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Afgelopen zomer heeft de krant De Standaard 
voor de vijfde keer 24 gratis pagina’s reclame 
weggegeven in het teken van de Standaard 
Solidariteitsprijs. Deze bladzijden gingen naar 
verenigingen die zich, elk op hun manier, inzet-
ten voor een betere wereld. Meer dan honderd 
verenigingen hebben deelgenomen aan de 
wedstrijd door een originele advertentie over 
zichzelf in te zenden. Uit deze advertenties 
nomineerde een jury de 24 beste.

Dierenartsen Zonder Grenzen was één van de 
24 genomineerden. De jury had de boodschap 
“Zelfs een onnozel kieken kan mensenlevens 
redden” zichtbaar begrepen. Een duidelijke boodschap in een grappig kleedje. Het was al het twee-
de jaar op rij dat Dierenartsen Zonder Grenzen een nominatie in de wacht sleepte. Ook vorig jaar 
kegen we dankzij de wedstrijd de kans om ons paginagroot aan het grote publiek voor te stellen. 

Op het einde bekroonde een vakjury van mensen uit de media en de reclamewereld één van de 24 
advertenties met de prestigieuze Standaard Solidariteitsprijs. De winnaar, het Vlaams Netwerk van 
Verenigingen waar Armen het Woord nemen, mag dit jaar vier keer gratis adverteren met een vol-
ledige pagina.

De advertenties werden gemaakt door het Leuvense communicatiebureau Kunstmaan en DZG.

Dierenartsen Zonder Grenzen 
genomineerd voor de Standaard Solidariteitsprijs
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kan mensenlevens redden

Zelfs een 

In veel ontwikkelingslanden zijn koeien één van de weinige bronnen van inkomsten. 

Voldoende gezonde dieren helpen een volledig dorp bij de strijd tegen voedseltekorten. 

Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert de gezondheid en productie van het vee in nauwe 

samenwerking met lokale boeren. Met opleidingen, medicijnen en vaccins werken we 

samen aan een structurele oplossing tegen armoede en honger.

www.dzg-belgium.org  -  732-6190064-60

Als de kudde sterft, sterft het dorp.
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kan mensenlevens redden

Zelfs een 

In veel ontwikkelingslanden zijn geiten één van de weinige bronnen van inkomsten. 

Voldoende gezonde dieren helpen een volledig dorp bij de strijd tegen voedseltekorten. 

Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert de gezondheid en productie van het vee in nauwe 

samenwerking met lokale boeren. Met opleidingen, medicijnen en vaccins werken we 

samen aan een structurele oplossing tegen armoede en honger.

www.dzg-belgium.org  -  732-6190064-60

Als de kudde sterft, sterft het dorp.
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kan mensenlevens redden

Zelfs een 

In veel ontwikkelingslanden is pluimvee één van de weinige bronnen van inkomsten. 

Voldoende gezonde dieren helpen een volledig dorp bij de strijd tegen voedseltekorten. 

Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert de gezondheid en productie van het vee in nauwe 

samenwerking met lokale boeren. Met opleidingen, medicijnen en vaccins werken we 

samen aan een structurele oplossing tegen armoede en honger.

www.dzg-belgium.org  -  7
32-6190064-60

Als de kudde sterft, sterft het dorp.

Help DZG!
In de derde wereld is het dier vaak 
de enige bron van gezond voedsel; 
de enige bron van leven. Daarom 
werd in 1989 Dierenartsen Zonder 
Grenzen opgericht. Sinds 1995 is 
DZG een officieel erkende humanitai-
re organisatie. Samen met de minst-
bedeelden ijveren onze dierenartsen 
voor het behoud van de kudde en de 
verbetering van de veeteelt in ontwik-
kelingslanden. Maar zonder uw hulp 
lukt dat niet! Daarom hebben wij uw 
steun hard nodig. Stort vandaag nog 
uw bijdrage. Elke gift van 30 euro of 
meer is fiscaal aftrekbaar. 

Rekeningnummer 732-6190064-60

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
de Luxemburger Grosstierpraktiker (LGP) heeft Die-
renartsen Zonder Grenzen een cheque van 500 
euro in ontvangst mogen nemen. De Luxemburgse 
dierenartsenvereniging organiseerde een interes-
sante lezing over mastitis (uierontsteking) voor 
haar leden, die gegeven werd door Professor Dr. 
R. Erskine van de universiteit van Michigan. De 
organisatoren vroegen geen entreegeld voor de 

lezing, maar moedigden de deelnemers aan om 
in de plaats een gift te doen voor Dierenartsen 
Zonder Grenzen. Samen vormden deze giften de 
mooie som van 500 euro, waarvoor we onze 
Luxemburgse collega’s van harte willen bedan-
ken. Dit geld zal DZG besteden aan het project 
in Niger, waar we door middel van verbeterde 
hygiënische omstandigheden mastitis bij het lo-
kale melkvee proberen te voorkomen. 

Luxemburgse dierenartsen steunen het DZG-project in Niger

senlevens redde

 van de weinige bronnen van inkomsten. 

edig dorp bij de strijd tegen voedseltekorten. 

gezondheid en productie van het vee in nauwe 

eidingen, medicijnen en vaccins werken we 

n armoede en honger.

2-6190064-60

terft het dorp.

en S

In veel ontwikkelingslandenVoldoende gezonde dieren h
Dierenartsen Zonder Grenzen

D
saamenwerking met lokale boe

sammen aan een structurele oplowww.dzg-belgium.or

Als de kudde

kan mens

In veel ontwikkelingslanden z
I

ijn koeien één

VoVoldoende gezonde dieren helpen een volle

Dieierenartsen Zonder Grenzen verbetert de 

sammenwerking met lokale boeren. Met ople

samemen aan een structurele oplossing tegen

www.dzg-belgium.org  -  732

Als de kudde sterft, st

Z
KENs redden

n van de weinige bronnenen van inkomstenen. 

ledig dorp bij de strijd tetegen voedseltekkorten. 

de gezondheid en productctie van het vee i in nauwe 

opleidingen, medicijnen enen vaccins werkenen we 

egen armoede en honger.

  732-6190064-60

erft het dorp.

DOM
KALFkan mensenlevens redden

Zelfs een 

In veel ontwikkelingslanden zijn koeien één van de weinige bronnen van inkomsten. 

Voldoende gezonde dieren helpen een volledig dorp bij de strijd tegen voedseltekorten. 

Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert de gezondheid en productie van het vee in nauwe 

samenwerking met lokale boeren. Met opleidingen, medicijnen en vaccins werken we 

samen aan een structurele oplossing tegen armoede en honger.

www.dzg-belgium.org  -  732-6190064-60

Als de kudde sterft, sterft het dorp.
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Volgens de Verenigde Naties is de Democratische Republiek Congo de meest hulpbehoevende crisisregio 
ter wereld. De situatie is er vergelijkbaar met die van de Soedanese crisisprovincie Darfoer. Er is een enor-
me behoefte aan humanitaire hulp. In juni is DZG van start gegaan met het veeteeltproject LUVUPEL (Lutte 
contre la Vulnérabilité par le Petit Elevage). Het doel van dit project is de voedselzekerheid en het inkomen 
van de kwetsbare gezinnen in de provincie Noord-Kivu te verhogen, door de productie en verhandeling 
van kleinvee, zoals cavia’s, geiten en konijnen, te verbeteren. Door enkele eenvoudige en kleinschalige 
acties zullen tijdens de eerste vier jaar maar liefst 113.000 mensen geholpen zijn. De bevolking zal over 
meer dieren beschikken om in haar dagdagelijkse behoeften te voorzien én zal regelmatig dieren kunnen 
verkopen voor extra inkomsten. De veehouders zullen hun inkomsten met 80% tot 160% zien stijgen! 

Boosteractie! Steun Dierenartsen Zonder Grenzen op 4 oktober en help 
het project in Congo uitbreiden.

Op 4 oktober organiseren we onze nationale Boosteractie. Zoals ieder 
jaar zouden we de Belgische dierenartsen willen vragen of ze de winst 
die ze op 4 oktober maken met het zetten van boosters (herhalingsvaccins) 
doorstorten naar Dierenartsen Zonder Grenzen. Elke euro die we tijdens 
de Booster Day ontvangen, wordt maar liefst zes keer vermenigvuldigd 
door institutionele fondsen. Geld dat we heel goed kunnen gebruiken om 
ons project in Congo een extra boost te geven…

An Kokken, hoofdredactrice

Voor Dierenartsen Zonder Grenzen is het elke dag Werelddierendag. Toch willen we op 4 oktober 
nog extra ingaan op dierengezondheid, meerbepaald in confl ictgebieden. In veel Afrikaanse landen 
zijn problemen met het vee niet enkel een gevolg van droogte of grillen van de natuur. Ook twisten en 
oorlog kunnen aan de basis liggen. Een recent voorbeeld hiervan is Congo, een vruchtbaar land met 
enorm veel potentieel voor landbouw en veeteelt. Alleen wordt, door de vele gewapende confl icten 
en de ineenstorting van de overheidsstructuren, slechts 10% van de 80 miljoen hectare potentiële 
landbouwgrond aangewend. 

De vele oorlogsjaren hebben hun weerslag gehad op het vee. Door plunderingen is de kudde dras-
tisch uitgedund. Sterke dierenrassen zijn gestorven en verloren gegaan omdat de bevolking op de 
vlucht is moeten slaan. Sinds 1992 is het aantal dieren in de provincie Noord-Kivu enorm afgenomen. 
Het aantal runderen nam af van 300.000 naar 50.000 stuks, het aantal geiten van 370.000 naar 
55.000, schapen van 108.000 naar 10.000, varkens van 120.000 naar 8.200 en pluimvee van 
2.600.000 naar 35.000. De confl icten hebben ook tot een vermindering van het aantal graasgron-
den geleid. Het tekort aan gezonde dieren heeft de Congolese bevolking zwakker gemaakt. De 
boeren zijn gedemotiveerd geraakt, waardoor hun dieren almaar zieker zijn geworden.

DZG OVERTUIGT 
BELGISCHE BOEREN 
VAN SOLIDAIRE 
LANDBOUW OP 
DE BEURS VAN 
LIBRAMONT

Eind juli vond de alombe-
kende landbouw-, bosbouw- 
en agrovoedingsbeurs van 
Libramont plaats. De grootste 
openluchtlandbouwbeurs van 
Europa kreeg dit jaar maar 
liefst 177.394 bezoekers 
over de vloer. Ook DZG was 
aanwezig met een stand. 
Hier kregen de bezoekers 
informatie over het belang 
van een solidaire landbouw 
tussen Noord en Zuid. Want 
alle economische beslissin-
gen inzake landbouw die bij 
ons genomen worden, heb-
ben gevolgen voor de armere 
landen. DZG deelde de stand 
met het Platform Voedselsoe-
vereiniteit van 11.11.11. Net 
als DZG, ijvert 11.11.11. 
voor meer voedselsoeverei-
niteit in ontwikkelingslanden. 
Alle voedsel dat ter wereld 
geproduceerd wordt, volstaat 
om de volledige wereldbe-
volking te voeden. Toch heeft 
13% van de mensen op aarde 
(1 op 7 !) hier niet voldoende 
toegang toe. Van deze 13 % 
leeft driekwart van de veeteelt 
of de landbouw. De voedsel-
soevereiniteit en de boeren-
landbouw verdedigen en 
optimaliseren is volgens DZG 
een effi ciënte manier om het 
welzijn te verbeteren van de 
Afrikaanse volkeren die leven 
van de veeteelt.

• Naam: Nyabenyi Tito Tipo

• Leeftijd: 46

• Nationaliteit: Soedanese

• Functie: Manager van het project voor 

Veterinaire Buurtdiensten in Zuid-Soedan

• Sinds: April 2007

• Wat houdt je job in? 

 Ik coördineer en controleer de activiteiten van ons veeteeltproject in Zuid-Soedan. We 
werken met een groot team van 15 personen, onder wie dierenartsen, ontwikkelingshel-
pers en mensen die instaan voor de logistiek. Zij geven opleidingen aan de lokale boeren 
en voorzien dierlijke geneesmiddelen en materialen voor de veterinaire noodhulpdiensten. 

Medewerker onder de loep

4 oktober: Werelddierendag
Veeteelt kan een verschil maken in conflictgebieden 
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Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de 
fi nanciën en schrijf ik sponsordossiers. Ik heb 
ook de leiding over het veldpersoneel. Om 
de drie maanden komen we samen om onze 
werking te evalueren en een planning op te 
stellen voor het volgende trimster. Daarna 
trekt het personeel weer voor drie maanden 
naar het veld.

• Welk diploma heb je? 

 Ik heb een bachelor in diergeneeskunde en 
een master in epidemiologie en economie.

• Wat geeft je het meest voldoening 
in je job? 

 Dit werk brengt heel veel uitdagingen met 
zich mee. Ik vind het boeiend om me te be-

kwamen in al deze verschillende aspecten. 
Door één taak tot een goed eind te brengen, 
leer ik allerlei nieuwe dingen bij. Zo geraak 
ik steeds verder.

• Heb je toekomstplannen? 

 Ik zal heel blij zijn als ik mijn job steeds beter 
onder de knie krijg en op die manier een 

 dienst bewijs aan mijn land.

• Welk persoonlijk voorwerp gaat 
altijd met je mee? 

 Mijn bijbel.

• Wat is je levensmotto? 

 We leven om te dienen, niet om gediend te 
worden.

"Na elke 
evaluatievergadering

trekt mijn personeel 

weer drie maanden 

het veld in."

DZG lanceert sensibiliserings-
campagne in België
De komende drie jaar zal DZG werken aan 
een grootschalig bewustmakingsproject, dat als 
doel heeft het Noorden aan te sporen om de 
landbouw in het Zuiden te beschermen. Voor de 
werkzaamheden binnen deze campagne is het 
DZG-team sinds enkele maanden uitgebreid met 
Florence Burette. Ze zal instaan voor de sensi-
bilisering van lokale politici, landbouwers en 
studenten diergeneeskunde en landbouw.

De kleine veehouders in het Zuiden zijn erg kwets-
baar. En niet enkel door de moeilijke omstandig-
heden waarin ze leven. Heel vaak is hun tanende 
economie het gevolg van beslissingen die in het 
Noorden genomen worden en die negatieve ge-
volgen hebben voor het Zuiden. Een voorbeeld 
hiervan is de Europese melkindustrie, die zijn 
(gesubsidieerde) melkoverschotten aan dumping-
prijzen verkoopt in Afrika, in de vorm van melk-
poeder. Meestal tegen tarieven die lager liggen 
dan de lokale melkprijzen. Door deze oneerlijke 
concurrentie is het ontzettend moeilijk om een suc-
cesvolle zuivelhandel op te bouwen.

In maart heeft de Europese Unie zich geënga-
geerd om het ontwikkelingseducatie-project van 
DZG voor 75 % te fi nancieren. Dit project werd 
uitgewerkt door en voor de DZG’s van Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Italië en België en zal drie jaar 
duren. In deze periode zullen alle DZG’s, elk in 
eigen land, sensibiliseringsactiviteiten organise-
ren voor landbouwers, agrarische en diergenees-
kundige studenten en lokale politici. Het doel op 
lange termijn is een betere bescherming van de 

belangen van de landbouw en veeteelt in het Zui-
den door het Europese beleid.

Ciné-debatten en tentoonstellingen

Tot maart 2008 zal DZG drie soorten activiteiten 
organiseren: 

•  Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
kunnen honderden Waalse studenten dierge-
neeskunde en landbouw deelnemen aan edu-
catieve modules over veeteelt in het Zuiden. 

•  In september, oktober en november organi-
seert DZG in een tiental Waalse gemeentes 
ciné-debatten rond de documentaire “We 
feed the world”. DZG werkt hiervoor samen 
met Oxfam Solidariteit, SOS Faim en de mi-
lieuvereniging Jardins Solidaires.

•  Ten slotte zal DZG met de ngo Karkara, onze 
lokale partner in Niger, een pedagogische 
tentoonstelling opzetten. Deze tentoonstelling 
zal het belang van veterinaire diensten in Ni-
ger in de picture zetten.

De eerste twee jaren van het project mikken we 
op een Franstalig publiek. Tijdens het derde jaar 
wordt het uitgebreid naar Vlaanderen. Voor DZG 
is deze sensibiliseringsactie een primeur. We ho-
pen met de hele ploeg dat dit het begin mag 
zijn van een langdurig programma. Wordt zeker 
vervolgd!
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Tijdens de zomermaanden organiseert het dierenpark Planckendael geregeld knutselateliers 
voor kinderen. Deze zomer stond een deel van de animatie in het teken van Dierenartsen 
Zonder Grenzen. De kinderen kregen een bladwijzer in de vorm van Afrika waarop een koe 
en enkele koeienvlekken getekend stonden. Deze bladwijzers mochten ze inkleuren en mee 
naar huis nemen. Marleen Van Craenenbroeck, verantwoordelijke van de gidsenwerking van 
Planckendael, is heel tevreden over de workshop: “We wilden onze knutselateliers graag 
een informatief tintje meegeven. Terwijl de kinderen kleurden, legden onze gidsen hen uit 
waarom vee belangrijk is in Afrika en wat Dierenartsen Zonder Grenzen doet om de dieren te 
genezen. Onze gidsen vonden het een tof initiatief en ook de kinderen en hun ouders hebben 
er veel plezier aan beleefd. Op rustige dagen namen er zo’n 60 kinderen deel aan de work-
shops, op drukke dagen liep dat soms op tot 200. We hebben heel wat leuke bladwijzers 
gezien, de ene uiteraard al kleurrijker dan de andere!”

Zomeranimatie in Planckendael
Kinderen maken DZG-bladwijzers

Op 30 juli organiseerde DZG een studiedag voor een delegatie studenten diergenees-
kunde van de universiteit van Dakar.  Het werd een interessante en warme ontmoeting 
tussen een Belgische ngo die d.m.v. veeteelt actief is in de ontwikkelingssamenwerking 
en een groep jonge dierenartsen uit West-Afrika.

Elk jaar maken de afgestudeerde dierenartsen van de Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires van Dakar een eindejaarsreis. In het gastland dat ze bezoeken, 
krijgen ze een beter beeld van de lokale methodes om dierziekten te bestrijden en veeteelt-
technieken aan te leren. Dit jaar viel de keuze op België, omwille van onze goede reputatie 
op vlak van veeteelt en controle van dierziekten.  De Faculteit van Diergeneeskunde van 
de Luikse Universiteit zorgde voor de opvang en de begeleiding van de 46 studenten. De 
groep bezocht onder andere de Beurs van Libramont , het Waalse centrum voor Veeteelt 
in Ciney, het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en verschillende veeboer-
derijen ter lande. 
Tijdens de studiedag van DZG konden de studenten verschillende lezingen bijwonen over 
de werking van DZG, het CGRI en het OIE. Verder passeerden het opzetten van privé 
veterinaire buurtdiensten in Niger en onze ervaringen met het uitroeien van runderpest in 
Zuid-Soedan de revue. De wijze waarop DZG en de plaatselijke dierenartsen in het veld 
werken was voor de meeste studenten uit Dakar een nieuw gegeven. De jonge dierenartsen 
waren heel geboeid, wat tot levendige en geanimeerde discussies leidde en voor een leuke 
interactie zorgde tussen Noord en Zuid.
De studiedag werd georganiseerd in de internationale zaal van de Franstalige gemeen-
schap van België met steun van het CGRI (Commissariat général aux Relations internationa-
les de la Communauté française).

Studenten 
diergeneeskunde
uit Dakar 

op studiebezoek bij Dierenartsen zonder Grenzen in Brussel

O
Ndenten

Ontmoet DZG op
de vakbeurzen 
Expovet en 
Vétérinexpo
Het najaar is weer begonnen. Dat 
wil zeggen dat de professionele 
vakbeurzen voor dierenartsen en 
studenten diergeneeskunde in 
aantocht zijn. Zoals ieder jaar zal 
DZG hier ook met veel plezier pre-
sent zijn. Op 26, 27 en 28 okto-
ber kunt u onze stand bezoeken op 
Expovet in Flanders Expo in Gent. 
Een maand later, op 24, 25 en 
26 november, staat DZG op Vé-
térinexpo in Marche en Famenne. 
Meer info over de andere stand-
houders en openingsuren vindt u 
op de websites www.expovet.be 
en www.veterinexpo.be. Kom ze-
ker eens een kijkje nemen!
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