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STEUN 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. 
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DZG wint prijs 
voor alfabetiseringsproject in Niger

Het Fonds 8 Septemberprijs van de Koning 
Boudewijn Stichting beloont tweejaarlijks een 
initiatief dat zich uitzonderlijk verdienstelijk 
maakt op het gebied van alfabetisering in 
ontwikkelingslanden. Dit jaar ging deze presti-
gieuze prijs van 25.000 euro naar DZG, meer 
bepaald naar het alfabetiseringsprogramma 
voor veeboeren in Niger, dat gelinkt is aan het 
veeteeltproject PROXEL.

Analfabetisme, een handicap voor veehouders
DZG is ontzettend blij en vereerd met de 
erkenning en de geldprijs van het Fonds 8 
Septemberprijs. Het is een enorme boost 
voor ons alfabetiseringsprogramma in Niger. 
Analfabetisme is een ernstige handicap voor 
veehouders. Het belemmert hun toegang tot 
technische informatie, ze kunnen zich moeilijker 
organiseren in coöperatieven en zijn minder 
weerbaar bij de verkoop van hun producten. 
Daarnaast moeten ze ook kunnen lezen en 
schrijven om graan- en voederbanken te behe-
ren of veeteeltfi ches in te vullen.

Praktijkgerichte lesmethode
Het alfabetiseringsprogramma van DZG richt 
zich naar personen die beslissingen kunnen 
nemen in het productieproces en bij beheers-
kwesties. Vaak zijn dat veeartsassistenten of per-
sonen actief in vrouwengroepen en beheercomi-
tés van voedsel- en veevoederbanken. De lessen 

gebeuren volgens een methode die aangepast 
is aan het socio-economische en culturele leven 
van vrouwen in landbouwgebieden. Hierbij 
wordt alfabetisering gelinkt aan sensibilisering 
en informatisering en wordt er ook rekening 
gehouden met de dagelijkse werkzaamheden 
in de dorpen. De vormingen gebeuren in de 
lokale taal. Dit is een vernieuwende methode 
in vergelijking met de vaak gangbare alfabeti-
seringslessen in het Frans, waarbij geen rekening 
gehouden wordt met beroepsgerichte woorden-
schat. Aan het einde van elke cyclus worden de 
gealfabetiseerde personen getest op hun lees-, 
schrijf- en rekenvaardigheden. De leerlingen met 
de beste resultaten mogen dan, na akkoord van 
de lokale bevolking, eenvoudige administratieve 
en boekhoudkundige taken verrichten. Dit project 
geeft veehoudersorganisaties de kans veel zelf-
standiger te werken. We streven ernaar om met 
het prijzengeld maar liefst 13.000 veehouders-
families te bereiken.

Volgens offi ciële cijfers kan slechts 17,1 % van de Nigerese bevolking lezen en schrijven. Bij de 
veehouders, met wie DZG in het project PROXEL werkt, ligt de alfabetiseringsgraad nog lager. De 
boeren wonen in erg afgelegen gebieden en komen door hun nomadische levenswijze weinig 
of niet in contact met formele alfabetiserings- en educatieprogramma’s. Nochtans kan de lokale 
economie, die bijna volledig gebaseerd is op veeteelt, enkel gestimuleerd worden wanneer de 
bevolking kan lezen en schrijven. 



Eind november kregen we op het kantoor in Brussel te horen dat Dierenartsen Zonder 
Grenzen de 'Waalse Kwaliteitsprijs 2007' gewonnen had, in de categorie 'sociale orga-
nisatie'. Deze tweejaarlijkse prijs wil organisaties belonen die kwaliteit nastreven in hun 
dagelijkse werking. Heuglijk nieuws, dat ons trots en blij maakte.

Maar kwaliteit, wat is dat precies? 
Eenvoudig gezegd is het een idee of een manier van denken die een organisatie structu-
ren, methodes en hulpmiddelen aanreikt om doeltreffender te werk te gaan. Het woord 
kwaliteit maakt al een tijd deel uit van de woordenschat op de werkvloer. Hoewel de term 
‘kwaliteitsmanagement’ vroeger vooral gemeengoed was in grote privé-bedrijven, vinden 
we kwaliteitsbenadering tegenwoordig steeds vaker terug in andere sectoren, zoals open-
bare diensten en sociaal werk.

DZG hecht heel veel belang aan kwaliteit. Dat is ook nodig als we tegemoet willen komen 
aan de steeds strengere eisen van onze donateurs. Als we de steeds zwaardere en com-
plexere administratieve procedures willen systematiseren en vereenvoudigen. Het helpt ons   
bovendien doeltreffender hulp te bieden aan de kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika. 

We werken in onze organisatie volgens het model van de Europese Stichting voor Kwa-
liteitsbeheer en besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van leidinggevende capa-
citeiten. Die vloeien op hun beurt weer voort uit een duidelijke visie en missie. Daarnaast 
werken we eenvoudige maar effi ciënte werkprocédés uit en ontwikkelen we partnerschap-
pen tussen Noord en Zuid. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor de 
samenleving op, met respect voor onze ethische code en waarden. 

DZG investeert veel in de ontwikkeling en betrokkenheid van het personeel. We zorgen 
dat we voortdurend bijleren en dat we die kennis ook delen met anderen. Een fi jn neven-
effect van de vele kwaliteitsverbeteringen is dat heel onze werkomgeving opgehelderd 
is. Ieder lid van onze ploeg vindt zijn plaats en is zich bewust van zijn bijdrage aan het 
gemeenschappelijk project. Dat maakt ons werk nog plezieriger. U kan zich de boost van 
de nominatie in ons team wel voorstellen en dit aan de vooravond van een nieuw werkjaar. 
Ieder jaar in december maken we goede voornemens. De erkenning van de Waalse Kwa-
liteitsbeweging zal ons dan nóg meer aanzetten tot een totaal kwaliteitsbeleid.

Maar genoeg bla bla nu. Laten we samen het jaar 2008 inzetten vol motivatie en enthou-
siasme, met Kwaliteit in het achterhoofd.

Madeleine Onclin
Directrice

• Naam: Turkana
• Woonplaats: Kenia
• Aantal: ongeveer 35.000

• De Turkana wonen in het noord-westen van Kenia. 

 Dit is een warme en droge streek. De onvruchtbare bodem bestaat er vooral uit steen, zand 
en lava. Het gebied ligt ten westen van het Turkana Meer, het grootste zoutmeer ter wereld 
van maar liefst 230 kilometer lang, 58 kilometer breed en 60 meter diep.

• Het nomadenvolk leeft op het ritme van de kudde. 

 De herders verplaatsen zich in functie van graaslanden en beschikbare waterpunten in het 
gebied tussen het Turkana-meer en de Rift Vallei, aan de grens met Oeganda. Ze overnach-
ten in hutten gemaakt van takken. De vrouwen sieren zich met kralen kettingen, de mannen 

Volk onder de loep

Kwaliteit: een manier van denken
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VRIJWILLIGERS FIETSEN 
VOOR DZG IN 
LOUVAIN-LA-NEUVE 

Ieder jaar wordt de Waalse uni-
versiteitsstad Louvain-La-Neuve 
omgetoverd in een heus fi ets-
dorp. Tijdens 'Les 24h du Vélo' 
op 24 oktober namen verschil-
lende teams het tegen elkaar 
op in een race door het centrum 
van de stad. Ook DZG stuurde 
een delegatie van achttien su-
per gemotiveerde wielrenners, 
die 24 uur lang het beste van 
zichzelf gaven. De ploeg was 
goed georganiseerd en trotseer-
de zonder morren de nachtelij-
ke koude, redde zich uit enkele 
mechanische probleemsituaties 
en tikte uiteindelijk af op 120 
rondes van 4,7 kilometer. Een 
inspanning die hen een schit-
terende tweede plaats ople-
verde in het klassement van de 
humanitaire organisaties en een 
vierde plaats in het algemene 
klassement. 

Ook in Merelbeke werd naar 
jaarlijkse gewoonte stevig door-
getrapt tijdens de go-cart race 
van de studenten diergenees-
kunde. Proffen en studenten 
raceten twee uur lang door 
een parcours van hooibalen in 
de stallen van de faculteit. De 
opbrengst van de sfeervolle 
avond ging integraal naar 
DZG. Profi ciat, en bedankt!

K i



bewapenen zich met speren van meer dan twee 
meter lang. De Turkana spreken het Ng'aturk(w)-
ana, een taal verwant aan het Maasai. Ze noe-
men zichzelf 'Volk van de Grijze Stier', verwij-
zend naar de zebu runderen die ze hoeden.

• Bij de Turkana worden alle dierlijke 
bronnen optimaal benut. 

 Ze gebruiken melk als basisvoeding vermengd 
met dierlijk bloed. De gedroogde mest dient om 
het vuur aan te steken, de urine om te ontsmetten 
en de dierenhuiden worden zowel tot woonruim-
tes als tot kleding verwerkt. De Turkana maken 
'Edodo' (gedroogde melk) door verse melk te 
 koken en te laten drogen op huiden.

• Het vee dient ook als bruidschat of 
verzoeningsoffer. 

 Water en weidegronden zijn ontzettend belang-
rijk voor de nomaden. Daarom kunnen langdu-
rige droogtes tot confl icten leiden met andere 
nomadengroepen uit het gebied. DZG helpt in 
deze streek mee aan de bouw van ondergrond-
se dammen en waterreservoirs.

 De Turkana hebben uw ondersteuning broodno-
dig. Steun het TLDP-project van DZG in Kenia en 
doe een on line donate via www.dzg-belgium.org. 
Met uw hulp kunnen we in Kenia diergezond-
heidswerkers opleiden.
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Op 21 september startte DZG, samen met land-
bouworganisaties zoals 11.11.11. en Oxfam 
Solidariteit, een reeks debatten rond de fi lm ‘We 
Feed the World’. De fi lm geeft een overzicht van 
de wijze waarop we wereldwijd met ons voedsel 
omspringen en de sociale onrechtvaardigheid 
die daarmee samenhangt. Hoewel we de mid-
delen hebben om de hele planeet te voeden, lijdt 
één derde van de wereldbevolking toch aan ern-
stige voedseltekorten. ‘We Feed the World’ werd 
in twaalf Waalse gemeenten vertoond.

Emotionele reacties
Het grote aantal deelnemers van de cine-debat-
ten toont aan dat er veel belangstelling is voor 
deze thematiek. Zoals gehoopt, lokte de fi lm 
verschillende reacties uit. Zo vroeg een moeder 
van drie kinderen hoe zij kan eten met respect 
voor het milieu én voor de boeren die het voed-
sel kweken. "Het leven is al zo duur,” zuchtte ze, 
“en ik kan me niet veroorloven om elke dag bio-
logische voeding te kopen.” De aanwezige boe-
ren op hun beurt vertelden over de veranderin-

gen en moeilijkheden in de landbouw tijdens de 
laatste decennia. De debatten riepen ook vragen 
op over de arme landen in het Zuiden. "Waarom 
produceren ze in Afrika hun eigen voedsel niet?” 
vroeg een van de aanwezigen. Een student 
diergeneeskunde vroeg dan weer geprikkeld: 
“Waarom laten we hen daar niet gerust met onze 
ontwikkeling?"
 
Belang van debatten voor DZG
Voor Dierenartsen Zonder Grenzen is het belang-
rijk om aan het debat deel te nemen. Het doel 
van DZG is de minst begunstigde veehouders in 
Afrika hulpmiddelen aan te reiken opdat ze van 
hun arbeid kunnen leven. Deze bevolkingsgroe-
pen zijn erg kwetsbaar en in de huidige mon-
dialiseringscontext kan elke beslissing van het 
Noorden gevolgen hebben voor het Zuiden. 
Door te beslissen wat er dagelijks op ons bord 
komt, kunnen we de kleinschalige landbouw 
van bij ons ondersteunen. Boeren uit het zui-
den verdedigen, betekent keuzes maken in het 
Noorden.

Voor meer informatie over de fi lm: 
www.wefeedtheworld.be

Symposium van Be-troplive

Op 21 november heeft DZG deelgenomen aan een studiedag van het Platform Be-troplive. Be-troplive is een informeel, open platform voor 
instellingen en personen die werken rond dierlijke gezondheid en productie in de tropen. Het doel van het platform is een multidisciplinair 
netwerk te creëren waarin informatie uitgewisseld kan worden en waarin samenwerkingen gestimuleerd worden. Be-troplive wil de Belgische 
expertise valoriseren en op die manier de doeltreffendheid verhogen van activiteiten op vlak van dierlijke gezondheid en productie. Op dit 
moment heeft het platform meer dan 100 leden, onder wie afgevaardigden van universiteiten, studenten, ngo’s, gespecialiseerde instituten en 
onafhankelijke deskundigen. De nota’s van de studiedag zijn binnenkort beschikbaar voor iedereen die hierin geïnteresseerd is, en ze zullen 
ook terug te vinden zijn op www.be-troplive.be.

De planeet voeden, 
maar tegen welke prijs?
Cine-debatten van DZG lokken gemengde reacties uit
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Het veeteeltproject in Zuid-Soedan is het 
oudste project van Dierenartsen Zonder 
Grenzen België. Mede dankzij onze in-
spanningen is het land al voorwaardelijk 
runderpestvrij verklaard. Toch was het niet 
altijd even makkelijk te opereren in een 
uitgestrekt land met een oorlogsverleden. 
Onze medewerkers in Zuid-Soedan ont-
vingen onlangs onderstaande brief van 
programmacoördinator van het Soeda-
nese Humanitarian Plus Programme Dick 
Nauta. Hij waakt erover dat Europese pu-
blieke fondsen goed besteed worden. De 
brief bewijst dat DZG ondanks alle moei-
lijkheden toch grote successen boekte.

“Wanneer ik uw projectverslagen lees en 
daarnaast de positieve aantekeningen van 
mijn adviseurs, kan ik niet anders dan uw 
ploeg feliciteren met de fantastische re-
sultaten van uw projecten. Het DZG-team 
heeft altijd onder erg moeilijke omstandig-
heden gewerkt, problemen en tegensla-
gen getrotseerd in een uitgestrekt gebied 

Warme woorden 
van donors voor DZG-team in Soedan

 
Educatief lessenpakket voor lagere school over veeteelt in Afrika
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met nauwelijks transport- en communicatie-
voorzieningen. Uw medewerkers opereren 
vaak op afgelegen plaatsen, in een hard 
klimaat. Plekken waar weinig hulpmidde-
len of technische mogelijkheden zijn, waar 
gebrek is aan opgeleide medewerkers en 
organisatorische structuren. Ondanks alle 
moeilijkheden is DZG er toch in geslaagd 
de vele activiteiten van haar project binnen 
de vooropgestelde termijn af te werken. Ik 
spreek mijn grote bewondering uit voor het 
leidinggevend personeel. Zij slagen tijdens 
de hele duur van het project er in het hoofd 
te blijven bieden aan de vele tegenslagen. 
En ze weten die om te buigen tot positieve, 
grootschalige resultaten.
 
Ik ben erg onder de indruk over de vaardig-
heden waarmee het team schikkingen treft, 
aanpassingen maakt en extra geld vindt 
waar de fondsen van het project ontoerei-
kend zijn. DZG bekwaamt zich er in op een 
verantwoorde manier te improviseren en alle 
middelen aan te wenden om haar doel te 
bereiken, zonder de professionele stelregels 
op het spel te zetten. Ook op administratief 
vlak springt DZG zeer nauwgezet om met 
de onontbeerlijke procedures en waakt er 
zo over dat de projecten geen overdreven 
vertragingen of problemen oplopen.

Veel dank voor zo’n prachtig project, dat 
van nationaal en algemeen Afrikaans be-
lang is."

Sinds kort is DZG de trotse bezitter van 
een educatief pakket voor leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar. Het lespakket 
‘Als de kudde sterft, sterft het dorp’ bestaat 
uit twee voorbereidende lessen, een gezel-
schapsspel, drie verwerkingslessen en een 
tentoonstelling. 

Tijdens het spel komen leerlingen aan de hand 
van brieven, voorwerpen en infofi ches meer 
te weten over Afrika, veeteelt en het werk van 
DZG. De leerlingen uit de lagere school van 
Brecht, die het pakket voor ons uittestten, waren 
alvast razend enthousiast. “We hebben veel 
bijgeleerd,” vertelt de kleine Loic. “Bijvoorbeeld 
dat koeien belangrijk zijn, dat we zuinig moe-
ten zijn en dat de mensen in Mali weinig eten 
hebben.” Het lessenpakket werd ontwikkeld 
door vzw Alfa, gespecialiseerd in het maken 
van educatieve spelen. Samen met hen willen 
we ook de studente Suzanne Floren bedanken, 

die in het kader van haar eindwerk meehielp 
aan de uitwerking.

Voorstelling lessenpakket in de Ijzertoren 
op 27, 28 en 29 december. 

In de kerstvakantie organiseert het tijdschrift 
Klasse voor Leerkrachten haar jaarlijkse 
Klassedagen. Dan nemen duizend leerkrach-
ten met hun gezin deel aan verschillende 
activiteiten in de West-Vlaamse Ijzertoren. 
Ook DZG zal hier aanwezig zijn om lezin-
gen te geven en het spel voor te stellen aan 
de Vlaamse leerkrachten.

Heeft u kinderen? DZG leent het spelpak-
ket graag uit aan scholen. Ook u kan bij 
de school van uw kind reclame maken 
voor ons educatief pakket. U vindt alle 
praktische info over het uitleensysteem op 
www.dzg-belgium.org, waar u kan door-
klikken naar Educatie.

Nieuw!
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