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Inleiding

Dierenartsen Zonder Grenzen verenigt familiale veeteelt 
in België en Afrika

Meer dan een miljard mensen in het Zuiden leven van de veeteelt. Ze 

zijn afhankelijk van hun vee voor voedsel en inkomsten. Maar vaak is de 

dierengezondheidszorg er ontoereikend en blijft de dierlijke productie 

onderbenut. Dierenartsen Zonder Grenzen wil daarom de familiale veeteelt 

in Afrika verbeteren. De organisatie wil een brug bouwen tussen veehouders, 

landbouwers en veeartsen in het Noorden én het Zuiden. Uitwisselingen 

passen perfect binnen dat opzet, omdat ze voor alle deelnemers een verrijking 

zijn. Daarom werd begin september 2012 een uitwisselingsreis georganiseerd 

tussen Noord en Zuid. Een aantal landbouwers en een Belgische dierenarts 

vertrokken naar Rwanda om daar hun collega’s te ontmoeten.

Deze publicatie verzamelt de verschillende artikels die verschenen over 

deze reis. Het doel is de mensen bewustmaken van de verbanden tussen de 

landbouw in het Zuiden en die in het Noorden.
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Duizend heuvels... en bijna 
evenveel uitdagingen

Ingesloten ten oosten 
van Congo
Gelegen in het gebied van de Grote Me-
ren van Centraal-Afrika, ligt de Republiek 
Rwanda totaal ingesloten op 1.200 km van 
de Indische Oceaan en op 2.000 km van de 
Atlantische Oceaan. Het wordt om-
ringd door Oeganda in het noorden,  
Tanzania in het oosten en Burundi 
in het zuiden, terwijl in het westen 
het Kivumeer de grens vormt met 
de Democratische Republiek Congo. 

De gemiddelde hoogteligging be-
draagt 1.250 meter. Het reliëf loopt 
geleidelijk op van de vlakten in het 
zuidoosten naar het noorden en het 
westen toe, waar het uiteindelijk een 
bergketen vormt, met een hoogte 
variërend tussen 2.200 en 3.000 me-
ter, en een reeks vulkanen. Het reliëf 
wordt gevormd door een veelheid aan heu-
vels — vandaar de verwijzing naar Rwanda 
als het ‘land met de duizend heuvels’ — en 
hoge steile bergen die sterk aan erosie on-
derhevig zijn.

Overlevingslandbouw
Met een oppervlakte van nauwelijks 26.340 
km2 en met 11,7 miljoen inwoners, is Rwan-
da kleiner en dichter bevolkt dan België (440 
inwoners/km2). De Rwandese bevolking is 
bovendien zeer jong (40 % van de inwoners 
is jonger dan 15 jaar). De mensen wonen er 
hoofdzakelijk op het platteland. 

De landbouw en de veeteelt bepalen het da-
gelijkse leven van 90 % van de bevolking. De 

sector blijft de belangrijkste bron van inkom-
sten van het land en van de middelen voor 
het overleven van de bevolking. Hij draagt bij 
voor meer dan 30 % van het bruto binnen-

lands product en levert 70 % van de bedrijfs-
inkomsten op. Naast een aantal gewassen 
die voor export worden geteeld, voorname-
lijk thee en koffie, is het vooral een vorm 
van overlevingslandbouw. Het landbouwmo-
del dat bijna uitsluitend voorkomt, is dat van 
zeer kleine familiale landbouwbedrijfjes met 

een oppervlakte van minder dan 1 ha.

Op 11 miljoen Rwandezen zijn er ongeveer 
1,5 miljoen landbouwgezinnen die slechts 
over 20 tot 50 are beschikken om in hun 
voedsel te voorzien. De landbouw is vooral 
gericht op de productie van eigen voedsel: 
bananen, bonen, sorghum, maniok en zoete 

aardappelen in de lager gelegen gebie-
den en bonen, maïs, zoete aardappelen 
en aardappelen in de hoger gelegen 
gebieden. 

De mogelijkheden van landbouwpro-
ductie zijn dus sterk verschillend van 
streek tot streek. “Het noorden en 
noordwesten zijn zeer vruchtbare stre-
ken, zeer goed geschikt voor de productie 
van maïs en aardappelen. Men teelt er 
ook tarwe en een grote diversiteit aan 
groenten (tot zelfs vier teelten per jaar 
op hetzelfde perceel). In het oosten, een 
gebied met gemiddelde hoogte, vindt 
men hoofdzakelijk bananenplantages, 
koffie en ook maïs. In het zuiden daar-
entegen is de vruchtbaarheid van de 
landbouwgrond sterk aangetast en de 
gemiddelde oppervlakte grond per gezin 

is er zeer beperkt.”

… intense druk … 
Het klimaat is jammer genoeg bijna 

de enige gunstige factor voor de land-

bouw in Rwanda. De beperkte grootte 

van het land en de zeer snelle toena-

me van de bevolking oefenen een gro-

te druk uit op de grond, waardoor de 

vruchtbaarheid van de gronden zeer 

snel achteruitgaat als gevolg van erosie, 

en waardoor de grootte van de famili-

ale percelen ook alsmaar afneemt.

Op bezoek bij landbouwers veehouders 

in Rwanda
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Rwanda
Net onder de evenaar, ten oosten van de 
Democratische Republiek Congo ligt Rwanda. 
Het land telt meer dan 11 miljoen inwoners 
op een oppervlakte kleiner dan België (26.340 
km2). Met een bevolkingsdichtheid die bij de 
hoogste in Afrika zit (meer dan 400 inwoners 
per km2), wordt het land geconfronteerd met 
enorme uitdagingen, te beginnen met het 
garanderen van voedselzekerheid voor haar 
burgers.

In het kort...

Juvénale Musine, secretaris-generaal belast 
met de programma’s in het kader van de 
Rwandese landbouwfederatie IMBARAGA, 
vult aan: “We doen er alles aan om de pro-
ductiviteit in de landbouw te verbeteren, maar 
het is niet gemakkelijk. Het land moet veel 
voedingsmiddelen invoeren (melk en zuivelpro-
ducten, suiker, …) De lokale producenten van 
tarwebloem en maïsbloem moeten zich be-
voorraden in het buitenland. De prijs van verse 
melk ligt zo hoog dat hij buiten het bereik komt 
van de kleine landbouwers. Zij kopen liever 2 
kg bonen of maniok of maïs om hun familie 
zoveel mogelijk van voedsel te voorzien.”

Bron*: Landbouwleven, Marc de Neuville



“Terwijl in de jaren tachtig een gezin nog over 

ongeveer 1 ha landbouwgrond beschikte, is 

dat vandaag afgenomen naar de helft en in 

sommige streken zelfs beperkt tot 0,2 ha per 

gezin.”

... en immense 
behoeften
“De verwachtingen en be-

hoeften van de meerderheid 

van de Rwandese bevolking 

blijven dus immens. Op 11 

miljoen Rwandezen zijn er 

ongeveer 1,5 miljoen land-

bouwgezinnen die slechts 

over 20 tot 50 are beschik-

ken om in hun eigen voed-

sel te voorzien, terwijl men 

er over het algemeen van 

uitgaat dat men ongeveer 

1 ha en enkele dieren moet 

hebben om voldoende voed-

sel te kunnen produceren.”

Herverkaveling van de 
gronden ... 
De uitdagingen in dit land zijn dus enorm. 

De president en de Rwandese regering wil-

len die uitdagingen beantwoorden en maak-

ten een ‘Visie 2020’ op 

samen met diverse 

programma’s, waaron-

der een strategisch plan 

voor landbouwhervor-

ming dat de landbouw 

en de veehouderij wil 

intensiveren met als 

doel meer en beter 

te produceren op de 

beperkte beschikbare 

gronden. Het plan is am-

bitieus: de overlevings-

landbouw omvormen 

naar een landbouw die 

in staat is om de mark-

ten van voldoende pro-

ducten te voorzien.

In dit kader werd een beleid van herverka-

veling van de gronden opgezet (consolide-

ring van de gronden genoemd) met als doel 

de zeer kleine individuele perceeltjes om 

te vormen tot grotere gemeenschappelijke 

percelen en het aanleggen van terrassen om 

de erosie tegen te gaan. Dat is de weg die 

de overheid heeft uitgestippeld om de land-

bouw te intensiveren en mechanisatie mo-

gelijk te maken, zodat de landbouw aan de 

inlandse vraag kan beantwoorden.

... en ‘verstedelijking’...
Deze consolidering van de gronden gaat ge-

paard met een nationale politiek van ‘verste-

delijking’ — Imidugudu — op het platteland 

waar iedereen in huizen woont die zich als 

parels van een eindeloos parelsnoer uitstrek-

ken. De overheid wil deze bevolking en de 

talloze kleine huisjes groeperen in werkelijke 

agglomeraties georganiseerd in zones van 

gegroepeerde bewoning. 

... oorzaak van onrust
In de praktijk vraagt deze herorganisatie van 

de ruimte zeer grote financiële middelen. 

Daarnaast roept ze ook veel vragen van 

praktische aard op. Ze vergt een wijziging 

ten opzichte van het individuele werk 

van vroeger en dus een totale mentali-

teitswijziging. 

Zo zal het bv. niet meer mogelijk zijn 

voor een familie om op haar kleine lap 

grond de gewassen te telen die ze nodig 

heeft voor haar eigen voedselvoorziening: 

zoete aardappelen, maniok, bonen,… 

Op de geconsolideerde gronden wordt 

het teeltplan van bovenuit op nationaal 

vlak bepaald. Er zijn inderdaad een aantal 

zogenaamd prioritaire teelten, zoals rijst, 

maïs, tarwe, bonen en koffie. De herver-

kaveling legt op dat op bepaalde gecon-

solideerde gronden alle families maïs te-

len en op een ander gedeelte uitsluitend 

maniok, e.d. Deze manier van werken is 

niet zonder risico’s op landbouwkundig 

en fytosanitair vlak.

Op deze geconsolideerde ‘collectieve’ gron-

den blijft elke familie eigenaar van haar his-

torisch perceel, maar de productie op die 

gronden wordt in een gemeenschappelijke 

pot gestoken en iedereen zal individueel ver-

goed worden in functie van haar bijdrage…

“Voor die gezinnen zijn de le-
vensomstandigheden en de alge-
mene hygiëne soms zeer precair. 
Men eet slechts één maaltijd 
per dag, er is geen mogelijkheid 
voor vakantie,… Dat alles heeft 
gevolgen voor de gezondheid 
van de kinderen, hun opvoeding 
en hun leven in het algemeen. 
Er zijn jammer genoeg geen 
landbouwgronden beschikbaar, 
in zoverre dat Rwanda al 10 % 
gezinnen zonder grond telt. En 
dat is zeer erg in een land waar 
de landbouw het levende hart is 
van de hele economie,” zo be-
treurt Juvénale Musine.

IMBARAGA, de Federatie van Rwandese agro-
veehouders wordt nu geconfronteerd met de 
grondige hervormingen die de staat gepland heeft 
om de landbouwsector van het land te stimule-
ren. De organisatie vindt het een goed idee om 
de bedrijven in categorieën op te delen op basis 
van hun omvang en hun middelen om hen zo een 
omkadering op maat te kunnen verzekeren.
« We willen dat er twee belangrijke interventiedo-
meinen komen in het nationale beleid:
- een marktpolitiek voor de “eliteboeren” die 5, 10, 

zelfs tot 20 ha grond bezitten en die zich eenvou-
dig kunnen professionaliseren en

- een beleid van “voedselzekerheid” voor de talloze 
kleine producenten die over amper 40 of 50 are 
beschikken. »
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Noodzakelijke vorming
Dit nieuwe beleid zal acties van sensibili-

sering, opvoeding en technische omkade-

ring vragen. De landbouwers-veehouders 

werken tot hiertoe zoals ze hun ouders 

en grootouders hebben zien doen. Dat is 

vandaag niet meer mogelijk. In de huidige 

context van overleven zijn wij van mening 

dat het absoluut noodzakelijk is om de land-

bouw veehouderij op een duurzame manier 

te intensiveren: de productiviteit van die-

ren en gronden moet stijgen. De professi-

onalisering van de landbouwsector, van de 

landbouwers-veehouders is het prioritaire 

onderwerp van elke omkadering die elke 

dag wordt uitgevoerd in diverse projecten. 

De uitdaging is groot, maar hebben wij een 

andere keuze ?

6 7

“Niets doen is misschien ook een 
misdaad, omdat men de bevolking zou 
laten steken in een situatie waarin zij 
op termijn van honger zou sterven”, 
zo besluit de secretaris-generaal van 
de landbouwfederatie Imbaraga.

* De inhoud van dit artikel werd niet in zijn geheel overgenomen en verschilt van het origineel.
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Dezelfde uitdagingen 
in Noord en Zuid

Onder de leiding van de ngo Dierenartsen 

Zonder Grenzen brachten begin december 

drie Belgische veehouders en een Belgische 

dierenarts, in het kader van een uitwisse-

lingsproject, een bezoek aan landbouwers in 

het ‘Land van de Duizend Heuvels’. Eén van 

onze redacteurs maakte de verplaatsing mee 

en kon vaststellen hoe landbouwers overal 

in de wereld, met dezelfde problemen ge-

confronteerd worden, nl. hoe ze kunnen le-

ven - of overleven - van hun landbouw- en 

veeproductie.

«Hun dagelijkse realiteit is anders. Maar als je 

erover nadenkt, hebben de Rwandese boeren 

dezelfde problemen als wij: ze kunnen niet 

meer leven van hun beroep», vertelt Christi-

ane Collinet, landbouwster in La Roche in de 

Ardennen, en provinciaal voorzitster van de 

Waalse Boerinnenbond.

«Het grootste verschil is dat er bij ons nog maar 

2% landbouwers zijn, terwijl 80% van de Rwan-

dese bevolking leeft van de aarde», stelt Kurt 

Sannen vast, biolandbouwer in Molenstede, 

bij Diest, en voorzitter van Bioforum Vlaan-

deren. De kleine landbouwdelegatie is hier 

in Rwanda op uitnodiging van Dierenartsen 

Zonder Grenzen, in het kader van haar op-

leidingsprogramma over ontwikkeling.

De Belgische boeren kunnen zo de werk- 

en leefomstandigheden van hun collega’s in 

het zuiden vergelijken. In het noorden heb-

ben de landbouwkeuzes van de laatste vijf-

tig jaar (intensievere landbouw en veeteelt, 

betere meststoffen, bijna geen zogenaamde 

‘boerenveeteelt’ meer) de landbouwsector 

compleet veranderd.

Zo ingrijpend, dat meer en meer stemmen 

opgaan om zich te bezinnen en terug te ke-

ren naar een menselijkere landbouw.

«Als we hen één goede raad kunnen geven, 

dan is het wel om niet dezelfde fouten te ma-

ken als wij», zegt Marc-André Henin. Deze 

27-jarige boer is overgeschakeld naar biolo-

gische landbouw, in de overtuiging dat indus-

trialisatie niet de juiste weg is om het beroep 

van landbouwer te vrijwaren.

Op het einde van hun reis zijn alle deelne-

mers ervan overtuigd dat de strijd die hun 

organisaties leveren, de juiste is. Meer be-

paald de landbouwer en veehouder centraal 

zetten in hun beroep, door hun belang voor 

de maatschappij te valoriseren.

«Het is belangrijk de mensen eraan te herin-

neren waar hun voedsel vandaan komt», bena-

drukt Marc-André.

Belgische veehouders 

ontmoeten Rwandese collega’s
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Bron*: Landbouwleven, Marc de Neuville
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Bij hun bezoek aan een melkerij in Nyanza, in de Zuidelijke provincie van Rwanda, controleerden 
Kurt Sannen, landbouwer uit Diest en ook voorzitter van Bioforum Vlaanderen, 

en Koen Van Den Noortgate, dierenarts uit Tongeren, de kwaliteit van de yoghurt en gestremde 
melk in het gezelschap van Héritier Kalinba, verantwoordelijke voor de kwaliteit

Honger bestrijden via dierengezondheid

Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die honger en armoede 

in Afrika bestrijdt door de kleinschalige veeteelt te verbeteren. In het Zuiden 

leven miljoenen mensen van hun vee. Wanneer ze hun kudde verliezen door 

ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaarpot en 

dagelijks voedsel. Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert o.a. de toegang tot 

dierengezondheidszorg en veemarkten, leidt lokale veeboeren op, helpt lokale 

voorraden veevoeder aan te leggen en ondersteunt het duurzame beheer van 

water en grasland.

Actie van 
Dierenartsen Zonder Grenzen

Kurt is blij met de uitwisselingen tijdens deze 

reis. «De Rwandese landbouwers inspireren 

me. Hun coöperatieve bedrijfjes en hun sys-

teem van een dubbele bebouwing (de com-

binatie van bonen en bananen op eenzelfde 

perceel komt veel voor in Rwanda, red.) 

geven me ideeën voor mijn eigen werk.» 

De confrontatie van deze verschillende 

leefwijzen is misschien wel de beste manier 

om een beeld te krijgen van een complexe 

wereld, waarin de financiële stromen van 

noord naar zuid niet alles kunnen regelen. 

Het uitwisselen van ervaringen stimuleert de 

deelnemers om zichzelf in vraag te stellen 

en actie te ondernemen. Onder meer door 

alles wat ze tijdens hun reis geleerd hebben, 

te delen met hun verenigingen. Want alle-

maal zijn ze ervan overtuigd dat de nieuwe 

landbouwrevolutie begint bij de boeren zelf. 

(Bron*: Metro Nicolas Naisy)

* De inhoud van dit artikel werd niet in zijn geheel 
overgenomen en verschilt van het origineel.



Proxivet geeft de veehouders een opleiding 

in veterinaire basistechnieken.

Deze hulppersonen kunnen daarna op hun 

beurt waken over de goede gezondheid van 

de veestapel van hun buren en hen raad ge-

ven over voeding en verzorging. 

Hulpveeartsen zijn de eerste contactperso-

nen. Slechts in het geval van ernstige pro-

blemen wordt de hulp ingeroepen van een 

gediplomeerd dierenarts die hen omkadert. 

Alleen die mag medicijnen toedienen en 

zwaardere ziektes behandelen. Ook daar 

komt Dierenartsen Zonder Grenzen tussen, 

vooral op het vlak van mobiliteit. Heel wat 

gehuchten liggen soms mijlenver van de be-

woonde wereld.

Een veestapel in goede gezondheid is de 

beste garantie voor een betere toekomst 

van de boeren.

12 13

De dierenarts van de heuvels
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 Actoren van de 
diergezondheidszorg

In een klein dorpje op de hoogtes van het 

district Huye zit een man in werkschort ge-

duldig te wachten. Hij heet Grégoire, woont 

in de buurt en verwelkomt ons met de glim-

lach. «Het gaat dadelijk beginnen», vertelt hij 

ons. Enkele honderden meters verder klinkt 

geloei. Een koe wordt er met lichte tikjes van 

een stok voortgedreven door een dorps-

vrouw. Twee kinderen rennen haar achterna. 

Het dier loopt braaf een houten gangpad in, 

alsof ze dat elke dag doet. Kort daarna zul-

len een tiental andere koeien haar voorbeeld 

volgen. Dan komt Grégoire in actie. Hij hangt 

een groot reservoir op zijn rug en sproeit 

met een pomp een product over het dier. 

Zijn beroep: buurthulpveearts. Deze ont-

luizing, die nodig is om het verspreiden van 

parasieten te bestrijden, voert hij uit in acht 

dorpen in de omgeving. «Ik kreeg een op-

leiding en materiaal om dit werk te kunnen 

doen», klinkt het. Grégoire heeft ook zelf een 

landbouwperceel, maar verdient daar niet 

genoeg mee om zijn familie te onderhouden.

Rwandezen zijn traditioneel veehouders. 

Tot voor kort hadden ze allemaal een lapje 

grond en enkele dieren. Nochtans zijn de 

runderen en de geiten een bron van melk, 

onmisbaar voor een evenwichtige voeding 

van de familie, en van mest, belangrijk voor 

een vruchtbare grond. Voor wie het geluk 

heeft dieren te hebben, is het dus van le-

vensbelang die goed te verzorgen. Maar die-

renartsen zijn dun gezaaid in Rwanda. Er is 

een groot gebrek aan geschoold personeel. 

Precies daarom is de ngo Dierenartsen Zon-

der Grenzen in dit avontuur gestapt. Met de 

hulp van de Rwandese landbouwvereniging 

Imbaraga heeft de organisatie een hulp- en 

begeleidingsprogramma ontwikkeld voor 

de gezondheid van de dieren. Het project 

* De inhoud van dit artikel werd niet in zijn geheel 
overgenomen en verschilt van het origineel.
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Getuigenis van Koen Van den Noortgate, 

dierenarts uit Limburg
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Gezonde dieren voor een 
wereld zonder honger...

Ik heb met verschillende dierenartsen ter 
plaatse gepraat en was onder de indruk van 
hun professionalisme. Velen onder hen heb-
ben trouwens dankzij de steun van de Bel-
gische ontwikkelingssamenwerking een cur-
sus gevolgd aan het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde in Antwerpen.

Dierenartsen Zonder Grenzen onder-
steunde ook een opleidingscentrum voor 
dierenartsassistenten in Kabutare. Omdat er 
nog steeds veel te weinig dierenartsen zijn 
voor welbepaalde regio’s, worden er in dit 
centrum dierenartsassistenten opgeleid. Ze 
volgen gedurende 3 jaar een cursus van A2-
niveau. Deze assistenten helpen de dieren-
artsen bijvoorbeeld bij de permanentie van 
hun apotheek en bij routinebehandelingen. 
Ze geven ook raad aan de veehouders. 

Voor mij als dierenarts was het enorm leer-
rijk om te zien hoe 
een ngo als Dieren-
artsen Zonder Gren-
zen de problemen 
ter plaatse aanpakt 
in samenwerking met 
lokale organisaties en 
de lokale bevolking. 
Vele situaties zijn 
vanop afstand niet 
in te schatten en er 
moet ook rekening 
gehouden worden 
met lokale gebruiken 
en waarden als men 
als organisatie hulp 
wil aanbieden.

Wanneer de koe te veel plaats inneemt
Ankole-koeien zijn afkomstig uit Centraal-Afrika. Met hun grote witte hoorns 

komen ze indrukwekkend over. Maar deze runderen hebben veel plaats no-

dig om te grazen en daar ontbreekt het de vele kleine Rwandese landbou-

wers aan. Bovendien produceren ze niet genoeg melk. Eén koe vol-

staat dus niet om te voorzien in de behoeften van een hele familie. 

Daarom lanceerden DZG en Imbaraga een programma dat 

kleine herkauwers en konijnen verdeelt. De dieren wor-

den niet zomaar uitgedeeld. De boer moet ze 

doorgeven aan een andere familie van 

zodra een tweede generatie 

geboren is. De begunstigden 

van dit uitwisselingsprogram-

ma zijn vaak vrouwen. Na de 

genocide in 1994 stonden veel 

weduwen er plots alleen voor. 

Zonder middelen, maar met 

een heleboel monden te voe-

den. Door een deel van deze 

bescheiden nieuwe veestapel 

te verkopen en door een ho-

ger rendement van hun grond 

dankzij organische bemesting, 

kunnen ze voorzien in de 

scholing en gezondheidszorg 

van hun kinderen.14 15
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Félicien Hishamunda is een jonge dierenarts 

die met steun van Dierenartsen Zonder 

Grenzen een goed functionerende praktijk 

heeft kunnen vestigen in Nyanza. In Rwanda 

kiezen jonge, net afgestudeerde dierenartsen 

en assistent-dierenartsen vaak om voor de 

overheid te werken, in de grote steden, waar 

ze gemakkelijk toegang hebben tot allerlei 

diensten zoals leningen, medisch materiaal, 

voeding... Een eigen praktijk opstarten op 

het platteland is niet vanzelfsprekend.

«Nadat ik mijn studies had beëindigd in 2006 

en getrouwd ben, heb ik op m’n eentje een 

eigen praktijk opgestart in mijn geboortestreek. 

Ik wou niet afhankelijk zijn van de overheid», 

legt Félicien uit. «In het begin had ik zeer weinig 

materiaal. Het was moeilijk om de dieren 

correct te verzorgen tegen alle ziektes. Ik gaf 

voorrang aan de meest dringende ziektes, 

veroorzaakt door wormen en teken.»

«Sinds vorig jaar krijg ik steun van Dierenartsen 

Zonder Grenzen en Imbaraga. Ik kreeg een 

opleiding over bedrijfsbeheer, boekhouding 

en verzorgingstechnieken. Ze hielpen me ook 

met het verkrijgen van veterinaire producten, 

chirurgisch materiaal en een moto om me te 

kunnen verplaatsen in de heuvels, tot bij de 

veehouders en hun kuddes. Als ik bij klanten 

in de dorpen zit, zorgt mijn assistent Alphonse 

Ndindabahizi voor de praktijk. Ik heb zelfs 

een tweede apotheek kunnen openen, in mijn 

geboortedorp Mukingo, in hetzelfde district. 

Vandaag werk ik samen met een andere 

dierenarts, omdat de veehouders ons zo vaak 

nodig hebben.»

Jean kreeg van Dierenartsen Zonder 

Grenzen een drachtig varken, advies voor 

het bouwen van een varkensstal en de 

eerste diergeneeskundige zorgen. «Ik weet 

dat het mogelijk is om op zeer korte tijd 

inkomsten te halen uit de varkensteelt», zegt 

hij. Jean heeft dankzij de inkomsten uit de 

veehouderij zijn lening bij de bank snel 

kunnen afbetalen. «Een dierenarts in de 

buurt hebben is essentieel. Want dan doen 

mijn varkens het beter en kan ik er voldoende 

inkomsten en voeding uithalen.»

Bovendien kreeg Jean ook een korte 

landbouwopleiding en gereedschap om 

zijn akker te bewerken. Hij toont trots zijn 

moestuin die hem voorziet van gezonde en 

evenwichtige voeding, zoals kolen, selder, 

spinazie, paprika’s en prei.

Het succesverhaal
van Félicien

Gezonde dieren, 
gezonde veehouders
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Ook Joceline is veehoudster. Haar familie 

kreeg dankzij het PROXIVET-project drie 

konijnen en twee geiten en de eerste 

diergeneeskundige zorgen. Haar dieren 

gezond houden vindt ze heel erg belangrijk. 

Dankzij de opbrengst van de verkoop kon 

ze kleren kopen voor haar kinderen en 

een aantal familiale problemen oplossen.

«Zo nu en dan doodt mijn man een konijn 

zodat we vlees kunnen eten. Dankzij de 

verkoop van onze konijnen hebben we 

ervoor kunnen zorgen dat de hele familie 

nu aangesloten is bij een ziekteverzekering,» 

vertelt Joceline. «In de toekomst hopen we 

genoeg geld te hebben om de kinderen naar 

school te laten gaan.”
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« De boer op in Rwanda»

Film over de 
uitwisselingsreis:

http://www.youtube.com/
watch?v=pG_eydrXGs4

Links naar interna-
tionale organisaties 
die werken rond de 
problematiek van de 
veeteelt

•	www.be-troplive.be
 Be-troplive is een Belgisch platform rond 

tropische diergeneeskunde en veeteelt.
•	www.iucn.org/wisp
 The World Initiative for Sustainable Pasto-

ralism (WISP) is een wereldwijd netwerk 
van partners. WISP promoot duurzame 
herderseconomieën met het oog op het 
terugdringen van de armoede. Het houdt 
daarbij ook rekening met het milieu.

•	www.ilri.org
 The International Livestock Research Insti-

tute (ILRI) werkt rond raakvlakken tussen 
veeteelt en armoede en zet wetenschap-
pelijke technieken in om plaatselijke ca-
paciteiten te versterken. Het ILRI wil de 
armoede terugdringen en strijdt voor 
duurzame ontwikkeling.

•	www.fao.org/index_fr.htm
 The Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) leidt de inter-
nationale inspanningen die ondernomen 
worden om de honger uit de wereld te 
helpen. De FAO treedt op als een neutraal 
forum waar landen als gelijke kunnen sa-
menkomen om te onderhandelen over 
akkoorden of te debatteren over het be-
leid. De FAO is tevens een bron van kennis 
en informatie.

•	www.undp.org/french/mdg
 Het United Nations Development Program-

me (UNDP) is het wereldwijde netwerk voor 

ontwikkelingssamenwer-
king van de Verenigde 
Naties. De UNDP streeft 
ernaar om de Millennium-
doelstellingen te behalen, 
objectieven die interna-
tionaal overeengekomen 

zijn in de jaren ’90. De Millenniumdoelstel-
lingen bevatten onder meer objectieven 
rond armoede, onderwijs, gender, kinder-
sterfte, gezondheid en AIDS.

•	www.cgiar.org
 De Consultative Group on International 

Agricultural Research (CGIAR) is een stra-
tegische alliantie van leden, partners en 
internationale landbouwcentra die we-
tenschappelijke ontwikkelingen willen 
inzetten ten voordele van de armen

Links naar organisaties die voedselsoe-
vereniteit promoten

•	www.viacampesina.org/main_en/
 Via Campesina is een internationale bewe-

ging van boeren, kleine en middelgrote 
producenten, landlozen, plattelandsvrou-
wen en –jongeren, inheemse volkeren en 
landarbeiders. Zij verdedigt hun belangen.

•	www.pfsa.be/
 Het Plate-Forme Souveraineté Alimen-

taire (PFSA) groepeert de landbouw- en 
boerenorganisaties, internationale solida-
riteitsorganisaties en leefmilieu- en con-
sumentenorganisaties in België. Deze or-
ganisaties werken samen om, zowel in het 
noorden als in het zuiden, de regelgeving 
van de landbouw en de handel te verde-
digen.
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