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In 2016 hebben dierenartsen en dier-
geneeskundestudenten zich opnieuw 
met hart en ziel ingezet als ambas-
sadeurs, vrijwilligers en/of schenkers 
voor Dierenartsen Zonder Grenzen. 
Ze gaven lezingen aan dierenartsen-
verenigingen, hielpen bij beurzen, 
zamelden geld in, organiseerden 
een lokaal event… en ze hadden 
enkele mooie verrassingen in pet-
to. Zo organiseerden studenten een 
benefietavond en tekenden ze mas-
saal present voor onze Koop een 
geit-campagne op Expovet. Verschil-
lende dierenartsen nodigden een Ni-
gerese dierenarts uit voor een stage 
bij hen in België, zamelden materiaal 
in voor hun collega’s in Burkina Faso, 
omarmden ook dit jaar Koop een 
geit… en nog veel meer. Bedankt voor 
alle grenzeloze inzet en solidariteit!

Tijdens de 20 km door Brussel in 2016 liepen 20 sportievelingen voor Dierenartsen Zonder Grenzen. 
Samen zamelden ze 1.853 euro in voor de veehouders en dierenartsen in het Zuiden.

Bedankt 
voor alle grenzeloze inzet 

en solidariteit!



Hand in hand  
bouwen aan een betere toekomst

De gevolgen van wereldwijde armoede en 
ongelijkheid zijn steeds prangender merkbaar. 
Begin 2017 schrok de wereld opnieuw op 
door hongersnood. Zo’n 20 miljoen mensen 
staan - op het moment dat ik dit schrijf - bloot 
aan deze dreiging. En het is allang niet meer de 
droogte alleen die dit veroorzaakt.

Er is genoeg voedsel om de hele wereldbevol-
king te voeden. Alleen is de toegang tot dit 
voedsel ongelijk verdeeld. Geweld, oorlog, 
conflicten voor schaarse goederen en macht, 
klimaatverandering en armoede zorgen dat 
mensen geen toegang hebben tot waar ze 
recht op hebben: voedsel en een menswaardig 
bestaan.

Dag in dag uit strijden we met Dierenartsen 
Zonder Grenzen tegen deze ongelijkheid en 
honger. En we zijn niet alleen. Het is niet ge-
makkelijk om het tij te keren, maar overal zijn 
er mensen die er alles aan doen om armoede 
aan te pakken. Wij komen hen tegen op het 
terrein, in België en in onze internationale 

netwerken. Met hen werken we zij aan zij om 
armoede en honger een halt toe te roepen. 
We werken met en voor veeboeren in Afrika 
die hand in hand bouwen aan een duurzame 
omgeving waar ze kunnen telen en oogsten, 
en waar hun kuddes gezond zijn en kunnen 
grazen. 

Geruggesteund door een solide internationale 
beleidsbeïnvloeding, doen we er alles aan om 
het waardevolle ecosysteem waarin we leven 
in evenwicht te houden. Met gezonde dieren 
en een betere productie, om zo op lokaal 
niveau een duurzaam bestaan op te bouwen 
voor boeren en hun veerkracht te versterken. 
En om een duidelijk alternatief te bieden voor 
geweld, overexploitatie en kaalslag. Want ja, dat 
alternatief is er. En u kan er aan meebouwen.

Marc Joolen,  
Directeur van Dierenartsen Zonder Grenzen
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In dit activiteitenverslag gebruiken we de mannelijke vorm als neutrale vorm. Hij verwijst dus zowel naar vrouwen als naar mannen.

TOTAAL BUDGET:
9 MILJOEN EURO

PERSONEEL: 
81 PERSONEELSLEDEN, 

WAARVAN 14 IN BRUSSEL

WERKZAAM IN 
8 LANDEN IN AFRIKA

INFORMATIE, SENSIBILISERING, 
EDUCATIE EN BELEIDS-

BEÏNVLOEDING IN BELGIË
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Beter beleid
in België en Europa 

Dierenartsen Zonder Grenzen komt 
op voor de rechten van Afrikaanse vee-
houders, die het hoofd moeten bieden 
aan tal van uitdagingen zoals landroof en 
klimaatverandering. Om deze problemen 
op te lossen is er ook politieke actie 
nodig. Daarom doen we aan beleidsbeïn-
vloeding. 

Vanuit Brussel proberen we het Europese 
en Belgische beleid zo te beïnvloeden dat 
ook de Afrikaanse familiale veehouders 
er beter van worden. Om meer impact 
te hebben, werken we samen met Bel-
gische netwerken - de Coalitie tegen de 
Honger en be-troplive - en internationale 
coalities zoals Celep en VSF International. 

Mensenrechtenactivist 
Edward Loure

In 2016 haalden we Edward Loure naar 
België, mensenrechtenactivist en verte-
genwoordiger van UCRT, onze partner-
organisatie in Tanzania. Enkele maanden 
daarvoor had hij de Goldman Environ-
mental Prize gekregen voor zijn jaren-
lange inzet voor landrechten voor de 
Masai-veehouders in het noorden van 
Tanzania. In België sprak hij met verschil-
lende journalisten en opende hij een 
lunchconferentie in het peristilium van 
het Federaal Parlement.

Europees Parlement

Met Celep organiseerden we in 2016 
ontmoetingen tussen lokale middenveld-
organisaties, experten en Europarlements-
leden in Kenia en Tanzania. In oktober 
liep er ook een fototentoonstelling over 
rondtrekkende veeteelt in het Europees 
Parlement.
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Code Aventure: op naar Tanzania!
De Franstalige Belgische zender RTBF 
trok in 2016 voor het programma Code 
Aventure naar Tanzania en bezorgde 
de 11-jarige Khyl uit België een uit-
zonderlijke ervaring bij de Masai. In 
het gezelschap van een herdersjongen 
van zijn leeftijd maakte hij kennis met 
het werk van Dierenartsen Zonder 
Grenzen en het dagelijkse leven van de 
Masai-herders. Zij leiden een semi-no-
madisch leven en dragen zorg voor hun 
waardevolste bezitting: de kudde.

Herbekijk de uitzending op 
youtube.com/dzgvsfbelgium
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Burkina Faso
melkkantines voor vluchtelingenkinderen

Aseïtou Akwer, vluchtelinge in het kamp van Goudebo

Sinds ik in het vluchtelingenkamp woon, kijk ik het meest uit naar de maandagen, woensdagen en vrijdagen. Dat 
zijn de dagen waarop mijn zoon Ag en ik door het kamp wandelen naar de melkkantine. De melk die de kinderen 
daar krijgen is uiteraard niet genoeg als dagelijkse voeding, maar het is een goede aanvulling. De kinderen zijn er 
dol op! Soms is Ag iets te gulzig en wordt hij boos als hij zijn beurt moet afwachten voor een beker melk.  De lokale 
melk smaakt beter dan poedermelk. Dierenartsen Zonder Grenzen legde me uit dat die melk ook gezonder is, 
want als kinderen melkpoeder drinken met vervuild water kunnen ze ziek worden. Hier in de melkkantine zijn we 
zeker dat de melk van goede kwaliteit is.  

Door conflicten in hun thuisland vluchtten heel wat 
Malinese veehouders de voorbije jaren naar kampen 
in Burkina Faso. Ze moesten de meeste van hun 
dieren achterlaten. Bij overmaat van ramp lijdt de 
overblijvende kudde onder een gebrek aan wa-
ter en gras tijdens het droogteseizoen. Als gevolg 
slagen de vluchtelingen er niet in hun traditionele 
maaltijden - die voornamelijk bestaan uit melk en 
gierst - aan te houden. Bij jonge kinderen heeft dit 
melktekort ernstige gevolgen.

Kwantiteit is net zo belangrijk 
als kwaliteit

Samen met de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) 
steunt Dierenartsen Zonder Grenzen de lokale 
melkboeren en de gevluchte Malinese veehouders 
in het noorden van Burkina Faso. Zo kunnen ze 
melk van goede kwaliteit leveren aan de ‘melkkan-
tines’ in de vluchtelingenkampen van Goudebo en 
Mentao. 

Om dit te bereiken streven we naar betere 
praktijken bij alle lokale actoren in de melksector. 
Bij de lokale en gevluchte veehouders, maar 
ook bij de melkophalers en de vrouwen die 
de melk verwerken tot zuivelproducten in de 
minimelkerijen. Geconcentreerd voer voor de koeien, 

goede dierengezondheidszorg, het uitbouwen 
van de melkophaling, een betere hygiëne in de 
minimelkerijen… ze zijn allemaal van cruciaal belang 
om een voldoende grote productie van kwalitatieve 
melk te garanderen. De medewerksters van de 
melkerijen voeren dagelijks controles uit om na te 
gaan of de melk geschikt is voor consumptie.

Melk voor jong en oud

Dierenartsen Zonder Grenzen steunt naast de 
productie ook de consumptie van melk, via melk-
kantines in de vluchtelingenkampen. Drie keer per 
week krijgen kinderen tussen 6 en 59 maanden 
oud elk 300 ml melk in deze kantines. De ngo Save 
the Children geeft de moeders er opleidingen rond 
een evenwichtige en gezonde voeding. 

Hiermee pakken we niet alleen de ondervoeding 
bij vluchtelingenkinderen aan, maar helpen we ook 
de lokale economie. We ondersteunen namelijk 
melkerijen in handen van vrouwenorganisaties, die 
er yoghurt en andere zuivelproducten fabriceren. 
Vrouwen zijn sneller geneigd hun extra inkomsten 
te besteden aan voedsel en gezondheidszorg voor 
hun gezin. Een hoger inkomen heeft dus een posi-
tief effect op de gezondheid en voeding van hun 
kinderen.

Melk als wapen in de strijd 
tegen ondervoeding bij 
vluchtelingenkinderen

21.838 vluchtelingen 
(12.282 in Mentao en 9.556 in Goudebou)

1.184 melkboeren 
(vluchtelingen en lokale inwoners)

65.634 liter melk 
voor de melkkantines (2016)

1.614 kinderen van 6 tot 59 maanden 
(842 meisjes en 772 jongens) die 3 keer per 

week melk krijgen in de melkkantines
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Vruchtbare veehandel
in Mali

Dierenartsen Zonder Grenzen steunt samen met 
zijn partnerorganisatie Initiatives Conseils Dévelop-
pement (ICD) al enkele jaren de veeteelt in de 
Malinese regio Koulikoro. De afgelopen jaren hiel-
pen we een veemarkt bouwen in de plattelands-
gemeente Didiéni, 162 km ten noorden van Ba-
mako. Deze veemarkt vergemakkelijkt de handel 
tussen het noorden van het land en de hoofdstad 
en stimuleert de lokale economie en ontwikkeling.

De markt bestaat uit een vermarktingsweide voor 
runderen en een voor kleinvee, een laadkade voor 
een vlot vervoer van de aangekochte dieren naar 
hun nieuwe bestemming, een vaste drinkplaats en 
een loods voor de handelaars. Een dierenarts con-
troleert de dieren bij het verlaten van de markt.

Transparant beheer

De gemeente heeft het beheer van de markt uit-
besteed aan een comité dat bestaat uit vertegen-
woordigers van de veehouderscoöperatie en de 
gemeente. Het comité volgde een opleiding over 
managementtools en geweldloos conflictbeheer. 
Ze legt meerdere keren per jaar verantwoording 
af en maakt haar boekhouding openbaar. 

De veemarkt levert best wat inkomsten op. Wan-
neer iemand een dier koopt en de markt verlaat, 

moet hij een belasting betalen. Dat geld gaat naar 
de veehouderscoöperatie en de gemeentekas 
van Didiéni. De coöperatie onderhoudt met deze 
inkomsten de marktinfrastructuur en verleent 
diensten aan de veehouders, zoals de verkoop van 
productiemiddelen. Met het overgebleven geld 
vervult de coöperatie een sociale rol binnen de 
gemeente. Zo hielp ze in ’t verleden slachtoffers 
van overstromingen met een schadevergoeding en 
steunde ze de armste dorpelingen. 

Boost voor lokale economie

Vandaag is de veemarkt van Didiéni de belangrijkste 
economische activiteit in de gemeente. Tientallen 
slagers, veehandelaars, transporteurs en vrouwen 
met een eetkraam of handeltje bezoeken de markt, 
goed voor tal van transacties. De markt creëerde 
maar liefst 269 jobs en geeft zo een inkomen aan 
mannen, vrouwen en jongeren uit de streek. Door 
het degelijk, doeltreffend en transparant beheer 
trekt de markt van Didiéni zelfs kopers uit de buur-
landen aan.

De verkoop van dieren is nu ook winstgevender 
voor de veeboeren. Met als gevolg dat de lokale 
bevolking meer koeien en schapen houdt en op 
een professionelere manier aan veeteelt doet. 
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Mariko Traoré, veehandelaar en lid van de veehouderscoöperatie van Didiéni

Al sinds mijn kindertijd werk ik in de veehandel. Ik heb de sector sterk zien evolueren in mijn gemeente. In mijn ogen 
heeft de bouw van de markt de economie in Didiéni een enorme boost gegeven. Vandaag zijn er ontelbare mogelijkheden 
en de markt wordt niet meer alleen door lokale veehouders bezocht. De klanten komen van overal: Nara, Bamako en 
zelfs uit Senegal! De rundvee- en kleinveeteelt is voor ons een commerciële activiteit geworden. Steeds minder jongeren 
trekken weg. En zij die teruggekeerd zijn, hebben op de veemarkt werk gevonden. Elk jaar kunnen meer dan 10.000 
mensen in Didiéni leven van de veehandel. 

De markt van Didiéni 
was in 2016 goed voor…

de verkoop van 19.506 runderen en 
19.829 schapen en geiten, voor een 
totaalbedrag van 7.799.577 euro

5.180 euro belastingen op de 
aangekochte dieren, waarvan 
517 euro naar de gemeente ging

12 rundveehandelaars (met elk 5 
tot 40 dieren) met een individuele 
winst van 305 tot 610 euro

1 geiten- en schapenhandelaar (met 
15 tot 50 dieren) met een individuele 
winst van 30 tot 100 euro

5 rundvee- en 7 schapen- en 
geitentransporteurs, 9 strohandelaars, 
50 tussenhandelaars voor rundvee en 120 
voor geiten en schapen, verkoopsters 
van water, noten, gebak enz.
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Veilig op weg
met de kudde in Niger

Voor veehouders in Niger is het steeds moeilijker 
om toegang te hebben tot voldoende en kwaliteitsvol 
grasland. De seizoenstrek - de trektocht van vee-
houders en hun kuddes op zoek naar water en 
gras - stopt niet aan de landsgrenzen en wijkt ook 
uit naar de buurlanden, zoals Benin en Nigeria. 

Landbouwers en veehouders in 
de clinch

Aan het einde van het regenseizoen kan de span-
ning tussen landbouwers en veehouders hoog 
oplopen en zo de seizoenstrek in het gedrang 
brengen. Heel wat akkers palmen dan de door-
gangswegen voor het vee in. Sommige van die 
corridors raken zelfs helemaal afgesloten. De kud-
des verplaatsen zich vooral ’s nachts en de dieren 
voeden zich met wat ze op deze akkers vinden, 
soms met dodelijke confrontaties tussen de vee-
houder en landbouwer tot gevolg.

Communiceren om beter samen 
te leven

Voor de veiligheid van de rondtrekkende veehou-
ders bakende Dierenartsen Zonder Grenzen de 
graaslanden en routes af langs de grootste veetrek-
corridors. Zo blijven ze toegankelijk voor herders 
en hun kuddes. Om dit te bereiken voerden we 
nauw overleg met de voornaamste betrokkenen 
bij de seizoenstrek in die gebieden. We brachten 
hen samen om het gebruik en de bestemming van 
de gronden in kaart te brengen en regels vast te 
leggen. De overheid keurde de verschillende zones 
goed. Vervolgens konden we ze afbakenen met 
palen. 

In één maand tijd leverde de overheid 40 Certificats 
Internationaux de Transhumance (CIT) of seizoens-
trekcertificaten af, tegenover slechts twee in bijna 
drie jaar tijd. Dat wijst erop dat meer veehoud-
ers de veiligere trekroutes gebruiken. We lichtten 
de bevolking ook in over de bestaande wetgeving 
rond pastoralisme, de compensatiemogelijkheden 
in geval van schade en de regelgeving inzake min-
nelijke schikkingen. Sindsdien zijn rondtrekkende 
veehouders steeds minder het slachtoffer van mis-
bruik in de buurlanden.

Mamane Sani Hinsa, 
dorpshoofd van Louloudje

Dankzij God hebben we terug vrede gevonden. 
Onze onwetendheid heeft tijdens conflicten veel 
mensenlevens gekost. Dorpen werden verscheurd, 
gezinnen uitgedund, en dan hebben we het nog 
niet over de materiële schade. Vandaag zijn die 
ruzies verleden tijd. Er zijn bijna geen conflicten 
meer, en we komen meestal tot een minnelijke 
schikking. Iedereen kent zijn rechten in geval van 
schade op de akkers. De compensatiemogelijk-
heden zijn gekend, en als we niet tot een overeen-
komst komen, weten we wat te doen en waar we 
terechtkunnen. 

5

Wist u dat
De Economische Gemeen-
schap van West-Afrikaanse 
Staten (ECOWAS) voerde 
de seizoenstrekcertificaten 
in zodat veehouders van 

het ene naar het andere land 
zouden kunnen trekken met 
hun kuddes. De bevoegde dienst 
voor veeteelt aan de grens-
posten waar het vee binnen-
komt, reikt de certificaten uit. 
Bovendien kunnen de staten zo 
ook de gezondheid van de die-
ren controleren die hun grond-
gebied binnenkomen. Vóór de 
dienst het certificaat uitreikt, 
moet de veehouder het aantal 
dieren en de route meedelen. 

?
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Veelbelovende konijnenhandel
in de Democratische Republiek Congo

De provincie Noord-Kivu, in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo, gaat gebukt 
onder instabiliteit en gewapende conflicten. De 
voorbije twee jaar richtten rebellen herhaaldelijk 
een bloedbad aan in Beni en Lubero, met veel 
burgerslachtoffers. 

In deze fragiele regio heeft de lokale bevolking 
meer dan ooit hulp nodig. Betaalde jobs zijn er 
schaars, de inkomens laag. Dierenartsen Zonder 
Grenzen en zijn partner Réseau Wima helpen er 
kansarme gezinnen door hen op te leiden in het 
houden van konijnen. We geven ook een impuls 
aan de hele konijnenketen, van producent over 
handelaar en restauranthouder tot consument. Zo 
zorgen we dat families hun konijnen vlot kunnen 
verkopen en er een juiste prijs voor krijgen. 

Iedereen wint, producent én 
consument

Voor de agro-veehouders werkten we een sys-
teem uit van gegroepeerde verkoop. Zo kunnen 
handelaars uit de steden bij hen meer konijnen ko-
pen in één keer, zonder extra verplaatsingen naar 
de dorpen. De veehouders zijn er ook bij gebaat: ze 
kunnen hun konijnen verkopen voor een betere en 

vaste prijs per kilogram en halen er zo meer inkom-
sten uit. Ze verwerven meteen een netto-inkomen, 
want ze hoeven geen belastingen te betalen op 
de markt en hebben geen vervoersonkosten. De 
verkoop vindt plaats op vaste tijdstippen, waardoor 
ze hun inkomsten beter kunnen plannen. 

Om over voldoende kapitaal te beschikken voor 
het aankopen van konijnen, krijgen de handelaars 
elk om beurt een lening. We installeerden boven-
dien verkooppunten op strategische plaatsen in 
stedelijke gebieden, zodat de handelaars hun koop-
waar zichtbaar kunnen uitstallen en gemakkelijker 
aan de man brengen. 

Een luxeproduct

De waarde van een konijn stijgt bij elke schakel 
in de keten, maar het zijn de veehouders die er 
het meest aan overhouden: 6,6 euro voor een 
konijn van gemiddeld 2,4 kg. Dankzij de vlottere 
ophaling en doorverkoop ontstonden er ook 
nieuwe economische activiteiten in de regio. In de 
steden specialiseerden slagers zich in konijnenvlees, 
de handel in konijnenvoer nam toe en restaurants 
dienen nu ook konijnenvlees op, dat vandaag als 
een luxeproduct wordt beschouwd.
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Kasereka Mbueki, kok en verkoper van konijnenbrochettes in Butembo

Twee jaar geleden vroeg Dierenartsen Zonder Grenzen me om op Wereldvoedseldag een aantal gerechten te bereiden op 
basis van konijnenvlees. Mijn brochettes vielen erg in de smaak bij het publiek, en velen vroegen mijn contactgegevens om 
een bestelling te kunnen plaatsen. Gesterkt door dat succes besloot ik om te blijven koken met konijnenvlees en de stad 
rond te trekken. Afgezien van speciale gelegenheden verkoop ik gemiddeld het vlees van vier konijnen per dag. Dat levert 
me een nettowinst op van ongeveer 4,7 euro per dag, of 123 euro per maand. Hier is dat een goed loon. Weinig mensen 
hebben zo’n hoog inkomen. Tot hiertoe is dit genoeg om voor mijn gezin te zorgen. De mensen weten dat ik hard werk en 
dat ik kennis van zaken heb, en dat levert klanten op. Ik krijg steeds vaker de vraag om konijnenbrochettes te bereiden voor 
festiviteiten of huwelijken. 

Konijn 
van kooi tot bord



Gezond vee
voor Rwandese boeren

Dierenartsen Zonder Grenzen is in Rwanda actief 
in de Zuidelijke Provincie, een van de armste 
streken van het land. Het onherbergzame gebied, 
voortdurend blootgesteld aan erosie, is amper 
vruchtbaar en levert geen grote oogst op. Dieren 
zijn dan ook van cruciaal belang voor families op 
het platteland. Ze zijn niet alleen een bron van 
dierlijke eiwitten, maar leveren ook een inkomen 
op. Bovendien produceren ze mest voor de akkers.
In deze streek helpen we privédierenartsen om 
zich op het platteland te vestigen en hun diensten 
bij lokale veehouders aan te bieden. Door toe te 
zien op de gezondheid en productiviteit van het 
vee, dragen ze bij tot de voedselzekerheid en 
de voedingskwaliteit van arme Rwandese agro-
veehouders.

Dierengezondheidszorg op het 
platteland

In 2016 ondersteunden Dierenartsen Zonder Gren-
zen en zijn lokale partner Imbaraga veertien loka-
le privédierenartsen in de regio. Ze kregen een 
opleiding rond de technische, financiële en manage-
mentaspecten van hun activiteiten. Nu leveren ze 
kwalitatieve diensten die betaalbaar zijn voor de boe-

ren op het platteland, maar ze verdienen wel ge-
noeg om hun dienstverlening te kunnen voortzetten. 

Beproefd systeem

De dierenartsen boekten de afgelopen jaren 
duidelijk vooruitgang. Tussen 2014 en 2016 daalde 
het sterftecijfer van 6 naar 1,2% bij runderen en 
van 10 naar 3% bij geiten. Het tevredenheidsper-
centage bij de agro-veehouders nam sterk toe, van 
66 naar 96% tegen eind 2016. De diensten van de 
dierenartsen zijn niet alleen doeltreffend, ze zijn 
ook rendabel. Dertien van de veertien gesteunde 
dierenartsen lossen regelmatig hun lening af bij de 
lokale microkredietinstellingen. Tegen eind 2016 
had de helft van de dierenartsen hun lening zelfs al 
volledig afbetaald. 

Alexis Ngendahayo, privédierenarts in het district Nyanza

Twee jaar geleden begon ik met een eigen praktijk. Ik had geen vervoer, amper medicijnen en verdiende bijna niets. 
Dankzij Dierenartsen Zonder Grenzen kon ik een grotere lening aangaan, zodat ik een motorfiets kon kopen en mijn 
materiaalvoorraad kon uitbreiden. Ik kreeg een opleiding bedrijfsbeheer om een eigen veterinaire apotheek te openen 
en leerde kunstmatige inseminatie uitvoeren bij runderen. In 2016 had ik 2.400 klanten in 38 verschillende dorpen. 
Mijn praktijk draaide een jaaromzet van meer dan 8.500 euro. Dankzij die inkomsten kan ik avondlessen volgen aan 
de universiteit en heb ik bouwgrond gekocht waar ik nu een huis kan bouwen. Ik zou ook materiaal willen kopen om 
me te specialiseren in chirurgische ingrepen, iets wat maar erg weinig dierenartsen hier doen.

7

©
 T

im
 D

irv
en

Gemiddelde netto-inkomsten (euro) 
per ondersteunde dierenarts 

Totaal aantal klanten 
van alle 14 dierenartsen samen



Geiten brengen welvaart
in Burundi 

Sinds 2015 bedreigt de sociaal-politieke instabiliteit 
in Burundi de voedselzekerheid en bestaansmid-
delen van kansarme families. Maar liefst 69% van 
de plattelandsbevolking leeft in armoede en 75% 
lijdt honger. Dierenartsen Zonder Grenzen en 
zijn lokale partnerorganisatie Ucode steunen 700 
kwetsbare gezinnen in de provincie Ngozi. 

Veeteelt en hygiëne

Tussen 2014 en 2016 kreeg elk van die families vier 
geiten en de nodige opleidingen. Een privédieren-
arts en 27 lokale dierenverzorgers begeleidden de 
families en droegen zorg voor de dieren. Het aantal 
geiten verdubbelde in minder dan twee jaar tijd, en 
het sterftecijfer nam met meer dan de helft af. 

We werkten ook nauw samen met de provinciale 
gezondheidsdienst, die de families basisprincipes 
bijbracht rond hygiëne en evenwichtige voeding. 
Ze kregen gezondheidsvoorlichting en leerden 
lezen en schrijven. 

Gezonde dieren, gezonde 
mensen

Na twee jaar steun en begeleiding kunnen de 
families hun geluk niet op. De dieren zijn niet alleen 
in goede gezondheid, dankzij hun mest is ook de 
oogst toegenomen. Daardoor kan de helft van de 
gezinnen vandaag drie maaltijden per dag eten, ten 
opzichte van slechts 16,6% vóór het uitdelen van 
de geiten. 

De families halen inkomsten uit de verkoop van 
hun geiten en hebben zo voldoende geld om de 
medische kosten te dragen en hun kinderen naar 
school te sturen. 60% van de families heeft nu 
een ziekteverzekering en krijgt dus gratis gezond-
heidszorg. Het aantal ondervoede kinderen nam 
spectaculair af, van 36 naar 3%. Vandaag gaat 81% 
van de kinderen naar de basisschool, ten opzichte 
van 69% in 2014. En dat alles dankzij enkele geiten!
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Céline Shimirimana, geitenhoudster in de gemeente Gashikanwa

Vroeger had mijn gezin geen dieren. Soms aten we alleen bonenbladeren, maniok en pompoenstengels. Dankzij 
Dierenartsen Zonder Grenzen kon ik opleidingen volgen over het houden van dieren. Ik kreeg vier geiten en uiteen-
lopende zaden en planten om zelf veevoedergewassen te telen.

Vandaag heb ik acht geiten. Met hun uitwerpselen maak ik mest, die ik verspreid op mijn akker. Mijn bonenoogst 
is gestegen van 40 naar 150 kg en mijn bananenproductie is verdubbeld! Ik teel nu zelfs maïs en amarant. Mijn 
hele gezin is kerngezond. De kinderen gaan naar school en zijn zo goed in vorm dat ze zelfs turnen! Ik heb leren 
lezen en schrijven, en heb heel wat toekomstplannen: ik wil geiten blijven kweken, om op termijn een koe te kunnen 
kopen en een nieuw huis te bouwen. 

Het houden van geiten, 
een integrale aanpak

Doorgeven van geiten

Extra inkomsten

Opleidingen

Evenwichtige voeding
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Conflicten stellen veeteelt 
op de proef in Oeganda 

Paul Apaloobok Ngorok, dorpshoofd in het subdistrict Kalapata 

Vroeger weigerden de Zuid-Soedanese Dodoth, Jie en Toposa hun drenkplaatsen en graslanden met ons 
te delen. Wie bepaalde graasgebieden betrad, riskeerde zijn leven of dat van zijn dieren. Zo ben ik ooit 
alles kwijtgespeeld: 28 koeien en 45 geiten.  Sinds de tussenkomst van Dierenartsen Zonder Grenzen en 
zijn partners, delen we water en gras met de Dodoth, Jie en Turkana. Nu er terug vrede is, lopen de zaken 
weer goed en wisselen we regelmatig uit tussen culturen. Vandaag heb ik twintig geiten, zeven koeien en 
vier stieren. Tijdens de vorige hongerperiode tussen de oogsten in kon ik zelfs mijn familie helpen, door vijf 
geiten en een stier te verkopen.

De semi-aride Karamojaregio in het noordoosten 
van Oeganda heeft een droog en veranderlijk 
klimaat. Er leven vooral rondtrekkende veehouders 
en agro-veehouders. Ongeveer de helft van alle 
schapen in het land en bijna een vijfde van alle 
runderen leven in Karamoja. 

Tijdens het regenseizoen zijn gierst en maïs de 
voornaamste landbouwgewassen, maar voor de 
Karamojong blijven hun dieren de belangrijkste 
bron van voedsel en inkomsten. De veeteelt zorgt 
ervoor dat de Karimojong de brugperiode tussen 
twee oogsten doorkomen. Het vee vangt in deze 
periode dus de slinkende graanvoorraad op. Boven-
dien maakt de veeteelt integraal deel uit van de 
cultuur en sociale identiteit van de Karamojong.

Vechten voor water en gras

Het wisselende klimaat en het feit dat het er soms 
lange tijd niet regent, veroorzaken intense droogtes 
in Karamoja. Zo was 2016 het droogste jaar in tien 

jaar tijd en moesten kuddes meer dan 200 km af-
leggen om water en gras te vinden. Zo’n massale 
veetrek verhoogt de concurrentie en leidt vaak tot 
spanningen in de schaarse graas- en drenkgebieden.

Kaarten zorgen voor vrede

Dierenartsen Zonder Grenzen hielp de veehou-
ders in de zeven districten van Karamoja om de 
graasgebieden in kaart te brengen. Deze kaarten 
bakenen nu niet alleen de graslanden af maar ook 
de corridors die de rondtrekkende veehouders en 
hun kuddes gebruiken om van het ene gebied naar 
het andere te trekken. 

We brachten met onze lokale partners Madefo en 
Dado ook de gemeenschappen van de Jie, Dodoth, 
Matheniko, Turkana en Toposa samen om hun con-
flicten op te lossen. Dankzij deze vredesbesprekin-
gen hebben vandaag 20.000 herders en hun kud-
des opnieuw toegang tot grasland.
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Natejeok Kashue, kippenhoudster in Gelai Lumbwa

Vroeger waren erg weinig mensen vertrouwd met de kippenteelt. Wie kippen had, liet ze in het 
dorp ronddolen op zoek naar voedsel. Heel wat kippen verdwenen of stierven aan een ziekte die 
we niet konden behandelen.

Toen Dierenartsen Zonder Grenzen ons vroeg of we kippen wilden leren kweken, gingen we 
meteen akkoord! Als Masai-vrouwen zijn we altijd op zoek naar manieren om een beetje geld bij te 
verdienen, om beter voor onze kinderen te kunnen zorgen. We hebben gemerkt dat de kippenteelt 
ons daarbij kan helpen. 

We kunnen kippen of eieren verkopen om schoolgerief en medicijnen te betalen, en af en toe 
slachten we een kip zodat onze kinderen vlees kunnen eten. Alle Masai-vrouwen zijn zich bewust 
van de voedingswaarde van eieren. Jonge moeders die onvoldoende melk hebben om hun kind 
borstvoeding te geven, gebruiken poedermelk gemengd met eigeel. 

Als weduwe en gehandicapte moeder van zes kinderen heb ik dankzij de kippenteelt het hele jaar 
door een inkomen en voedsel voor mijn gezin.

KIPPEN 
voor Masai-vrouwen in Tanzania 

In de districten Simanjiro en Longido, 
in het noorden van Tanzania, moeten 
graslanden steeds vaker het onderspit 
delven voor de voortschreidende akker-
bouw en privatisering van gronden. Een 
enorme uitdaging voor de Masai-vee-
houders, die in deze droge gebieden 
vooral leven van de rondtrekkende vee-
teelt. Ze hebben weinig andere econo-
mische alternatieven, wat hun kwetsbaar-
heid vergroot.

Bovendien zijn heel wat Masai onder-
voed en hebben ze een tekort aan ei-
witten. Vooral tijdens het droogteseizoen, 
wanneer de veestapel klein is en melk 
schaars. Om dit tekort op te vangen 
introduceerde Dierenartsen Zonder 
Grenzen met zijn lokale partner Heifer 
Tanzania de kippenteelt bij kansarme 
moeders en hun kinderen. Kippen pro-
duceren dierlijke eiwitten in de vorm van 
vlees en eieren, die de families zelf kun-
nen opeten of verkopen op de markt. Zo 
zorgen ze snel voor inkomsten, en ze zijn 
niet duur om te houden.

Ieder zijn diersoort

Kippen zijn ook de perfecte springplank 
om ondernemerschap bij vrouwen te 
ontwikkelen. Masai-vrouwen bezitten zelf 
geen vee en hun inkomen is beperkt. Het 
zijn de mannen die het vee bezitten en 
beslissen over de verkoop van alle koeien, 
geiten en schapen. Omdat traditioneel 
gezien de Masai geen kippen houden, 
zien de mannen er geen graten in dat de 

vrouwen die taak op zich nemen. 

In het voorjaar van 2016 trokken we 
naar 68 Masai-dorpjes om meer uitleg te 
geven over de voordelen van de kippen-
teelt. 102 groepen van elk 15 tot 30 per-
sonen, voornamelijk vrouwen, toonden 
interesse en vormden een ‘landbouw-
school’.

Kennis overdragen

Daarna stelde elk dorp een vertegen-
woordiger aan om de opleiding tot 
pluimveehouder te volgen en op zijn 
of haar beurt als lesgever de opgedane 
kennis over te dragen aan de andere 
dorpelingen in de landbouwschool. Elke 
groep leerde een kippenren bouwen en 
kreeg daarvoor het nodige materiaal. Ze 
kregen ook 4 tot 5 hanen en tussen de 
25 en 30 kippen. De leden van de groep 
komen wekelijks samen met hun lesge-
ver om basiskennis op te doen over de 
voeding, het broeden, het beheer van de 
kippen en de diagnosestelling en behan-
deling van ziekten. 

Iedere groep verkoopt een deel van de 
eieren om voer en medicijnen voor de 
kippen te kopen, een ander deel van de 
eieren gaat naar de groepsleden en hun 
gezin. Een deel van de eieren wordt ook 
uitgebroed. Van zodra de kippen genoeg 
kuikens hebben voortgebracht, kan elke 
groep de dieren uitdelen aan haar leden, 
zodat elke vrouw haar eigen kippen kan 
kweken in haar eigen kippenren.
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Van ei tot kip

2.114 vrouwen

4.300 eieren per maand

1.000 kuikens per maand
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Gegevens 
verzamelen
met tablets 

Dierenartsen Zonder Grenzen wil innovatief zijn in al zijn 
doen en laten en probeert dan ook volop gebruik te maken 
van nieuwe technologieën. Vragenlijsten op papier zijn ach-
terhaald, ze zijn tijdrovend en er sluipen gemakkelijk fouten 
in. Ze hebben plaats geruimd voor tools zoals tablets, apps, 
opensourcesoftware… met betrouwbare en snelle gegevens 
als resultaat. Zo hebben we in 2016 in Tanzania een nieuw 
opvolgings- en evaluatiesysteem getest met tablets, op punt 
gesteld door het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC). 

Dankzij dit systeem kan Dierenartsen Zonder Grenzen de 
productie en verkoop van eieren, kuikens en kippen analy-
seren bij de ondersteunde kippenhoudsters. Elke drie maan-
den gaan vijf enquêteurs langs in de dorpen om een vragen-
lijst in te vullen op een tablet. Van zodra ze de tablet met het 
internet verbinden, worden de verzamelde gegevens automa-
tisch doorgestuurd naar een online server, waar Dierenartsen 
Zonder Grenzen ze kan analyseren. 

Op die manier kunnen we problemen gemakkelijk detecteren. 
Als we bijvoorbeeld een hoog sterftecijfer vaststellen bij de 
kuikens van een bepaalde groep kippenhoudsters, kunnen 
we oplossingen zoeken en de nodige steun bieden. Ook het 
omgekeerde geldt. Sommige groepen doen het bijzonder goed, 
met een hoge en constante eierproductie. In dat geval kun-
nen we hen helpen om hun eieren op de markt te brengen. 

Met de tablets kunnen we op een vlottere manier betrouw-
bare gegevens verzamelen. Maar het systeem biedt ook nog 
een ander groot voordeel: we kunnen de gegevens snel en 
gemakkelijk analyseren en zo in ‘real time’ gepaste maatrege-
len nemen.

12
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Stem 
van Afrikaanse veehouders in 
internationaal beleid 
Dierenartsen Zonder Grenzen doet actief aan beleids-
beïnvloeding op internationaal niveau, samen met onze 
zusterorganisaties en VSF International. In januari 2016 
brachten we in Bamako, de hoofdstad van het West-Afri-
kaanse land Mali, maar liefst 70 vertegenwoordigers bij 
elkaar van organisaties van rondtrekkende veehouders. 

Met deze bijeenkomst zorgden we dat boerenorganisa-
ties aan het woord kwamen tijdens het Farmers’ Forum 
van het VN-fonds voor landbouwontwikkeling (IFAD). Vier 
afgevaardigden van West-Afrikaanse boerenorganisaties 
namen de conclusies van de Bamako-meeting mee naar 
een speciale sessie over rondtrekkende veeteelt op het 
Farmers’ Forum in Rome. En IFAD nam ze mee op in de 
eindconclusies van het Farmers’ Forum. 

Zo zorgde Dierenartsen Zonder Grenzen er dus voor dat 
West-Afrikaanse rondtrekkende veehouders mee aan het 
internationale landbouwbeleid bouwden.

13

Gegevens 
verzamelen
met tablets Vétérinaires 

Sans Frontières 
International
Dierenartsen Zonder Grenzen maakt deel uit van het 
netwerk Vétérinaires Sans Frontières International (VSF 
International), dat elf leden telt die actief zijn in meer dan 40 
landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Het internationale 
netwerk wil de familiale veeteelt en landbouw optimaliseren, 
om zo de levensomstandigheden te verbeteren van de 
armste bevolkingsgroepen op het platteland. VSF International 
werkt aan een gezonde en duurzame relatie tussen mens, 
dier en milieu. Door betere dierengezondheidszorg aan te 
bieden en het welzijn en de veerkracht van de bevolking te 
verbeteren, bouwt VSF International aan de voedselzekerheid 
en -soevereiniteit in de wereld.

De leden van VSF International stemmen de locaties waar 
ze actief zijn op elkaar af, delen middelen, ervaring en kennis, 
en vergroten zo de eigen capaciteiten en die van hun lokale 
partnerorganisaties. Samen pleiten ze voor de familiale 
landbouw, veeteelt en de gezondheid van mens, dier en 
milieu, ten voordele van de arme plattelandsbevolking in het 
Zuiden. 

De hoofdzetel van VSF International is gevestigd in Brussel, in 
hetzelfde gebouw als Dierenartsen Zonder Grenzen.
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DR Congo

Oeganda

Tanzania

Rwanda

Burundi

NigerMali

Burkina
Faso

België

VISIE
Gezonde dieren, 
gezonde mensen

MISSIE
Het versterken van kansarme 

gemeenschappen in het Zuiden die van 
de veeteelt leven, om zo hun welzijn 

te verbeteren

online of op onze bankrekening
BE73-7326-1900-6460 (CREGBEBB)

www.dierenartsenzondergrenzen.be

DOE EEN GIFT

VOLG ONS OP

HOOFDZETEL / BRUSSEL

Paul Deschanellaan 36-38, 
1030 Brussel, België

T +32 (0)2 539 09 89 (9u-12u30)
F +32 (0)2 539 34 90
E info@vsf-belgium.org

REGIONALE COÖRDINATIE
WEST-AFRIKA

54, Rue Issa Béri, BP 12.632,
Niamey, Niger

T +226 25 36 06 62
E a.sayo@vsf-belgium.org

REGIONALE COÖRDINATIE
GROTE MEREN

39, KN 7Rd, Av Poids Lourds
Bridge 1 House, Kigali, Rwanda

T +250 787 773374
E d.ripoche@vsf-belgium.org

Het financiële verslag zal beschikbaar zijn op de website 
www.dierenartsenzondergrenzen.be en kan aangevraagd worden bij 

info@vsf-belgium.org of +32 (0)2 539 09 89.

Dierenartsen Zonder Grenzen onder-
schrijft de ethische code van de VEF. U 
beschikt over een recht op informatie.

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers 
en personeelsleden tenminste jaarlijks op 
de hoogte gebracht worden van wat met 
de verworven fondsen gedaan werd.
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