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Voorwoord

Strategisch en financieel gezond de toekomst 
tegemoet

Een strategie voor de toekomst uitwerken, doe 
je met een heel team. Daarom reisden onze 
medewerkers uit Afrika en de afgevaardigden 
van onze verschillende lokale partners eind 
oktober af naar Brussel voor een grote 
strategische meeting. We bepaalden er een 
gezamenlijke missie en doelstelling: Tegen 
2015 wil Dierenartsen Zonder Grenzen het 
aantal mensen dat door onze projecten 
geholpen wordt, verdubbelen. We willen nog 
meer erkend worden voor onze expertise als 
partner in veeteeltpojecten in het Zuiden.
Het is een hele uitdaging, voor ons allemaal.  
Maar willen we financieel gezond blijven, 
vereisen al die ambities evenwel meer 
eigen fondsen. Daarom stelden we op het 
hoofdkantoor in Brussel een fondsenwerver 
aan. Ook het departement communicatie 
kreeg meer verantwoordelijkheden binnen 
fondsenwerving en mag daarom binnenkort 
een nieuwe halftijdse kracht verwelkomen.  
We gingen enkele nieuwe partnerschappen 
aan, onder andere met de provincie Oost-
Vlaanderen, het Ministerie van Landbouw 
van het Waalse Gewest en bedrijven zoals 
Eukanuba, Royan Canin en Grafé Lecocq.
Een opsteker voor ons allemaal was het geld 
dat ons project in Rwanda ontving van 10 
Belgische Rotary-clubs, de Internationale 
Rotary Foundation en de Rotary van het 
Rwandese Butare. Maar laat ons ook zeker 
niet onze trouwe (en nieuwe) private donors 
vergeten. Het is dankzij hen dat we al jaren 
kunnen doen waarvoor we onze organisatie 15 
jaar geleden oprichtten.
 

Grote veranderingen

Op vlak van Human Ressources was 
2008 een erg belangrijk overgangsjaar. 
Madeleine Onclin, tot vorig jaar directrice van 
Dierenartsen Zonder Grenzen en Els Bedert, 
onze allereerste coöperante in Afrika, verlieten 
de organisatie om hun carrière verder te 
zetten voor de Europese Commissie. Wij zijn 
ontzettend fier dat de expertise van twee van 
onze medewerkers gevaloriseerd wordt door 
de Europese Commissie. Ikzelf ging op 
1 september van start als nieuwe 
Executive Directeur. Ook dat is een 
belangrijke verandering voor de 
organisatie, niet in het minst voor 
mezelf! Elk vertrek brengt helaas 
een leegte met zich mee, maar 
elke nieuwe aankomst zorgt ook voor 
nieuwe ideëen, nieuwe opportuniteiten, 
nieuwe energie.
Ook buiten onze organisatie vonden er 
grote veranderingen plaats. Efficientie in 
ontwikkelingshulp wordt - terecht- meer en 
meer benadrukt, maar een te eenzijdige 
nadruk hierop zou wel eens ten nadele van 
de kwaliteit kunnen gaan. Daarnaast was 
er de economische crisis, die wereldwijd 
hard heeft toegeslagen. Hoewel de directe 
financiele impact op onze fondsenwerving tot 
hiertoe beperkt bleef, is de toekomst onzeker. 

Het is in deze woelige (economische) tijden dan 
ook meer dan ooit nodig om te blijven opkomen 
voor onze doelgroepen in het Zuiden. Want zij 
worden vaak als eerste getroffen worden door 
de wereldwijde veranderingen. De nefaste 
gevolgen van de klimaatverandering zijn 
inmiddels al zichtbaar op het terrein…
 

Samen voor een duurzame toekomst

De projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen 
hebben een onmiskenbare impact op het 
leven van honderdduizenden gezinnen in 
Afrika.  We gebruiken onze expertise om lokale 
organisaties te ondersteunen en gaan met 
hen partnerschappen aan die gebaseerd zijn 
op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. 
Dat is volgens ons de enige weg naar 
duurzame ontwikkeling en dat blijven we ook 
verkondigen.
Het is dankzij ieders persoonlijke inzet en 
expertise dat we onze projecten kunnen 
voeren. Iedereen speelt hierbij op zijn of haar 
manier een belangrijke rol. In de eerste plaats 
uiteraard al onze mensen en partners op het 
terrein, maar ook op de regionale bureaus 
in Niamey en Nairobi, het hoofdkantoor in 
Brussel, de leden van de Raad van Beheer en 
de Algemene Vergadering, onze vrijwilligers en 
sympatisanten.
 

Ik wens iedereen daarom persoonlijk te 
bedanken en wens jullie voor het volgende jaar 
hetzelfde engagement en arbeidsvreugde toe.
 
Johan De Ceuster
Directeur Dierenartsen Zonder Grenzen

Beste vrienden,
 
Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik hoog 
in de lucht weg te mijmeren in een klein 
vliegtuigje. Het voert me van Kampala naar 
Moroto, in Oost-Oeganda. Dit is mijn eerste 
reis als directeur naar onze projecten in Oost-
Afrika, een uitstekende gelegenheid om even 
stil te staan bij de vele dingen die Dierenartsen 
Zonder Grenzen in 2008 verwezenlijkt heeft.
 

Een wereld zonder runderpest

2008 zal de geschiedenis ingaan als het jaar 
waarin de runderpest in Zuid-Soedan, en 
hierdoor ook wereldwijd, werd uitgeroeid. In 
een land dat jarenlang getroffen werd door 
droogtes en conflicten, richtte de ziekte ware 
ravages aan voor de bevolking en haar dieren. 
Een grootschalige campagne om de laatste 
haarden van runderpest uit te roeien, kende 
na meer dan dertien jaar een succesvol einde. 
Het aandeel van Dierenartsen Zonder Grenzen 
binnen deze operatie, mag niet onderschat 
worden. Ons allereerste project werd namelijk 
opgericht binnen het programma Operation 
Lifeline Sudan, op vraag van Unicef. Onze 
medewerkers in Zuid-Soedan opereerden al die 
jaren in een uiterst hard klimaat, op de meest 
afgelegen plaatsen. Plekken met nauwelijks 
hulpmiddelen of technische mogelijkheden, 
een tekort aan opgeleide medewerkers en 
organisatorische structuren. Toch slaagden ze 
er ondanks alle moeilijkheden in om de missie 
“No more rinderpest” tot een succesvol einde 
te brengen.
In West-Afrika gingen we vorig jaar van start met 
een nieuw driejarenprogramma, in samenwerking 
met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(DGOS). Ons programma sluit volledig aan bij 
de (nieuwe) prioriteiten van de internationale 
ontwikkelingssamenwerking, die - net zoals 
onze organisatie - veel belang hecht aan 
voedselzekerheid. Met onze projecten in 
Mali, Niger en Burkina Faso willen we de 
veehoudersbevolking weerbaarder maken 
tegen droogtes en dierziektes. Door mee te 
helpen met de uitbouw van diergeneeskundige 
netwerken, een gezondere melkhandel en het 
beheer van veevoederbanken, geven we de 
Sahel-volkeren de kans om zelf een duurzame 
toekomst uit te bouwen. Leren we ze een 
antwoord bieden op voedseltekorten
Projecten zoals in het Congolese conflictgebied 
Noord-Kivu focusten zich dan weer meer 
op noodhulp en hadden als bijkomend doel 
humanitaire rampen te voorkomen. Onze 
aanpak in het land is meer gericht op de 
productie en handel van kleinvee. Op dieren die 
zich snel voortplanten en zo een regelmatige 
bron van voedsel en inkomsten betekenen voor 
de arme bevolking.  
In Kenia en Oeganda speelden we behalve 
een diergeneeskundige ook een belangrijke 
rol bij vredesonderhandelingen tussen 
rivaliserende stammen en bij de ontwikkeling 
van waterpunten. Want veeteelt betekent meer 
dan dieren vaccineren alleen. Enkel wanneer 
we alle aspecten doordacht aanpakken, heeft 
een project kans op slagen.
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Onze missie
• De doelgroep van Dierenartsen Zonder 

Grenzen bestaat uit mensen die voor hun 
overleven geheel of gedeeltelijk afhankelijk 
zijn van veeteelt.

• Dierenartsen Zonder Grenzen werkt met en 
voor mensen. Een duidelijke communicatie 
hierrond naar de buitenwereld is belangrijk.

• Dierenartsen Zonder Grenzen is actief in de 
gehele veeteeltsector. Die houdt meer in dan 
enkel diergeneeskunde.

• Dierenartsen Zonder Grenzen laat 
zich voornamelijk in met structurele 
ontwikkelingshulp, maar kan waar nodig 
degelijke noodhulp leveren.

 
Onze waarden
• Integriteit en eerlijkheid
• Respect
• Transparantie
• Expertise
• Efficiëntie
• Verantwoordelijke houding
• Autonoom maken
 
Ons grote doel voor 2015, onze BHAG
• Dierenartsen Zonder Grenzen en haar 

partners verbeteren de bestaansmiddelen 
van dubbel zoveel mensen als in 2008.

• Dierenartsen Zonder Grenzen is 
een dynamische organisatie die als 
referentiepartner erkend word bij steun aan 
veeteeltprojecten.

Presentaties
Alain Peeters, een extern expert, gaf 
enkele voordrachten rond een thema dat 
brandend actueel is, namelijk hoe we in onze 
projectwerking een ‘environmental strategy’ 
kunnen integreren. De week werd afgesloten met 
interne voorstellingen rond de ontwikkeling en 
het gebruik van boordtabellen, fondsenwerving, 
noordwerking en ontwikkelingseducatie. 

Conclusie
De deelnemers waren erg tevreden over het 
verloop en het resultaat van de workshops. De 
resultaten die eruit voortvloeiden zullen verder 
uitgewerkt worden en gelden als leidraad voor 
nieuwe concrete en operationele plannen.
We waren heel blij met de grote opkomst bij 
onze lokale partners en hun constructieve 
interventies tijdens de discussies en workshops. 
Het zijn tenslotte zij die de eigenheden van de 
streek en de bevolking het beste kennen, en 
die de projecten zullen verderzetten wanneer 
Dierenartsen Zonder Grenzen zich terug trekt.

Discussiëren met mensen uit verschillende 
landen en culturen, die ofwel het Engels ofwel 
het Frans als voertaal hanteren, het was niet 
altijd even eenvoudig. Dankzij de hulp van 
professionele tolken verliepen de gesprekken 
gelukkig dynamisch. Bij vragen over welke 
richting wij als organisatie willen uitgaan, 
leidden de verschillen in achtergrond evenwel 
tot pittige discussies.
Moeten we ons met Dierenartsen Zonder 
Grenzen vooral richten op de uitbreiding 
van onze activiteiten? Focussen we ons 
voornamelijk op diergeneeskunde of verruimen 
wij onze horizon nog meer naar aanverwante 
actieterreinen zoals landbouw, watervoorziening 
en commercialisering van dierlijke producten? 
Wat is onze visie over noodhulp?  En hoe willen 
we in de toekomst samenwerken met andere 
organisaties? Het waren slechts enkele vragen 
die tijdens de verschillende workshops naar 
voor kwamen.
Gelukkig kwamen we tot een consensus over 
de waarden en doelen. En dat was ook de 
bedoeling. Want pas als alle neuzen in dezelfde 
richting staan, kunnen we als organisatie 
efficiënt te werk gaan.  Na intens overleg en 
heel open discussies slaagden we erin onze 
missie, waarden en onze Big Hairy Audacious 
Goal, kortweg  BHAG, voor 2015 te bepalen. Dit 
was wat we overeen kwamen:

Concreet de toekomst tegemoet

Strategische workshop 2008

Een van de belangrijkste gebeurtenissen van 2008 was ongetwijfeld onze strategische workshop, een twee weken durend seminarie 
dat eind oktober plaatsvond in Brussel. Uit alle landen en projecten waar we actief zijn, zakten DZG-medewerkers en afgevaardigden 
van onze lokale partners naar Brussel af. Met het seminarie wilden we onze missie en waarden (her)formuleren, en bepalen welke 
concrete doelen we tegen 2015 verwezenlijkt willen zien.



Ontwikkelingseducatie bij Dierenartsen Zonder Grenzen: sensibilisering van de 
Belgische bevolking om de internationale solidariteit te steunen
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Dierenartsen Zonder Grenzen ging in 2007 van start met een sensibiliseringsproject om de Belgische bevolking bewust te maken over 
de relatie tussen het Noorden en het Zuiden. De activiteiten van het project zijn vooral gericht naar studenten en professionelen in 
de veeteelt- en landbouwsector. We willen deze doelgroepen sensibiliseren rond thema’s als voedselsoevereiniteit en kleinschalige 
boerenlandbouw.

naar de nomaden uit het Keniaanse Turkana-
gebied. Het doel van de missie was Lokorio terug 
te vinden, een Turkana-chef die haar in 2005 
op haar boederij bezocht had. Ginds, onder de  
verschroeiende zon, besefte ze dat de Turkana-
nomaden dezelfde job beoefenen als zij, maar 
dat hun levensomstandigheden honderden 
keren zwaarder zijn dan op haar boerderij in 
België. Fotograaf Roger Job, die mee was, 
organiseert in 2009 een fototentoonstelling over 
het eeuwenoude herdersvolk.
Een paar maanden later vertrokken Christiane 
Collinet (veehoudster uit La Roche) en Benoît 
Robert (kaasboer uit Trois Ponts) op inleefreis 
naar Mali, waar ze alle melkprojecten van 
Dierenartsen Zonder Grenzen bezochten. Terug 
in België organiseerden ze debatavonden om 
het belang van een goede zuivelketen in Afrika 
onder de aandacht te brengen. Het relaas 
van hun reis werd uitgezonden in het RTBF-
programma La Clefs des Champs en werd 
uitvoerig beschreven in het landbouwvakblad 
Le Sillon belge.
 
Manneken Pis plaste melk
Tijdens de Wereldmelkdag op 1 juni kwam 
Dierenartsen Zonder Grenzen in de aandacht 
met een wel erg speciale actie: Manneken Pis 
werd verkleed als Nigerese Peul-herder en 
plaste voor de gelegenheid de hele dag melk. 
Hiermee wilde Dierenartsen Zonder Grenzen 
een belangrijk signaal geven: dat als de lokale 
melknetwerken in Afrikaanse Sahel-landen beter 
ondersteund zouden worden, het Afrikaanse 
Manneken Pis melk zou kunnen drinken in 
plaats van het te verspillen in de fontein.
 
Ketnet Koeienactie maakte kinderen bewust 
van het belang van vee
Jongerenzender Ketnet stuurde wrapster 
Kristien Maes en de 12-jarige Jona naar 
Niger. Daar verbleven ze een week tussen de 
veehouders en de nomaden op het platteland. 

Ketnet draaide een tiental reportages over het 
dagelijks leven van de herders, over het belang 
van melk en over de werking van Dierenartsen 
Zonder Grenzen. Voor elke onderwerp dat 
in Afrika gedraaid werd, maakten Kristien en 
Jona een gelijkaardige reportage in België. Het 
verschil met Afrika bleek enorm. Een maand 
lang zond Ketnet de reportages uit tijdens het 
jeugdjournaal Karrewiet. De actie bereikte haar 
hoogtepunt met de Ketnet Koeiendag, een dag 
die helemaal in het teken stond van de koe. 
Zelfs toenmalig premier Yves Leterme kwam er 
praten over het belang van koeien voor arme 
boerenfamilies. Dierenartsen Zonder Grenzen 
mocht de prijs uitreiken aan de winnaar van de 
Miss Koe-verkiezing, een knutselwedstrijd voor 
scholen.
 
Het leven van de Peul in beeld gebracht door 
Le Jardin Extradordinaire (RTBF)
Het RTBF-programma le Jardin Extraordinaire 
bezocht ons project in Burkina Faso, voor de 
documentaire “Les Cornes de l’Abondance” . 
Die toonde de intense relatie tussen de Peul-
bevolking en haar dieren, hun relatie met de 
natuur en de moeilijkheden die ze ondervinden 
door de toenemende verwoestijning.  De Peul 
trekken al duizenden jaren rond met hun kuddes. 
Alleen was het gebied waarin ze vroeger 
rondtrokken nog groen en vruchtbaar. Door de 
oprukkende droogtes en verwoestijning moeten 
de veehouders vandaag meer dieren houden 
om dezelfde inkomsten te hebben. Dierenartsen 
Zonder Grenzen leert hen hoe ze met minder 
dieren toch dezelfde resultaten kunnen boeken 
en zorgt dat er diergeneeskundige hulp komt. 
De grote uitdaging van het project is dat de 
Peul herders kunnen blijven in het gebied 
waar ze altijd gewoond hebben en dat ze zich 
kunnen wapenen tegen de klimatologische 
veranderingen.

De wereld op zijn kop
We beseffen allemaal dat we niet alleen op 
deze aarde rondlopen. Dat niet iedereen een 
supermarkt achter de hoek heeft waar hij melk 
kan kopen, dat niet iedereen wekelijks een 
stuk vlees kan eten. Maar zijn we er ons in 
België wel van bewust dat onze comfortabele 
levensstijl bepaalde gevolgen heeft voor 
honderdduizenden families aan de andere kant 
van de wereld?  De verschillende crisissen (de 
voedsel-, klimaats,- financiële en economische 
crisis) die 2008 troffen, zijn er nochtans 
onmiskenbare aanwijzingen voor. Het is hoog 
tijd dat we alternatieven zoeken voor het 
kapitalistisch model, dat vandaag vooral de 
armsten op deze planeet benadeelt. Vandaag 
zijn er nog steeds 923 miljoen mensen die niet 
elke dag kunnen eten. 600 miljoen daarvan zijn 
boeren. Zij die ons voedsel produceren, blijken 
net die mensen die het meest getroffen worden 
door honger. Een paradox waar we ons absoluut 
niet mee kunnen vezoenen. Voedselprijzen zijn 
zo gebonden aan fluctuerende internationale 
koersen, dat ze geen stabiel inkomen 
garanderen voor de voedselproducenten.

Seminaries voor studenten landbouw en 
diergeneeskunde
Dankzij de steun van de Europese Unie, CGRI-
DRI, de Provincie Luxemburg en de stad Brussel 
konden we verschillende lezingen, workshops 
en cinedebatten voor studenten landbouw en 
diergeneeskunde organiseren. We ontwikkelden 
een interactieve website om Belgische en 
Rwandese studenten diergeneeskunde met 
elkaar in contact te brengen. Dit informatie- en 
discussieforum ontstond in samenwerking met 
onze Rwandese partner IMBARAGA en het 
Belgische boerensyndicaat FUGEA.
 
Inleefreizen naar Afrika
In september vergezelde Dierenartsen Zonder 
Grenzen melkveehoudster Janine Decheneux, 

Activiteiten in België

© Roger Job



Onze missie: Dieren genezen om mensenlevens te redden

Werking van een project

ondersteund om hun producten aan de man te 
brengen. In uitgestrekte gebieden worden meer 
veemarkten georganiseerd, om ze dichter bij 
de mensen te brengen. Dierenartsen Zonder 
Grenzen ijvert voor betere handelsvoorwaarden, 
zodat veehouders een rechtvaardiger prijs 
krijgen voor hun dieren.

Veevoederbanken, alfabetisering, ontwikkeling 
van waterpunten
Tijdens infosessies leren boeren hoe ze 
hun dieren beter kunnen verzorgen en welk 
voedsel ze moeten geven tijdens bepaalde 
productiefases. We werken samen met hen aan 
de bouw en het beheer van veevoederbanken, 
die de dieren van voedsel moeten voorzien in 
het droogseizoen. Sommige projecten voorzien 
ook alfabetiseringscursussen. Hierdoor kunnen 
de veehouders zich beter organiseren in 
coöperatieven en zijn ze weerbaarder bij de 
verkoop van hun producten. Waar nodig helpt 
Dierenartsen Zonder Grenzen bij de bepaling 
en ontwikkeling van waterpunten.

Aanmoediging van lokale en duurzame 
initiatieven
Dierenartsen Zonder Grenzen legt in 
alle projecten de nadruk op duurzame 
ontwikkelingssamenwerking. We ondersteunen 
en stimuleren bestaande lokale initiatieven in 
de landbouwsector en werken waar mogelijk 
met een bestaande lokale partner. We 

helpen met met de uitbouw van commerciële 
afzetmogelijkheden en ijveren voor betere 
handelsvoorwaarden. Het doel is dat de 
plaatselijke bevolking na verloop van tijd haar 
lot weer in eigen handen kan nemen en niet 
meer afhankelijk hoeft te zijn van buitenlandse 
hulp. Dan kan Dierenartsen Zonder Grenzen 
zich terugtrekken en het project overlaten aan 
de lokale partner.

3 doelgroepen in 8 Afrikaanse landen
Dierenartsen Zonder Grenzen mikt in het 
bijzonder op drie bevolkingsgroepen die een 
duidelijke band hebben met de veehouderij: de 
nomadische veehouders, de gesettelde kleine 
boeren met een beetje vee en de veehouders 
die in de stad of de stadsrand wonen. We 
richten ons naar kwetsbare boerenfamilies die 
aan kleinschalige landbouw en veeteelt doen 
in de armste en meest kwetsbare streken in 
Afrika. Vaak zijn dat afgelegen (semi-woestijn) 
gebieden, waar de mensen te kampen hebben 
met langdurige droogtes en/of conflicten. 
Dierenartsen Zonder Grenzen heeft projecten 
in acht Afrikaanse landen: Burkina Faso, Niger, 
Mali, Kenia, Soedan, Oeganda, Rwanda en 
Congo. Daarnaast maken we deel uit van 
enkele grensoverschrijdende programma’s 
die uitgevoerd worden in samenwerking met 
andere organisaties.

Voedselzekerheid bevorderen
Door het vee te genezen, pakt Dierenartsen 
Zonder Grenzen de honger en armoede in 
Afrika preventief aan. Dankzij vee kunnen 
boeren hun voedselbronnen diversifiëren. Ze 
worden minder afhankelijk van de opbrengst 
van één enkele teelt, die kan mislukken door 
droogte, overstromingen of ziektes. Veehouders 
leren hoe ze hun dieren meer melk kunnen 
produceren en worden actief ingezet in het 
beheer van veevoederbanken. Ook de vrouwen 
krijgen meer verantwoordelijkheden.
 
Opleiding van lokale veehouders
Dierenartsen Zonder Grenzen leidt lokale 
veehouders op tot dierengezondheidswerkers. 
De boeren leren hoe ze ziektes moeten 
behandelen en staan in voor de gezondheid van 
de dieren van hun gemeenschap. Allemaal samen 
vormen ze een veterinair netwerk, daar waar 
vroeger geen diergeneeskundige voorzieningen 
waren. De dierengezondheidswerkers 
spelen een belangrijke rol bij grootschalige 
vaccinatiecampagnes.
 
Stimuleren van de veehandel en de 
melkproductie
Melk is behalve een voedingsmiddel ook 
een regelmatige bron van inkomsten. De 
verwerking van melk creëert heel wat 
werkgelegenheid. Vrouwen krijgen opleidingen 
rond melkverwerkingstechnieken en worden 
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700 miljoen mensen op aarde zijn voor hun overleven afhankelijk van de gezondheid van hun vee. Ook bij de meeste Afrikaanse 
veehoudersfamilies spelen koeien, geiten, schapen, kamelen en kippen een centrale rol in het dagelijkse (over)leven. De dieren 
leveren kwalitatief hoogstaande en toch goedkope eiwitbronnen. Ze zorgen voor trekkracht en bemesting van de akkers en zijn 
een belangrijke motor van de lokale economie. Toch is diergeneeskunde er vaak onbestaande. En precies daar knelt het schoentje: 
wanneer de kudde sterft, is het hele dorp in gevaar. Door een diergeneeskundig netwerk uit te bouwen in die afgelegen gebieden, 
gaat Dierenartsen Zonder Grenzen de strijd aan tegen honger en armoede.



dierengezondheidszorg aan de de AHITI-school. 
Meer dan 1050 gezinnen haalden voordeel 
uit de verbeterde dierenzorg en de verbeterde 
technieken voor veevoederproductie, die 
aangeleerd werden in 16 veldscholen.
 
Verbeterde toegang tot drinkbaar water voor 
nomaden
Het project verminderde de waternood door de 
bouw van zes nieuwe waterpunten. Meer dan 
300 nomadengezinnen in de gebieden Lokichar 
en de Karilu hebben nu meer toegang tot water 
voor zichzelf en hun dieren.
 
Meer economische opbrengsten voor nomaden
Nadat 60 vrouwen en 59 handelaars een 
opleiding kregen in zakelijke vaardigheden en 
de uitbreiding van hun inkomstmogelijkheden, 
stegen de inkomens. Het inkomen van 
nomaden in Zuid-Turkana steeg met 5% 
omdat ze hun vee konden verhandelen op de 
nieuw aangelegde verkoopplaats in Katilu. Er 
ontstond meer lokale capaciteit door lokale 

veepromotieverenigingen te ondersteunen 
met opleidingen en de mogelijkheid om leiders 
democratisch te verkiezen.
 
Vredesopbouw en conflictbemiddeling
Dankzij de inspanningen van 14 gemachtigde 
vredescomités verminderen de stammentwisten 
rond veehouderij met 20%. Ondersteund 
door onze lokale partner stuurden deze 14 
comités waarschuwingsboodschappen naar de 
veiligheidsdiensten van de overheid wanneer 
zich een conflict voordeed. Dankzij de tijdige 
ingrepen van de comités, kon het lijden van de 
arme gemeenschappen beperkt worden.

Activiteiten van 2008
Productiviteit en gezondheid van de veestapel 
bevorderen
Het project coördineerde de verschillende 
ontwikkelingsorganisaties die reageerden op 
de pest van kleine herkauwers in het gebied. 
In samenwerking met de veterinaire diensten 
van de overheid vaccineerde het project 
88.000 stuks kleinvee tegen deze ziekte en 
gaf zo hoop aan meer dan 1170 families. Het 
project organiseerde herhalingscursussen 
voor 34 dierengezondheidswerkers en leidde 
15 nieuwe assistenten op. Op die manier 
werd de capaciteit verhoogd en gingen 
de diagnostische vaardigheden en kennis 
over ziektemanagement vooruit. Dankzij
de dierengezondheidswerkers verminderde 
de negatieve impact van veeziektes op de 
nomaden. De mannen behandelden 162.870 
dieren tegen uiteenlopende ziektes. Het project 
steunde vijf jongelingen uit de behoeftige 
regio’s bij hun twee jaar durende opleiding rond 

Ontwikkelingsprogramma voor de veeteelt in Turkana II (TLDP II)

Het Turkana-district bevindt zich in het noordwesten van Kenia. Het wordt bevolkt 
door nomaden, die voor hun overleven afhankelijk zijn van hun veestapel. Het gebied 
heeft geregeld te kampen met cyclische en langdurige droogteperiodes, maar ook met 
stammentwisten rond veeteelt. De chronische voedselonzekerheid treft het merendeel 
van het half miljoen mensen dat er van de veeteelt leeft. Grensoverschrijdende 
dierziektes en het tekort aan water beperken de productiviteit van de veestapel. 
Door de gebrekkige infrastructuur en de geringe economische mogelijkheden zijn er 
amper sociale dienstverleners en vee-experten in het gebied aanwezig. Essentiële 
dierengezondheidszorg wordt stilaan een illusie. De ontoereikende handelsinfrastructuur 
en de beperkte capaciteiten van de gemeenschap verhinderen de veehouders om 
handel te drijven en de kansen te grijpen die zich voordoen. De vrouwen hebben weinig 
mogelijkheden en zijn weinig betrokken in de lokale ontwikkeling.

Lokale partner
Turkana Pastoralist Development Organization 

(TUPADO): sekaladome@yahoo.com
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: Belgisch Overlevingsfonds

Budget: 355.346 €
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iedere gemeenschap
3. De ontwikkeling van een systeem om het 

levensonderhoud van gezinnen te analyseren, 
waarmee we in de toekomst de impact van 
het project op het levensonderhoud van de 
bevolking kunnen vergelijken.

De resultaten van het onderzoek werden 
bekendgemaakt tijdens een workshop, waar 
23 gemeenschapsleiders de kralen van de acht 
districten vertegenwoordigden. De workshop 
werd ook bijgewoond door 21 personeelsleden 
van de implementatiepartners, door leden van 
de lokale overheden en door de belangrijkste 
belanghebbenden.

Voorbereid zijn op droogte en harmonisatie 
van de aanpak
Vroeg op het jaar kwamen alle betrokken 
partijen samen voor een grote vergadering. 
De startplannen van het project werden 
er ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ontwikkelingsstuurgroepen van de districten. 

De deelnemende gemeenschappen en 
doelgroepen werden gemobiliseerd en kregen 
meer informatie over de plannen. In juni 
kreeg het consortiumpersoneel in Kisumu een 
opleiding  rond de oprichting van dorpsbanken. 
Ander personeel kreeg tijdens een twee weken 
durende workshop, georganiseerd door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties (FAO)  en Dierenartsen Zonder 
Grenzen, een opleiding tot veldschooltrainer. 
Tijdens een planningsworkshop later op het 
jaar bepaalden de verschillende partners 
de prioritaire regio’s voor de DMI-actie, en 
werden ook de prioriteiten en verwachtingen 
van iedere partner vastgelegd. Een consultant 
leidde enkele relevante projectmedewerkers 
en gemeenschapsorganisatoren op. Door de 
ABCD-aanpak is de lokale bevolking minder 
afhankelijk van de buitenwereld, aangezien 
ze zelf bepaalt waar haar mogelijkheden 
liggen, wat haar doelstellingen zijn en wat de 
mensen zal motiveren om die doelstellingen te 
bereiken.

Mobilisering van de gemeenschappen
De deelnemende gemeenschappen werden 
gemobiliseerd en ingelicht over de manier 
waarop dierengezondheidswerkers (CAHW’s) 
en dorpsbankmedewerkers (VICOBA’s) 
geselecteerd worden en over toetreding tot de 
VICOBA-groep. Ze kregen uitleg over hoe de 
selecties tot veldschooltrainer verlopen en hoe 
ze tot het scholennetwerk konden toetreden. 
De beschikbare vredescomités werden 
klaargestoomd voor de capaciteitsopbouw die 
vanaf 2009 van start zou gaan.

Activiteiten van 2008

Het project wil de impact van klimaats-
veranderingen verzachten bij gemeenschappen 
die voor hun levensonderhoud afhankelijk 
zijn van de veestapel. De meeste activiteiten 
van 2008 behoorden nog tot de opstartfase. 
Verwacht wordt om in 2009 effectief van start 
te kunnen gaan. DMI is een proefproject dat als 
model wil dienen voor projecten in de toekomst 
ter voorbereiding op droogte.
 
Capaciteitsversterking van lokale 
gemeenschappen.
Het doel van het DMI-project is dat de lokale 
gemeenschappen van acht districten in de 
regio’s Turkana, Pokot en Samburu in hun eigen 
behoeften kunnen voorzien, door hen beter voor 
te bereiden en te doen reageren op droogtes 
en natuurrampen. De actie moet de bevolking 
helpen om adequater, efficiënter en sneller in 
te grijpen voor en tijdens droogteperiodes.

Toegang tot water en graasgebieden in het 
droogseizoen
De kralen (nederzettingen met omsloten 
ruimte voor vee) van de nomaden werden in 
kaart gebracht, evenals de seizoensgebonden 
graasgebieden in natte en droge 
omstandigheden. In acht districten vonden 
gestructureerde debatten met de doelgroepen 
en enkele belangrijke opiniemakers plaats. Het 
leverde relevante informatie op voor de drie 
hoofddoelstellingen van het onderzoek:
1. Kennis over de geografische locatie en het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen
2. Inzicht in het belangrijkste vermogen van 

Initiatieven ter beperking van de droogte in Turkana, Pokot en Samburu (DMI)

Lokale partners
Oxfam Groot-Brittannië (Noordoostelijk deelgebied van Turkana)
Practical Action (Centraal district Turkana)
ACTED (District Noord-Pokot)
DZG Duitsland (Noordwestelijk deelgebied van Turkana)
DZG België - leidende organisatie (Zuid-Turkana, Oost-Pokot, districten Centraal- en Noord-Samburu)
TUPOSA ABCD partnerschappen en deelnemende organisatoren van gemeenschapsverenigingen.
DSG (districts development steering groups)
Overheid: ambtenaren van de ministeries
 
Fonsenverstrekkers en budget 2008
Fondsenverstrekker: Europese Commissie (90%), consortiumleden (10%)
Budget: 2.222.222 € (36 maanden)

De actie helpt de 
bevolking om efficiënter 

en sneller in te grijpen 
voor en tijdens 

droogteperiodes.

8

© Roger Job



Oeganda

behandelt elke dierengezondheidswerker 2000 
dieren per maand.
 
Graanbeheer in de gemeenschap
Door graanvoorraden te stockeren na de 
oogst, verbeterde het project de voedsel- en 
inkomenszekerheid voor 12 vrouwengroepen in 
de 12 gemeenschappen van Matheniko. Dankzij 
de voorraden is er in tijden van schaarste 
betaalbaar graan beschikbaar voor de groepen 
en gemeenschappen en zijn de voedselprijzen 
gestabiliseerd. De vrouwengroepen kregen 
een opleiding rond de bewaring van graan 
na de oogst, om het te beschermen tegen 
oogstziekten die vroeger tot verliezen van 40% 
van de oogst leidden. De vrouwen werden 
ook opgeleid in bodem- en waterbehoud, met 
positieve gevolgen voor het milieubehoud, via 
de beheersing van bodemerosie en groenteteelt. 
300 vrouwen en ongeveer 2000 indirecte 
begunstigden profiteren van deze acties.
 
Verbeterde pluimveehouderij
In de provincie Mathenikowerd bij drie 
vrouwengroeperingen een project opgestart 
ter verbetering van de pluimveehouderij. 
Vooraleer de groepen betere kippenrassen 

kregen, kregen ze een opleiding in het beheer 
van pluimvee. Daarna ontving elke groep 22 
kippen van een sterk ras en een kit veterinaire 
geneesmiddelen voor de behandeling van hun 
dieren. De kippen hebben zich voortgeplant en 
elk groepslid kan nu uit de verkoop van eieren 
en kippen op lokale markten een bijkomend 
inkomen verwerven van gemiddeld 18 dollar 
per 2 à 3 maanden. In de gemeenschappen 
zijn ondertussen vele andere vrouwengroepen 
gestart met het kweken van pluimvee om een 
inkomen te verwerven. Het project geresulteerde 
in economisch ‘empowerment’ van vrouwen die 
nu zelf bezittingen verwerven en beheren in hun 
gezin.

Activiteiten van 2007 – 2008
Het KLSP-programma begon haar tweejarig 
interventiewerk in Karamoja in januari 2007, 
met fondsen van de Europese Unie. Het doel 
ervan was om de nomaden minder kwetsbaar 
te maken voor droogte door hun toegang 
tot voedsel te verbeteren en de families een 
inkomen te geven. Het programma werd 
uitgevoerd in samenwerking met het Matheniko 
Development Forum (MADEFO), de strategische 
partner van Dierenartsen Zonder Grenzen bij 
de uitvoering van de meeste activiteiten op 
gemeenschapsniveau.
 
Verbeterde gezondheid van de veestapel
15 dierengezondheidswerkers uit 16 
gemeenschappen in de provincie Matheniko 
werden opgeleid en voorzien van een 
uitrusting. Dankzij hun opleiding in basis 
dierengezondheidszorg verbeterde de 
gezondheid van de veestapel aanzienlijk. 
Hierin speelde ook de beschikbaarheid van 
diergeneeskundige medicatie aan betaalbare 
prijzen voor de lokale veehouders een rol. 
Door behandelingen en vaccinaties daalde het 
sterftecijfer van de veestapel met 15%. Gemiddeld 

Programma ter ondersteuning van het levensonderhoud in Karamoja (KLSP)

Oeganda behoort tot de minst ontwikkelde en armste landen ter wereld. Het is door haar 
chronische politieke instabiliteit en onberekenbaar economische beleid sterk afhankelijk 
van buitenlandse steun. Landbouw stelt 80% van de bevolking te werk. Ongeveer 
35% van de bevolking leeft met een inkomen van minder dan 1 dollar per dag onder 
de armoedegrens. Het merendeel van deze mensen woont in de Karamoja-streek, in 
het noordoosten. Het gebied is halfdroog en kent een gemiddelde regenval van 500-
700mm per jaar. Om het hoofd te bieden aan deze milieuomstandigheden, trekken de 
Karimojong rond met hun omvangrijke veestapel.

Lokale partner
MADEFO: Madefo_org@hotmail.com

 
Fondsenvertstrekkers en budget 2007/8

Fondsenverstrekkers: EU, DGOS
Budget: 407.632 € 
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volksgezondheid schade kunnen berokkenen, 
zoals soorten van vogelgriepen en koortsen. 
In de tien staten werd een database met 
dierziektes aangelegd en het project gaf aanzet 
tot de oprichting van een volledig functioneel 
diagnostisch laboratorium in Juba. Hier kunnen 
diagnostische tests lokaal uitgevoerd worden, 
zodat de regio minder afhankelijk is van 
externe laboratoria en laboresultaten ook veel 
sneller beschikbaar zijn. Dat is essentieel voor 
een efficiënt ziektebewakingssysteem. Er zal 
nog meer diagnostisch materiaal aangekocht 
worden en er worden nog meer opleidingen 
voor laboratoriumpersoneel voorzien. 
Het project zorgde ook voor voldoende 
informatieuitwisseling tussen de verschillende 
belanghebbenden in de veesector, waardoor 
een interessant discussieplatform ontstond 
over actuele problemen en ideeën voor de 
toekomst.
 
Beleidsformulering voor het bedwingen van 
dierziektes
Het project ondersteunde enkele studies over de 

socio-economische impact van de belangrijkste 
dierziektes. Het was een eerste stap om 
strategieën uit te werken om die ziektes te 
bedwingen. Daarna volgde een werkgroep over 
de beheersing van de Afrikaanse slaapziekte 
en tseetsee. Een strategisch document voor 
dit probleem werd opgesteld en de overheid 
zal nu de mogelijkheden voor fondsenwerving 
bekijken, zodat het terugdringingsprogramma 
voor de Afrikaanse slaapziekte van start kan 
gaan.

Activiteiten in 2008
Uitroeiing van runderpest
In mei 2008 werd Soedan door de Wereld-
dierengezondheidsorganisatie vrij verklaard 
van runderpest. Ongelooflijk goed nieuws 
voor de inwoners van het land. Dierenartsen 
Zonder Grenzen speelde een sleutelrol bij de 
inspanningen om deze schadelijke ziekte uit te 
roeien. De medewerkers van het project hielden 
voortdurend toezicht, bleven waakzaam voor 
uitbraken en stelden ook het runderpestdossier 
samen om de jaarlijkse status van Soedan bij 
de Werelddierengezondheidsorganisatie te 
kunnen rechtvaardigen.
 
Ontwikkeling van een 
epidemiebewakingssysteem
97 personen werden getraind in het rapporteren 
van dierziektes. Het is belangrijk daar in de 
toekomst aan te blijven verder werken, aangezien 
er momenteel nog niet op hoogstaand niveau 
gerapporteerd wordt. Er werden verschillende 
opleidingen gegeven over ziektes die de 

op te zetten rond frequent voorkomende 
dierziektes zoals tuberculose en brucellose, 
maar ook nieuw opkomende ziektes zoals 
vogelgriep. Op provincieniveau hielpen we 
het departement diergeneeskunde van de 
Centraal-Equatoriale provincie om 16 slagers 
te trainen in het hygiënisch behandelen van 
vlees en vleesproducten. Daarnaast woonden 
20 cursisten een opleiding vleeskeuring bij in 
Nasir en Warrap. Op overheidsniveau werd 
het Zuid-Soedanese Departement Voorlichting 
geholpen om 20 voorlichtingswerkers op te 
leiden in berichtgeving over volksgezondheid 
via de lokale radiostations.
 
Steun aan melk- en pluimveeproducenten in 
stedelijke gebieden
De groeiende markt voor dieren en dierlijke 
producten in Juba heeft te kampen met een 
tekort aan lokale producten, aangezien er geen 
gevestigde boerderijen en/of geen middelen en 
voorzieningen zijn. De meeste producten komen 
uit het buitenland en uit noordelijk Soedan. 
Op vraag van lokale producenten werden 

daarom enkele initiatieven ondernomen. Om 
de Nile Community Development Organization 
(NICODO) in Juba te ondersteunen, werden 
tien gemeenschapswerkers voor dierlijke 
gezondheidszorg opgeleid. Daarnaast stonden 
we een beginnende pluimveekweker bij met 
advies en middelen. 

Activiteiten in 2008
Dienstverlening in de dierlijke gezondheid
Het project bleef op alle productieniveaus 
ondersteuning bieden aan het netwerk 
van dierengezondheidswerkers in de 
gemeenschappen.Er werden op alle actieterreinen 
medicijnen geleverd ter waarde van 28.658 €, 
en vaccins ter waarde van 14.285 €. Hiermee 
konden 139.411 koeien behandeld worden 
tegen allerhande veeziektes, en werden 
129.107 dieren gevaccineerd, zijnde 13% van 
de totale veestapel in de doelregio’s. Er waren 
meer opleidingen en herhalingscursussen nodig 
om de actieve dierlijke gezondheidswerkers 
up-to-date te houden van de nieuwe kennis 
en technologieën. Daarom volgden 214 
gemeenschapswerkers een opfrissingscursus 
en werden 98 nieuwe mensen opgeleid.
 
Sensibilisering inzake volksgezondheid
Omdat het niveau bij het doelpubliek te 
ver uit elkaar lag, opteerde men om op 
dorpsniveau sensibiliseringscampagnes 

Project voor epidemiologische controle van het vee (LESP)

Noodhulpprogramma voor diergeneeskundige ondersteuning (EVSP)

Zuid-Soedan ondertekende in 2005 een vredesovereenkomst met de Islamitische 
regering in het noorden. Zo kwam er na twee decennia een einde aan de burgeroorlog. 
Ondanks veel beloftes van de internationale gemeenschap blijft de weg naar herstel en 
ontwikkeling moeilijk, en leeft 40% van de bevolking nog steeds onder de armoedegrens. 
De meerderheid daarvan bestaat uit boeren. Hoewel er een overeenkomst gesloten werd 
om olieopbrengsten te delen, krijgen de meest behoeftigen amper iets van die winsten 
te zien, bij gebrek aan een beleid dat investeert in de armste lagen van de bevolking. 
Door epidemieën, het gebrek aan institutionele capaciteiten en vijandigheden tussen 
clans, blijft investeren in de veeteeltsector een uitdaging. Ongeacht enkele problemen 
blijft het systeem waarin de gemeenschap zelf instaat voor de gezondheid van haar 
dieren de enige uitweg voor de landbouwgemeenschappen.

Lokale partner
Ministry of Animal Resources and Fisheries, 

+256 477105227.
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: Europese Commissie (100%)

Budget: 375.000 €

Lokale partner
Ministry of Animal Resources and Fisheries, 

+256 477105227.
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: 

Europese Commissie,
FAO, OFDA/USAID, MDTF, CHF

Budget: 1.030.000 €
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Abalak, opgericht in 2007, breidde haar netwerk 
van assistent-veehouders uit en versterkte haar 
praktische vaardigheden en interventiemiddelen. 
Ondanks de moeilijke context gingen de 
technische en economische resultaten 
toch voortdurend vooruit en bereikten de 
sensibiliseringsampagnes duizenden mensen. 
Het toezicht op de assistent-veehouders via de 
technische diensten en de gemeenschap kende 
zijn ups en downs. Het toont de noodzaak aan 
om dit hulpmiddel in de toekomst te versterken.
 
Succes van graan- en veevoederbanken
Het netwerk van graan-en veevoederbanken 
in Noord-Dakoro kwam de hongerperiode van 
2008 zonder al te veel moeilijkheden door. De 
verkoop en terugvorderingen verliepen meestal 
normaal. Het project mocht dan wel het externe 
toezicht op de opslagplaatsen verbeteren,  
moet we duurzaamheid garanderen voor de 
toekomst, aangezien 2009 met een uitzonderlijk 

voedseltekort begint.
 
Steun aan vrouwengroeperingen en het 
internetcentrum
Het project bleef 20 vrouwengroeperingen 
en het sociaal Internetcentrum van Dakoro 
steunen. De waarde van het project nam sterk 
toe met de ambitie om voor het einde van de 
huidige fase verschillende referentiewerken 
voor te kunnen leggen.
 

Activiteiten in 2008
Na vijf jaar implementatie op het terrein was 
2008 het laatste jaar van het project in zijn 
huidige fase. De activiteiten waren bijgevolg 
gericht op de afbouw van de operaties en op de 
bestendiging van de resultaten. Er volgde een 
eindevaluatie van onze interventie en eind 2008 
gingen we van start met de voorbereidingen van 
een nieuwe fase van vijf jaar.
 
Versterking van de veterinaire buurtdiensten
Op vlak van dierengezondheid zette de 
veterinaire buurtdienst, in 2004 opgericht in 
Dakoro, haar activiteiten voor de veehouders 
verder. De verschillende veterinaire diensten 
behandelden tienduizenden dieren. Meer dan 
80% van de interventies betrof vaccinaties 
van het vee om de belangrijkste ziektes te 
voorkomen of hun uitbreiding te beperken. De 
veterinaire buurtdienst van het departement 

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

Het Sahel-land Niger is een van de armste landen ter wereld. 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 een wisselvallig klimaat en in toenemende mate ook met 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, nam de melkproductie weliswaar toe, maar niet voldoende om aan 
de vraag te voldoen.

Lokale partner
Karkara : www.karkara.org 

 
Fondsenverstrekker en budget 2008

Fondsenverstrekker: Belgisch 
Overlevingsfonds (85%)

Budget: 273.000 €
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Samenwerking met de overheid
Dierenartsen Zonder Grenzen stimuleert de 
samenwerking tussen verschillende actoren in 
de dierengezondheidssector. Als raadgevend 
adviesorgaan maakt het burgemeesters bewust 
van de rol en de positie van veeteelt binnen de 
lokale economie. Overheidsdiensten krijgen 
ondersteuning in hun regale missie en bij de 
vergaring van gegevens over gezondheid in de 
regio.
 
Veehouders sensibiliseren
De technische competenties van de (agri)
veehouders worden versterkt. Om deze missie 
te doen slagen, voert het project acties om 
de integratie tussen landbouw en veeteelt 
te verbeteren. Veehouders worden bewust 
gemaakt over het belang van preventieve 
medische zorgen en over de problemen die 
ontstaan door inteelt bij het vee. De oprichting 
van een veeteeltschool werd gesteund, 

en dierengezondheidswerkers kregen een 
opleiding en uitrusting. Het project stimuleerde 
de oprichting, het beheer en de bevoorrading 
van lokale winkels waar diergeneeskundige 
producten verhandeld kunnen worden.  
 
Versterken van de lokale capaciteiten
Ook de capaciteiten van de basisorganisaties 
die actief zijn in de veeteelt en waarin zowel 
mannen als vrouwen actief zijn, werden 
versterkt. Een raadgevend adviesorgaan hielp 
hen hun veeteeltprojecten zo goed mogelijk te 
organiseren, door hun organisatiecapaciteiten 
te verhogen en door netwerking te stimuleren.

De veeteelt in de regio Dosso betreft voornamelijk 
schapen, geiten en runderen. Pluimvee komt niet 
zoveel voor, hoewel het een niet te verwaarlozen 
bron van inkomsten is. Landbouw, visvangst, 
ambachten, kleine restauratie en kleinhandel 
vormen de voornaamste inkomstenbronnen 
van de huishoudens in de regio. Veel inwoners 
uit het gebied trekken naar de grote steden en 
buurlanden.
 
Activiteiten in 2008
 
Bevordering van private diergeneeskunde
Het project wil de privatisering van 
diergeneeskunde in het gebied bevorderen. 
Hiervoor worden de managementscapaciteiten 
en de technische competenties van de lokale 
private dierenartsendiensten versterkt. Ze 
krijgen versterking van hun bedrijfskapitaal en 
uitrusting en kunnen voor advies beroep doen 
op het project.

Lokale partner
CESAO-PRN: cesaoprn@intnet.net

 
Fondsenverstrekker en budget 2008

Fondsenverstrekker: DGOS (80%)
Budget: 407.632 €

Steunproject voor de veeteelt in de regio Dosso (APELDO)

de lokale veehouders van diergeneeskundige 
diensten. Daarnaast werd een operationeel 
circuit van bevoorrading en distributie van 
diergeneeskundige middelen op punt gezet. Dit 
valt onder leiding van lokale diergeneeskundige 
diensten en wordt op technisch en strategisch 
vlak versterkt. Er gebeurden veel informerings- 
en sensibiliserings en opleidingssessies voor 
de veehouders plaats en er vond geregeld 
overleg plaats tussen de verschillende actoren 
uit het gebied. Veehouders leerden de juiste 
technieken en praktijken aan om de kwaliteit 
van hun veestapel te verbeteren
 
Beheer van veevoederbanken
Er werd een operationeel netwerk van vijf 
veevoederbanken opgezet, die bestuurd worden 
door de landelijke structuren. Voedseladditieven 
maken een aanzienlijk deel uit van de 
huishoudelijke kosten, maar veehouders zijn 
zich ervan bewust dat de supplementen de 
gevolgen van het droog seizoen op hun dieren 
beperken. Er is permanent overleg tussen de 
vijf veevoederbanken zodat de aanvulling van 
de voedselvoorraden gegarandeerd is. Er 
werden verschillende sensibiliseringsthema’s 
ontwikkeld, zoals strategische aanvullingen bij 

veevoeder of het beheer van de kuddes.. 
 
Steun aan veehoudersorganisaties
Vier dierengezondheidsgroeperingen en vijf 
beheerscomités voor veevoederbanken werden 
geëvalueerd. Aan de hand hiervan werd een 
hulpplan opgesteld. De veehoudersverenigingen 
uit het gebied werden geïdentificeerd en 
kregen een vorming rond organisatie. Ze 
werkten een actieplan uit en ondersteunden 
de privé dierenarts bij de organisatie van zijn 
vaccinatiecampagne.

Het gebied Tadress ligt aan de rivier Niger, 
ten zuiden van de streek Agadez. Het 
veevoeder bestaat er uit vezels en grassen, die 
onderhevig zijn aan (het gebrek aan) plaats- en 
tijdsgebonden regens. Zo leidde de droogte van 
2005 tot aanzienlijke verliezen in de veestapel. 
Het belangrijkste probleem waarmee de 
doelgroepen te kampen hebben, is de zwakke 
opbrengst van de kuddes, en hierdoor een tekort 
aan voedsel en inkomsten. De zwakke productie 
bij de veestapel is een gevolg van dierziektes, 
slechte voedercondities, het lage organisatie- 
en opleidingsniveau bij de veehouders en de 
moeilijke toegang tot basisdiensten, waardoor 
de dierlijke productie soms verwaarloosd wordt. 
Het  project SESAC wil de lokale bevolking 
het hoofd helpen bieden tegen noodsituaties. 
De algemene strategie is gebaseerd op 
preventie, en dit door de dierengezondheid, het 
veevoeder en de organisatie van veehouders te 
verbeteren.
 
Activiteiten in 2008
 
Verbeterde gezondheid van de kuddes
In de regio Tadress voorzien een privé 
dierenarts en een netwerk van 32 assistenten 

Project voor voedselzekerheid en veeteeltoptimalisatie Tadress (SESAC)

Lokale partners 
Karkara: www.karkara.org

Tadress: ong_tadresse@yahoo.fr
 

Fondsenverstrekkers en budget 2008
Fondsenverstrekker: DGOS (80%)

Budget: 139.296 €

Dierenartsen Zonder Grenzen voert acties om de integratie
tussen landbouw en veeteelt te verbeteren. 

Veehouders zijn zich beter bewust over het belang van preventieve 
diergeneeskundige zorgen en de juiste voortplantingsmethoden.



Mali 

ziekte van Newcastle. 599 kleine herkauwers 
en 56 konijnen kregen een vaccinatie tegen 
pasteurellose, 2147 stuks pluimvee en 537 
kleine herkauwers werden gedeparasiteerd. 
107 producenten en 2 commerciële 
tussenpersonen kregen een opleiding om de 
ziekte van Newcastle te bestrijden en kuikens 
te beschermen.
 
Betere behuizing van het vee
De veeproducenten bouwden zelf 58 hokken, 
waaronder een twintigtal kuikenhokjes, met 
materialen die voorzien werden door het project, 
zoals deuren, ramen, voer- en drinkbakken.

Veehandel
Het project voerde een studie over gevogelte en 
kleine herkauwers. Tijdens de eindejaarsfeesten 

werd een commercialiseringscampagne 
voor gevogelte op touw gezet, die 91 lokale 
producenten een mooi inkomen opleverde.

Met het project PAFEC wil Dierenartsen Zonder 
Grenzen de economische bijdrage van veeteelt 
voor gezinnen optimaliseren. Het project wil 
het inkomen van plattelandsvrouwen op een 
duurzame manier verhogen, via de teelt van 
dieren met een korte cyclus. De productiviteit van 
de diersoorten zal verbeteren, de capaciteiten 
van vrouwenorganisaties worden versterkt 
en hun toegang tot gezondheidsdiensten en 
veehandel zal vergemakkelijken.
 
Activiteiten in 2008
 
Betere gezondheid van het pluimvee
Het project organiseerde samen met 
een privé dierenarts een vaccinatie- en 
deparasiteringscampagne. Tijdens deze actie 
werden 2693 stuks pluimvee ingeënt tegen de 

Steunproject voor vrouwenorganisaties via de teelt van dieren met een korte cyclus (PAFEC)

Volgens de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties is Mali het op vier na 
armste land ter wereld. Vooral de vrouwen en de plattelandsbevolking leven in armoede. 
Het klimaat kent een droogseizoen dat langer dan acht maanden kan duren. Veeteelt is 
daarom een erg belangrijke rol gaan spelen voor de voedselzekerheid. Toch wordt de 
sector te weinig gewaardeerd en ondersteund door de autoriteiten. Ondanks het feit dat 
Mali het hoofd kon bieden aan de recente landbouw- en klimaatcrisis, wegen de plotse 
prijsstijgingen van de ingevoerde voedingsmiddelen en de katoencrisis steeds zwaarder 
door op de meest kwetsbare lagen van de bevolking.

Lokale partner
ICD: icd@afribonemail.net

 
Fondsenverstrekker en budget 2008

Fondsenverstrekker:DGOS
Budget: 153.377 €

zijn voorzien van 60 ton veevoeder. Het 
programma leidde verschillende veehouders 
op om de delicate periode beter te doorstaan, 
door reserves aan te leggen en oogstresten te 
valoriseren.
 
Ondersteuning van dierenartsenpraktijken
PRODEL K ondersteunde zes 
dierenartspraktijken op het platteland. Ze krijgen 
nu gemakkelijker een lening en kunnen genieten 
van opleidingen over diergeneeskundige 
technieken of het beheer van hun praktijk. 
Het programma hielp ook bij de oprichting 
van twee nieuwe dierenartspraktijken in twee 
kleine gemeentes. De twee dierenartsen 
kregen tijdens de oprichting van hun praktijk 
toegang tot leningen, beurzen en opleidingen. 
Ten slotte ging het programma van start met 
de bouw van drie vaccinatieparken, die het 
werk van de dierenartsen tijdens de massale 
preventiecampagnes helpen verlichten. 
Behalve opleidingen en regelmatig overleg, 
voorzag het programma ook bureaumeubilair 

en verplaatsingsmiddelen om de capaciteiten 
van de dierenartsendiensten en de 
productiecapaciteiten in de vee-industrie te 
versterken.

Focus op vrouwengroeperingen
PRODEL K zette operaties op touw om de grote 
kwestbaarheid van vrouwen te verminderen. 
Ongeveer 150 vrouwen leerden lezen en 
schrijven, opdat ze zouden kunnen deelnemen 
aan inkomsten genererende activiteiten, gelinkt 
aan de veeteelt.

Activiteiten in 2008
Ondersteuning van de lokale melkhandel
Ondanks haar aanzienlijke veestapel moet 
Mali grote hoeveelheden melk invoeren. Toch 
zijn er een aantal initiatieven mogelijk die de 
hoeveelheid melk die lokaal geproduceerd wordt, 
kunnen verhogen. Het programma ondersteunde 
vier inzamel- en verwerkingspunten voor melk. 
In 2008 verwerkten deze melkerijen 60.000 liter 
melk en werden 15 banen op het platteland 
gecreëerd. Ongeveer 200 veehouders hebben 
nu een regelmatig en blijvend inkomen en hun 
vrouwen hoeven niet meer dagelijks lange 
afstanden afleggen om hun melk te verkopen.
 
Oprichting van veevoederbanken
Om de productiviteit van de veestapel 
te vergroten, richtte het programma vier 
opslagplaatsen voor veevoeder op. Hiermee 
kunnen veehouders het hoofd bieden aan 
de veevoedertekorten die voorvallen tijdens 
het warme droogseizoen. De opslagplaatsen 

Veeteeltontwikkelingsprogramma in Koulikoro, Koumantou en Kita (PRODEL K)

Lokale partner
ICD: icd@afribonemali.net

 
Fondsenverstrekker en budget 2008

Fondsenverstrekker: DGOS (80%)
Budget : 416.000 €
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PRODEL K zette operaties op touw om de grote kwestbaarheid 
van vrouwen te verminderen. Ongeveer 150 vrouwen leerden lezen en schrijven, 

opdat ze zouden kunnen deelnemen aan inkomsten 
genererende activiteiten, gelinkt aan de veeteelt.
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Organisatie van veehouders-selecteerders
Sensibiliserings- en informatiesessies deden de 
veehouders-selecteerders meer inzicht krijgen 
over hun rol en opdracht in de verbetering van 
genetisch potentieel van de kudde.
 
Commerciële vrouwenorganisaties
22 organisaties van veehoudsters werden 
gesensibiliseerd en kregen een opleiding in 
management en marketing. In elk van die 
organisaties stelde men drie commercieel 
verantwoordelijken aan. Het project 
sensibiliseerde 336 vrouwen om een contract 
af te sluiten met een veterinaire buurtdienst, die 
toezicht kan houden op de gezondheid van hun 
dieren.

 

Efficiëntere afzet van vee
Het project bestudeerde de vijf veemarkten 
in de provincie en werkte een beheers- 
en organisatieplan uit. De verschillende 
beheerscomités werden bewust gemaakt van 
het belang van een goede organiastie en het 
gebruik van managementtools op de markten.

Het project ging in 2008 van start in de provincie 
Oudalan. Het beoogt een efficiëntere en 
rendabelere veehandel in de provincie.
 
Activiteiten in 2008
 
Oprichting van een netwerk voor kwaliteitsvlees
Via sensibiliseringssessies werden 190 
veeproducenten overtuigd om te produceren 
volgens vastgelegde kwaliteitsnormen. Vijf 
veehandelaars kregen een contract, er werden 
vetmesters geïdentificeerd en 30 producenten 
kregen een opleiding in management- en 
marketingtechnieken. De producenten en 
andere actoren uit de sector werden overtuigd 
door de noodzaak om kwaliteitsnormen vast 
te leggen het belang om zich als sector te 
organiseren.

Project ter ondersteuning van de veehandel in de Sahel (COMBESA)

De bevolking van Burkina Faso is zowel voor haar voedselvoorziening als voor andere 
soci-economische noden sterk afhankelijk van de veeteelt. Het Sahelgebied is de 
bakermat van het koeienras Peul-Zeboe, waar ook het project ZEPESA rond draait. 
Rundvee maakt 13% uit van de nationale veestapel. De dieren worden gekocht door 
veehouders uit andere gebieden, om hen vet te mesten of te gebruiken als trekdieren.

Burkina Faso
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Oprichting van een lokaal veterinair netwerk. 
Er werd een lokaal dierengezondheids-
netwerk opgericht, bestaande uit 28 
dierengezondheidswerkers. Deze dierenarts-
assistenten werden uitgekozen door de mensen 
van hun eigen gemeenschappen. Ze werden 
bijgestaan door een privé-dierenarts die door 
het project ondersteund wordt. Veehouders 
weten steeds beter wanneer ze hun dieren 
moeten laten behandelen of vaccineren. Ook 
hun organisatiecapaciteiten werden versterkt. 
25 mannen kregen een alfabetiseringsopleiding 
en technische en organisationele vormingen. 
Elke veehoudersorganisatie beschikt over een 
te volgen actieplan.
 
De kwetsbaarheid van de families wordt 
verzacht.
Bij families die veel dieren verloren, werden 
geiten herverdeeld. Deze dieren kunnen zich 
voortplanten met de overgebleven dieren van de 
families en geven hen zo hoop op een toekomst 
mét dieren. Voor de begunstigden bleek dit een 
ontzettend belangrijke actie.
 

Vrouwen kregen een grotere rol binnen project
De rol van de vrouw in de veeteeltsector 
werd groter, dankzij alfabetisering en 
capaciteitsversterking bij de vrouwen-
organisaties. Er ging ook veel aandacht naar 
sensibilisering rond genderthema’s, zowel bij 
de bevolking als bij de lokale partner.

Activiteiten van juni 2007 
tot mei 2008
Verbetering van het genetische potentieel van 
het ras Peul-zeboe.
Het project ging door met de genetische 
verbeteringsstrategie van het runderras, in 
samenwerking met de opgeleide veehouders-
selecteerders. Er werden goed reproducerende 
stieren uitgekozen en elitekuddes werden 
samengesteld. De opgeleide veehouders 
stelden de zoötechnische parameters voor de 
elitekuddes in werking.
 
Optimalisering van het veevoeder voor het 
productieve deel van de kudde
Het project ontwikkelde een strategie rond 
veevoederbanken, die een oplossing moeten 
bieden voor chronische voedseltekorten in 
droogteperiodes. Veehouders leren hoe ze 
veevoeder moeten snijden en conserveren, om 
zo voedsel voor de kuddes te garanderen in 
overbrugginsperiodes. Er werd een standaard 
voedselportie samengesteld voor de dieren uit 
de elitekuddes.

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

Lokale partner
Association Nodde Nooto (A2N):

nodde@fasonet.bf
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: 

Belgisch Overlevingsfonds (85 %), 
Waalse Gewest (6 %)

Budget: 309.689 €

Lokale partner
Association Nodde Nooto (A2N):

nodde@fasonet.bf
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: DGOS

Budget: 190.768 €

Veehouders leren hoe ze veevoeder moeten snijden en conserveren. 
Hierdoor hebben ze een garantie op voedsel voor hun kuddes 

tijdens de overbrugginsperiodes.
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Rwanda is een klein land, in het gebied van de grote Afrikaanse meren. Het kent een 
tropisch klimaat en een hoge bevolkingsdichtheid. De Rwandese economie steunt in 
de eerste plaats op de landbouw. Maar hoewel de bevolking voor 90% van de primaire 
sector leeft, heeft de meerderheid van de veehouders een tekort aan land. Ook het 
zwakke productiesysteem lijkt haar limiet bereikt te hebben. Het is essentieel dat er een 
betere integratie komt tussen landbouw en veeteelt, wil men de productiviteit van het 
land verhogen. Veeteelttechnieken zijn echter weinig ontwikkeld en er bestaan nog veel 
veeziektes en zoönoses. Er is dringend nood aan een veterinaire netwerk
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Rwanda

Wetenschappelijk en Technisch onderzoek en 
een project dat zich inzet voor de verbetering 
van traditionele veterinaire geneesmiddelen, 
moeilijk aan de moderne geneesmiddelen 
konden geraken.
 
Onderzoek naar integratie tussen landbouw en 
veeteelt
18 agro-veehouders namen deel aan een 
onderzoek om hun noden betreffende de 
integratie tussen landbouw en veeteelt te leren 
kennen. Hiervoor werkten we samen met de 
Faculteit voor Landbouwkunde van de Nationale 
Universiteit van Rwanda. Aan de hand van de 
resultaten uit dit onderzoek werden technieken 
vastgelegd die vanaf 2009 toegepast zullen 
worden.
 
Betere vertegenwoordiging van vrouwen in 
verenigingen
Om de positite van de vrouw te versterken, 
kregen meer vrouwen functies in 
verenigingen en beslissingsorganen, De 
thema’s voor vorming werden vastgesteld. 
Vrouwengroeperingen die geselecteerd werden 

voor de veeherverdelingsprogramma’s van 
2009 kregen een opleiding rond veevoeder en 
hygiëne.

Activiteiten van 2008
De vorige jaren richtte het project in Rwanda 
zich voornamelijk op de versterking van de 
Veterinaire School van Kabutare, een hoog 
aangeschreven school die na de burgeroorlog 
helemaal in duigen lag. Nu de weer school goed 
draait en er al enkele dierengezondheidswerkers 
afstudeerden, ligt de focus op de uitbreiding 
van een veterinair netwerk. In 2008 werden alle 
materiële en juridische zaken voor Proxivet Sud 
Rwanda in orde gebracht en ging Dierenartsen 
Zonder Grenzen van start met de eerste fase 
van het project: de uitbouw van een veterinaire 
gezondheidsdienst.
 
Verbeterde gezondheid van het vee
Het project startte een private veterinaire 
dienst op, die bestaat uit één dierenarts en 
13 assistenten. Omdat de zone geteisterd 
wordt door teken, vonden er vanaf september 
wekelijks inentingscampagneplaats plaats 
waarin 6000 runderen ingeënt werden. 
Dierenzorg werd vaak verwaarloosd omdat 
zowel de agro-veehouders, het Instituut voor 

Proxivet Sud Rwanda

Lokale partners
IMBARAGA: abahinzi@yahoo.fr

SDA-IRIBA: iribassociation@yahoo.fr
 

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: DGOS (80%)

Budget: 472.829 €



19

De Democratische Republiek Congo is een prachtig land, rijk aan natuurlijke rijkdommen.  
Helaas heeft het ook erg geleden onder tragedies zoals slavernij en corruptie, met 
zware armoede tot gevolg. De laatste twee decennia (1998 – 2003) gingen gepaard 
met een vreselijk conflict, Afrika’s zogenaamde “Grote Oorlog”. Zes landen waren hierbij 
betrokken en naar schatting vielen er 3 miljoen doden. Hoewel er in 2006 democratische 
processen ingevoerd werden bij de verkiezing van president Joseph Kabila, is de 
vrede niet teruggekeerd in het oosten van het land. In de provincie Noord-Kivu voeren 
rebellenmilities strijd tegen het Congolese leger en VN-troepen. In oktober vorig jaar 
werden de gevechten heviger en moesten duizenden dorpelingen gedwongen hun 
huizen ontvluchten. De strijd gaat door, met vandaag vooral Rwandese rebellenmilities 
die de lokale Congolese bevolking terroriseren door hen te beroven, de vrouwen te 
verkrachten en onschuldige burgers te vermoorden.

vee goed beheerd wordt. Het project moedigt 
de vrouwen aan aan om geïntegreerde 
kleinveehouderijtechnieken toe te passen. 
Ze krijgen eenvoudige hulpmiddelen en 
worden gevormd rond het gebruik van dierlijke 
afvalstoffen als mest voor de groentetuin. 127 
gezinnen kregen een opleiding. 381 konijnen 
werden verdeeld onder de gezinnen, samen 
met materiaal om konijnenhokken te bouwen.

Uitbouw van een veterinair netwerk
Een belangrijke activiteit bij de het kweken 
van kleinvee, is een betere toegang tot 
veterinaire zorgen. Een netwerk van lokale 
dierengezondheidswerkers kreeg een 

basisopleiding in dierengezondheid en 
ontving een kit met geneesmiddelen. De 
dierengezondheidswerkers worden door een 
lokale privé-dierenarts begeleid en bevoorraad 
met medicijnen. Tot op vandaag werden er 17 
dierenartsenassistenten geselecteerd in 15 
dorpen.

Het project LUVUPEL ging van start in juni 
2007. Het heeft als doel de armoede terug te 
dringen door de voedselzekerheid en inkomsten 
van de kwetsbare bevolking in Noord-Kivu te 
verhogen.

Herverdeling van kleinvee
Tot de begunstigde doelgroep behoren gezinnen 
die geleid worden door de vrouwen, weduwen, 
wezen, ondervoede kinderen en Hiv/Aids-
patiënten. Ze krijgen kleinvee (konijnen, kippen, 
cavia’s, geiten en schapen) ter beschikking en 
krijgen een opleiding in productietechnieken. 
Daarnaast worden ze opgevolgd door technici 
van het project, om ervoor te zorgen dat hun 

Project te verbetering van de kleinveeproductie in Lubéro en Béni (LUVUPEL)

Democratische Republiek Congo

Lokale partner
Het netwerk WIMA: wima1996@yahoo.fr

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: 

Belgisch Overlevingsfonds (85%)
Budget: 655.968 €



20

Cross-regionale Projecten

hun eigen kennis en hun eigen vermogen (zowel 
sociaal als financieel) efficiënter aanwenden.. 
Doordat de subsidieovereenkomst met de donor 
laattijdig ondertekend werd, kon het project pas 
halfweg 2008 van start gaan in plaats van in 
januari 2008. In noordelijk Kenia werden twee 
nieuwe operationele veldkantoren opgericht. 
Door de afnemende veiligheidssituatie in de 
regio El Wak (Kenia en Somalië) in september 
2008, moest het interventiegebied herbekeken 
worden. Hoewel de meeste resultaten in 2009 
verwacht worden, konden volgende zaken in 
2008 verwezenlijkt worden:

Verbeterde toegang tot graasgebieden in het 
droogseizoen
Er werden meer dan 20 kaarten van natuurlijke 
rijkdommen in de verschillende projectgebieden 
opgesteld. Die kaarten werden uitgewisseld 
tijdens intercommunale vergaderingen, om de 
locatie van strategische waterinfrastructuren te 
bepalen. Het gaf de aanzet tot de constructie 
van zeven waterpunten. De bouwwerken zullen 
beheerd worden door waterbeheerscommités, 
samengesteld uit leden van de gemeenschap.

Oprichting van netwerken voor vroegtijdige 
detectie
Er werden meer dan 40 lokale 
dierengezondheidswerkers aangesteld die een 
opleiding krijgen om informatie te verzamelen 
en te rapporteren, in het belang van vroegtijdige 
ziektedetectie. In het Oromiya ecosysteem 
gingen wekelijkse radioprogramma’s van start, 

waarin vroegtijdig informatie verstrekt wordt 
rond dierlijke gezondheid, marktgegevens, 
de staat van de weilanden, en de opkomende 
droogtes.

Bescherming van de bestaanszekerheid
In 2008 werden vier dorpsbanken en zes 
veldscholen voor boeren opgericht. Dankzij 
de banken kunnen leden uit de gemeenschap 
geld sparen en een lening aangaan om 
inkomensverwervende activiteiten te starten, 
en kunnen ze genieten van sociale steun 
in geval van nood. De scholen zijn een 
uitwisselingsplatform voor technische informatie. 
Deze benadering promoot besluitvorming en 
responsabilisering van de veehouders, en het 
is een manier om hun inkomsten te versterken 
en te diversifiëren, en om tegelijkertijd ook 
het milieu te beschermen. Het feit dat ICRD 
zich focust op de bestaanszekerheid van de 
bevolking, zorgt ervoor dat de banken, de 
scholen en de dierengezondheidswerkers nauw 
met elkaar in contact staan.

Improved Community Response to Drought 
is een grensoverschrijdend project dat 
lokale gemeenschappen beter voorbereidt 
op droogte. Het werd gefinancierd door 
het droogteprogramma van de Europese 
Commissie. Dierenartsen Zonder Grenzen 
België, Zwitserland en Duitsland bundelden de 
12 jaar ervaring die ze vergaarden in de droge 
gebieden van Noord-Kenia en aangrenzende 
buurregio’s, en passen hun kennis nu toe op 
drie verschillende ecosystemen in Oost-Afrika: 
het Karamoja ecosysteem in Oeganda en 
Kenia (DZG België), het Oromiya ecosysteem 
in Kenia en Ethiopië (DZG Duitsland) en het 
Somali ecosysteem in Kenia en Somalië (DZG 
Zwitserland). Landbouwsystemen in deze 
gebieden ondervinden hinder van de steeds 
weerkerende droogte. Er is een stijgende 
demografische druk op het al kwetsbare leefmilieu 
en de mobiliteit van de bevolking daalt door de 
conflicten en humanitaire hulp (permanente 
water- en voedseldistributiepunten).

Activiteiten van 2008

ICRD is een pilootproject dat wil bijdragen 
tot meer bestaanszekerheid voor de 
landbouwbevolking in de ecosystemen van 
Karamoja, Oromiya en Somali in Oeganda, 
Kenia, Ethiopië en Somalië. Er werd een model 
uitgewerkt dat de gemeenschappen toelaat om 
proactief in hun eigen behoeften te voorzien. In 
plaats van externe ondersteuning beoogt het 
project eerder dat landbouwers voortbouwen op 

Project ter voorbereiding van de gemeenschappen op de droogte (ICRD) 

Partners
Dierenartsen Zonder Grenzen Zwitserland: 

www.vsf-suisse.ch
Dierenartsen Zonder Grenzen Duitsland: 

www.vsfg.org

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: ECHO (100%)

Budget: 1.718.987 €

Activiteiten van 2008

Verbeterd systeem voor ziektedetectie
De hele pluimvee-industrie in de regio heeft 
ernstig geleden onder de HPAI-infectiegolf. 
Maar het legde meteen ook de tekortkomingen 
van de nationale systemen voor ziektedetectie- 
en behandeling bloot. Er kwam nieuwe 
belangstelling om de netwerken te activeren, en 
om verschillende benaderingsmethoden toe te 
passen. Vooral het onderzoek in participatieve 
epidemiologie (PE) of participatieve 
ziektemonitoring (PZM) - die al haar waarde 
bewees bij de uitroeiing van runderpest - kreeg 
veel bijval. Het cross-regionale project EDRSAIA 
maakt nu de balans op van de bestaande 
nationale systemen voor ziektemonitoring, 
om nadien gepaste ondersteuning te kunnen 

voorzien. Er werd een snelle evaluatie 
uitgevoerd rond de capaciteit van de veterinaire 
diensten van Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, 
Togo, Nigeria, Liberia en Sierra Leone, om de 
controle op vogelgriep te verzekeren. Dankzij 
deze studie kon men de behoeften en prioritaire 
noodgebieden detecteren en korte-termijn-
opleidingen en gerichte acties opstellen.

Drie soorten opleidingen werden vastgesteld 
en uitgevoerd 
De opleiding rond ziekterapportering trok 50 
dierengezondheidswerkers uit Togo en Benin 
aan. In de drie Engelstalige landen (Nigeria, 
Liberia en Sierra Leone) kregen 27 dierenartsen 
een opleiding in Participatieve Epidemiologie 
(PE) en in de 4 Franstalige landen (Togo, 
Benin, Ivoorkust en Burkina Faso) werden 
30 dierenartsen gevormd in Participatieve 
Ziektemonitoring (PZM). Op de opleidingen 
volgt een periode van praktijkervaring (3 
tot 6 maanden) met in tussentijd enkele 
bijscholingscursussen.

Verbeterde afstemming van bestrijdings- en 
controlemiddelen
Het project  zette regionale en nationale 
risicogebieden in kaart, om de middelen ter 
bestrijding en controle van vogelgriep beter op 
elkaar af te stemmen.

De regio West-Afrika omvat de landen met 
kuststrook ten noorden van de Golf van Guinea 
(Nigeria, Benin, Togo, Ivoorkust, Liberia, 
Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Gambia, 
Kaapverdië) tot Senegal, en de Sahel-landen 
Burkina Faso, Niger, Mali en Mauritanië. 
Traditionele pluimveeteelt speelt in deze regio 
een belangrijke rol. De moderne pluimveeteelt 
wordt beschouwd als een sector met toekomst 
en een schepper van werkgelegenheid (150.000 
à  200.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen 
in West-Afrika). Toch kende de sector een 
terugval tijdens de besmettingsgolf met HPAI 
(Hoogpathogene Aviaire Influenza). Van februari 
2006 tot mei 2007 werd de ziekte ontdekt in 11 
Afrikaanse landen, waarvan 7 landen in West-
Afrika (Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, 
Niger, Nigeria, Togo).

Vroegtijdige opsporing, rapportering en monitoring van vogelgriep in Afrika (EDRSAIA)

Lokale partners
DGSV Burkina Faso (Algemene Directie van Veterinaire Diensten in Burkina Faso)
DEP Togo (Directoraat van veeteelt en visserij in Togo)
DE Benin: (Directoraat van veeteelt in Benin)
DSV Côte d’Ivoire: (Directoraat van de veterinaire diensten in Ivoorkust)
LD/MOA Liberia: (Ministerie van landbouw in Liberia)
LD/LMAFFS Sierra Leone (Ministerie voor Landbouw, bosbouw en voedselzekerheid, departement 
veeteelt)
NADIS Nigeria (National Animal Disease Information and surveillance)

Fondsenverstrekker en budget 2008
Fondsenverstrekker: USAID
Budget: 450.000 USD
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Financieel rapport 2008

 

We sluiten het jaar 2008 af met een verlies van 
84.459 €, die de reserves van de voorgaande 
jaren verminderen. Dierenartsen Zonder Grenzen 
ontving een legaat dat geboekt werd in het passief 
van de balans (en daardoor niet opgenomen in 
de resultatenrekening van de oefening), wat de 
beschikbare reserves verhoogde met 35.106 €. 
Het effect van het verlies van de oefening en het 
ontvangen legaat, resulteert in een vermindering 
van 11 % van de beschikbare reserves op 
31/12/2008 tot 388.981 €.

De liquiditeit op korte termijn is niet goed. 
Dierenartsen Zonder Grenzen heeft niet 
voldoende liquiditeiten om haar engagementen 
op korte termijn te kunnen volbrengen. Dit 
is voornamelijk het gevolg van volgende 
aspecten:
• Weinig reserves in vergelijking met het 
volume aan activiteiten (< 5 %)
• Een behoorlijke vertraging bij de betalingen 
van de donors. Het geld is vaak pas aanwezig 
wanneer Dierenartsen Zonder Grenzen het al 
heeft moeten uitgeven, m.a.w. het heeft moeten 
voorschieten.
 
Het zou aangewezen zijn om onze 
fondsenwerving rond te hebben vóór we een 
engagement met nieuwe projecten aangaan. 

Ook de vertraging in betaling bij de donors zou 
moeten verminderen. Dit kunnen we verbeteren 
door onze dossiers voor de donors zo snel 
mogelijk in te dienen. 

Dierenartsen Zonder Grenzen mag heel trots 
zijn met het aantal projecten dat jaarlijks blijft 
groeien. De financiering groeit echter nog 
niet voldoende snel mee. In vergelijking met 
2007, zag Dierenartsen Zonder Grenzen haar 
activiteiten dit jaar stijgen met 24 %, terwijl de 
inkomsten afkomstig uit fondsenwerving maar 
met 10 % omhoog gingen.
 
In de toekomst moeten we ons behoeden voor 
volgende problemen:
• Co-financiering van activiteiten in het veld. 
Niet-gebonden fondsenwerving moet voor 
andere activiteiten aangewend worden dan het 
systematische co-financieren van projecten die 
niet voor 100 % gesubsidieerd worden. Om dit 
te verwezenlijken moet er meer gebonden co-
finaciering gezocht worden.
• Het regionaal kantoor in Nairobi moet een 
grotere bijdrage leveren in de kosten van de 
projecten  in Oost-Afrika. Die verhoging is vooral 
mogelijk door fondsenwervingsactiviteiten van 
het kantoor.
• Een verhoging van de kostendekking 
van de hoofdzetel door de administratieve 
inkomsten (65 % in 2008, doel in 2015 is 100 
%). Deze verhoging  volgt uit een verhoging van 
de projecten. 

  

Dit financieel rapport is afgeleid van de 
jaarrekening van de vzw Dierenartsen Zonder 
Grenzen. Het omvat  het geheel aan activiteiten 
omvat die gevoerd werden van 1 januari 2008 
tot 31 december 2008. De jaarrekening van 
2008 werd geauditeerd door de Vereniging van 
bedrijfsrevisoren «DGST & Co ». Het rapport 
van de auditor kan op aanvraag bekomen 
worden bij Dierenartsen Zonder Grenzen.
 
In 2008 stegen de inkomsten van Dierenartsen 
Zonder Grenzen tot 8.583.714 € , een 
verhoging van  23,6 % in vergelijking met 2007. 
86 % van de totale inkomsten is afkomstig 
van institutionele giften van Belgische en 
internationale overheden. De overige 14 % is 
afkomstig van privé-giften en andere bronnen.

 

De uitgaven stegen in dezelfde mate als 
de inkomsten. Ze worden aangewend 
voor de activiteiten op het veld, ons 
ontwikkelingseducatie-project in België, de 
kosten voor fondsenwerving en werkingskosten 
van de hoofdzetel. 

Privé-giften 12 %

Andere inkomstenbronnen 
2 %

Institutionele giften 86 %

Fondsenwerving 6 %
Werkingskosten van de hoofdzetel 6 %

Ontwikkelingseducatie 1 %

Uitgaven op het terrein 87 %
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 Activa Code  Boekjaar Vorig boekjaar
    
Vaste actiVa 20/28  794.092 476.119
I.  Oprichtingskosten 20  0 0
II.  Immateriële vaste activa  (toel. I,A) 21  10.076 15.795
III.  Materiële activa (toel. I,B) 22/27  748.091 430.146
a.  terreinen en gebouwen 22  45.828 55.811
B.  installaties, machines en uitrusting 23  9.059 10.324
c.  Meubilair en rollend materieel 24  691.965 362.401
D.  Leasing en soortgelijke rechten 25  0 0
e.  Overige materiële vaste activa 26  1.238 1.609
F.  activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27  0 0
IV.  Financiële vaste activa (toel. I, C en II) 28  35.925 30.178
  0  0
VLOttenDe actiVa 29/58  12.253.518 8.443.540
V.  Vorderingen op meer dan één jaar 29  2.194.104 1.230.266
a.  Handelsvorderingen 290  0 0
B.  Overige vorderingen 291  2.194.104 1.230.266
VI.  Voorraden en bestellingen in uitvoering 3  0 0
a.  Voorraden 30  0 0
B.  Bestellingen in uitvoering 37  0 0
VII.  Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41  8.785.337 5.602.333
a.  Handelsvorderingen 40  201.759 188.377
B.  Overige vorderingen 41  8.583.578 5.413.956
VIII.  Geldbeleggingen (toel. II) 50  0 29.491
IX.  Liquide middelen 54  1.133.668 1.530.925
X.  Overlopende rekeningen 490  140.409 50.525
  0  0
 totaal der activa 20/58  13.047.610 8.919.660

 Passiva Code  Boekjaar Vorig boekjaar

eigen VeRMOgen 10/15  1.015.276 788.383
I.  Kapitaal (toel. III) 10  0 0
a.  geplaatst kapitaal 100  0 0
B.  niet-opgevraagd kapitaal 101  0 0
II.  Uitgiftepremies 11  0 0
III.  Herwaarderingsmeerwaarden 12  0 0
IV.  Reserves 13  35.106 0
a.  Wettelijke reserve 130  0 0
B.  Onbeschikbare reserves 131  35.106 0
1.  Voor eigen aandelen 1310  35.106 0
2.  andere 1311  0 0
c.  Belastingsvrije reserves 132  0 0
D.  Beschikbare reserves 133  0 0
V.  Overgedragen winst 140  1.686.176 1.707.941
  Overgedragen verlies 141  -1.332.341 -1.268.678
VI.  Kapitaalsubsidies 15  626.336 349.121
 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16  50.000 53.500
VII. 
A.  Voorzieningen voor risico’s en kosten (toel. IV) 160  50.000 53.500
B.  Uitgestelde belastingen 168  0 0
scHuLDen 17/49  11.982.333 8.077.776
VIII.  Schulden op meer dan één jaar (toel. V) 17  0 0
a.  Financïele schulden 170/4  0 0
1.  Kredietstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172  0 0
2.  Overige leningen 170+171  0 0
B.  Handelsschulden 175  0 0
c.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176  0 0
D.  andere schulden 178  0 0
IX.  Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/48  2.240.107 624.039
a.  schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42  0 0
B.  Financiële schulden 43  28 0
1.  Kredietstellingen 430  28 0
2.  Overige leningen 439  0 0
c.  Handelsschulden 44  2.183.335 456.015
1.  Leveranciers 440-441  2.183.335 456.015
2.  te betalen wissels 441  0 0
D.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46  0 0
e.  sculden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45  56.744 166.775
1.  Belastingen 450  -805 32.489
2.  Bezoldigingen 454  57.550 134.286
F.  Overige schulden 47  0 1.250
X.  Overlopende rekeningen 492  9.742.227 7.453.737

 totaal der Passiva   13.047.610 8.919.660

1. Balans na winstverdeling

Balans en resultatenrekening
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  codes  exercice exercice Précédent
I.  Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten   
 Omzet 70  8.376.653 6.841.474
 Handelsdoed., grond- en hulpstoffen 60  -519.991 -465.590
 Diensten en diverse goederen 61  -3.434.824 -3.463.622
a.B.  Brutomarge (positief saldo) 70/61  4.727.053 2.912.261
        Brutomarge (negatief saldo) 61/70  -305.214 
c.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. Vi,2) 62  -1.624.209 -1.611.907
D.  afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
 op immateriële en materiële vaste activa 630  -272.522 -218.184
e.  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering 
 en handelsvorderingen (toevoegingen -, terugnemingen +) 631  -23.621 -8.338
F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 (toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +) 635  0 0
g.  andere bedrijfskosten 640  -2.536.365 -1.053.898
H.  als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649  0 0
 Bedrijfswinst 70/64  -34.879 19.935
 Bedrijfsverlies 64/70  
II.  Financiële opbrengsten 75  201.270 100.639
     Financiële kosten 65  -256.637 -119.374
 Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 70/65  -90.246 1.199
 Verlies uit gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 65/70  
III.  Uitzonderlijke opbrengsten 76  5.791 4.129
      Uitzonderlijke kosten 66  -4 -24.158
 Winst van het boekjaar vóór belasting 70/66  -84.459 -18.830
 Verlies van het boekjaar vóór belasting 66/70  
III bis. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780  0 0
 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680  0 0
IV.  Belastingen op het resultaat 67 et 77  0 0
 Winst van het boekjaar 70/67  -84.459 -18.830
 Verlies van het boekjaar 67/70  
V.  Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789  0 0
 Overboeking aan de belastingvrije reserves 689  0 0
 te bestemmen winst van het boekjaar 70/68  -84.459 -18.830
 te verwerken verlies van het boekjaar 68/70  

2. Resultatenrekening

Regionale kantoren van Dierenartsen Zonder Grenzen

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

Regionaal kantoor van 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
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Dierenartsen Zonder Grenzen is actief in:
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Paul Deschanellaan 36-38
1030 Brussel • België
Tel.: 0032 2 539.09.89
Fax: 0032 2 539.34.90

E-mail: vsf@vsf-belgium.org
Website: www.dierenartsenzondergrenzen.be

Rekeningnummer: 732-6190064-60

Uitgave: juni 2008


