens: 
 
“Alle mensen worden vrij en gelijk in 
waardigheid en rechten geboren. Zij 
zijn begiftigd met verstand en gewe-
ten, en behoren zich jegens elkander 
in een geest van broederschap te 
gedragen.”
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ANDERE ACTIES IN 2006

�

Communicatie

In �006 organiseerde DZG verschillende 
communicatieactiviteiten. Er werden 
500 informatiedisplays gemaakt die 
verspreid werden over verschillende 
dierenartsenpraktijken. DZG startte ook 
met een elektronische nieuwsbrief. Naast de 
structurele communicatie met de Belgische 
dierenartsen - via nieuwsbrieven en artikels 
in diergeneeskundige tijdschriften - legde 
DZG ook twee sleutelmomenten vast om 
het grote publiek te bereiken. Deze twee 
momenten zijn de Wereldmelkdag (1 juni) 
en de Werelddierendag (4 oktober). In 
�006 werd DZG genomineerd voor de 
Standaard Solidariteitsprijs. Dit leverde naast 
extra visibiliteit ook een gratis reclamepagina 
in de krant De Standaard op.

Ontwikkelingseducatie

Na verschillende pogingen keurde de 
Europese Commissie eind �006 eindelijk 
het ontwikkelingseducatieproject van DZG 

goed. Het project is een samenwerking 
tussen DZG, VETAID, VSF - France en VSF 
Italie, allemaal leden van Vétérinaires sans 
Frontières Europa. Het project voorziet 
een medewerker voor DZG België, die 
verantwoordelijk is voor de sensibilisering van 
studenten landbouw en diergeneeskunde en 
van lokale beleidsmakers. De bewustmaking 
over de veeboeren in het Zuiden gebeurt 
via verschillende kanalen, zoals workshops, 
animaties, educatieve schoolpakketten, 
tentoonstellingen...

Personeelsbeleid

DZG heeft 110 mensen in dienst van wie 
8 op de hoofdzetel in Brussel werken en 
10� in Afrika (1� buitenlandse coöperanten 
en 89 lokale werknemers). Uiteraard zijn er 
nog veel meer mensen bij onze projecten 
betrokken, aangezien onze lokale partners 
ook personeel in dienst hebben. Er werken 
15 nationaliteiten bij DZG, wat van onze 
organisatie een echte internationale ngo 
maakt. In �006 zette DZG de harmonisatie 

van het personeelsbeheer in de organisatie 
verder. Zowel op de hoofdzetel als op 
het regionale bureau in Nairobi vonden 
organisatorische audits plaats. We zullen 
in ons beleid rekening houden met de 
resultaten van deze audits.

Knowledge management

Tijdens een workshop in Niamey 
vergaderden het DZG-team en de 
verschillende vertegenwoordigers van onze 
lokale partners in Franstalig Afrika over 
knowledge management. We brainstormden 
over «kennis» (wat je aangeleerd krijgt door 
de collega’s) en «de kapitalisatie» (het 
opvangen van kennis). Voor het merendeel 
van de lokale partners, was kennisbeleid 
een erg nieuw concept, waar ze voordien 
nog nooit mee gewerkt hadden. Ook voor 
het DZG-team, dat al langer aan knowledge 
management doet, was het de uitgelezen 
gelegenheid om het thema ivm andere 
onderwerpen aan te snijden en nieuwe 
richtlijnen uit te zetten.



Burkina Faso is een ingesloten middelgroot Sahel-land met een oppervlakte van 
�74.000 km�. Het is het op twee na armste land ter wereld volgens de menselijke 
ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties. 75% van de Sahel-bewoners 
is analfabeet. De Sahel-regio, in het hoge noorden van het land, beslaat een 
oppervlakte van �6.868 km�, wat neerkomt op 1�,4% van de totale oppervlakte van 
Burkina Faso. De provincie Oudalan, waar het project tijdens de eerste fase gesitueerd 
is, beslaat een oppervlakte van 10.046 km�. Het Sahel-klimaat is halfdor en kent een lang 
droogseizoen (9 tot 10 maanden) en een zwakke regenval (minder dan 400 mm/jaar). Daar komt 
bij dat de regenval de laatste decennia gestaag afneemt. Uit de bodemgeschiktheid blijkt dat slechts 
�4% van de Sahel-gronden voor land- of bosbouwactiviteiten kan worden aangewend. Zodoende 
worden de gronden voornamelijk voor pastorale veehouderij gebruikt. De veeteelt is essentieel voor 
de voedselveiligheid, maar deze subsector krijgt amper de kans om haar potentieel uit te bouwen. De 
lange periodes van droogte veroorzaken ernstige voedselcrisissen. In �005 werd de regio door een 
voedselcrisis getroffen die de pastorale en agro-pastorale veestapels ernstige schade heeft toegebracht.

ZEPESA 
Project ter ontwikkeling van de Peul-zeboe in de Sahel

BURKINA FASO

potentieel van de Soedanese Peul-zeboe 
te verbeteren. 

Resultaten 2006
Op vlak van diergezondheid werd in 
�006 de eerste volledig private 
vaccinatiecampagne in de geschiedenis van 
de Burkinese Sahel gelanceerd. Men legde 
de laatste hand aan de selectiecriteria 
voor de sterkste dieren van het Peul-
zeboe ras. 
De telers hebben hier een belangrijke rol 
in gespeeld. Wat betreft de verbetering 
van de voedingsomstandigheden 
van de kuddes, verbeterde men de 
beheerscapaciteiten van de organisaties 
die de veevoederopslagplaatsen beheren 
in de betrokken dorpen. Groepen van 
vrouwen en kwetsbare families die door 
de terugkerende droogtes getroffen 
waren, werden in �006 ondersteund bij 
de heropbouw van hun veestapel. 

Plannen voor 2007
In �007 staan acties op het programma die 
de privatisering van het dierenartsenberoep 
moeten bevorderen. Daarmee streeft 
DZG volgende zaken na: de voortzetting 
van de diergeneeskundige ondersteuning 

van de veetelers, de uitbreiding van de 
interventiezone van het project naar 
5 departementen van de provincie, de 
selectie van Peul-zeboe stierkalven die 
voortkomen uit een kruising van de beste 
mannetjes en vrouwtjes, de toekenning 
van een groep van 5 kleine herkauwers 
aan kwetsbare families met de steun van 
het Provinciaal Bestuur van Sociale Actie 
en Nationale Solidariteit, de versterking 
van de bevoorrading van bijproducten 
voor de landbouw, de voortzetting 
van alfabetiseringscampagnes voor de 
veetelers en vormingen op vlak van 
technische materie en het zich organiseren 
in verenigingen. 

Lokale partner
Nodde Nooto, wat in de plaatselijke taal 
“klaar om te dienen” betekent. Deze ngo 
werd in 1996 opgericht door mensen 
uit het Sahel-gebied. Nodde Nooto is 
werkzaam in vier Sahel-provincies. 

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: Belgisch Overlevings-
fonds
Begroting in �006: �11.000 euro

Algemene context 
van het project
Het project vindt plaats in Gorom-Gorom, 
de hoofdplaats van de provincie Oudalan. 
Het hele gebied bedraagt 11.000 km� en 
wordt door tal van bevolkingsgroepen 
bewoond. De twee grootste zijn de 
Peuls en de Touaregs. De provincie 
heeft weinig veeteeltinfrastructuur zoals 
vaccinatieparken en opslagplaatsen 
voor veevoeder en beschikt over erg 
weinig personeel met kennis inzake 
diergeneeskunde. Het materiaal waarmee 
de dierenartsen van de overheid werken is 
verouderd en vaak beperkt. De veestapel 
van de provincie is de grootste van het land, 
wat runderen, ezels, kleine herkauwers en 
dromedarissen betreft. Het doel van het 
project is tweeledig. Enerzijds wil DZG 
de omstandigheden voor de veeteelt 
verbeteren. Zowel de diergezondheid, de 
begeleiding en de professionalisering, als 
de alfabetisering van de veetelers en 
de versterking van de organisaties die 
de telers vertegenwoordigen. Anderzijds 
wil DZG testen hoe de sterkste dieren 
van het lokale ras geselecteerd kunnen 
worden. Dit om een duurzamer proces 
op gang te brengen om het genetisch 
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De eilandengroep van de Comoren bevindt zich in de Indische Oceaan, tussen 
de Afrikaanse oostkust en het eiland Madagascar. De archipel omvat vier eilanden: 
Grand Comore, Anjouan, Mohéli en Mayotte. Mayotte ligt op Frans grondgebied 
en trekt daardoor veel illegalen van de andere eilanden aan, vooral van Anjouan. 
Het project PADEC II probeert deze emigratie tegen te gaan door de veeteelt 
op de drie andere eilanden te verbeteren. Door de grote demografische druk is er 
een gebrek aan grond. Ongeveer 80 % van de gronden is bezet, terwijl de landbouw en 
veeteelt tot de belangrijkste economische activiteiten van het land behoren.

COMOREN

In de gezondheidscentra in Moroni en 
Mutsamudu werden opnieuw activiteiten 
opgestart. In het hele land ligt de nadruk 
nu vooral op de versterking van de 
partners. Wat institutionele steun betreft, 
zet het project haar werkzaamheden 
die ze in �005 is begonnen voort met 
een gespecialiseerde ngo. Er werd een 
heel programma ontwikkeld om ACTIV 
(Association Comorienne des Techniciens 
et Infirmiers Vétérinaires) intern te 
versterken.

Plannen voor 2007
DZG is 10 jaar actief geweest op de 
Comoren, maar sluit in �007 haar projecten 
af op de eilandengroep. Na het vertrek 
zullen de verschillende doelgroepen 
het project moeten overnemen. Om 
deze overname op een duurzame en 
structurele manier te doen verlopen, 
krijgen de diergezond-heidswerkers begin 
dit jaar een opfrissingscursus. Er komt 
ook een regeling van de organisatorische 
verplichtingen, zoals  de toeëigening van 
de werktuigen, van het financieel beleid... 
Bij de melksector zal een tweede campagne 
van kunstmatige inseminatie plaatsvinden. 
Die wordt deze keer gefinancierd door 

de veehouders en georganiseerd door 
de plaatselijke bevoegdheden. Vanaf 
februari zullen de geitengroeperingen een 
verkoopspolitiek bepalen voor de handel 
van hun verbeterd ras Boer-geitjes.
Op Grand Comore, moeten de boeren 
uit de pluimveesector verbeterde 
pluimveetechnieken onder de knie 
krijgen. Hierbij horen regelmatige 
inentingscampagnes die uitgevoerd 
worden door mensen die hiervoor 
opgeleid zijn.

Lokale partner
L’Association Comorienne des Techniciens 
et infirmiers Vétérinaires (ACTIV).

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: DGOS (85%)
Budget : 1�6.000 euro

Algemene context 
van het project
Het project beoogt de verzelfstandiging van 
het diergezondheidsnetwerk dat tijdens 
het eerste PADEC-programma (1997-
�001) werd opgezet. Daarnaast streeft het 
naar meer dierlijke productie als gevolg van 
verbeterde veeteeltmethodes. Hiervoor 
moet elke regio zijn eigen specialiteiten 
exploiteren. Op Anjouan ligt de nadruk 
van het project op melk, op Mohéli 
worden groeperingen van geitenboeren 
begeleid en op Grand Comore ligt de 
nadruk op de lokale pluimveeteelt. 

Resultaten 2006
Wat betreft de dierlijke productie: in 
�006 raakten de eerste resultaten bekend 
van de verschillende programma’s voor 
genetische verbetering die DZG in 
�005 uitvoerde. Er werden 71 kalveren 
geboren nadat 149 koeien op Anjouan 
kunstmatig bevrucht waren met zaad van 
het ras Bruns des Alpes. Na de invoer van 
fokbokken van het ras boer, werden er 
4� half-boer geitjes geboren. Op Grand 
Comore verdubbelde het aantal ingeënt 
pluimvee. Ook de diergezonheid heeft 
grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

PADEC II
Programma ter ondersteuning van de veeteeltontwikkeling op de Comoren
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De kip

In Afrika dook eeuwen geleden de 
huishoudkip op. Ondertussen maakt 
ze volledig deel uit van het Afrikaanse 
leven. Een kip kan op vijf jaar 120 kg 
vlees en 195 eieren (6,8 kg) produ-
ceren. In Afrika leven kippen en wilde 
trekvogels door elkaar. Daardoor is 
de kans groot dat de dieren besmet 
worden met het vogelgriepvirus. De 
lokale bevolking is zich echter vaak 
niet bewust van dit gevaar.



Mali is een zeer uitgestrekt land (1.�40.000 km�, 40 keer zo groot als België) dat 
in het noorden Sahara weestijn is en grotendeels in Sahel-gebied ligt. Het land 
heeft 11 miljoen inwoners. Met een levensverwachting van 49 jaar, een hoge 
kindersterfte en 7�% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft, staat Mali 
op de 175ste plaats (op 177) van de menselijke ontwikkelingsindex. De inwoners 
zijn voor hun overleven afhankelijk van de veeteelt. 80% leeft van de landbouw en 
is daardoor ook afhankelijk van het grillige klimaat. De veeteelt levert 1�% van het Bruto 
Nationaal Product en is, naast goud en katoen, de belangrijkste bron van inkomsten in Mali. Voor tal 
van kwetsbare gezinnen zijn de producten en inkomsten die ze halen uit de veeteelt niet enkel een 
overlevingsmiddel, maar ook een belangrijke factor voor sociaal-economische ontwikkeling. 

MALI

verder. Dit was het eerste jaar dat de 
veehouders van een korting konden 
genieten. Het aantal verschillende 
melkproducten is uitgebreid en de 
zuivelfabriek kan ze verkopen tot 
in Bamako, bijna �50 km verder. De 
veehouders hebben de melkproductie 
kunnen verhogen en hun vrouwen moeten 
niet meer dagelijks lange afstanden afleggen 
om slechts enkele liters melk te verkopen. 
In Oualia werden twee vaccinatieparken 
gebouwd en de dierenarts is met zijn eerste 
inentingscampagne begonnen. In Koulikoro 
tot slot, hebben vier dierenartsen, dankzij 
kredieten, diensten voor de veehouders 
kunnen ontwikkelen.

Plannen voor 2007
In Koumantou zullen de acties zich 
toespitsen op een versterking van de door 
de melkindustrie bereikte resultaten. Dit 
door extra organisatorische wrsussen in te 
richten. In Oualia wordt een jonge privé-
dierenarts gesteund zodat hij zich onder 
goede omstandigheden kan vestigen. Ook 
in de regio Koulikoro, zullen de dierenartsen 
steun blijven ontvangen, zodat de gezondheid 
van de lokale veestapel verbetert.

Lokale partner
Initiatives Conseil Développement, een 
Malinese ngo

Fondsenverstrekkers 
en begroting 2006
Fondsenvertrekkers: DGOS (85%) en 
eigen Fondsen (15%)
Begroting: 1�8.000 euro

Algemene context 
van het project
Hoewel Mali een zeer grote veestapel 
heeft, moet het land melk invoeren. Toch 
is het mogelijk om plaatselijke initiatieven 
op te starten die de hoeveelheid lokaal 
geproduceerde melk kunnen vergroten. 
Het project APLFSLA ondersteunt de 
ontwikkeling van een mini-zuivelbedrijf 
in Koumantou, in de regio Sikasso. 
Dankzij acties rond veeproductie- en 
melkverwerkingstechnieken is het 
zuivelbedrijf rendabel geworden en is er 
werkgelegenheid en economische activiteit 
in een klein dorp gekomen. In Oualia 
krijgt een privé-dierenarts hulp om in 
moeilijke omstandigheden strategische 
activiteiten te ontwikkelen. Dit in het 
kader van de algemene privatisering van 
de diergezondheidsdiensten. In Koulikoro 
ondersteunt het project 4 particuliere 
dierenartsen bij de ontwikkeling van hun 
acitiviteiten.
  
Resultaten 2006
In Koumantou zet het zuivelbedrijf haar 
activiteiten voor een duurzame toekomst 
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“De zuivelfabriek is heel goed voor 
ons. Vroeger moesten we altijd erg 
vroeg opstaan, heel lang wandelen en 
zelfs dan waren we nog niet zeker of 
we onze melk zouden kunnen verko-
pen. Door de melkfabriek kunnen 
we onze melk iedere dag en voor 
een goede prijs verkopen. Daardoor 
hebben we geld voor eten, kleren en 
school. Fantastisch, echt waar.”

Een peul-vrouw uit Koumantou
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Mauritanië, cultureel en geografisch overgangsgebied tussen de Maghreb en zwart 
Afrika, is een enorm groot woestijn- en Sahelland, ongeveer �� keer zo groot als 
België. Net zoals in veel omliggende landen wordt vooral de plattelandsbevolking 
door armoede getroffen, meerbepaald drie vierde van de bevolking. Nomadische 
veeteelt neemt een sleutelpositie in bij de bestrijding van die armoede: als leverancier 
van de nationale voedselnijverheid, als belangrijke factor in de opwaardering van het 
platteland en het sterk gespreide karakter van die opwaardering (lonen van herders, 
waterputters, leerbewerkers ...), vanwege de aan de nomadische veeteelt gekoppelde traditionele 
systemen van sociale solidariteit en tenslotte vanwege haar belang voor de voedselzekerheid van de 
plattelandsbevolking, doordat ze zichzelf van melk en vlees kunnen voorzien.

MAURITANIË

en in de gevaccineerde zones is er ook geen 
enkel officieel geval van PPCB aangegeven. 
De Regionale Dienst voor Diergezondheid 
is in staat om in geval van nood snel in 
actie te komen. Er komen ook steeds meer 
vaccinatie-parken bij. 

De toevoer van veevoer is verbeterd
Er bestaan meerdere manieren om de 
veeboeren te voorzien van geconcentreerde 
veevoeding. Aan de ene kant zijn er de 
systemen van ‘Avances Sur Lait’, een 
initiatief van onze lokale partner APLT. Dat 
wordt momenteel beheerd door de twee 
melkerijen zelf. Aan de andere kant worden 
er micro-kredieten op middellange termijn 
verstrekt.

De veetelers beschikken over de nodige 
vaardigheden om de melkproductie te 
optimaliseren. 
Er zijn steeds meer veetelers die een 
opleiding volgen, en de kennis die ze daar 
opgedaan hebben kunnen ze voor een 
stuk in de praktijk omzetten. Hierbij komen 
steeds meer verschillende onderwerpen 
aan bod, een trend die zich in �007 zal 
verderzetten. Het APLT wordt steeds beter 
in het plannen en uitvoeren van landelijke 
opleidingen.

De  APLT heeft zich bewezen als vereniging 
en als partner
Onze lokale partner APLT is op 

overtuigende wijze de institutionele weg 
ingeslagen. De oorspronkelijke vereniging is 
een ngo geworden. Ze heeft meegewerkt 
aan de structurering van de ‘Groupes 
Solidaires d’Eleveurs’, waarmee ze eind 
�00� een samenwerking is aangegaan 
en ze heeft zich eind �005 volledig 
losgemaakt van het melkbedrijf Tiviski. 
Op alle niveaus (doelgroep, uitvoerend 
personeel, beslissingsorgaan) getuigen 
de verhoudingen binnen de APLT van 
transparantie en onderlinge samenwerking. 

Plannen voor 2007
De APLT heeft haar technische en 
uitvoerende vaardigheden bewezen. We 
kunnen een effectieve verbetering van 
de technische capaciteiten vaststellen.
Tijdens de eerste drie jaar werd het 
zelfstandig beheer van alle facetten van het 
programma voorbereid. In �007 zal het 
beheer van het project helemaal aan de 
lokale partner overgedragen worden.

Lokale partner 
Association pour les Producteurs Laitiers 
Transhumants (APLT) 

Fondsenverstrekker 
en budget 2006 
Fondsenverstrekker: DGOS
Budget in �006: 169.804 euro

Algemene context 
van het project 
Ongeveer 95% van de melkproductie 
is nog bestemd voor eigen consumptie, 
maar de melkhandel belooft zich goed 
te ontwikkelen. De veeteeltmethodes 
die op dit moment toegepast worden, 
verhogen de opbrengsten en de nog vrij 
jonge melkindustrie zal vraag en aanbod 
doen toenemen. Het riviergebied biedt 
mogelijkheden voor de aanvoer van 
veevoer en voor het melktransport. Het 
project loopt in de gebieden Trarza en 
Brakna, die langs de Senegal-rivier liggen. 
Als veetelers melk gaan produceren om 
te verhandelen, zal dat voor belangrijke 
wijzigingen zorgen bij het beheer van de 
rondtrekkende kuddes en de beheersing 
van de factoren om de zaak winstgevend te 
maken. De kwaliteitseisen voor rauwe melk 
liggen ook hoger. Eén van de belangrijkste 
aandachtspunten is de aanmoediging 
van zelfstandige voorstellen, zowel rond 
het probleem van de kwetsbaarheid 
van de sector als rond het netwerk dat 
stroomopwaarts gelegen is. Een ander 
belangrijk aandachtspunt is de organisatie 
van de veetelers. 

Resultaten 2006 
De gezondheid van het vee is verzekerd
Het aantal dieren dat jaarlijks gevaccineerd 
wordt tegen parasieten stijgt. Er is geen 
enkel geval van voedselvergiftiging geweest, 

APROFLIM 
Steun aan melkproducenten bij de opstart van een geïntegreerde melkketen in 
Mauritanië. 



Niger is een Sahel-land, 1.�67.000 km� 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 haar mogelijkheden volledig te benutten. 
Redenen daarvoor zijn de passieve en erg extensieve wijze waarop de veehouderij beoefend wordt 
en de geringe beschikbaarheid van voedsel. De landbouw is erg afhankelijk van de klimatologische 
wisselvalligheden. Het land wordt regelmatig door droogte geteisterd, wat vaak zware voedselcrisissen 
veroorzaakt, zoals in �005, die de agro-veehouders en veehouders sterk benadelen.

NIGER

Abalak kon snel de basis worden gelegd 
voor een goede diergezondheid via een 
buurtsysteem. De nieuwe Saprox-kliniek 
heeft een eerste vaccinatiecampagne 
voor vee uitgevoerd en de resultaten 
overtreffen duidelijk de verwachtingen. De 
meeste veehouders reageerden positief 
op de hervatting van de vaccinaties, na 
verschillende jaren van onderbreking.

Op het gebied van de voedselzekerheid 
werd de capaciteit van het netwerk van 
graanbanken verder uitgebreid (400 ton), 
evenals van de banken voor diervoeding 
(150 ton). Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de basisvoedselbehoefte 
van enkele duizenden mensen 
en dieren gedurende de jaarlijkse 
overbruggingsperiode.

Op andere vlakken zorgt Proxel 
voor betere opleiding en voorlichting 
over nieuwe veeteelttechnieken. Een 
groot aantal veehouders (mannen 
en vrouwen) leren hun dieren beter 
beheren en bijvoederen. Vrouwen uit 
twintig nederzettingen ontwikkelen 
inkomensgenererende activiteiten op het 
gebied van de veeteelt en worden langzaam 
autonoom dankzij alfabetiseringscursussen 
en ondersteunende adviezen.

Aan het einde van het vierde jaar werd een 
zeer participerende tussentijdse evaluatie 
van Proxel uitgevoerd, waarin de sterke en 

zwakke punten van de maatregelen vanaf 
het begin werden geanalyseerd. Er zijn 
verschillende strategische aanbevelingen 
geformuleerd om de steun in de praktijk 
te verbeteren.

Plannen voor 2007
Het is de bedoeling de voorstellen van de 
evaluatie uit te voeren, en concreet gezien 
het buurtnetwerk voor diergezondheid 
in Abalak op te zetten en de voltooiing 
van het project (naar verwachting maart 
�009) voor te bereiden. Waarschijnlijk zal 
Proxel na die datum worden voortgezet, 
maar wellicht in een andere vorm.

Lokale partner
Proxel wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Nigerese ngo Karkara, die ter 
plaatse werkt aan de bestrijding van de 
armoede onder de bevolking. Via dit 
project wordt de structuur op meerdere 
punten versterkt, zodat de toekomst 
en de plaats van het systeem in het 
maatschappelijk middenveld van Niger 
gewaarborgd zijn.

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: Belgisch Overlevings-
fonds (85%) en DZG-B met het Waalse 
gewest (15%)
Budget: 64�.000 euro

Algemene context 
van het project
Het project Proxel is sinds �00� actief 
in het departement Dakoro en sinds 
eind �006 in het departement Abalak. 
Dit zeer kansarme gebied beslaat meer 
dan �7.000 km�. Het heeft vaak te 
lijden onder periodes van droogte. De 
ontwikkelingsindex is zeer laag en door 
de demografische druk worden boeren 
uit hun gebied gedreven naar terreinen 
die eigenlijk voorzien zijn voor de veeteelt. 
Ondanks deze problemen vormt de 
veeteelt de belangrijkste economische 
activiteit. De herders leven, net zoals hun 
voorouders, uitsluitend van hun kuddes. 
De boeren en veehouders investeren in 
hun toekomst door dieren te kopen.

Resultaten 2006
�006 was een zeer goed jaar voor 
de ontwikkeling van de Veterinaire 
Buurtdiensten (SVPP), waaraan Proxel 
steun verleent. In Dakoro deden veel 
partners een beroep op de Proxivet-
kliniek en het daarbij behorende 
netwerk van medewerkers die sinds de 
droogte van �004-�005 zorgen voor de 
gezondheid van duizenden dieren. Het 
systeem is inmiddels wijd en zijd bekend 
en toont het belang aan van een goed 
preventief vaccinatieprogramma. Steeds 
meer veehouders treden toe tot het 
systeem en de vaccinatiegraad blijft stijgen. 
Dankzij de uitbreiding van het project in 
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tions sur � thématiques d’élevage (la santé 
animale, la complémentation alimentaire 
des animaux productifs et la conduite du 
troupeau). Fin �006, une vaste enquête 
participative de vulnérabilité a débouché 
sur un premier groupe de bénéficiaires 
prioritaires (400 femmes extrêmement 
vulnérables). Un second groupe de �00 
à 400 autres femmes très vulnérables est 
en attente de la rotation d’une partie des 
animaux prévue fin �007.
D’autre part, le projet vise à la respon-
sabilisation immédiate des associations 
locales pour une capitalisation des outils 
et démarches mis en oeuvre et permettre 
ainsi une meilleure efficacité des prochai-
nes opérations. Ainsi � regroupements de 
structures associatives se sont associés 
pour coordonner le SECAN. �7 asso-
ciations composent l’ensemble de ces � 
collectifs et chaque structure est respon-
sable d’un site d’intervention sur le terrain. 
Une petite équipe opérationnelle issue 
du mouvement associatif a été recrutée 
pour exécuter les activités en lien avec des 
animateurs des �7 structures. Le projet 
Proxel apporte un appui méthodologique 
et assure le suivi extérieur de l’inter-
vention. Durant l’année �006, beaucoup 
d’améliorations ont été réalisées au sein 
des � collectifs sur les plans de la réflexion, 

de la gestion du cycle de projet, du fonc-
tionnement courant d’un projet, etc.  

Plans pour �007
Le renforcement des compétences des 
structures associatives, par l’intermédiaire 
de ces � collectifs, devrait se poursuivre 
pour leur permettre d’assurer pleinement 
leurs rôles de représentants du monde 
rural et d’acteurs de développement.
Sur le terrain, le processus de mise en 
œuvre devrait s’accélérer afin d’assurer 
la distribution des animaux et les sensi-
bilisations sur les nouvelles techniques 
d’élevage. Sur ce plan, les appuis seront 
réalisés à partir de supports d’animation 
du Proxel et du savoir-faire du Service 
Vétérinaire Privé de Proximité (SVPP) 
présent sur le terrain. 

Partenaires locaux
CAPONG (Collectif des Associations 
Pastorales et ONG de Dakoro) et RADO 
(Regroupement Associatif de Dakoro)

Bailleurs de fonds et budget �006
Bailleur de fonds: Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF)
Budget: 75.000 euro

NIGER

SECAN : Projet de sécurité alimentaire 
au Niger

Contexte général du projet
La zone d’intervention du SECAN touche 
la partie agro pastorale centre du projet 
Proxel. Cette région a été particulièrement 
sinistrée par la sécheresse �004/�005. 
Plusieurs milliers de familles de pasteurs 
et d’agro éleveurs ont beaucoup perdu, se 
sont endettés et ont des difficultés à vivre. 
Face à cette situation extrême, plusieurs 
projets de post-urgence ont commencé 
fin �005 pour endiguer la spirale de la 
pauvreté et permettre aux plus vulnéra-
bles de retrouver une existence normale.

Résultats �006
Le projet SECAN a démarré dans le 
second semestre de l’année �006 et 
devrait s’achever fin �007. L’intervention 
vise � objectifs différents mais complé-
mentaires à long terme.
D’une part, le projet réalise une distribu-
tion sociale d’animaux à des femmes très 
vulnérables dans des sites encore dépour-
vus d’intervention extérieure. Cette 
reconstitution du cheptel est accompa-
gnée d’appuis sanitaires et de sensibilisa-

en matériaux définitifs pour être plus 
durables et les stocks de vivres sont faits 
de mil (la céréale de base au Niger). Le 
projet a aussi apporté un appui logistique 
au comité sous-régional de prévention et 
de gestion des crises alimentaires pour 
lui permettre d’être plus efficace dans sa 
mission (don d’un ordinateur équipé et 
plusieurs déplacements sur le terrain).
Par ailleurs, le PRESECAL a installé � 
radios communautaires (à Dakoro et à 
Gadabédji) pour toucher plus massive-
ment la population locale trop souvent 
enclavée et isolée du monde extérieur. 
Ces médias ruraux améliorent la commu-
nication entre les actions d’urgence, de 
développement et les bénéficiaires, la cou-
verture de la sensibilisation à différentes 
thématiques, l’information en cas de crises 
et de catastrophes locales etc. Après des 
débuts difficiles, les � radios commu-
nautaires fonctionnent correctement et 
concourent à lutter contre l’ignorance et 
la pauvreté.
Depuis la fin du PRESECAL, le Proxel a 
totalement intégré ces réalisations et assu-
re la continuité des appuis et suivis sur le 
terrain. Les nouvelles banques céréalières 
ont été intégrées au réseau de magasins 
déjà existants. Les � radios communau-
taires sont très fortement sollicitées pour 

les actions de sensibilisation de masse en 
santé et alimentation animale.

Plans pour �007
Le Proxel va poursuivre le suivi et appor-
ter les appuis conseils nécessaires à la 
bonne appropriation des activités par les 
bénéficiaires. Le projet apportera aussi 
son concours pour une adhésion plus 
nombreuse des populations à ces médias 
communautaires afin de mieux favoriser 
l’après Proxel. 

Partenaire local
Il n’y a pas de partenaire local en tant que 
tel. Mise à part la petite équipe opération-
nelle, c’est le projet Proxel qui assure la 
maîtrise d’œuvre.  

Bailleurs de fonds et budget �006
Bailleur de fonds: Fonds récolté sur l’opé-
ration de vente de mil à prix modéré 
(DGCD) 
Budget: 155.000 euros

NIGER

PRESECAL Post-urgence / Programme de 
renforcement de la sécurité alimentaire 
dans le département de Dakoro

Contexte général du projet
Le PRESECAL se focalise sur les zones 
pastorales et agro-pastorales fortement 
sinistrées après la grande sécheresse 
�004/�005 au Sahel. Cette intervention 
fait suite à une première phase d’aide 
alimentaire qui a assuré les besoins en 
céréales à plusieurs milliers de familles très 
vulnérables pendant la période de sou-
dure �005. Les fonds récoltés à l’époque 
ont été totalement réinjectés dans des 
actions de post-urgence complémentaires 
aux activités de développement du projet 
Proxel.

Résultats �006
La phase de post-urgence du PRESECAL 
s’est déroulée de novembre �005 à juin 
�006. Elle a consisté essentiellement à la 
mise en place d’investissements au béné-
fice des populations rurales.
Par rapport à la sécurité alimentaire, le 
PRESECAL a mis en place 10 banques 
céréalières avec le concours des popula-
tions rurales. Les magasins sont construits 
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en voorlichting over drie thema’s met 
betrekking tot veeteelt (diergezondheid, 
bijvoederen en kuddebeheer). Eind �006 
werd aan de hand van een grootschalig 
participerend onderzoek een eerste groep 
prioritaire begunstigden geïdentificeerd 
(400 extreem kwetsbare vrouwen). 
Een tweede groep van �00-400 zeer 
kwetsbare vrouwen zal naar verwachting 
eind �007 kunnen profiteren van de 
roulatie van een deel van de dieren.
Het project wil de lokale organisaties op 
zeer korte termijn de verantwoordelijkheid 
geven voor de toepassing van de 
hulpmiddelen en methoden, zodat de 
volgende projecten doeltreffender zullen 
zijn. Zo hebben twee groepen van in 
totaal �7 organisaties zich verenigd om 
Secan te coördineren. Elke structuur 
is verantwoordelijk voor een concrete 
steunlocatie. Uit deze associatie is een 
klein operationeel team opgezet om de 
activiteiten uit te voeren, in samenwerking 
met de leiders van de �7 organisaties. 
Proxel zorgt voor methodologische 
ondersteuning en de externe begeleiding. 
In de loop van �006 zijn binnen beide 
groepen veel verbeteringen doorgevoerd 
met betrekking tot de uitwerking, de 

beheerscyclus en de uitvoering van 
projecten.

Plannen voor 2007
Via de twee groepen moet er 
een voortzetting komen van de 
capaciteitversterking van de associaties, 
zodat deze de plattelandsbevolking ten 
volle kunnen vertegenwoordigen en 
volwaardige ontwikkelingsactoren kunnen 
worden. De uitvoering zou versneld 
moeten worden opdat de distributie van 
dieren en de voorlichting over nieuwe 
veeteelttechnieken gewaarborgd zijn. In 
dit verband zullen Proxel en de reeds 
aanwezige veterinaire buurtdiensten hun 
steun verlenen.

Lokale partners
CAPONG (Collectif des Associations 
Pastorales et ONG de Dakoro)
RADO (Regroupement Associatif de 
Dakoro)

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF).
Begroting: 75.000 euro

Algemene context 
van het project
Secan is actief in het agro-pastorale hart 
van het Proxel-project. Deze regio is 
bijzonder zwaar getroffen door de droogte 
van �004-�005. Enkele duizenden families 
van herders en landbouwers/veehouders 
hebben veel verloren, maakten schulden 
en hebben hierdoor moeite om te 
overleven. In dit verband zijn eind �005 
enkele post-crisisprojecten opgezet om 
de armoedespiraal te doorbreken en 
de meest kwetsbare mensen te helpen 
om weer een normaal bestaan op te 
bouwen.

Resultaten 2006
Secan ging van start in de tweede helft 
van �006 en zal naar verwachting tot 
eind �007 duren. Het project richt zich 
op twee verschillende doelstellingen, die 
elkaar op lange termijn zullen aanvullen. 
Enerzijds wordt gestreefd naar een eerlijke 
verdeling van het vee onder vrouwen 
die zich in een erg kwetsbare positie 
bevinden. Dit in gebieden waar nog geen 
buitenlandse steun wordt verstrekt. Deze 
wederopbouw van de veestapel wordt 
gecombineerd met gezondheidsdiensten 

SECAN
Project ter verhoging van de voedselzekerheid in Niger

duurzame materialen en er werd een 
voorraad van levensmiddelen op basis van 
gierst aangelegd, het basisgraan van Niger. 
Er werd ook logistieke steun verleend aan 
het subregionale comité ter preventie en 
het beheer van voedselcrisissen, zodat dit 
comité zijn taak efficiënter kan uitvoeren.
Daarnaast heeft Presecal twee radio-
installaties opgestart in de gemeenschappen 
Dakoro en Gadabédji. Zo kan de lokale 
bevolking, die vaak afgesloten is van de 
buitenwereld, beter bereikt worden. Deze 
plattelandsmedia zorgen voor betere 
communicatie over verschillende nood- en 
ontwikkelingsmaatregelen. Ze bevorderen 
de voorlichting over allerlei thema’s en 
zorgen voor informatieoverdracht bij 
crisissen en rampen. Ze dragen bij aan 
de bestrijding van onwetendheid en 
armoede.

Na afloop van het project Presecal 
werden de resultaten overgenomen 
door het project Proxel. Dat zal de 
continuïteit verzekeren en lokaal toezicht 
houden over de projecten. De nieuwe 

graanbanken werden in het netwerk 
van bestaande winkels geïntegreerd. De 
radiostations werden veelvuldig ingezet 
voor voorlichting over gezondheid en 
diervoeding.

Plannen voor 2007
Proxel zal de activiteiten voortzetten en 
de begunstigden adviseren zodat zij de 
verantwoordelijkheid kunnen overnemen. 
Grotere delen van de bevolking zullen 
toegang krijgen tot de lokale media, zodat 
de fase die volgt op het project Proxel 
ook goed verloopt. 

Lokale partner
Er is strikt genomen geen lokale partner. 
Afgezien van het kleine operationele team, 
zorgt Proxel voor de uitvoering. 

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: opbrengsten van de 
verkoop van granen tegen een lage prijs 
(DGOS).
Budget: 155.000 euro

Algemene context 
van het project
Het project Presecal richt zich op de 
pastorale en agro-pastorale gebieden in 
de Sahel die ernstig getroffen werden 
door de grote droogte van �005-�006. 
Deze steunmaatregel volgt op de eerste 
fase van voedselhulp die plaatsvond tijdens 
het overbruggingsjaar �005. Duizenden 
erg kwetsbare families ontvingen toen 
een graanvoorraad. De ingezamelde 
fondsen werden volledig besteed aan 
post-crisismaatregelen die als aanvulling 
dienden op de ontwikkelingsactiviteiten 
van het project Proxel.

Resultaten 2006
De post-crisisfase van Presecal liep van 
november �005 tot juni �006. Tijdens deze 
periode werden voornamelijk investeringen 
opgezet voor de plattelandsbevolking.

Op vlak van voedselzekerheid zette 
Presecal, in samenwerking met de 
plattelandsbevolking, tien graanbanken 
op. De winkels werden gebouwd met 

PRESECAL Post-crisis / Programma ter versterking van de voedselzekerheid 
in het departement Dakoro
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(granen voor de mensen en veevoeder 
voor de dieren) te verbeteren. De bouw 
van aparte opslagschuren voor het 
veevoeder werd herzien tot de bouw 
van collectieve schuren. Het project 
plantte boompjes om de herbossing te 
bevorderen en om extra voedsel voor het 
vee te voorzien. Om de melkproductie 
te verbeteren en de hygiënische kwaliteit 
te verhogen, ging het project door met 
de opleiding en de uitrusting van de  
diergezondheidsmedewerkers. Door de 
bouw van een inentingsgang, is het aantal 
vaccinaties in zeven dorpen aanzienlijk 
gestegen. Ook de capaciteiten van de 
lokale ngo Agropast werden versterkt.

Plannen voor 2007
�007 is het laatste jaar van het programma, 
dat helemaal aan de consolidatie van het 
project gewijd wordt. De opleiding van 
dierenartsenassistenten gaat verder en er 
zal een tweede vaccinatiegang gebouwd 
worden. Er zullen veevoederbanken en 

collectieve schuren gebouwd worden, 
zodat elke groep er één ter beschikking 
heeft. 
Eind �006 werd een workshop over 
duurzaamheid georganiseerd. De ideeën 
en aanbevelingen die uit deze workshop 
voortgevloeid zijn, zullen toegepast 
worden. Dit moet de kans verhogen dat 
de activiteiten van het project op lange 
termijn en op een duurzame manier 
voortgezet worden.

Lokale partner
Agropast, een Nigerese ngo die in 
1996 opgericht werd. Ze versterkt de 
basiscapaciteiten van de gemeenschappen 
en ijvert zo voor een duurzame, sociale 
ontwikkeling.

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekker: DGOS
Budget: 149.000 euro

Algemene context 
van het project
De doelgroep van het project bestaat 
voornamelijk uit veehouders van Peul-
origine, die al verschillende jaren in de 
periferie van Niamey leven. Deze mensen 
zijn tamelijk kwetsbaar. Ze zijn onderhevig 
aan klimatologische gevaren, aan een 
hoge demografische druk en aan een 
onzekere aanwezigheid van het veevoeder 
tijdens het droogteseizoen. Hoewel de 
veehouders dichtbij de hoofdstad Niamey 
wonen, slagen ze er nauwelijks in om 
de gezondheid van hun kuddes veilig te 
stellen.

Resultaten 2006
De capaciteiten van de veehouders-
organisaties zijn verbeterd en versterkt. 
Ook de algemene voorwaarden om de 
dierlijke gezondheid te optimaliseren 
en de koemelkproductie te verhogen, 
gingen omhoog. Er werden activiteiten 
georganiseerd om de teelt van gewassen 

APPLN
Steun aan kleinschalige melkproducenten in de stedelijke en voorstedelijke gemeenschappen 
van Niamey
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gewaarborgd wordt.  Een betere beheersing 
van de hygiëne en de melkkwaliteit zorgt 
bovendien voor een gemakkelijkere afzet 
en een meer winstgevende productie.

 
Resultaten 2006
Op vlak van de diergezondheid ligt het project 
aan de basis van een gemeenschappelijke 
strategie om dierziektes te voorkomen. 
Deze strategie werd aanvaard door de 
verschillende actoren die actief zijn in 
de interventiezone (privé-dierenartsen, 
ontwikkelingsprojecten, de staat, ngo’s en 
verenigingen van veeboeren). In de gebieden 
waar het project intervenieerde, steeg het 
aantal koeien dat een volledige preventieve 
ziektebehandeling kreeg van minder dan 
10% naar meer dan 60%. Dit allemaal dankzij 
bewustmakingscampagnes en een verbeterde 
relatie tussen de veehouders en de privé-
dierenartsen. 

Om de hygiëne in het productieproces 
van rauwe melk te verbeteren, wendde 
het project de HACCP methode aan. 
Er werden verschillende opleidings- en 
bewustmakingsvergaderingen gehouden 
voor de lokale bevolking.  Met de steun van 
het project werd een mini-melkerij gebouwd 
ten voordele van de melkverwerkende 
Koira-tégui vrouwen. Dit gebouw doet ook 
dienst als inzamelpunt. De materialen om 
de melk te verwerken werden aangepast 
aan de hygiënische voorschriften en 
werden ter beschikking gesteld aan de 
begunstigden van het project. Dankzij al 
deze tussenkomsten is het melkverlies, dat 
te wijten is aan hygiënische problemen, 
aanzienlijk verminderd. Hierdoor verhoogde 
het inkomen van de doelgroepen.
 
Om het melkhandelcircuit te verbeteren, 
richtte het project een overlegkader op waarin 
alle betrokken partijen van de melkproductie 
gegroepeerd werden. Dit zorgde meteen voor 

extra ondersteuning bij de structurering van 
erkende verenigingen van melkproducenten 
en melkinzamelaars, groeperingen die in staat 
zijn de belangen van hun leden te verdedigen. 
Er werd een werkkapitaal ter beschikking 
van de melkinzamelaars gesteld, zodat ze 
zich aangepaste vervoermiddelen kunnen 
aanschaffen waarmee ze de melk tijdig bij de 
melkerijen kunnen afleveren.

Plannen voor 2007 
Het project wil de verschillende activiteiten 
verder zetten door het aantal rechtstreekse 
interventiegebieden van 8 naar 15 te 
verhogen. Om het niveau van de basiskennis 
van de veehouders  op te krikken, zal het 
project maatstaven en aangepaste werktuigen 
m.b.t. de diergezondheid uitwerken. 

Lokale partners 
De Association Nigérienne is de stuwende 
kracht voor plaatselijke initiatieven. De 
belangrijkste activiteit van de ngo Karkara is 
de zelfpromotie van de landelijke gebieden 
door verantwoordelijkheden te geven aan de 
basisgemeenschappen. www.karkara.org
 
Fondsenverstrekkers 
en budget 2006 
Fondsenverstrekker: DGOS
Budget: 90.401 euro

Algemene context 
van het project
In �00� ondernam de regering van Niger een 
heroplevingspolitiek voor de veeteelt. Eén 
van de prioritaire programma’s die behouden 
zijn gebleven, is het promoveren van de 
melkproductieketen. Dit omdat melk een 
belangrijke rol speelt in de voedselzekerheid 
van het land. Sinds 1960 is het melkverbruik 
voortdurend gedaald (van 168 naar �7 
liter per inwoner per jaar) en de nationale 
productie dekt nog maar 50% van de vraag. 
Hierdoor moet Niger jaarlijks voor ongeveer 
6,6 miljard FcFA melkproducten invoeren. 

Een deel van de melkproductie in Niamey 
wordt door de slechte kwaliteit niet 
aanvaard.  De voornaamste redenen voor 
deze kwaliteitsvermindering zijn:
-  De middelmatige gezondheidstoestand 

van de veestapel (aanwezigheid van 
verschillende dierziektes zoals tuberculose 
en salmonella) 

-  Slechte omstandigheden tijdens het melken 
(onvoldoende zuiverheid van de uier, de 
handen van de persoon die melkt en 
de emmer waarin de melk opgevangen 
wordt)

-  De slechte wijze waarop de melk opgeslagen 
wordt (overdreven gebruik van antibiotica 
om de bewaartijd te verlengen)

-  Bij gebrek aan goed georganiseerde 
inzamelpunten en onvoldoende aangepaste 
transportmiddelen, duurt het transport 
naar het melkverwerkingsbedrijf veel te 
lang. 

-  Het geleverde melkvolume wordt frauduleus 
vermeerderd door er (vaak ondrinkbaar) 
water aan toe te voegen. 

-  Naast acties om de melkproductie te 
vermeerderen, vereist de ontwikkeling van 
de melkproductieketen ook een goede 
beheersing van de gezondheidsrisico’s. De 
melkkwaliteit moet verhoogd worden, 
zodat de gezondheid van de verbruiker 

LSN : Gezonde melk voor Niger 
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De kameel

Woestijnnomaden zijn voor hun 
overleven afhankelijk van hun kamelen. 
De dieren kunnen grote lasten 
dragen en kunnen weken zonder 
water. Kamelen voeden zich met 
gras en taaie, doornige, uitgedroogde 
planten die de meeste andere dieren 
links laten staan. De wijfjeskameel 
beschikt over onderschatte 
melkcapaciteiten. Zij kan dagelijks 
gemiddeld tot 6 liter melk produceren. 
Kamelenmelk bevat meer mineralen, 
vitamine B1 en vitamine C dan koemelk. 
Voor woestijnbewoners, die nauwelijks 
over groenten en fruit beschikken, is dit 
een onontbeerlijke bron van voedsel. 
Van alle soorten lijkt kamelenmelk nog 
het meest op moedermelk. 

De kameel
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werking van de twee voorgaande aspecten 
versterken.

-  Het aspect onderzoek en studie zorgt dat 
we de problemen die het project met zich 
meebrengt beter begrijpen en ze op een 
efficiënte manier kunnen oplossen.

Resultaten 2006
Een belangrijk resultaat is de bouw en 
de uitrusting van twee veevoederbanken 
in Tadress. Er werd een informatie- en 
communicatiebeleid over de activiteiten 
van het project opgesteld en er werd een 
aanzienlijk aantal dierlijke geneesmiddelen 
ingevoerd. DZG liet een grote 
inentingscampagne uitvoeren onder leiding 
van een privé dierenarts. Ongeveer �7.000 
dieren werden ingeënt. Om dit resultaat te 
bereiken had het project een grootschalige 
bewustmakings- en informatiecampagne 
georganiseerd voor de herders. Er werden 
�0 hulpkrachten geselecteerd uit de vier 
sectoren waar het project actief is. Zij 
kregen allen een opleiding en werden in zes 
goed uitgeruste units verdeeld. 

Plannen voor 2007
Het project zal verlengd worden voor vijf 
maanden (maart tot juli �007) en er zal 
een projectvoorstel voor een tweede fase 
ingediend worden bij het DGCD of de 
Europese Commissie.

Lokale partners
Het project heeft twee zeer actieve partners. 
De ngo Karkara werd opgericht in 199�. Ze 
werkt in alle regio’s van Niger en houdt zich 
op verschillende vlakken bezig (beheer van 
de natuurlijke bronnen, lokale ontwikkeling, 
decentralisatie , capaciteitsopbouw, 
landbouwproductie, veeteelt...). 
De ngo Tadress werd in �001 opgericht 
en is vooral aanwezig in de regio’s Agadez 
en Tadress, beide interventiegebieden 
van het project SESAC. De ngo is actief 
op verschillende vlakken, maar de 
hoofdaandacht gaat naar steun aan 
de veehouders (advies, opbouw van 
infrastructuren, opleiding, dierlijke 
gezondheid en diervoeding).

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Fondsenverstrekkers: USAID / OFDA
Budget: 557.06� USD

Algemene context 
van het project
Het project voor voedselzekerheid en 
verbeterde veeteelt in Tadress (SESAC) 
heeft als algemeen doel de levensstandaard 
te verbeteren van de lokale bevolking die 
sterk getroffen is door de droogte van 
�004-�005. Dit door de gezondheid en 
de voeding van het vee uit het gebied te 
verbeteren.

Het project concentreert zich op de 
verbetering van de diergezondheid 
en technische en organisatorische 
vaardigheden van de veehouders. Ze 
krijgen diergeneeskundige hulp en 
worden gesensibiliseerd voor mogelijke 
gevaren, voornamelijk tijdens de 
overbruggingsperiode. Het doel is om het 
sterftecijfer bij de kleine herkauwers met �0 %  
te verminderen en het aantal inentingen te 
verhogen.
De activiteiten van het project worden in 
vier aspecten onderverdeeld:
-  Het aspect diergezondheid. Hier wil men 

tot een stevige basis komen voor privé-
dierenartsen in de Tadress regio.

-  Het aspect voeding. Dit heeft een 
regelmatige bevoorrading van veevoeder 
als doel, zodat de dieren minder snel 
getroffen worden door de droogte.

-  Het aspect organisatie en 
capaciteitsversterking. Dit moet de 

SESAC-TADRESS
Project voor voedselzekerheid en verbeterde veeteelt in Tadress
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“Het project met het koeienhoofd 
heeft ons gered tijdens de crisis. 
Dankzij het project weet ik wat er 
allemaal gebeurt in de streek.”

Een luisteraar van het Dakoro 
radiostation.



In Rwanda leeft meer dan 90% van de bevolking van de primaire sector, vooral van 
levensonderhoudende landbouw. Sinds enkele jaren is de levensstandaard van de 
bevolking fors gedaald en is de voedselzekerheid voor de gezinnen zorgwekkend 
geworden. De terugval van de inkomsten, met een lage levensstandaard van de 
boeren tot gevolg, wordt in grote mate verklaard door de vele problemen in de 
vee- en de groententeelt. Deze problemen zijn voornamelijk te wijten aan onvoldoende 
opleiding op vlak van de veehouderij (beheer van de kudde, het voorkomen van ziekten, 
de voeding...), beperkte aankoopmiddelen en toenemende ziekten die door teken (Anaplasmose, 
Theilériose, Babésiose) en ziektekiemen (tuberculose, pokken, hondsdolheid....) worden overgebracht. 

EAVK
Project ter ondersteuning van de Agri-veterinaire school van Kabutare

RWANDA

Resultaten 2006 
De versterking van de opleidings-
capaciteiten van het EAVK
Het project werkte mee aan de organisatie 
van een workshop rond het vastleggen 
van normen voor de schoolboeken. 
Er werden 6 voorlopige technische 
cursussen uitgewerkt en � syllabi met 
TP procedures in functie van het vorige 
programma. De �1 technische cursussen 
die al eerder door het project waren 
opgesteld, werden vermenigvuldigd tot 
�94 syllabi en samen overhandigd met 
een belangrijk aantal naslagwerken en 
verschillende pedagogische objecten.

De verbetering van de opleiding en de 
omkadering
Zowel de opleidingswerkplaats waar de 
leraars de nieuwe cursussen opstellen 
volgens het nieuwe programma als de 
steun aan de organisatie en het toezicht 
op de stages, moet de leraars toelaten op 
een doeltreffende manier te waken over 
de omkadering van hun leerlingen. Door 
de aanstelling van dertien afgestudeerde 
EAVK-dierenartsen in privé-instellingen, 
konden de stagevoorwaarden verbeterd 
worden. Een rechtstreeks gevolg is 
dat zo ook de bescherming van de 
diergezondheid verhoogt in de gebieden 
die het project beoogt.

Een verbeterde kennis over de 
veehouderij en de economische 
prestaties van de kuddes.

De school zorgde ervoor dat het 
melkatelier zijn productie verdubbelde van 
minder dan 5.000 liter in �004 naar 10.09� 
liter in �005 en �0.�0� liter in �006. Door 
verhoging van het aantal runderen kon 
het project overgaan tot de inrichting van 
een boerderij.  Om de resultaten van het 
project te bestendigen, werden sommige 
inkomstgenererende activiteiten opgericht 
en overgedragen aan pachters.

Plannen voor 2007 
De belangrijkste activiteiten spitsen 
zich toe op de definitieve afwerking 
van de syllabi, het opstellen van 15 
procedurehandleidingen voor praktische 
werkzaamheden, een verbeterde opleiding 
van de leerkrachten, een voortzetting 
van de plaatsing en opvolging van de 
afgestudeerde leerlingen. We gaan 
ook door met de activiteiten zoals het 
beheer van de kliniek, de voorraden, het 
melkatelier en het uitbaten van terrassen 
en de hooiweiden. 

Lokale partners  
Een openbare instelling voor professioneel 
en algemeen technisch onderricht: 
Agri-veterinaire school van Kabutare 
(EAVK).

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006 
Fondsenverstrekker: DGOS 
Budget: 17�.000 euro

Algemene context 
van het project
In �001 startte DZG met een steunactie 
aan de Agri-veterinaire school van 
Kabutare (EAVK). Door de oorlog in 
Rwanda, die zowel de vlucht en de 
dood van veel leraren als de diefstal van 
materiaal veroorzaakte,  is de kwaliteit 
van de opleiding aanzienlijk gedaald. De 
afgestudeerden slaagden er in het begin 
niet in om zich in te werken op de 
werkvloer. Door het lage niveau van 
hun opleiding kregen ze geen toegang 
tot hogere studies.  De opleiding en het 
beheer van de school zijn afhankelijk van 
zowel de toelagen van het Ministerie van 
Nationale Opvoeding (MINEDUC) als 
van het schoolgeld dat de ouders van de 
leerlingen betalen. 
Sinds het schooljaar �00�-�004 biedt 
de school ook een lagere secundaire 
cyclus aan waardoor het aantal leerlingen 
fors gestegen is. In �007 verwachten we 
de opening van de afdeling biochemie, 
waardoor het aantal leerlingen nog zal 
stijgen.  De algemene doelstelling van 
het project is een verhoging van de 
voedselzekerheid door de aangroei 
van dierlijke producten. Meer specifiek 
moet er een betere technische 
inpassing van de boeren komen en 
moet het project de kwaliteit van de 
opleiding van de dierenartsen en de 
diergezondheidswerkers verbeteren. 

1�
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De economie van Kenia ontwikkelt snel. Nairobi en de andere grote steden worden 
echte handelscentra in de Oost-Afrikaanse regio, een economische ontwikkeling die 
tegelijkertijd een grote kloof tussen arm en rijk veroorzaakt. In de gebieden waar DZG 
actief is, valt van deze ontwikkelingen echter weinig te merken. De bevolking heeft er nog 
steeds een tekort aan voedsel en water en ze is voor haar bestaan nog steeds afhankelijk 
van haar vee. Begin �006 kende de regio grote droogtes, wat tot een hoog sterftecijfer bij 
het vee leidde. Dit had een tekort aan voedsel en sterfgevallen onder de nomaden tot gevolg. 
DZG slaagde erin om aan de noodsituatie het hoofd te bieden. Het Turkana-project zorgt, in samenwerking 
met de lokale bevolking, dat gezinnen en hun kwetsbare voedselbron op lange termijn beter bestand zullen 
zijn tegen dergelijke rampen.

KENIA

wormen en andere ziektes. De nomaden 
leerden basisbeginselen van dierverzorging 
zodat ze beter het hoofd zouden kunnen 
bieden aan de gevolgen van de droogte. 
Deze twee noodhulpprojecten versterkten 
de inspanningen van het project TLDP II.

Resultaten 2006
Het noodhulpproject rond de herverdeling 
van de veestapel stak 4.750.000 Ksh in de 
economie en kocht 4750 vrouwelijke 
geiten. �705 nomadenfamilies haalden 
hier rechtstreeks voordeel uit. Via een 
bepaald identificatiesysteem werden deze 
geiten herverdeeld onder �17 kwetsbare 
gezinnen in �7 geïdentificeerde centra.  
Het Turkana noodhulpproject voor 
tussenkomst bij dierziektes slaagde erin 
om ��9.598 stuks vee te behandelen 
tegen allerlei ziektes. Dit ten voordele van 
1�.589 mensen uit 890 families.

In totaal werden 500 nomaden en 17 
CAHW’s (diergezondheidshelpers van de 
gemeenschap) opgeleid. 

Plannen voor 2007
Behandeling van 1 miljoen stuks kleinvee 
tegen de pest bij kleine herkauwers (PPR). 
Deze ziekte werd vastgesteld tijdens 
de uitvoering van de noodprojecten, 
in samenwerking met de FAO en het 
departement diergeneeskunde.

Lokale partner
District Veterinary Officer Turkana

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Project: Turkana noodhulpproject voor 
de herverdeling  van de veestapel
Fondsenverstrekkers: FAO – UN Central 
Emergency Response Fund – (CERF 1)
Budget: 159.97� USD

Project: Turkana project voor tussen-
komst bij dierziektes
Fondsenverstrekkers: FAO – UN Central 
Emergency Response Fund – (CERF�)
Budget: 57.00� USD

Algemene context 
van het project
Door langdurige droogtes hebben de 
nomadengemeenschappen uit de centrale 
en zuidelijke gebieden van Turkana erg 
geleden onder een gebrek aan voedsel en 
inkomsten om in hun levensonderhoud te 
voorzien. De  families verloren veel vee 
en hun overgebleven dieren waren erg 
verzwakt door de aanhoudende droogte. 
Deze toestand verergerde nog omdat 
de dieren wormen kregen en ze lange 
trektochten moesten maken op zoek naar 
water en graasweiden.

Het eerste project was erop gericht om 
geld in de lokale economie te stoppen 
door fokgeiten aan te kopen bij de 
nomaden met grotere kuddes en deze 
dieren te herverdelen onder de herders 
die niet voldoende dieren over hadden om 
hun gezinnen te kunnen onderhouden. 
Het doel van het tweede project was om 
zoveel mogelijk dieren gezond te houden 
en ze meer bestand te maken tegen 

Turkana noodhulpprojecten 2006
Turkana noodhulpproject voor de herverdeling van de veestapel (CERF1) 
Turkana noodhulpproject voor tussenkomst bij dierziektes (CERF2)
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TLDP II
Programma ter ontwikkeling van de veeteelt in Turkana

aan de landbouwscholen, CAHWs en 
de Adakar vredescommissies.  Er zullen 
mensen geselecteerd worden om een � 
jaar durende cursus te volgen over veel 
voorkomende ziektes. Daarnaast zullen 8 
nieuwe waterreservoirs gebouwd worden 
om de toegang tot graasweiden tijdens 
het droogseizoen uit te breiden. 

Lokale partners
De voornaamste partners zijn LOPEKELO 
Community Water Association, Livestock 
service Providers Forum, Turkana 
Pastoralists Development Organization 
(TUPADO) en Matheniko Development 
Forum (MADEFO).

Fondsenverstrekkers 
en budget 
Fondensverstrekkers: Belgisch Overlevings-
fonds (75%), UK Department of 
International Development (DFID)(�5%)
Budget: 460.609 euro

De oprichting van een vereniging voor 
waterwerkers kon tijdens het droogseizoen 
de beschikbaarheid van water verzekeren 
in 6 nieuwe nomadengebieden. Om het 
succes van deze techniek door te laten 
stromen naar andere organisaties, werd in 
samenwerking met Protos een handboek 
over de werking van ondergrondse 
dammen opgesteld.

Verhoogde opbrengst voor de 
nomadenfamilies
Veehandelaars en vrouwengroepen 
kregen een opleiding over veehandel, 
waarin de mogelijkheden van marketing 
en prijsbeheer belicht werden. Er werd 
een nieuwe verkoopplaats opgericht 
om de veehandel te stimuleren. Al 
deze maatregelen leverden verhoogde 
inkomsten op voor de begunstigden en 
zorgden voor meer geldmiddelen in de 
economie van de nomaden.

Vredesopbouw en conflictbemiddeling
Als resultaat van verschillende 
grensoverschrijdende vredesgesprekken 
met de vertegenwoordigers van de 
gemeenschappen, is er nu meer gelegenheid 
om te grazen in randgebieden.

Plannen voor 2007 
Een goede dialoog met de gemeenschappen 
zal het belangrijkste werktuig worden om 
de bevolking bewuster te maken van de 
verschillende mogelijkheden op vlak van 
veeproductiviteit, gezondheid en handel 
als vorm van duurzame vredesopbouw. 
Deze dialogen zullen aangevuld worden 
met doelgerichte groepsopleidingen 

Algemene context van het 
project
Het algemene doel van TLDP II is de 
voedselbronnen van de kwetsbare 
nomadengemeenschappen in Turkana, 
die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de 
veestapel, te verbeteren. Dit door de 
ontwikkeling van partnerschappen en de 
versterking van de plaatselijke middelen. 
De veeteelt wordt versterkt en er komt 
een vlottere toegang tot water, een 
verhoging van de afzetmogelijkheden en 
van activiteiten die de vredesopbouw 
moeten stimuleren.

Resultaten van 2006 
Verhoogde productiviteit van de 
veestapel
Deze verbeterde veeteelt werd 
bereikt door overlegvergaderingen 
met de gemeenschap te organiseren, 
door opleiding en uitrusting van de 
dierengezondheidswerkers en plaatselijke 
apotheken, door uitwisselingsbezoeken 
en door de oprichting van lokale 
landbouwscholen. Toch was het erg 
moeilijk om successen te boeken en in 
veel gevallen werden die geneutraliseerd 
door de felle droogte. Als antwoord 
op de droogte en om te verzekeren 
dat de begunstigde doelgroepen hun 
voedselbronnen niet zouden verliezen, 
richtte DZG twee noodprojecten in (zie 
Turkana noodprojecten �006).

Verbeterde toegang tot water
Er werden 6 nieuwe waterreservoirs 
gebouwd en 16 waterwerkers van de 
gemeenschap kregen een opleiding. 

De geit

De teelt van geiten wordt vaak 
toevertrouwd aan vrouwen en 
kinderen. De dieren worden vaak 
gebruikt als betalingsmiddel. De 
voedingswaarde van geitenmelk ligt 
hoger dan die van koemelk en ze 
is ook gemakkelijker te verteren. 
Als een familie zowel koeien als 
geiten bezit, zal ze koemelk als bron 
van inkomsten beschouwen en de 
geitenmelk gebruiken voor de eigen 
voedselvoorziening.
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Ondanks het feit dat Zuid-Soedan sinds �005 vrede kent, is het moeilijk om er stabiliteit 
te krijgen. Veel mensen lijden nog steeds onder een extreme voedselonzekerheid. Er 
bestaan reeds ontluikende publieke en private dienstenstructuren, maar deze zijn nog 
niet voldoende ontwikkeld om basisdiensten aan de gemeenschap te kunnen leveren. 
De bevolking en hun bestaansmiddelen worden nog erg bedreigd door zowel natuurlijke 
als door de mens veroorzaakte rampen. Dit is zeker het geval voor de veehouderij, een 
sector die belangrijk blijft voor het levensonderhoud van een meerderheid van de bevolking. 
De ontwikkeling van de veeteeltsector werd beknot door de �1 jaar durende burgeroorlog. Nu de oorlog 
voorbij is en er een ontwikkelende infrastructuur is, krijgt de veeteeltsector nieuwe opportuniteiten. Het 
besef groeit dat veeteelt over meer potentieel beschikt dan enkel het voorzien in het levensonderhoud. 
De ontwikkeling van deze sector kan een uitweg uit de armoede betekenen voor de arme families die van 
hun dieren afhankelijk zijn. Toch zijn er nog steeds een pak beperkende factoren die een doeltreffend gebruik 
van het vee bemoeilijken. We denken hier aan ziektes, onvoldoende beschikbare grondstoffen, werkzame 
veemarkten en een geringe beschikbaarheid van private en publieke diensten.

Project ter uitroeiing van de runderpest in Zuid-Soedan

�68 kuddes verzameld. Slechts drie daarvan 
testten positief op runderpestantilichamen. 
De positief geteste dieren werden 
opgevolgd maar men vond geen bewijzen 
van runderpestbesmetting. Het finale 
runderpest serumonderzoek startte in 
december �006 en was tegen het einde 
van �006 voor �0 % voltooid. Twee gevallen 
van runderpestachtige ziektes werden 
onderzocht, maar ook hier werd geen 
runderpest ontdekt. Zestig dierenartsen en 
14� diergezondheidswerkers kregen een 
opleiding in ziektecontrole. Zestien nieuwe  
gemeenschapsgezondheidswer ker s 
(CAHW’s) werden opgeleid en veertien 
CAHW’s kregen opfrissingscursussen. Zes 
mensen kregen een opleiding in stockbeheer 
en algemene diergezondheid.

Plannen voor 2007
Tegen het einde van het project, in juli 
�007, zullen de voornaamste taken liggen 
bij de ondersteuning van het MARF. Deze 
taken zijn de noodvoorbereiding voor 

runderpestuitbraken, het analyseren van 
de verslagen over runderpestuitbraken, 
actieve en passieve controle op 
runderpest houden, opleiden van 
diergezondheidswerkers op het vlak 
van controle en de versterking van 
het controlesysteem voor epidemies. 
Alle controlegegevens zullen verzameld 
worden zodat we in augustus �007 een 
aanvraag bij de OIE kunnen doen om 
Zuid-Soedan runderpestvrij te verklaren.

Lokale partners
MARF en de Zuid-Soedanese overheid

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
Humanitair Plus Programma II (EU): 
�5�.000 euro
PACE Programma van AU-IBAR (EU): 
199.000 euro
FAO-OLS: 9.500 euro
PACE Soedan (EU): �0.000 euro
UNCHF: 86.000 euro

Algemene context 
van het project
Het algemene doel van dit project 
is een duurzaam en productief 
levensonderhoud voorzien voor de 
veehoudersgemeenschappen in Zuid-
Soedan. Daarom ondersteunt DZG een 
controlesysteem dat de uitroeiing van 
runderpest kan nagaan en dat informatie 
kan leveren die gebruikt kan worden 
bij de controle op andere belangrijke 
veeziekten. Het project startte in juni 
�005 en zal aflopen in juli �007. De 
belangrijkste activiteiten zijn: het analyseren 
van verslagen over runderpestuitbraken, 
actieve en passieve controle op runderpest, 
noodvoorbereiding voor uitbraken van 
runderpest en de ondersteuning van het 
controlesysteem voor epidemies.

Resultaten 2006 
Het project hielp de overheid bij het 
uitvoeren van serumcontroles op 
runderpest in alle staten in Zuid-Soedan. 
Hierbij werden 9144 serummonsters van 

ZUID-SOEDAN



Diensten voor dierlijke medicatie werden 
versterkt en uitgebreid
Het programma werd uitgebreid naar 
Khor Flus. Alle diergezondheidswerkers 
kregen een opleiding, uitrustingen 
en dierlijke medicatie op basis van 
teruggevorderde kosten. In dit kader 
voerden diergezondheidswerkers in �006 
in totaal 89.107 inentingen en 104.907 
behandelingen uit.

Volksgezondheidsinitiatieven werden 
versterkt
Zoonotische ziektes zoals miltvuur, 
brucellose, hondsdolheid en 
rundertuberculose vormen een aanzienlijke 
bedreiging voor de volksgezondheid. 
Hierop inspelend richtte DZG �6 
opleidingen in en �0 volksvergaderingen 
werden georganiseerd in samenwerking 
met andere ngo’s die werkzaam zijn op 
het vlak van gezondheid. Deze opleidingen 
sensibiliseerden de gemeenschappen 
over hoe ze gezondheidsrisico’s konden 
verkleinen door hun vee en veeproducten 
op een correcte manier te behandelen.

Betere toegang tot vee en veeproducten 
- vooral kleinvee - voor kwetsbare 
gezinnen
Pluim- en kleinvee zijn over het algemeen 
eigendom van vrouwen. Via verschillende 
opleidingen ondersteunde DZG lokale 
vrouwen over het beheer van pluim- 
en kleinvee. Om de gezondheid van 
de door vrouwen beheerde kuddes te 
ondersteunen, werden er ontwormings- 
en inentingscampagnes uitgevoerd. Deze 
campagnes vergrootten het bewustzijn 

van de gemeenschap over het belang 
van investeringen in de gezondheid van 
kleinvee.

Plannen voor 2007
Het project wil de gedecentraliseerde 
diergezondheidsprojecten in Zuid-
Soedan ondersteunen, de MARF bijstaan 
door buurtkantoren op te richten van 
waaruit het CBAH gecoördineerd kan 
worden. Het zal steun blijven leveren aan 
de veehandel en aan activiteiten i.v.m. 
noodprogramma’s.

Lokale partners
De sleutelpartners van DZG zijn MARF, 
DZG-Zwitserland, DZG-Duitsland, CARE, 
Vetworks Services Trust en ADRA.

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
USAID: �00.754 USD
ECHO: 445.�74 euro
EC: �0�.�50 euro
UNCHF: 84.600 USD
IMC: �0.000 USD

Algemene context 
van het programma
Gedecentraliseerde diergezondheids-
systemen worden over het algemeen 
beschouwd als de meest doeltreffende 
en duurzame systemen in afgelegen en 
onveilige gebieden. DZG is betrokken bij 
de ondersteuning van noodprogramma’s 
op het vlak van gedecentraliseerde 
diergezondheid (CBAHP) in Zuid-
Soedan. Dit al sinds1995, toen het project 
opgestart werd in het Akobo-gebied. De 
algemene doelstelling van het project is 
de bevordering van de voedselveiligheid 
bij kwetsbare gemeenschappen in Zuid-
Soedan, die afhankelijk zijn van hun veestapel. 
Het project werd geïmplementeerd in de 
gebieden Longuchuk, Maban, Ulang en 
Nasir in Upper Nile State; de gebieden 
Atar, Ayod, Fangak en Akobo in Jonglei 
State en Tonj East en Tonj North in 
Warrab State.

Resultaten 2006
Een versterkte noodhulp en betere staat 
van paraatheid
Er werden �0 opleidingen georganiseerd 
over de planning rond de grondstoffen van 
de gemeenschap. Diergezondheidswerkers 
kregen extra opleidingen om ziektes te 
herkennen en te melden bij een uitbraak. 
De belangrijkste dierziektes werden 
in kaart gebracht en op lokaal niveau 
zette men preventieve strategieën uit 
om deze ziektes te beheersen. Al de 
verzamelde informatie omtrent ziektes 
werd uitgewisseld met het Ministry of 
Animal Resources and Fisheries (MARF).

CBAHP
Gedecentraliseerde Diergezondheidsdienst
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“Onze prioriteit, meteen na de oorlog, 
was om voedsel te produceren om te 
overleven. We teelden voornamelijk 
landbouwproducten, tot we beseften 
dat veehouderij altijd onze hoofdacti-
viteit geweest was, en bovendien een 
betrouwbare bron voor economische 
en socio-culturele noden.”

Een inwoner van Kajo Keji

ZUID-SOEDAN
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vaardigheden bij de veehouders, door 
opleidingen op vlak van veeteelt, 
diergezondheid en marketing  te organiseren. 
Met inspraak van de gemeenschap 
voerde het project onderzoeken 
uit in het veld om zo problemen te 
identificeren en lokale interventies op 
te zetten. Het programma ontwikkelde 
en cultiveerde nieuwe partnerschappen. 
Die zorgden voor ondersteuning aan 
lokale ontwikkelingsinstituten en het 
verhoogde de toegang tot informatie en 
technologische middelen voor veeteelt- 
en landbouwontwikkeling. LiTAP hielp 
mee met de ontwikkeling van een 
praktijkbeleid in de regio, waar speciale 
aandacht besteed werd aan door teken 
voortgebrachte ziekten, zoals ECF.

Plannen voor 2007
In �007 zal LiTAP een beleid en 
controlestrategie opstellen en toepassen 
om ECF en andere door teken 
voortgebrachte ziekten tegen te gaan. 
Verder zal het project doorgaan met 
methodes om het aantal opleidingen uit 
te breiden. Leerlingen van het Marial 
Lou Livestock Training Center (MLLTC) 
zullen een studiebeurs krijgen en er 
zal een  duidelijke strategie ontwikkeld 
worden voor nieuwe steun aan het 
MLLTC. LiTAP zal samenwerken met 
gemeenschapsorganisaties (CBO’s) om 
betere resultaten te bekomen en om 

hogere inkomens in handel en andere 
economische activiteiten te genereren.

Lokale partners
De lokale partners van LiTAP zijn MLLTC, 
Vetworks Services Trust, Norwegian 
People’s Aid (NPA), de Food and Agriculture 
Organization (FAO), veehouders en 
landbouwers, zelfhulpgroepen binnen 
de gemeenschappen en CBO’s, lokale 
autoriteiten op verschillende niveaus en 
het Ministry of Animal Resources and 
Fisheries (MARF).

Fondsenverstrekkers 
en budget 2006
FLIP: EC (�71.000 euro)
FISS: EC (100.000 euro)
MLLTC: DfID (7�.000 euro)

Algemene context 
van het project
Het LiTAP programma werd ontwikkeld 
om factoren die de veeteelt belemmeren 
op een duurzame manier aan te pakken. 
Het doel van het project is de veehouders 
zelf in staat te stellen om hun dieren 
efficiënter te beheren en te verhandelen. 
De uitwerking en bevordering van een 
aangepast beleid en wetgeving moet dit 
proces ondersteunen. In �006 bereikte 
DZG deze doelstellingen door middel 
van vier projecten: het in juni �006 
afgelopen Southern Sudan Agriculture 
Revitalization Programme (SSARP), 
het Food Security and Livelihoods 
Improvement Program (FLIP) gefinancierd 
door de Europese Commissie (EC) en 
de Food Security Interventions (FISS). 
Dit project ondersteunde kwetsbare, van 
veeteelt afhankelijke gemeenschappen 
uit Zuid-Soedan. Ook het FISS werd 
gefinancierd door de Europese Commissie 
en het studiebeursprogramma van het 
Britse Department for International 
Development (DfID). LiTAP ontving 
in �006 aanzienlijke fondsen van het 
Common Humanitarian Fund (CHF) van 
de Verenigde Naties. Hiermee konden we 
de financieringstekorten in het programma 
opvangen.

Resultaten 2006
In �006 zorgde LiTAP voor doeltreffende 

LITAP
Ontwikkelingsprogramma voor veeteelt en landbouw

De koe

Voor de nomaden uit Zuid-Soedan is 
veeteelt de bron van alle leven. Hun 
koeien leveren melk, bloed en vlees, 
dat ze zelf kunnen verbruiken of 
kunnen ruilen tegen graangewassen. 
Runderen zijn ook van sociaal en 
cultureel belang. Ze maken deel uit 
van de bruidschat, ondersteunen de 
minder begoede familieleden, dragen 
bij tot sociale contacten en worden 
zelfs wel eens ingezet om twisten 
op te lossen. De nomaden leven op 
het tempo van hun kudde. Melk is 
de voornaamste bron van voedsel en 
enkel een gezonde veestapel laat de 
lokale bevolking toe te overleven.
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FINANCIEEL PLAN

Kort
In �006 bedroeg het geheel van de inkomsten van Dierenartsen 
Zonder Grenzen 7.204.427 €. In vergelijking met het rapport van 
�005 is dit is een lichte stijging van 2,4 %. 

De fondsenwerving via mailing leverde een netto-opbrengst van 
361.049 € op, tegenover 279.914 € in �005.  Het totale bedrag van 
de fondsenwerving, afkomstig van alle mogelijke bronnen, bedraagt 
515.578 €. Dit is een stijging van 20,9 % in vergelijking met het 
jaar �005. Daarbij moeten we wel vermelden dat we dit jaar een 
uitzonderlijke gift van 100.000 € hebben ontvangen.

Het algemene nettoresultaat van �006 staat met 91.476 € op 
positief.
 
Inleiding

Het financieel rapport is gelinkt aan de geconsolideerde rekeningen 
van de vzw  Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit voor het geheel 
van sociale activiteiten die plaatsvonden van 1 januari �006 tot �1 
december �006.

De jaarrekeningen van �006 zijn extern gecontroleerd door de 
Vereniging voor Bedrijfsrevisoren «DGST & C°».

Verdeling van de uitgaven per land

In �006 spendeerde DZG 57,5 % van haar uitgaven aan Zuid-
Soedan en Kenia (tegenover 64 % in �005.) 30,8 % (tegenover 
�4 % in �005) ging naar Franstalig Afrika. 4,0 % van de uitgaven 
werd besteed aan fondsenwerving en de overige 7,7 % aan de 
beheerskosten van de hoofdzetel.

Verdeling van de financiële bronnen

Het aantal financiële bronnen dat minstens 6 % van de totale 
inkomsten vertegenwoordigt, is van 7 in �005 naar 6 in �006 gegaan. 
Deze bronnen vertegenwoordigen samen 75,7 % van de inkomsten, 
tegenover 88 % in �005. 

Het deel privé-giften blijft ongeveer gelijk met �005 en 
vertegenwoordigt 11,1 % van het beschikbare  budget.

Evolutie van de fondsenwerving

De stijging van de inkomsten uit fondsenwerving ligt voornamelijk 
aan het feit dat DZG in �006 minder dan voorzien geïnvesteerd 
heeft in de rekrutering van nieuwe schenkers (wat meestal geld 
kost) en dat de giften via DZG een stijging van 5,6 % kennen.

In �006 bereikte DZG haar hoogste cijfer in jaren wat betreft 
fondsenwerving via DSC (mailing) en via DZG zelf, met respectievelijk 
645.798 € en 154.529 €.

De hoofdzetel van DZG

In �006 bedroegen de administratieve kosten 8,0 % van het geheel 
aan kosten van de organisatie, tegenover 8,1 % en �005. Zelfs al 
is die vermindering miniem, ze duidt wel op stabiliteit binnen de 
administratie bij DZG.

Het budget voor administratie (communicatie en fondsenwerving 
niet meegerekend) was door de Algemene Vergadering voor 
�006 vastgelegd op 439.521 €, en we hebben 435.403 € 
uitgegeven. Ook dit toont een beheersing van het budget voor 
het jaar �005 aan.

Evolutie van de omzet
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Uitgaven per land

Mali 1,7%
Mauritanië 1,8%

Comoren 1,9%
Fondsenwerving 

4,0%

Burkina Faso 3,2%

Rwanda 4,5%

België
7,7%

Kenia 7,6%
Niger 17,0%

Zuid-Soedan
50,2%

Verdeling van de financiële bronnen

Common Hum. Fund 6,4%

Privé-schenkingen
via DSC 9,0%

BSF 13,7%

USAID 14,9%

FAO 2,3%
Varia
2,0%

Oau-Ibar 3,1%

DGCD 16,3%

European 
Development Fund 4,9%

Europaid 
5,6%

ECHO 15,5%

Privé-giften via DZG 2,1%

Evolutie van de fondsenwerving

Giften via DZG Giften via DSC
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DZG wordt gesteund door :

EUROPESE COMMISSIE

Humanitaire hulp

DZG maarkt deel uit van 
het netwerk VSF Europa

VSF 
Europa

De evolutie van de loonkosten van de hoofdzetel blijft al voor 
het vijfde jaar op rij stabiel, dit sinds alle posten van de hoofdzetel 
ingevuld zijn.

Ook het rapport van de loonkosten / andere kosten van de hoofd-
zetel bevestigt de stabiliteit van de structuur van de hoofdzetel. Het 
bedrag blijft identiek aan dat van vorig jaar. In alle algemene kosten 
van de hoofdzetel nemen de lonen 61.5 % in �006, tegenover 62 % 
in �005.

Zoals ook vorige jaren het geval was, blijft de dekking van de 
administratieve kosten een heel belangrijk thema. Het is één van de 
doelstellingen uit het plan «horizon �015» van DZG. De stijging van 
deze dekkingskosten moet volgens de strategische doelstellingen 
100 % bedragen in �015 .
 
In �006 werden de administratieve kosten voor 60,3 % gedekt 
door administratieve inkomsten, tegenover 54,9 % in �005. Bijgevolg 
moesten minder eigen fondsen gebruikt worden om de kosten te 
dekken, wat DZG toeliet om meer te investeren in haar andere 
activiteiten.

Vernieuwingen in 2007

Door de audits die plaatsvonden in �006, en een interne ambitie 
om de kwaliteit van de resultaten te doen stijgen, werden volgende 
doelstellingen vastgelegd voor �007:
-  Er komt een nieuwe structuur van het controlepaneel om de 

algemene activiteiten van DZG op te volgen.
-  Vanaf 1 januari �007 maken we gebruik van Facoshare (Fair Cost 
Sharing System).

-  De realisatie en toepassing van een algemeen proces voor interne 
controle.

-  Iedereen binnen DZG moet een nieuwe budgetteringsmethodo-
logie toepassen.

-  Invoering van een boekhouding op afstand bij de veldkantoren

Actuele bedreigingen

Nood aan eigen fondsen

Vanaf �008 zal de nood aan eigen fondsen het grootst zijn. Reden 
hiervan is de stijging van de noden voor co-financiering van de pro-
jecten. DZG schat dat er momenteel zo’n 250.000 € te kort is voor 
eigen inbreng in de projecten in �008. Ook voor het uitvoerend 
comité is het de hoogste prioriteit om continuïteit in de activititeiten 
te garanderen. Het is van groot belang dat DZG alle mogelijke en 
noodzakelijke middelen inzet om het aantal financieringsbronnen te 
verhogen. Hoe?
-  Door een stijging van de fondsenwerving bij het grote publiek.
-  Door een stijging van de co-financieringen door publieke of privé-

bijdragen (bv . Rotary).
-  Als er meer diversiteit komt bij de donors en er meer financie-

ringsmogelijkheden bestaan, dan zal DZG niet enkel afhankelijk zijn 
van de huidige donors.

Logistiek probleem

Het logistieke systeem in Zuid-Soedan is niet adequaat en laat geen 
efficiënte opvolging en controle toe. Dit draagt een belangrijk risico 
voor DZG met zich mee, vermits de vergaarde sommen belangrijk 
zijn. Er moeten acties komen die ervoor te zorgen dat:
-  er een beheerssysteem voor een efficiënte logistieke stroom 

komt.
-  er software voor stockbeheer komt die gelinkt is aan de boekhou-

ding.
-  een proces voor interne controle opgestart wordt.

Financiering van regionale kantoren

De financiering van de regionale kantoren zorgt voor steeds meer 
problemen met de fondsenverstrekkers. DZG moet zich van haar 
creatieve kant laten zien en moet absoluut alle mogelijke opties 
nagaan om de kosten, die gelinkt zijn aan deze kantoren, te dekken.

Ideaal zou zijn als de regionale kantoren rechtstreeks door de 
projecten gefinancierd werden. De lokale verantwoordelijken zullen 
alles in het werk moeten stellen om hun budget in evenwicht te 
brengen.

DZG kan de regionale kantoren niet met eigen middelen financieren, 
omdat dit het aantal veldactiviteiten zou verminderen.

Conclusies

Het financiële volume van de gevoerde activiteiten in 2006: 
7.194.894 €.
Het nettoresultaat van 2006 : + 91.476 €.

Dekking van de administatieve kosten door de administratieve 
inkomsten
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COMOREN

●  Partnerships afsluiten in wederzijds 
respect en met gemeenschappelijke 
doelstellingen

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

●  De lokale actoren opleiden en 
verantwoordelijkheid geven en de 
partners actief in de veeteeltsector 
ondersteunen. 

●  Respect voor het milieu, de cultuur 
en de wetten van de landen waar 
we actie voeren, de mensenrechten, 
de voorouderlijke 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 waarden :
Respect, Transparantie, Duurzaamheid
●  DZG-Belgium respecteert altijd haar 

ethische code. 
●  Het beheer van DZG-Belgium is 

doorzichtig 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  
ontplooiingsmogelijkheden 

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

NGO erkend door de Belgische overheid, 
talrijke internationale organisaties en 
meerdere Afrikaanse overheden. 

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

●  DZG-Belgium maakt deel uit van het 
netwerk VSF-Europa

Dierenartsen werken mee aan de 
verbetering van de levensomstandigheden 
op onze planeet

Wij geloven dat :
●  Elke mens recht heeft op fatsoenlijke 

levensomstandigheden en dat 
internationale solidariteit belangrijk is

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

●  “Ontwikkeling”  betekent dat we de 
keuzemogelijkheden van de geholpen 
bevolkingen vermeerderen

Onze opdracht :
Het welzijn van kansarme bevolkingen 
in ontwikkelingslanden verbeteren door 
optimalisatie van de veeteelt.

Onze benadering :
Werken in partnerships, opleiden, 
verantwoordelijkheid opleggen, leren, 
sensibiliseren. Dit betekent:

De intentieverklaring van Dierenartsen Zonder Grenzen België
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