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kunnen gaan, spitste DZG zich in West-
Afrika toe op drie sub-sahellanden: Niger, 
Mali en Burkino Faso. Verder in dit rapport 
vindt u een uitgebreide beschrijving van al 
deze activiteiten. 

Duurzame strategieën uitwerken

DZG is zich bewust van de noodzaak om 
te strijden tegen de klimaatopwarming 
die wereldwijd oprukt. 2008 wordt 
voor ons dan ook een belangrijk jaar 
wat duurzame ontwikkeling betreft. 
Verschillende denkpistes zullen ons helpen 
een duurzame en ecologische strategie uit 
te werken. Want de veesector produceert 
inderdaad meer broeikasgassen dan de 
transportsector, geiten hebben de reputatie 
alles wat op hun weg komt te vernietigen, 
varkens en pluimvee voeden zich net 
zoals de mens met granen, en dit terwijl 
granen steeds vaker worden aangewend 
voor de productie van biobrandstoffen. 
Een beredeneerde en bewustere aanpak 
van de veeteelt is noodzakelijk. DZG kiest 
ervoor om zowel in het Noorden als het 
Zuiden de landbouw te stimuleren. Of 
beter gezegd: de lokale, familiale landbouw, 
met respect voor mens en milieu. 

Informeren en sensibileren

In een geglobaliseerde wereld heeft alles 
wat in het Noorden beslist wordt zijn 
weerslag op het Zuiden, en omgekeerd. 
DZG is een geschikte spreekbuis van 
de kwetsbare bevolkingsgroepen in het 
Zuiden die (over)leven dankzij de veeteelt. 

We zijn dan ook erg gelukkig dat we in 
2007 de vruchten konden plukken van 
vele jaren inspanningen. We konden 
eindelijk van start gaan met een ontwik-
kelingseducatieprogramma voor Belgische 
studenten landbouw en diergeneeskunde, 
veehouders en politici. We hebben ons 
ertoe verbonden de Belgische bevolking 
te informeren en te sensibiliseren door 
op te treden als woordvoerder van de 
kwetsbare volkingsgroepen in het Zuiden.
 
Kwaliteitsbenadering

Om al onze projecten en plannen in goede 
banen te leiden, is het noodzakelijk dat we 
ons goed organiseren. We kiezen voor 
een kwaliteitsbenadering die veel belang 
hecht aan het waarom van onze acties, 
de bestaansreden van onze vereniging. 
Tegelijkertijd besteden we veel aandacht 
aan de manier waarop we de dingen 
uitvoeren. Deze kwaliteitsbenadering laat 
DZG toe te groeien met duidelijke doelen 
en gemeenschappelijke waarden. De 
Waalse Gemeenschap beloonde ons voor 
deze manier van werken met de Waalse 
Kwaliteitsprijs. Deze erkenning geeft extra 
moed en motivatie aan het hele DZG-
team. In 2008 zullen we doorgaan, met 
onze partners, met u en met iedereen die 
ons wil vervoegen, om samen bij te dragen 
aan een betere wereld met respect voor 
Aarde, Mens en Dier. 

Madeleine Onclin
Directrice 

Hartelijk welkom bij dit jaarverslag 
van Dierenartsen Zonder Grenzen. 
Ik hoop dat ieder van u, die begaan 
is met de activiteiten van DZG, er 
nuttige informatie uit zal halen. 
Het is me elk jaar weer een waar 
genoegen om samen met u de 
balans van het voorbije jaar op te 
mogen maken.

In 2007 hebben twee elementen een 
belangrijke stempel gedrukt op onze 
organisatie: de start van ons Belgisch 
informerings- en sensibiliseringspro-
gramma en een officiële erkenning van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking  
voor onze professionele werking.

Efficiënte projectkeuze in Afrika

Uiteraard hebben we in 2007 ook veel 
verwezenlijkt met onze partners in het 
Zuiden. DZG was rechtstreeks betrokken 
bij de wederopbouw van Zuid-Soedan en 
heeft nauwe banden opgebouwd met de 
lokale overheden. Het hulpprogramma 
voor nomadische veehouders in Oost-
Afrika breidde zich uit over het hele 
zuiden van Soedan, het noorden van Kenia 
en het noordoosten van Oeganda. Dankzij 
het Belgisch Overlevingsfonds konden 
we steun bieden aan de kwetsbare 
bevolking uit Noord-Kivu (Congo), 
en in samenwerking met de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
Internationale Rotary Stichting konden we 
ons programma voor Rwanda uitbreiden. 
Om doeltreffend en efficiënt te werk te 
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probleem van de chronische armoede 
in ontwikkelingslanden. Daarom 
ondersteunen en stimuleren we lokale 
initiatieven in de landbouwsector, zodat 
de plaatselijke bevolking na verloop van 
tijd het lot opnieuw in eigen handen kan 
nemen.  We weigeren mee te werken aan 
projecten waarin de lokale gemeenschap 
uitgesloten wordt. 

➍  Lokale partners: duurzaam en 
toekomstgericht

DZG werkt voor elk project samen met 
een lokale partner, die reeds actief is in 
het gebied. De plaatselijke bevolking krijgt 
altijd de nodige verantwoordelijkheid 
zodat ze achteraf niet meer afhankelijk 
hoeft te zijn van westerse hulp. De lokale 
partner neemt het project over zodat 
DZG zich kan terugtrekken. DZG wil 
zichzelf uiteindelijk overbodig maken en 
streeft naar duurzame zelfontwikkeling. 
Eenmaal de ploeg weer vertrekt, staan de 
plaatselijke boeren er immers alleen voor. 
Dan moeten zij eigenhandig hun dieren 
kunnen vaccineren en beschermen tegen 
allerlei ziekten. 

➎  Vorming van 
diergezondheidswerkers en 
coördinatoren

DZG organiseert opleidingen waarin 
de lokale, eeuwenoude kennis 
wordt gekoppeld aan moderne 
wetenschappelijke technieken. Centraal 
staat dat de diergezondheidswerkers 
de de meest courante ziektebeelden 
en symptomen kunnen herkennen. De 
medewerkers zorgen voor een pakket 
basisgeneesmiddelen en garanderen 
een nauwgezette opvolging van de 
werkzaamheden op het terrein. Naast de 
basisopleiding ontwikkelen we ook een 
intensievere cursus diergeneeskunde, 
met het oog op de vorming van een 
permanent kader van coördinatoren. 
Deze mensen krijgen de taak om 
vaccinatoren en diergezondheidswerkers 
op te volgen en te ondersteunen. 

➏  Lokale economie

DZG introduceert van meet af 
aan een betalingssysteem. De 
diergezondheidswerkers krijgen een 
vergoeding voor hun geleverde prestaties. 
De veehouders betalen hen cash of, 
waar nodig in natura met plaatselijke 

gewassen of dierlijke producten. Na 
het vertrek van DZG kunnen zij hun 
taak verderzetten en het systeem 
operationeel houden. Op die manier 
wordt meteen ook een kleinschalige 
economische structuur opgestart. Het 
ondersteunen van lokale markten speelt 
ook een belangrijke rol. De veehouders 
worden beter geïnformeerd over de 
prijzen en marktdagen, en waar mogelijk 
worden er meer markten georganiseerd 
om ze zo dichter bij de mensen te 
brengen. 

➐  Melk

De ondersteuning van kleine 
melkveehouders is een belangrijke 
thematiek in het programma van Franstalig 
Afrika. Voor de veehouder en zijn familie 
is melk niet alleen een regelmatige 
bron van inkomsten, het zorgt ook 
voor kwalitatief hoogstaande voeding 
voor het gezin zelf. De verwerking van 
melk creëert heel wat werkgelegenheid, 
bv. voor vrouwengroepen. Door de 
mensen te informeren over zaakvoering 
en verbeterde verwerkingstechnieken, 
verhoogt de kwaliteit van de producten 
en is een beter inkomen gegarandeerd. 
Door de veehoudersverenigingen en 
andere organisaties te verstevigen, 
kunnen kansarme boeren hun rechten 
afdwingen en hun noden uitleggen.  

De dierenartsen van DZG zijn in 
de weer om de meest kwetsbare 
volkeren in de armste Afrikaanse 
streken te helpen. Deze mensen zijn 
voor hun overleven afhankelijk van 
hun dieren, maar diergeneeskunde 
is er dikwijls onbestaande. Hier 
knelt het schoentje: wanneer de 
kudde sterft, sterft ook het dorp. 
Juist daarom is diergeneeskundige 
hulp op het terrein een absolute 
noodzaak.

Sommige regio’s waarin we actief zijn, 
beslaan meerdere malen de oppervlakte 
van België. Daarom kiezen we voor een 
participatieve aanpak, waarbij de mensen 
zelf meewerken aan de ontwikkeling en 
de groei van de veeteeltsector in hun land. 
Naarmate een project vordert, worden 
steeds meer dierengezondheidswerkers 
opgeleid en ingeschakeld bij de uitbouw 
van een steeds groter netwerk. Zo krijgt 
de plaatselijke bevolking langzaam maar 
zeker meer verantwoordelijkheid bij de 
uitbouw van een gedecentraliseerde 
diergeneeskundige en adviserende dienst. 
Een project kan dus klein beginnen en 
groot eindigen.

➊  Evalueren van behoeften en 
problemen

Vooraleer we tot actie overgaan, 
evalueren we de behoeften en specifieke 
problemen van de lokale bevolking. 
Het is ondenkbaar om éénzelfde 
ontwikkelingsmodel toe te passen op 
verschillende gebieden die elk hun eigen 
verhaal hebben.

➋  Voedselvoorziening verzekeren

Als we de voornaamste ziektes bij het 
vee en de belangrijkste problemen in 
de lokale veeteeltsector geïdentificeerd 
hebben, zoeken we samen naar 
aangepaste oplossingen. Door zieke 
dieren te behandelen en de kudde te 
vaccineren, stellen we de gezondheid 
van de dieren en de kudde veilig. Via 
ontwikkeling en ondersteuning van lokale 
markten streven we een rechtvaardige 
handel na en verzekeren we het inkomen 
van de kleine veeboeren. 

➌  Lokale initiatieven stimuleren

We zoeken  preventieve en 
langetermijnoplossingen voor het 
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Niger wordt beschouwd als een van de armste landen ter wereld (het staat op 
de 177e plaats in de ontwikkelingsindex van de VN). Hoewel het land voor 
een groot deel bestaat uit woestijn, vormen landbouw en veeteelt 40% van 
het bruto nationaal product. Veeteelt neemt een belangrijke plaats in, maar 
heeft te kampen met het wisselvallige klimaat en in toenemende mate ook 
grondschaarste. Koeien, schapen, geiten en ezels maken het grootste deel 
van de veestapel uit. De veehouders produceren van oudsher melk. Sinds 
de zuivelindustrie in de hoofdstad zich ontwikkelde, is de melkproductie 
weliswaar toegenomen, maar niet voldoende om aan de vraag te voldoen. De 
recente stijging van de melkpoederprijs zou een gunstig effect kunnen hebben op de 
lokale veeteeltsector.

NIGEr

In het noorden van Dakoro vonden 
verschillende voorlichtingsactiviteiten 
plaats over graan- en veevoederbanken, 
en een aantal opslagplaatsen werden 
gerenoveerd. Over heel de regio 
Dakoro werden nieuwe technieken rond 
kuddebeheer verspreid. Het project 
besteedde hierbij, met het oog voor 
gender, veel aandacht aan de opleiding 
van vrouwen. Eind 2007 organiseerde 
DZG een grootschalige pluimveevaccin-
atiecampagne, waarbij meer dan 25.000 
dieren ingeënt werden tegen de ziekte 
van Newcastle. 

In samenwerking met ‘Télécoms Sans 
Frontières’ opende in Dakoro een 
centrum waar alle ngo’s, verenigingen, 
scholen, technische diensten en 
gemeenschappen gratis op internet 
kunnen. DZG heeft een deel van dit 
project al overgedragen aan de lokale 

partner Karkara, zodat die in fase twee 
zelf meer verantwoordelijkheid krijgt. 

Lokale partner 

Karkara: www.karkara.org  

Fondsenverstrekker 
en budget 2008

Fondsenverstrekker: 
Belgisch Overlevingsfonds (85%)
Budget: € 262.000

Activiteiten 2007

In het algemeen volgde het Proxel-project 
de aanbevelingen uit de evaluatie van eind 
2006 op. De werking van de Veterinaire 
Buurtdienst (Service Vétérinaire Privé de 
Proximité) werd voortgezet en bestendigd 
in de twee departementen waar het 
project loopt. Dankzij tussenkomst van 
het PROXIVET-net, steeg het aantal 
vaccinaties in de regio Dakoro. In het 
nieuwe werkingsgebied Abalak werkte 
het project het voorbije jaar aan een 
lokaal netwerk van dertig dierengezond-
heidswerkers. Deze dierenartsenassisten 
kregen een opleiding en een startpakket 
van DZG en verbonden zich aan de 
nieuwe veterinaire veldkliniek SAPROX. 
De kliniek ging dit jaar van start met haar 
activiteiten en voerde op het einde van 
het jaar een vaccinatiecampagne uit, tot 
grote tevredenheid van de veehouders.

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





6

NIGEr

-  een verbeterde bevoorrading met 
veevoeder, zodat de droogte minder 
gevolgen heeft voor de dieren.

Na afloop van het project waren volgende 
resultaten bereikt:

opzet van een particuliere veterinaire 
buurtdienst, bestaande uit een particuliere 
veearts, 30 veeartsassistenten en twee 
klinieken
Hiermee kon men voor het eerst in veel 
jaren verschillende vaccinatiecampagnes 
in het gebied uitvoeren. 54.000 dieren 
werden ingeënt.

versterking van de veehouderscapaciteiten 
op vlak van dierengezondheid, voeding en 
vereningingsleven
Doordat de bevolking zich bewust is 
geworden van het belang van deze 
twee aspecten voor hun activiteiten, 
konden de acties op het gebied van 
diergezondheid en veevoederbanken 
worden geconsolideerd.

de opzet van vijf veevoerderbanken met 
een continue voorraad van dertig ton
Dankzij deze voedselbanken was 
de veestapel in het gebied tijdens de 
overbruggingsperiodes in 2006 en 2007 
verzekerd van voedsel. De basisvoorraad 
van de voedselbanken is voor 98% 
teruggewonnen, waardoor de activiteiten 
kunnen worden voortgezet.

Lokale partners

Karkara : www.karkara.org 
Tadress: www.tadressniger.org

Fondsenverstrekkers 
en budget 2007

Office For Disaster Assistance (OFDA) 
van USAID (100%)
Budget: 557.062 USD voor twee jaar 
(2006-2007)

Activiteiten 2007

Agadez ligt in het noorden van Niger. De 
bevolking leeft er voornamelijk van de 
veeteelt, een sector die een grote sociaal-
economische rol speelt. Het gebied ligt 
erg geïsoleerd en werd ernstig getroffen 
tijdens de droogte van 2005, waarbij het 
vee massaal stierf. De algemene doelstelling 
van het project is een verbetering van de 
levensomstandigheden van de bevolking 
van Tadress die werd getroffen door 
de droogte in 2004-2005. Dit door de 
gezondheid en de voeding van hun dieren 
te verbeteren.

DZG werkte vooral aan:

-  de oprichting van een gezondheidszorg 
voor het vee, in samenwerking met de 
veehouders en particuliere veterinaire 
diensten

-  de versterking van de technische en 
organisatorische capaciteiten van de 
veehouders

Project voor voedselzekerheid en veeteeltoptimalisatie in Tadress (SESAC)

282%; in de hele zone rond Niamey (150 
sites) steeg het met 130%.   

Hygiëne en bewaring van de melk 
Het project leidde tot belangrijke 
positieve veranderingen in het gedrag 
van de melkproducenten, -inzamelaars 
en –verwerkingsbedr i j f jes . 1000 
melksteekproeven ondergingen een  
fysisch-chemische en microbiologische 
analyse in het laboratorium van 
het project, en toonden een enorme 
kwaliteitsverbetering van de in omloop 
gebrachte melk aan. Concreet betekent 
dit een grote daling van het volume 
geweigerde melk in de zuivelfabrieken en 
bij de melkinzamelaars die door het project 
begeleid worden. Vrouwengroepringen 
kunnen nu zelf eenvoudige tests rond 
melkkwaliteit uitvoeren waardoor het 
aantal liters verwerkte melk verhoogt. De 
hoeveelheid melk die door de vrouwen 
verhandeld wordt, is ondertussen bijna 
vervijfvoudigd. Van 1 tot 10 liter per dag en 
per vrouw aan het begin van het project 
tot 5 tot 45 liter melk per vrouw en per 
dag in eind 2007.   

Commercialisering van de melk 
Om het commercieel melkcircuit meer 
operationeel te maken, ondersteunde 
het project 15 groeperingen van 
melkproducenten en 4 groeperingen van 
melkinzamelaars. Ze kregen een vorming 
in bedrijfsbeheer en ontvingen een 
juridische erkenning. Het project zorgde 
voor vervoersmiddelen (paarden, kamelen, 
fietsen), voorzag de melkproducten, 
- inzamelaars en –verwerkingsbedrijfjes 
van hygiënekits en diergeneeskundige 
basiskits. Dankzij deze acties gaat er nu 
veel minder melk verloren. Het aantal 
liter geproduceerde melk is gestegen en 
de melk kan veel sneller geleverd worden 
aan de melkverwerkingsbedrijfjes en 
zuivelfabrieken.   

Lokale partner 

Karkara: www.karkara.org 

Fondsenverstrekker 
en budget 2007
 
Fondsenverstrekker: DGOS (80 %) 
Budget: 103.365 €

Activiteiten 2007  

Na een moeilijke lancering in 2005 en 
een reeks aanpassingen in 2006, werd 
2007 een jaar van volle actie. Het project 
Gezonde Melk voor Niger beschikte over 
voldoende personeel en er waren genoeg 
materiële hulpmiddelen beschikbaar om 
aan de noden te voldoen. DZG kon 
alle achterstand inhalen en overtrof in 
sommige gevallen zelfs de verwachtingen, 
zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak.  

Gezondheid van de kudde  
Het project richtte een functioneel 
overlegorgaan op dat alle actoren van 
de melksector (overheidsdiensten, 
veehouder sveren ig ingen , loka le 
verantwoordelijken) samenbracht. Door 
de goede synergie tussen al deze leden, 
verdrievoudigde het actieterrein. DZG 
heeft nu sensibiliseringsacties lopen op 
45 plaatsen, in plaats van de voorziene 
15, waardoor 6000 melkproducenten 
bereikt worden. 826 veehouders kregen 
een opleiding in basisdierengezondheid. 
Op plaatsen waar DZG rechtstreeks 
tussenkomt, steeg het vaccinatiecijfer met 

Gezonde melk voor Niger (LSN)
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Burkina Faso is een ingesloten Sahelland met een oppervlakte van 270.000 
km². Hel klimaat kent een lang droogteseizoen met weinig neerslag.  Door de 
halfdorre bodemgesteldheid is slechts 24% van de Sahel geschikt voor land- 
of bosbouw en leent het gebied zich voornamelijk tot veeteeltactiviteiten. 
Voor een groot deel van de ongeletterde bevolking (74,25 %) is veeteelt 
de belangrijkste voedselbron, maar de subsector van de veeteelt slaagt er 
maar moeilijk in om haar mogelijkheden te optimaliseren. Droogte komt 
veelvuldig voor en leidt vaak tot honger. 

BUrKINA FASo

Vooral op vlak van dierlijke gezondheid, 
heeft de steun van het project aan de 
lokale diergezondheidsnetwerken geleid 
tot een aanzienlijke verhoging van het 
aantal vaccinaties (van 16% naar 35% 
van de veestapel).

Het project mocht in de loop van het 
jaar verschillende missies ontvangen: een 
tweede opvolgingsmissie, het bezoek 
van directrice Madeleine Onclin, een 
vormingsmissie van de personeelsafdeling 
en een bezoek van het Franse Instituut 
voor Veeteelt. Dit jaar verwelkomden 
we ook onze nieuwe projectleider, van 
wie de rekrutering een hele tijd in beslag 
heeft genomen.

In het algemeen heeft het project 
tijdens dit tweede jaar een belangrijke 
vooruitgang geboekt. De activiteiten in 
het veld werden aanzienlijk verhoogd 
en dit was vooral mogelijk dankzij de 
bijdrage van de lokale medewerkers. 

Hun dynamisme heeft aanzienlijk 
bijgedragen tot de positieve impact van 
het project bij de doelgroep. 
Op het einde van het derde jaar zal een 
tussentijdse evaluatiemissie plaatsvinden.

Lokale partner

A2N: nodde@fasonet.bf

Fondsenverstrekkers 
en budget 2007

Fondsenverstrekkers: 
Belgisch Overlevingsfonds (85 %), het 
Waalse gewest (6%)
Budget : € 1.277.518

Activiteiten in 2007

In 2007 (jaar 2) zag het Zepesa-
project de tussenkomst van DZG in 
de interventiezone gevoelig stijgen.  De 
groep animatoren werd zelfs van drie 
naar vijf mensen uitgebreid.  Voor het 
luik “duurzame ontwikkeling van het 
genetisch potentieel van de rundersoort 
zeboe Peul” werd een extra assistent 
aangenomen.  Dit luik kwam vooral 
van de grond in de loop van het 
tweede jaar, toen de selectiecriteria 
voor de dieren opgenomen werden 
in het programma. Dit programma 
wordt momenteel uitgevoerd met 28 
veehouders-selecteerders, die samen 
een kudde van ongeveer 300 runderen 
beheren. Tijdens een bijeenkomst rond 
de opvolging van deze activiteiten 
konden de partners, waaronder la 
Direction de l’Amélioration Génétique 
(DAG), de vorderingen inzake genetische 
verbetering zelf vaststellen

Project ter ontwikkeling van de Peul-zeboe in de Sahel (ZEPESA)
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De Rwandese economie is hoofdzakelijk gebaseerd op de landbouw, die voorziet in 
het levensonderhoud van bijna 90 % van de bevolking. Als gevolg van een dalende 
vruchtbaarheid van de grond, brengt de landbouw steeds minder op,  wat veel 
druk legt op de voedselzekerheid. Twee belangrijke factoren van de dalende 
vruchtbaarheid zijn een forse afname van het braakland en een daling van de 
veeteeltactiviteiten, met een tekort aan mest als gevolg. Het is essentieel om de 
integratie tussen landbouw en veeteelt te bevorderen en dit door lokale boeren en 
veehouders op te leiden. Deze begeleiding kan enkel gebeuren door goed opgeleide 
vakmensen. Daarom heeft DZG besloten om de praktische dierenartsenopleiding in 
Rwanda te ondersteunen via de School voor Landbouw- en Diergeneeskunde in Kabutare. 

rwANdA

project een audiovisuele eenheid in 
de school op. Om de opleiding van de 
dierenartsenassistenten uit de andere 
regio’s van het land te ondersteunen, 
stelde het project via het Ministerie van 
Onderwijs meer dan 400 elektronische 
en papieren syllabi op en verspreidde 
ze in twaalf andere landbouw- en 
diergeneeskundige scholen van 
Rwanda.

De verbeterde opleiding en omkadering 
van de leerlingen werd voortgezet 
door middel van praktijklessen in 
het laboratorium en op het terrein. 
Een tiental dierenar tsenassistenten 
werd aangesteld. Hierdoor ging de 
gezondheid van het vee van de kleine 
landbouwers en veetelers uit de heuvels 
er aanzienlijk op vooruit en verbeterde 
de efficiëntie van de stageplaatsen voor 
de leerlingen.

Om de autonomie van de 
school te verhogen, werd de 
melkproductiecapaciteit van de 
kudde van de didactische boerderij 
opgevoerd, door middel van voedzame 
en gediversifieerde voeding. Het project 
richtte een kleine melkschool op om 
kwalitatieve melk te kunnen verdelen 
en eenvoudige melkverwerkingstech-
nieken aan te leren.

Lokale partner

EAVK : eavkbutare@yahoo.fr

Fondsenvertrekkers 
en budget 2007

Fondsenverstrekker : DGOS (85%)
Budget: 101.000 €

Activiteiten 2007

De landbouw- en diergeneeskundige 
school van Kabutare was vroeger niet 
enkel een modelschool voor Rwanda, 
maar ook voor Burundi en Oost-
Congo. Door de oorlog moesten 
de leerkrachten vluchten en werd 
het didactisch materiaal geplunderd. 
Hierdoor daalde het opleidingsniveau 
sterk. DZG ondersteunt de school sinds 
2001, opdat de praktische opleiding 
van de studenten zou verbeteren.

In de loop van 2007 versterkte het project 
de opleidingscapaciteiten, door nieuwe 
technische boeken ter beschikking 
te stellen. In samenwerking met het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde 
(ITG) en via het netwerk van oud-
leerlingen van het Diergeneeskundige 
Departement (RIPROSAT) richtte het 

Steun aan de School voor landbouw- en diergeneeskunde in Kabutare (EAVK)
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Volgens de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties is Mali het 
vijfde armste land ter wereld. Door het droge klimaat kan het droge seizoen 
tot acht maanden duren en is de jaarlijkse neerslag erg laag. Armoede treft 
vooral de vrouwen en de plattelandsbevolking en de voedselzekerheid 
hangt er voor het grootste deel af van de veeteelt. Desondanks krijgt de 
veeteeltsector maar weinig steun van de overheid.  Mali kon standhouden 
tijdens de recente agro-klimatologische crisissen, maar de prijsexplosie van 
ingevoerde producten en de katoencrisis zullen voor de meest kwetsbaren 
onder de bevolking zware gevolgen hebben. 

MALI

economische activiteit in een klein dorp. 
De veehouders kunnen hun melk aan een 
goede prijs verkopen en hun vrouwen 
moeten niet meer dagelijks lange afstanden 
afleggen om slechts enkele liters melk te 
verkopen. In Oualia, in het gebied Kayes, 
ondersteunt het project, in het kader van 
de algemene privatisering van de dierlijke 
gezondheidsdiensten, de installatie van een 
privé-dierenarts. De dierenarts kreeg een 
koelinstallatie, een motorfiets en veterinaire 
producten, waarmee hij zijn activiteiten kan 
uitvoeren. In Koulikoro helpt het project 
vier privé-dierenartsen bij de ontwikkeling 

van hun activiteiten. Dankzij hen kon 
het project meer dan 5000 veehouders 
overtuigen van het belang van vaccinaties 
voor schapen en pluimvee. 

Lokale partner

ICD: icd@afribonemali.net

Fondsenverstrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker: DGOS (85%)
Budget: € 105.000

Activiteiten 2007

Hoewel Mali een zeer grote veestapel 
heeft, moet het land melk invoeren.  Toch 
zouden lokale initiatieven de hoeveelheid 
lokaal geproduceerde melk kunnen 
opvoeren. Het project van DZG in Mali 
ondersteunt de ontwikkeling van een mini-
zuivelbedrijf in Koumantou, in de regio 
Sikasso. In 2007 verwerkte de zuivelfabriek 
50. 000 liter melk (tegenover 17.000 liter 
enkele jaren geleden) en werd ze ook 
rendabel. De melkerij verschaft vast werk 
aan vijf mensen en leidde tot verhoogde 

Ondersteuning van de lokale partners via de melkketen en de dierlijke gezondheid
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Ondanks het einde van de burgeroorlog blijft de voedselzekerheid in Zuid-Soedan 
een groot probleem. De situatie verergert zelfs omdat door de aanhoudende 
problemen in Darfur de aandacht voor de problemen in Zuid-Soedan 
afneemt. Dit maakt het erg moeilijk om noodhulpprojecten op te zetten 
in het gebied. 80 % van de bevolking in Zuid-Soedan is (in meerdere of 
mindere mate) afhankelijk van de veeteelt, maar desondanks knipte men 
in 2007 toch in de fondsen, met grote gevolgen voor alle organisaties die 
werken rond veeteelt. Via haar projecten speelde DZG een belangrijke rol in 
de ondersteuning van de veeteeltsector en blijft een cruciale speler op vlak van 
diergeneeskundige voorzieningen op het Zuid-Soedanese platteland.

SoEdAN

doelgroep drie keer zoveel schapen 
en geiten heeft kunnen verhandelen, 
is een goede indicator voor het 
succes van dit programma. Dit wijst 
op een aanzienlijke verbetering in het 
kuddebeheer en de voedselzekerheid. 

Om dit programma op een nog 
efficiëntere manier uitvoeren, zette 
DZG haar logistieke basis in Lokichogio 
stop en verlegde haar uitvalsbasis naar 
Juba in Soedan. 

Lokale  Partner

Dit project heeft geen Soedanese 
partners. De uitvoerende partners zijn 
DZG Duitsland en DZG Zwitserland.

Fondsenvertsrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker : ECHO
Budget: € 800.000

Dit programma werd opgezet ter 
aanvulling van het programma EVSP 
(zie p. 12) en het leverde dan ook 
gelijkaardige diensten in verschillende 
geografische regio’s. Dankzij het CBAHP 
werd DZG op de hoogte gebracht van 
67 uitbraken van veeziekten. 

DZG kreeg al deze epidemies onder 
controle door 474.995 onbesmette 
dieren uit de omliggende gebieden 
te vaccineren en 155.016 besmette 
dieren te behandelen. Het feit dat de 

Gedecentraliseerde dierengezondheidsdienst (CBAHP)





Projet d’appui à la Sécurisation Sa-
nitaire et Alimentaire du Cheptel 
dans la zone du Tadress (SESAC)

Activités de 2007
La zone d’Agadez est située au Nord du 
pays et est à vocation pastorale. L’éle-
vage y joue donc un rôle socio-écono-
mique très important.  La zone est très 
enclavée et a été durement touchée par 
la sécheresse de 2005 avec des morta-
lités massives du bétail. L’objectif global 
du projet est d’améliorer les conditions 
de vie des populations du Tadress affec-
tées par la sécheresse 2004-2005, en 
améliorant la santé et l’alimentation des 
animaux dans la zone du projet

Trois résultats principaux étaient atten-
dus :
Les bases d’un service de santé animale 
de proximité sont mises sur pieds avec 
la participation des éleveurs et des 
services vétérinaires privés
Les capacités techniques et organisa-
tionnelles des éleveurs sont renforcées
Le circuit d’approvisionnement en 

aliment bétail est renforcé dans la zone 
et contribue à prévenir les effets de la 
sécheresse sur les animaux 

Au terme du projet, les résultats obte-
nus sont :

La mise en place d’un service vétéri-
naire privé de proximité constitué d’un 
vétérinaire privé, de 30 auxiliaires vété-
rinaires et de deux dépôts relais.
Ces services ont permis la réalisation, 
pour la première fois depuis plusieurs 
années de plusieurs campagnes de vac-
cination dans la zone avec la vaccination 
effective de 54.000 têtes de bétail

Le renforcement des capacités des 
éleveurs en matière de santé animale, 
d’alimentation et de vie associative. 
Ces renforcements ont en outre per-
mis de viabiliser les actions mises en 
œuvre en matière de santé animale et 
de banques aliments bétail à travers la 
prise de conscience de la population de 
l’importance de ces deux thématiques 
pour leurs activités.

La mise en place de 5 banques ali-
ments bétail dans la zone avec un fond 
de roulement équivalent à 30 tonnes 
d’aliments.
Ces banques ont permis d’assurer l’ali-
mentation du cheptel de la zone durant 
les périodes de soudure 2006 et 2007. 
Les fonds de roulement de différentes 
banques ont été recouverts à raison de 
98% et permettront la poursuite des 
activités.

Partenaire local
Karkara :  HYPErLINK «http://www.
karkara.org» www.karkara.org 
Tadress: 

Bailleur de fonds et budget 2007
Bailleur de fonds: l’office For disaster 
Assistance (oFdA) de l’USAId (100%)
Budget: 557.062 USd sur deux ans 
(2006-2007)

NIGER
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SoEdAN

een capaciteitsverhoging van de die-
rengezondheidsdiensten en een beter 
beheer van het kleinvee. Er werden 
630 dierengezondheidswerkers en 22 
stockpersonen opgeleid. Daarnaast 
kregen 363 vrouwen een opleiding 
rond het beheer van kleinvee. Het 
derde luik van het EVSP leverde 
rechtstreekse diergeneeskundige 
onder steuning: 398.297 dieren 
werden gevaccineerd en 253.580 
dieren behandeld. 444 gezinnen die 
na het einde van de burgeroorlog 
terugkeerden naar hun oorspronkelijke 
woonplaats, kregen extra dieren om 

zo in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 

Lokale partner

VETWORKS Sudan
Andere partners: DZG Duitsland, DZG 
Zwitserland, ADRA

Fondsenverstrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker : USAID
Budget: 1.208.316 USD

Activiteiten 2007 

Het EVSP programma hielp de 
veehouders uit verschillende gebieden 
om zelf in hun levensonderhoud te 
voorzien. In een eerste luik besteedde 
het programma aandacht aan een beter 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
(water, grasland) in de dorpen. Er 
werden verbetere controleprogramma’s 
voor dierziekten opgestart en de lokale 
bevolking werd beter voorbereid op 
noodsituaties, zowel die van nationale 
als lokale aard.  Het tweede luik van 
het programma concentreerde zich op 

Noodhulpprogramma voor  diergeneeskundige ondersteuning (EVSP)

mag verklaren. Het dossier werd goed 
ontvangen en we verwachten een 
‘runderpest-vrij’ verklaring in mei 2008, 
op de Algemene Vergadering van de 
World Organisation for Animal Health 
(OIE) in Parijs. 

Het LESP ondersteunt informatie-
uitwisseling op vlak van veeteelt tussen 
de tien deelstaten van Zuid-Soedan. 
Men ging van start met de ontwikke-
ling van een database rond dierlijke 
gezondheid en er vond een onderzoek 
plaats rond een epidemiologisch bewa-
kingssysteem.  Tijdelijke consulenten 
voerden studies uit om aanbevelin-
gen te formuleren ter verbetering 
van diergeneeskundige diagnoses in 
Zuid-Soedan en de socio-economi-

sche impact van dierziekten beter te 
kunnen begrijpen. 

Lokale partner

Ministerie voor Landbouw en Visserij 
van Zuid-Soedan
Regering van Zuid-Soedan

Fondsenverstrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker : 
Europese Commissie

Budget: 3.550.000 €

Activiteiten 2007

Het LESP is een deel-project met loop-
tijd van vier jaar, dat parallel loopt met 
een gelijkaardig project in het noorden 
van Soedan. Dit project beoogt de 
volledige uitroeiing van de runderpest 
in Soedan en de oprichting van een 
efficiënt en duurzaam surveillancesys-
teem voor dierziekten. Daarnaast helpt 
het project de Soedanese regering bij 
het opstellen van richtlijnen m.b.t. de 
controle van belangrijke dierziekten. 
LESP startte in januari 2007 en heeft  
als voornaamste doel een uitgebreid 
serologisch veldonderzoek rond run-
derpest af te ronden en de voorberei-
ding van het dossier waarmee Soedan 
zichzelf officieel vrij van runderpest 

Project voor de epidemiologische contronle van het vee (LESP)
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De regio Turkana bevindt zich in het noordwesten van Kenia. Ze wordt 
bevolkt door de gelijknamige Turkana, nomaden die afhankelijk zijn van 
de veeteelt. Het gebiedt heeft erg te lijden onder lange droogteperiodes 
en veeteeltconflicten. De voortdurende voedselonzekerheid treft het 
merendeel van de 500.000 mensen die afhankelijk zijn van de veeteelt. 
Grensoverschrijdende dierenziektes en een tekort aan water remmen 
de productiviteit van het vee af. Door het gebrek aan infrastructuren en 
economische perspectieven vind je maar weinig sociale dienstverleners 
en vee-experten in het gebied, wat de oprichting van dierengezondheids-
diensten bijna onmogelijk maakt. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om handel 
te drijven en er is een tekort aan commerciële vaardigheden bij de bevolking. Dit 
belemmert hen voordeel te halen uit opportuniteiten die zich aandienen. Ook de inbreng 
en de integratie van vrouwen in de lokale ontwikkeling zijn pover.

KENIA

In samenwerking met de FAO (Voedsel- 
en landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties) kon het project 1,5  miljoen 
stuks kleinvee vaccineren tegen de pest 
bij kleine herkauwers en gaf zo hoop 
aan 12.900 gezinnen. Het project leidde 
28 dierenartsen op die de symptomen 
van pest bij kleine herkauwers (die 
heerst in 8 aangrenzende gebieden van 
Turkana) kunnen herkennen. Dankzij 
de inspanningen van 56 opgeleide 
dierengezondheidswerkers daalde ook 
het aantal andere dierenziektes. De 
inspanningen van 14 vredescommissies 
in Loima, zorgden voor een daling van 20 
% van het aantal veeteeltconflicten. Tot 
slot werden, in samenwerking met ILRI 
(International Livestock Research Institute), 

aangepaste methoden ontwikkeld om 
ongeletterde veehouders bij te scholen 
rond dierziekten en veehouderij. 

Lokale partner

(TUPADO) Organisatie voor de 
ontwikkeling van de veehouders in 
Turkana 

Fondsenverstrekkers 
en budget 2007

Fondsenverstrekker: 
Belgisch Overlevingsfonds, private 
fondsen, DFID 
Budget : 360.296 €

Activiteiten in 2007

Het waterprobleem werd dankzij 
het project gedeeltelijk opgelost met 
de bouw van 9 nieuwe waterpunten. 
300 herdersfamilies uit de gebieden 
van Kerio en Turkwel kunnen hiervan 
gebruik maken. Vormingen in 10 
veldscholen leidden bij 350 gezinnen 
tot een betere productiviteit van het 
vee.  204 vrouwen kregen een opleiding 
voor diversificatie in levensonderhoud, 
en zagen zo hun gezinsinkomen stijgen.
Dat inkomen verhoogde nog eens extra 
na de oprichting van een veemarkt in 
Kalemnyang. 
Gedurende twee jaar leidde het project 
7 jonge mannen op in dierengezondheid.  

Ontwikkelingsprogramma voor de veeteelt in Turkana II (TLDP II)
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Met maar liefst 11,25 miljoen dieren overheerst de veeteelt op het platteland 
van Mauritanië. De veeteelt vertegenwoordigt 80% van de landbouwproductie 
en bedraagt 15,2 % van het BNP. Toch blijven de veeteeltactiviteiten door 
de zwakke basisstructuur eerder beperkt. Het inkomen van de veehouders 
in het riviergebied ligt voor een groot stuk onder de armoedegrens. 
Binnen de veeteeltsector neemt de melknijverheid een belangrijke 
plaats in. Ze biedt veel groeimogelijkheden - vooral in het riviergebied 
-  gezien de grote binnenlandse vraag en de uitbreiding van de industriële 
melknijverheid.

MAUrITANIË

-  De kosten voor de veeteelt verlagen 
en de voedselvoorziening verzekeren. 

-  De productie van de dieren 
optimaliseren door het verhogen 
van de technische kennis van de 
veehouders en de melkverwerkers. 

-  De samenwerking met de lokale partner 
APLT uitbouwen, en haar positie naar 
de overheid toe versterken. 

De uiteindelijke resultaten 
van het project zijn: 

-  De oprichting van een veterinair 
gezondheidscentrum (in het kader van 
de activiteiten van de lokale partner) en 
de bouw van drie vaccinatieparken.  

-  De oprichting van een fonds voor 
de aankoop van veevoeder, met als 
doel de kudde voldoende te kunnen 
voederen in het droge seizoen. 

-  Verschillende technische opleidingen 
rond hygiëne in de zuivelsector, dierlijke 

gezondheid, voeding en kuddebeheer. 
-  De versterking van de lokale partner 

d.m.v. opleidingen op zowel technisch 
als administratief vlak. 

Lokale partner

APLT : Appui aux Producteurs Laitiers 
Transhumants
apltnouakchott@yahoo.fr

Fondsenverstrekker 
en budget

Fondsenverstrekkers: DGOS (80 %)
Budget 2007: € 183.295
Totaal budget (4 jaar): € 413.544

Activiteiten en resultaten tijdens 
de vier jaren van het project

Het algemene doel van het project was 
de armoede op het platteland te doen 
dalen door de inkomens van de bevolking 
te doen stijgen. Specifieke doelen waren 
de verbetering van de melkproductie bij 
de veehouders in de gebieden Trarza 
en Brakna en de versterking van de 
technische en operationele capaciteiten 
van de lokale partner, APLT. 

De activiteiten gingen van start via de 
lokale melksector. Om de productiviteit 
van de veehouders te verhogen en een 
geïntegreerde melkketen te stimuleren, 
legde DZG zich toe op vier belangrijke 
interventiegebieden: 

-  De gezondheid van de dieren 
verzekeren door uitbouw van de 
nodige infrastructuren.

Capaciteitsversterking van de veehouders van Trarza en Brakna
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De eilandengroep Comoren bevindt zich in de Indische Oceaan, tussen de 
Afrikaanse oostkust en het eiland Madagascar. De archipel omvat drie eilanden: 
Grand Comore, Anjouan en Mohéli. Er is een grote vraag naar gronden en de 
bezettingsgraad van de gronden ligt met 80 % dan ook heel hoog. Landbouw 
en veeteelt vertegenwoordigen de belangrijkste economische activiteiten, 
zowel voor het BNP als voor het beschikbare agrarische potentieel. 

CoMorEN

opleidingsactiviteiten voor de veehouders 
(hygiënische en medicinale voorzorgen, 
veevoeder, melkhygiëne,…) en de 
genetische verbetering (kunstmatige 
in semina t ie ) , verdubbe lde  de 
melkproductie van de koeien in het 
gebied Niumakélé bijna (1350 liter per 
koe per jaar tegenover 720 liter in 2002).

Op Grande Comore werden de 
pluimveehoudsters gesteund. Er vond 
een jaarlijkse vaccinatiecampagne plaats 
waarbij 10.000 lokale kippen ingeënt 
werden. Dit ging gepaard met verbeterde 
pluimveetechnieken, zoals de bouw van 558 
kippenrennen en betere beschikbaarheid 
van gemengd kippenvoeder.  Op 
Mohéli voerde men elf fokbokken van 
het Boer ras in vanuit Duitsland om 
de geitenteelt te bevorderen. Vroeger 
liepen de geiten een beetje overal rond 
onder toezicht van de kinderen, maar nu 

groeperen de geitenhouders zich. Negen 
geitenboerderijen werden gebouwd en 
ingericht.  

Ook de versterking van de lokale 
partner was een prioriteit.  Na ons 
vertrek wordt de institutionele steun 
door twee organisaties verleend : ACTIV 
blijft werkzaam op Grande Comore en 
Mohéli, en de ACDE neemt de rol over 
op Anjouan.

Lokale partners

ACTIV : activ@comorestelecom.km 
ACDE : ong.acde_anj@yahoo.fr 

Fondsenverstrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker: DGOS (85%)
Budget: € 102.000

Activiteiten en resultaten 
van de afgelopen 5 jaren

Het project beoogde op de drie eilanden 
het autonoom functioneren van het 
diergezondheidsnetwerk, dat tijdens 
het eerste PADEC-programma (1997-
2001) werd opgezet. Er werden twee 
nieuwe veterinaire klinieken geopend. 
Momenteel werken er zeven technische 
veeartsen in vijf klinieken, verdeeld over 
de drie eilanden. Zij worden over het 
hele gebied bijgestaan door 47 lokale 
dierengezondheidshelpers uit de dorpen.

Het project streefde ook naar een hogere 
dierlijke productie onder meer door 
middel van verbeterde veeteeltmethodes. 
Hiervoor werd elke regio aangezet zijn 
specialiteiten maximaal te exploiteren. 
Op Anjouan legde PADEC II zich toe op 
de melkketen. Dankzij de verschillende 

Programma ter ondersteuning van de veeteeltontwikkeling op de Comoren II (PADEC II)
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Ondanks de vooruitgang die Oegandese regering van Yoweri Musevini de voorbije 
20 jaar boekte rond armoedebestrijding, leeft 35% van de Oegandese bevolking 
(op een totaal van 24 miljoen inwoners) nog steeds onder de armoedegrens. 
De meeste armen leven in het noorden, het oosten en het noordoosten 
van het land, een gebied getekend door langdurige gewapende conflicten, 
rebellieën en veediefstal. Momenteel houdt de regering vredesbesprekingen 
met het Lord’s Resistance Army (LRA) in het noorden en loopt er een 
ontwapeningsprogramma in de Karamoja regio. Eens de vrede in dit deel van 
het land zal weergekeerd zijn, zullen de lokale gemeenschappen opnieuw voordeel 
kunnen halen uit ontwikkelingshulp.
De economie van Oeganda is afhankelijk van de landbouw, die ongeveer voor 60% bijdraagt aan 
het BNP en werk verschaft aan 90% van de bevolking. Hoewel het land afhankelijk is van de 
landbouw, is de subsector veeteelt onderontwikkeld. Veelvuldige epidemieën bij de veestapel en het 
tekort aan veemarkten remmen deze ontwikkeling af. Het tekort aan veterinaire diensten heeft een 
grote invloed op het overleven en het welzijn van de veehoudersgemeenschappen.

oEGANdA

hiervan was zicht te krijgen op  de 
specifieke  vulgarisatienoden van de 
rondtrekkende veehouders. Met de 
nodige ondersteuning kon de adviseur 
de drie zones uit het gebied Karamoja 
bezoeken, zijnde:  Moroto, Nakapiripirit 
en Kotido. Ze ontmoette er verschillende 
veehoudersgroeperingen en praatte er 
met lokale leiders.

Er werden twee workshops 
georganiseerd voor de leiders van het 
district, de ngo’s, de woordvoerders van 
de veehouders en de gemeenschappen, 
waarin de verschillende standpunten 
verzameld werden. Het doel van deze 
workshops was een trainingprogramma 
uit te werken en de behaalde resultaten 
op het terrein te vergelijken en te 
evalueren.

Tijdens een schrijfworkshop kon 
een groep inwoners uit het gebied 
de ingezamelde informatie aanvullen, 
wat daarna verwerkt werd in het 
opleidingsprogramma.  Met al deze 
gegevens werd een leerplan ontworpen, 
dat in 2008 verspreid zal worden onder 
alle betrokken partijen.
 
Lokale partner

Madefo
madefo_org@hotmail.com

Fondsenverstrekker 
en budget 2007

Fondsenverstrekker: FAO (100%)
Budget: 89.991 USD

Activiteiten in 2007

De FAO (Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties) startte een project op om de 
expertise rond de Farmer Field School uit 
te breiden naar gebieden met een hoog 
veeteeltpotentieel. De werkmethodes  
werden aangepast aan gebieden met 
magere landbouwopbrengsten waar 
nauwelijks veterinaire diensten aanwezig 
zijn.

Vo o r  d e  u i t w e r k i n g  v a n  h e t 
opleidingsprogramma, stelde DZG een 
adviseur aan om informatie in te winnen 
van zowel de lokale autoriteiten als 
van de veehoudersgemeenschappen 
in het Karamoja gebied. Doel 

Pastoralist Field School Project
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oEGANdA

het beheer van graanbanken en het 
ontwikkelen van handelscapaciteiten. 
De omgeschoolde soldaten werden 
met een microkrediet instel l ing 
in Moroto in contact gebracht om 
het mogelijk te maken hun nieuwe 
vaardigheden in de praktijk toe te 
passen.  

Het project organiseerde verder 
gemeenschapsdialogen om de status van 
het lokale dierengezondheidsnetwerk 
te evalueren. Er werden 24 
d i e r e n g e z o n d h e i d s w e r k e r s 
geïdentificeerd die in het verleden 
waren opgeleid maar die door een 
gebrek aan bijscholing en materiaal 
hun diensten niet aan de gemeenschap 
konden aanbieden. In 2008 voorziet 
het project bijscholingscursussen en de 

opleiding van 15 extra  dierengezond-
heidswerkers.

Lokale partner

Matheniko Development Forum 
(MADEFO): madefo_org@hotmail.
com

Fondsenverstrekker en budget 2007

Fondsenverstrekker : 
Europese Commissie (90%), 
Provincie Vlaams-Brabant (5%), 
private giften (5%). 
Budget : € 450.000

Activiteiten 2007

In 2007 startte DZG een project 
in  Oeganda op. Di t  pro ject 
ondersteunt de constructie van 
waterinfrastructuren, werkt rond 
bodembehoud en draagt bij aan een 
gezondere veestapel. Via deze acties 
wordt meer inkomenszekerheid en 
een versterking van de lokale partners 
in het Moroto district beoogd. Het 
project startte de dialoog op tussen de 
lokale autoriteiten en de veehouders-
gemeenschappen. Hierdoor kon DZG 
het belang van het project toelichten, 
pr ior iteiten voorop stellen, een 
taakverdeling bepalen en samen met alle 
betrokkenen een actieplan uitwerken. 
In 2007 werden twee bijeenkomsten 
met lokale leiders georganiseerd, 
waarbij de noden op vlak van 
dierengezondheid, waterwinning, 
hande l  en  con f l i c tbemidde l ing 
besproken werden. 
 
Volgend op deze bijeenkomsten werden 
20 waterbronnen geïdentificeerd en 
volgde er per locatie een beoordeling 
van renovatie dan wel reconstructie 
in drie sub-regios van het Matheniko 
district. Drie waterpunten in Loitothigira, 
Kothiroi en Loodo werden gerenoveerd 
om de bevolking en vee, die te lijden 
hadden onder het gebrek aan drinkbaar 
water, van water te voorzien. 125 
mensen, waaronder 50 ex-soldaten 
en 5 vrouwengroeperingen, werden 
door het projectteam opgeleid rond 

Project ter verbetering van de levensstandaard in Karamoja
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De jarenlange oorlog in Congo leidde tot heel wat armoede en instabiliteit bij de 
bevolking. Het gemiddelde jaarinkomen van de inwoners uit de provincie Noord-
Kivu bedraagt maar 57 USD. Tussen de 32 % en 75 % van de bevolking 
lijdt honger. 35 % van de families heeft geen geld om de dokterskosten 
te betalen en 32 % van de inwoners is ongeletterd. De oorlogen en 
plunderingen hebben niet enkel tot een drastische vermindering van de 
veestapel geleid, hele bevolkingsgroepen moesten op de vlucht slaan. 
Bovendien hebben deze conflicten andere schadelijke gevolgen voor de veeteelt: 
vermindering van weilanden, verspreiding van ziektes, gedemotiveerde veehouders, 
voedselonzekerheid, verlies van sterke dierenrassen… 

dEMoCrATISCHE rEPUBLIEK CoNGo

Selectie van de kwetsbare gezinnen
Verschillende selectiecriteria bepalen 
welke gezinnen hiervoor in aanmerking 
komen: de staat van huisvesting, het aantal 
maaltijden dat een gezin dagelijks kan eten, 
de scholingsgraad van de kinderen… 

oprichting van lokale 
veterinaire netwerken
Er worden lokale veeteeltnetwerken 
opgericht voor de kleine agro-veehouders. 
Deze netwerken worden opgebouwd 
rond privé-dierenartsen en afgevaardigde 
boeren die door de gemeenschap geko-
zen zijn. 

vorming van veehouders
De veehouders krijgen een theoretische 
en praktische opleiding. Die moet hen 
informeren en bewustmaken over de 
verzorging van hun dieren wat op termijn 
tot een hogere productie zal leiden.

Bevordering van de veehandel
Er komen betere voorwaarden voor de 
vermarkting van het kleinvee en er wor-
den acties georganiseerd om de han-
del te bevorderen. Dit zorgt voor extra 
inkomsten.

Uitbreiding van de 
diergeneeskundige activiteiten
Omdat de boeren door de verbeterde 
veeteelt meer inkomsten krijgen, kunnen 
ze meer diergeneeskundige hulp inroe-
pen en medicijnen kopen. Dit voorkomt 
nieuwe ziekte-epidemieën. 

Logistieke ondersteuning
De medewerkers van het project krijgen 
voldoende logistieke steun om een opti-
male werking van het project te garande-
ren. Ook de partners krijgen institutionele 
ondersteuning. De werking wordt regel-
matig opgevolgd en geëvalueerd.

Lokale partner

Het netwerk Wima: wima1996@yahoo.fr

Fondsenverstrekker en budget 2007

Fondsenverstrekker: 
Belgisch Overlevingsfonds (85 %), private 
fondsen
Budget: 2.358.062 € (voor de eerste fase 
van 4 jaar)

In juni ging DZG van start met het vee-
teeltproject LUVUPEL. Het doel van dit 
project is de voedselzekerheid en het 
inkomen van de kwetsbare gezinnen uit 
de gebieden Lubéro en Béni te verhogen. 
Dit gebeurt door de productie van het 
kleinvee, zoals geiten, konijnen, cavia’s en 
pluimvee te verbeteren. De dieren kun-
nen gemakkelijk en met weinig middelen 
gekweekt worden en zorgen op regelma-
tige basis voor extra voedsel en inkoms-
ten. Toch worden de mogelijkheden van 
deze dieren onvoldoende benut. DZG 
zet een diergeneeskundig netwerk op en 
de boeren zullen opleidingen krijgen over 
hoe ze hun dieren beter kunnen verzor-
gen. DZG verwacht dat 18.800 gezinnen 
(zo’n 113.000 mensen) geholpen zullen 
aan het einde van de pilootfase van vier 
jaar. De netto-inkomsten van veehouders 
zouden met 80% tot 160% moeten stij-
gen. Het hele project zal in totaal 10 jaar 
duren. Tijdens de eerste 4 jaar (de piloot-
fase) gebeuren alle grote activiteiten, zoals 
de oprichting van een veterinair netwerk 
en de opleiding van lokale veehouders.

De pilootfase (2007-2011) 
omvat verschillende acties:

Project ter verbetering van de kleinveeproductie in Lubéro en Béni (LUVUPEL)
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Analfabetisme is een ernstige 
handicap voor veehouders. 

Het belemmert hun toegang tot 
technische informatie, ze kunnen zich 
moeilijker organiseren in coöperatieven 
en zijn minder weerbaar bij de verkoop 
van hun producten. Daarnaast moeten 
ze ook kunnen lezen en schrijven om 
graan- en voederbanken te beheren 
of veeteeltfiches in te vullen. Het 
alfabetiseringsprogramma van DZG 

richt zich naar personen die beslissingen 
kunnen nemen in het productieproces 
en bij beheerskwesties. Vaak zijn dat 
veeartsassistenten of personen actief 
in vrouwengroepen en beheercomités 
van voedsel- en veevoederbanken. 

Dit project geeft veehoudersorganisaties 
de kans veel zelfstandiger te werken. We 
streven ernaar om met het prijzengeld 
maar liefst 13.000 veehoudersfamilies 
te bereiken.

De Fonds 8 September prijs van de 
Koning Boudewijn Stichting beloont 
tweejaarlijks een initiatief dat zich 
uitzonderlijk verdienstelijk maakt 
op het gebied van alfabetisering in 
ontwikkelingslanden. 

Dit jaar ging deze prestigieuze prijs van 
25.000 euro naar DZG, meer bepaald 
naar ons alfabetiseringsprogramma voor 
veeboeren in Niger, dat deel uitmaakt 
van  het veeteeltproject PROXEL. 

ANdErE rEALISATIES IN 2007

DZG IN DE PRIJZEN

DZG wint prijs Fonds 8 September voor alfabetiseringsproject in Niger

vooral gemeengoed was in grote privé-
bedrijven, vinden we ze steeds vaker 
terug in andere sectoren, zoals openbare 
diensten en sociaal werk. DZG hecht 
heel veel belang aan kwaliteit. Dat is ook 
nodig als we tegemoet willen komen 
aan de steeds strengere eisen van onze 
fondsenverstrekkers, als we de steeds 
zwaardere en complexere administratieve 
procedures willen systematiseren en 
vereenvoudigen. 

DZG werkt volgens het model 
van de Europese Stichting voor 
Kwaliteitsbeheer 

We besteden veel aandacht aan 
de ontwikkeling van leidinggevende 
capaciteiten, die op hun beurt weer 
voortvloeien uit een duidelijke visie en 
missie. Daarnaast werken we eenvoudige 
maar efficiënte werkprocédés uit en 
ontwikkelen partnerschappen tussen 
Noord en Zuid. Op die manier nemen 
we onze verantwoordelijkheid op naar 
de samenleving toe, met respect voor 
onze ethische code en waarden.  DZG 
investeert veel in de ontwikkeling en 
betrokkenheid van het personeel. We 
zorgen dat we voortdurend bijleren en 
die kennis ook delen met de anderen.

Eind november won DZG de Waalse 
Kwaliteitsprijs in de categorie «Sociale 
Organisatie». Deze tweejaarlijkse prijs 
beloont organisaties die kwaliteit nas-
treven in hun dagelijkse werking. 
De prijs werd uitgereikt door de Waal-
se minister-president Rudy Demotte.

Kwaliteitsprijs stimuleert bedrijven 
om efficiënter te werken.

Kwaliteit is een idee of een manier van 
denken, die een organisatie structuren, 
methodes en hulpmiddelen aanreikt om 
doeltreffender te werk te gaan. Hoewel 
de term «kwaliteitsbeheer» vroeger 

DZG wint Waalse Kwaliteitprijs
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Bedert van DZG werd voor 2008 verkozen 
als ondervoorzitster van het platform.

Studiedag rond duurzame toekomst 
van veeteelt in de tropen.
In november nam DZG deel aan een 
studiedag van Be-troplive, met als thema 
“Duurzame toekomst van veeteelt in de 
tropen”. De veeteelt- en landbouwsector 
ondergaan momenteel diepgaande 
veranderingen, door de verhoogde 
bevolkingsdruk, de verstedelijking en 
verhoogde vraag naar dierlijke producten. 
Terwijl de veeteeltproductie en -consumptie 
in het Noorden stagneren, nemen die 

in het Zuiden beetje bij beetje toe. De 
veeteeltsector moet inspelen op deze 
groeiende vraag en rekening houden met de 
gekende problemen zoals bodemdegradatie, 
opwarming van het klimaat, concurrentie 
met biobrandstoffen, problemen rond 
landgebruik... Veeteeltactiviteiten hebben 
een belangrijke impact op de ecologische 
voetafdruk, water- en luchtverontreiniging 
en de productie van broeikasgassen. De 
sector moet, ondanks het feit dat veeteelt 
een belangrijke bijdrage levert aan de 
voedselzekerheid, toch afrekenen met 
een eerder weigerachtige houding van de 
regeringen.

Be-troplive is een informeel, open platform 
voor instellingen en personen die werken 
rond dierlijke gezondheid en productie in de 
tropen. Het doel ervan is een multidisciplinair 
netwerk te creëren waarin men informatie 
kan uitwisselen en waarin samenwerkingen 
gestimuleerd worden. Be-troplive wil de 
Belgische expertise valoriseren en op die 
manier de doeltreffendheid verhogen van 
activiteiten op vlak van dierlijke gezondheid 
en productie. Op dit moment heeft het 
platform meer dan 100 leden, onder 
wie afgevaardigden van universiteiten, 
studenten, ngo’s, gespecialiseerde instituten 
en onafhankelijke deskundigen. Dr. Els 

VARIA

Be-troplive: Platform voor Belgische expertise inzake tropische veeteelt 

kamelen. Er volgde een interessante uitleg 
over de rol van deze dieren in het dagelijks 
leven van veel Afrikaanse volkeren. De 
wandeling eindigde in het Dogon-dorp, 
waar Jan Leyers en dierenarts Francis 
Vercammen, bekend van het tv-programma 
“Het leven zoals het is: Planckendael” het 
tegen elkaar opnamen in een melkproeverij 
en een wedstrijd kamelen vaccineren. 
Zanger-presentator Jan Leyers is peter van 
het Turkana-project in Kenia. Hij bezocht 
enkele jaren geleden het project en deelt 
zijn ervaringen graag met de pers. 

Op wereldmelkdag zelf werd in hetzelfde 
Dogon dorp een animatie gedaan door 
onze vrijwilligers. Twaalf groepen scholieren 
genoten van het interactief toneeltje 

rond het leven van de afrikaanse boer, en 
proefden van de melk. 

Zomeranimatie: kinderen maken 
DZG-bladwijzers

Tijdens de zomermaanden organiseert 
het dierenpark Planckendael steeds 
knutselateliers voor de kinderen. In 2007 
stond een deel van de animatie in het 
teken van DZG. De kinderen kregen een 
bladwijzer in de vorm Afrika waarop een 
koe en koeienvlekken getekend stonden. 
De kinderen mochten deze bladwijzers 
inkleuren en mee naar huis nemen. Tijdens 
het knutselen, legden de gidsen hen uit 
waarom vee belangrijk is in Afrika en wat 
DZG doet om de dieren te genezen.

DZG en het dierenpark Planckendael 
hebben in de loop der jaren een mooie 
samenwerking opgebouwd. DZG heeft 
al jaren een hutje in het Afrikaans dorp 
van het park, waarin de bezoekers onder 
andere een film van ons werk in Soedan 
kunnen bekijken.

Persconferentie met Jan Leyers op 
Wereldmelkdag

Op Wereldmelkdag (1 juni 2007) 
organiseerde DZG een persconferentie 
in Planckendael. Samen met DZG-peter 
Jan Leyers kregen de journalisten een 
rondleiding langs de Afrikaanse nutsdieren 
van het dierenpark, zoals de Watussi-
runderen, de cavia’s, de geiten en de 

Fijne samenwerking tussen DZG en Planckendael
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In 2007 bedroeg het geheel van inkomsten van Dierenartsen 
Zonder Grenzen 6.946.242 €.

Het totaal van de fondsenwerving, afkomstig van alle mogelijke 
bronnen, bedroeg 435.212,30 €. Dat is 15.6 % minder tegen-
over 2006.  De fondswerving via mailing leverde  345.437 € op, 
tegen-over 361.049 € in 2006. 

Het algemene resultaat van 2007 toont een negatief saldo van 
18.830 €.

 

Het financieel rapport is gelinkt aan de geconsolideerde reke-
ningen van de vzw Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit voor het 
geheel van sociale activiteiten die plaatsvonden van 1 januari 
2007 tot 31 december 2007. De jaarrekeningen van 2007 zijn 
extern gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren DGST & C°

Verdeling van de uitgaven per land  

Evolutie van de nettoresultaten
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Uitgaven per land

Mali 2,1%
Mauritanie 2,8%

Comoren 2,1%

Fondsenwervin 
5,3%

Burkina Faso 4,7%

rwanda 4,7%

België
8,6%

Kenia 8,4%

Niger 16,1%
Zuid-Soedan

43,5%

In 2007 spendeerde DZG 52 % van haar uitgaven aan Oost-
Afrika en 35 % aan West- en centraal Afrika.

Verdeling van de financiële bronnen

Het aantal financieringsbronnen, wiens aandeel minstens 6 % van 
de totale inkomsten vertegenwoordigen, blijft met 6 gelijk aan 
2006. Deze externe financiering  vertegenwoordigt samen 82 % 
van de inkomsten, tegenover 76% in 2006. Dit betekent een 
lichte daling van onze eigen financiële inbreng.

Evolutie van de fondsenwerving

Het aantal privé-giften aan DZG daalde, omdat we in 2007 
geen grote eenmalige gift ontvingen, wat in 2006 wel het 
geval was.  We ontvingen ook geen legaten, hoewel we dit in 
het budget hadden voorzien (DZG budgetteerde voor 2007 
130.000 € aan legaten).  Het aantal giften steeg wel door extra 
fondsenwervingsacties. DZG won ook de Alfabetiseringsprijs van 
het Fonds 8 september van de Koning Boudewijnstichting, goed 
voor 25.000 €.

Anderzijds stegen de giften via DSC-mailings met 11 %. Dit komt 
door de extra sensibiliseringsactie die we organiseerden en 
waarmee we de verhoogde uitgaven als gevolg van onze nieuwe 
aanwervingen in 2007 compenseerden.

Maar zelfs al steeg de bruto-omzet van de fondsenwervingsacties 
lichtjes, de netto-winst daalde van 515.578,25 € in 2006 naar 
435.212,30 € in 2007.

Evolutie van de omzet van dZG
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verdeling van de financiële bronnen

Privé giften
via dSC 10,2%

USAId 12,8%

FAo 2,8%
Allerlei
2,5%

dGoS 16,4%

European 
development 

Fund 4,6%

Europaid 14,1%

ECHo 13,6%

Privé giften via vSF 1,3%

BoF 15,0%

FINANCIEEL rAPPorT

Geografische verdeling van de uitgaven

Kosten van 
de hoofdzetel

Fondsenwerving

West-Afrika 
+ Comoren 
+ Grote Meren

Oost-Afrika
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Vernieuwingen in 2007 

Als gevolg van verschillende audits en onze inspanningen op vlak 
van interne controle en kwaliteitsbewaring, voerde DZG in 2007 
volgende vernieuwingen door. 

-  Een nieuwe tabel die de raad van bestuur in staat stelt de lopen-
de activiteiten en uitgaven te controleren en op te volgen. 

-  Ingebruikname van een nieuwe procedure voor een beter 
beheer van gedeelde kosten « Facoshare » (Fair Cost Sharing 
System)

-  Het opzetten van een kader ter harmonisering van interne 
controle op de hoofdzetel en in de veldkantoren

-  Een nieuw budgetteringsinstrument voor de hoofdzetel en de 
regionale kantoren, dat ook gebruikt wordt voor het budget 
van het driejarenprogramma van DGOS.

-  Deelname aan de workshop ‘financiën door NGO’s van buite-
naf. Deze dienstverlening brengt enerzijds fondsen op, terwijl 
het DZG ook in staat stelt zich tegenover andere NGO’s te 
positioneren. 

Gevaren voor 2008

-  Zoals in het rapport van 2006, blijkt ook nu weer dat we onze 
inkomstenbronnen moeten verhogen willen we onze projecten 
kunnen medefinancieren.  Ook al is het globaal budget van 
2008 in evenwicht, toch is de wijze waarop we onze activiteiten 
financieren niet altijd even optimaal.  De aanwerving van een 
verantwoordelijke voor fondsenwerving zal positieve resultaten 
moeten opleveren, wil DZG geen gevaar lopen.  

Evolutie van de loonkosten 
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verhouding van de kosten op de hoofdzetel

Andere kosten Lookosten

De hoofdzetel van DZG

Het voorziene budget van 2007 voor de kosten van de hoofdze-
tel (Administratie, Fondsenwerving en Communicatie) bedroeg 
981.632 €, en we spendeerden 969.006 €.  De organisatiekosten 
stegen lichtjes in 2007, van 541.802 € in 2006 naar 569.366 €. 
Anderzijds daalden de werkingskosten op het terrein (consor-
tiums niet meegerekend) lichtjes, van 6.828.203 € in 2006 naar 
6.593.927 € in 2007. Het percentage aan administratieve kosten 
steeg van 7,9 % in 2006 naar 8.6 % in 2007.  De stijging van de 
werkingskosten op de hoofdzetel is een gevolg van de aanwer-
ving van een voltijdse boekhouder, vanaf september 2007. Ook 
de kosten van de evaluatiemissies in het kader van de afluiting 
van het vijfjarenplan van DGOS speelden hierbij mee. 

De kostenstructuur van de hoofdzetel is als volgt verdeeld : 65 % 
loonkosten, 35 % voor diensten en goederen.

Het goede beheer van de administratieve kosten blijft een 
belangrijk doel voor DZG. We streven ernaar om tegen 2015 
100 % van de administratieve kosten te dekken door de admi-
nistratieve kosten van de projecten. In 2007 was 54,5% van de 
administratieve kosten op die manier gedekt tegen 60,3% in 
2006. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de 
goedkeuring van enkele belangrijke projecten aan het begin van 
het jaar vertraging opliep. 

dekking van de administratieve kosten 
door de administratieve inkomsten
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dZG wordT GESTEUNd door

VSF 
Europa

dZG IS LId vAN

dE rEGIoNALE KANTorEN vAN dZG

Regionaal kantoor 
voor Oost-Afrika
(Kenia, Soedan, Oeganda)
PO Box 13986, 00800
3rd Floor, Titan Complex
Nairobi
Kenia
Tel: + 254 020 273 45 18
vsfb@vsfb.or.ke

Regionaal kantoor 
voor West-Afrika
(Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanië)
BP 12632
Niamey
Niger
Tel.: + 227 20 72 52 01
v.renault@vsf-belgium.org

EUROPEAN COMMISSION

Humanitarian Aid

Het is belangrijk dat DZG in zijn fondsenwerving investeert, 
opdat onze financiële reserves niet gebruikt moeten worden om 
mogelijke toekomstige verliezen te dekken.

-  Het logistiek beheer in Soedan blijft een probleem. DZG heeft 
een software pakket opgezet om dit beter te beheren. Dit 
programma was gratis ter beschikking gesteld en de medewer-
kers werden door de VN opgeleid in het gebruik hiervan. Dit 
zou de logistieke opvolging in Oost-Afrika aanzienlijk moeten 
verbeteren. We hopen hier eind 2008 merkbare resultaten van 
te hebben.

-  De financiering van de regionale kantoren:

  o  Voor Franstalig Afrika is de financiering voor de 3 volgende 
jaren bijna helemaal verzekerd, afgaande van de projecten 
die al goedgekeurd zijn door DGOS. Er is weinig gevaar 
dat we het kantoor met eigen middelen zullen moeten 
financieren.

  o  Voor Engelstalig Afrika is de financiering nog niet helemaal 
rond. Op 31/5/2008 bleek 200.000 € nog niet gedekt. 
Naarmate er bijkomende projecten worden goedgekeurd 
zal dit bedrag verminderen. Maar is dat niet het geval, 
dan moet DZG het met eigen fondsen bekostigen. Bij de 
financiering van onze regionale kantoren is nog een extra 

moeilijkheid opgetreden. Onze donors beschouwen ze 
steeds meer als uitbreidingen van de hoofdzetel in Brussel, 
m.a.w. als een administratieve kost die gedekt moeten 
worden door administratieve inkomsten.

We zullen dus een manier moeten uitwerken om onze admi-
nistratieve inkomsten de delen met de regionale kantoren. Dit 
zou tot een gezonde financiering van de hele structuur moeten 
leiden, en daardoor ook een juister beeld van de realiteit geven. 
De analyse wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en indien 
goedgekeurd worden toegepast vanaf de tweede helft van 
2008.

Conclusies

Het financiële volume van de gevoerde activiteiten in 2007 
bedraagt 6.946.242 €.

Het totale vermogen van DZG op 31/12/2007 bedraagt 
8.919.660 €, waarvan 5.413.956 € niet uitbetaalde verplichtingen 
van donoren. 2007 sluit af met nettoresultaat van - 18.830 €.

Olivier Kroemmer
Financieel Directeur


