


Nog niet zo lang geleden behoorde het gezin van Viateur 
tot één van de armste families van zijn dorp: “Vroeger 
had ik geen enkel dier. Ik had dus ook geen mest voor 
op mijn veld. De oogst van mijn akkertje volstond niet 
om mijn gezin eten te geven. Ik moest gaan werken op 
de velden van anderen. En als er geen werk was, dan 
moesten we met honger gaan slapen. Het was vreselijk.”

Toen hij twee geiten van Dierenartsen Zonder Grenzen 
kreeg, begreep Viateur heel snel hoe nuttig deze dieren 
wel zijn. Dankzij hun mest brengt zijn akker meer 
gewassen op. Zo kan hij zijn familie genoeg eten geven, 
maar kunnen ze ook gevarieerde maaltijden klaarmaken 
door andere voedingswaren te kopen.

“Mijn geiten kregen snel kleintjes en in enkele jaren tijd 
kon ik er verschillende verkopen. Dat geld investeerde 
ik in een beter leven voor mijn familie. Ik kon eindelijk 
de schoolkosten van mijn oudste dochter van zeven 
betalen en ook de ziekenfondskosten voor heel mijn 
gezin. Ik kan nu aan onze toekomst denken.”

Viateur kreeg naast geiten ook twee konijnen, een 
opleiding en de nodige omkadering van de lokale 
medewerkers van Dierenartsen Zonder Grenzen. Op 
hun advies opende hij een rekening bij een plaatselijke 
spaarkas en begon hij te sparen. Zo kon hij zijn veestapel 
stilaan uitbreiden. Hij kocht kippen en varkens, maar ook 
een extra akker. Door zijn oogstoverschot te verkopen 
kan zijn gezin nu het hele jaar door meerdere maaltijden 
per dag eten. Viateur neemt zelfs mensen uit het dorp in 
dienst om hem te helpen op het veld. 

Dankzij zijn doorzettingsvermogen en onder nemerszin 
heeft Viateur het vertrouwen en het respect van zijn 
dorpsgenoten gewonnen. Zij kozen hem als dorpshoofd. 
Hij is een voorbeeld voor iedereen die zich uit de 
armoede wil werken. 

ALLES BEGON MET EEN PAAR GEITEN…

“Mijn geiten kregen 
snel kleintjes en in 
enkele jaren tijd kon 
ik er verschillende 
verkopen.”
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Viateur Murwanashyaka woont in het dorpje Gashikiri in het zuiden van Rwanda. Samen met zijn vrouw en drie kinderen 
leidt hij een rustig en vrij comfortabel leven. Hij is veehouder en heeft geiten, varkens, konijnen en kippen. Zijn verhaal 
is het bewijs dat iemand uit de armoede kan stappen… dankzij een paar geiten.
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DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
IS DÉ SPECIALIST IN DIERENGEZOND-
HEIDSZORG EN VEETEELT. 
In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevol-
king van zijn kudde. De dieren zorgen voor 
dagelijks voedsel en geld. Maar door ziekte, 
droogte of conflict hebben veehouders en 
hun dieren vaak de expertise en zorgen no-
dig van een dierenarts. En die is er niet altijd. 
Dierenartsen Zonder Grenzen springt voor 
hen in de bres en biedt de nodige expertise 
en dierengezondheidszorg aan.

WE ZIJN DUURZAAM, WE LEREN 
MENSEN ZELF INSTAAN VOOR HUN 
TOEKOMST.
U kent vast en zeker wel deze wijsheid: “Geef 
een man een vis en hij heeft eten voor één 
dag. Leer een man vissen en hij heeft eten 
voor heel zijn leven.” Dierenartsen Zonder 
Grenzen geeft niet alleen dieren of vaccins, 
we leren veehouders ook alle kneepjes 
van het vak. We versterken hun kennis en 
capaciteiten zodat zij zelf kunnen instaan voor 
de ontwikkeling van hun gemeenschap. Zo 
kunnen veehouders ziektes op tijd herkennen 
en laten behandelen, het vee beter voeden, 
de melkproductie verhogen… Een heus 
netwerk van lokale privédierenartsen en 
dierenverzorgers staat hen dag en nacht bij. 

EEN DOKTER REDT EEN MENS, 
EEN DIERENARTS VERZORGT DE 
MENSHEID. 
Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de men-
sen dat ook. Daarom verzorgen onze dieren-
artsen het vee waarvan duizenden families 
leven. Door Dierenartsen Zonder Grenzen 
te steunen draagt u dus niet alleen bij tot het 
welzijn van de dieren. U helpt ook kansarme 
gezinnen in Afrika om een waardig leven op 
te bouwen, zonder honger en armoede.

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
HEEFT UW HULP MEER DAN OOIT 
NODIG. 
Meer dan ooit is Dierenartsen Zonder 
Grenzen afhankelijk van de vrijgevigheid 
van schenkers. Soms moeten we 
ontwikkelingsprogramma’s weigeren omdat 
we er de middelen niet voor hebben. Soms 
krijgen we geen subsidies omdat we zelf 
geen 10 tot 20% eigen middelen kunnen 
bijdragen. In zo’n onzekere financiële context 
vormen legaten een duurzame reserve, een 
waarborg voor de continuïteit van onze acties 
op het terrein. Uw legaat is een waarborg 
voor kansarme veehoudersfamilies in Afrika, 
vandaag en morgen, om een waardiger 
bestaan op te bouwen.

EEN LEGAAT AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN? 
DAAR ZIJN VIER GOEDE REDENEN VOOR.
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Koop een geit en schenk Afrikaanse families een toekomst
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WAT IS HET BELANG VAN GEITEN VOOR DE KLEINE 
BOER IN HET ZUIDEN?
“In de Sahel is de grond te droog voor akkerbouw. Veeteelt is hier 
de belangrijkste bron van voedsel en inkomsten voor families op het 
platteland. Geen dieren hebben is een teken van grote armoede. 
Voor deze families vormen enkele geiten van Dierenartsen Zonder 
Grenzen een eerste uitweg uit de armoede. In Centraal-Afrika 
kunnen boeren akkerbouw en veehouderij combineren dankzij het 
vochtigere klimaat. Maar de bevolkingsdichtheid is er zeer hoog, zodat 
boeren het hele jaar door hun akkers ontginnen en de gronden 
uitputten. Geiten zorgen dan voor gratis mest die de grond bevrucht 
en zo de oogstopbrengst vergroot.”

JULLIE ZEGGEN DAT ELKE GEIT DIE GESCHONKEN 
WORDT OOK AAN EEN ANDERE FAMILIE 
DOORGEGEVEN WORDT…WAT WIL DAT ZEGGEN?
Na 18 tot 20 maanden, van zodra de geschonken geiten enkele 
kleintjes hebben, geeft de eerste familie een zelfde aantal geiten 
door aan een andere familie in nood. Dit solidariteitsmechanisme is 
sterk verankerd in de Afrikaanse cultuur. Het bevestigt de sociale rol 
van vee en versterkt de samenwerking en vertrouwen in het dorp.”

VANWAAR KOMEN DE GEITEN?
“De meeste geiten worden op lokale markten gekocht, zodat ze zich 
niet moeten aanpassen aan een ander klimaat. Soms delen we geiten 
uit die uit de buurlanden komen, zoals de rassen Galla of Boer. Deze 
geiten zijn groter, geven meer melk en zijn beter bestand tegen ziektes 
en klimaatgrillen. Ze verbeteren het lokale ras. Om zeker te zijn van 
de vruchtbaarheid van de dieren, kopen we alleen geiten die al jongen 
hebben gehad. De lokale dierenartsen en dierenverzorgers checken 
ook eerst of ze gezond zijn, ze dienen de nodige vaccinaties toe en 
identificeren de geiten aan de hand van een oormerk.”

HOE SELECTEREN JULLIE DE FAMILIES DIE EEN GEIT 
KRIJGEN?
“Dierenartsen Zonder Grenzen staat in elk dorp een dorpscomité bij 
om de families volgens bepaalde armoedecriteria te kiezen. Zo geven 
we voorrang aan families die geen dieren bezitten, van wie de kinderen 
niet naar school gaan, of weduwnaars en weduwen met kinderen.”

ONTVANGEN DE FAMILIES ALLEEN GEITEN? 
“Om echt een impact te hebben moet het uitdelen van geiten altijd 
gepaard gaan met dierengezondheidszorg. Alleen een gezonde geit 
zorgt voor een gezonde toekomst. Dierenartsen Zonder Grenzen 
koopt het dier en betaalt gedurende één jaar de vaccinaties en 
verzorging. De lokale dierenartsen en -verzorgers trainen de 
families in de beste veeteelttechnieken. Ze leren hen alles over 
een goede voeding, gezondheid en voortplanting. Wanneer het 
landbouwbedrijfje na een jaar winst oplevert, betalen de boeren zelf 
de veterinaire diensten. De kosten zijn miniem, omdat de dierenzorg 
zich vooral op preventie richt.”

KLOPT HET DAT GEITEN DE NATUUR VERNIETIGEN?
“Geiten worden dikwijls verantwoordelijk gesteld voor woestijnvorming. 
Het klopt dat ze vaak als laatste diersoort overblijft in woestijnachtig 
gebied, omdat ze beter tegen extreme weersomstandigheden kan. 
Maar de geit alleen is niet verantwoordelijk voor het vernietigen van 
de natuur. Woestijnvorming is het gevolg van een te grote concentratie 
van verschillende diersoorten over een lange periode, omwille van 
klimatologische of socio-politieke redenen. Het uitdelen van geiten op 
zich, zoals Dierenartsen Zonder Grenzen dat doet, heeft geen nieuwe 
impact op de natuur. We kopen de geiten lokaal aan; ze komen dus uit 
kuddes die al in de regio zijn en de druk op het grasland niet verhogen. 
De geiten bevruchten de grond met hun uitwerpselen en ze voeden 
zich met bladeren en doornen van struiken die koeien niet eten.”

ONZE DIERENARTS AAN HET WOORD 

Wij kennen geiten vooral voor hun lekkere melk en smeuïge kaas. En als kind hebben we de mooiste herinneringen aan 
onze bezoekjes aan de kinderboerderij… Maar hoe kan zo’n klein dier families behoeden voor armoede? Onze expert 
en dierenarts Eddy Timmermans beantwoordt al uw vragen.
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van de kinderen dankzij een  
grotere variatie aan voedsel inVesteer een deel Van de opbrengst 
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REDDEN? 

begin met enkele geiten

SOLIDARITEIT VAN EN VOOR DIERENARTSEN
Als u als dierenarts deelneemt aan de campagne, dan verschijnt 
uw praktijk op www.koopeengeit.be. U ontvangt ook een 
promotiepakket waarmee u het hart van uw klanten kan veroveren. 
Bovendien maakt u kans op een reis naar Oeganda!

KOOP EEN GEIT, NU
1. Kom een kijkje nemen op onze stand op Expovet, 

op 5 en 6 november in Gent, of surf naar  
www.koopeengeit.be. We geven 120 toegangs-
kaarten weg voor de beurs, stuur snel een e-mail 
naar communication@vsf-belgium.org als je er één 
wil bemachtigen!

2. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 
200 euro of een grote kudde voor 500 euro en 
schenk Afrikaanse families een toekomst.

KOOP EEN GEIT EN BEZOEK PAIRI DAIZA
Iedereen die een geit of een kudde koopt, ontvangt een kortingsbon 
voor Pairi Daiza. Bovendien kan u een familiedag winnen, met een 
bezoek en ontdekkingen ‘achter de schermen’ van dit dierenpark.

KOPEN JULLIE MEER GEITEN DAN VORIG JAAR?
Tussen september 2015 en januari 2016 hebben maar liefst 412 
mensen - onder wie 224 dierenartsen - in totaal 1.074 geiten 
geschonken voor een totaalbedrag van 53.700 euro. We hopen 
dat jullie tijdens de tweede editie nog meer geld inzamelen om 
nog meer Afrikaanse families te helpen!

4 OKTOBER, WERELDDIERENDAG
Elk jaar op 4 oktober vieren dierenliefhebbers over 
heel de wereld Werelddierendag. Het is het moment bij 
uitstek om de aandacht te vestigen op het respect voor 
dieren en het belang van het leven van een dier. Elk 
dier verdient een goede behandeling en een degelijke 
zorg, of het nu gaat over wilde dieren, huisdieren of vee. 
Dankzij dierengezondheidszorg, trainingen en vaccins wil 
Dierenartsen Zonder Grenzen het leven van de veestapel 
in Afrika verbeteren. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn 
de mensen dat ook.

IS UW SPAARVARKEN VOL MET CENTJES?
Heeft u een spaarvarken van Dierenartsen Zonder Grenzen in uw dierenartsenpraktijk staan? Bedankt, u steekt 
lokale dierenartsen een hart onder de riem! Denk eraan de spaarpot regelmatig leeg te maken. U kan het 
geld storten op rekeningnummer BE73-7326-1900-6460 (BIC: CREGBEBB) met de mededeling “spaarvarken”, of 
online via de website http://spaarvarken.vsf-donate.org. Aarzel niet om flyers en bijkomende affiches te bestellen 
door een mail te sturen naar communication@vsf-belgium.org. 

Dierenartsen Zonder Grenzen roept alle dierenartsen en hun klanten op om deel 
te nemen aan de campagne ‘Koop een geit.’ De campagne richt zich vooral tot 
dierenartsen, maar ze reikt ook verder. Ze wil ook hun klanten aanspreken. Door 
een geit of zelfs een hele kudde te kopen, schenkt u Afrikaanse families een toekomst.
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Dierenarts Joke Yzewyn, die 
een geit kocht in 2015 en 

een reis naar Oeganda won.

Vergroot de kudde
met geitenjongen
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WAT IS HET BELANG VAN GEITEN VOOR DE KLEINE 
BOER IN HET ZUIDEN?
“In de Sahel is de grond te droog voor akkerbouw. Veeteelt is hier 
de belangrijkste bron van voedsel en inkomsten voor families op het 
platteland. Geen dieren hebben is een teken van grote armoede. 
Voor deze families vormen enkele geiten van Dierenartsen Zonder 
Grenzen een eerste uitweg uit de armoede. In Centraal-Afrika 
kunnen boeren akkerbouw en veehouderij combineren dankzij het 
vochtigere klimaat. Maar de bevolkingsdichtheid is er zeer hoog, zodat 
boeren het hele jaar door hun akkers ontginnen en de gronden 
uitputten. Geiten zorgen dan voor gratis mest die de grond bevrucht 
en zo de oogstopbrengst vergroot.”

JULLIE ZEGGEN DAT ELKE GEIT DIE GESCHONKEN 
WORDT OOK AAN EEN ANDERE FAMILIE 
DOORGEGEVEN WORDT…WAT WIL DAT ZEGGEN?
Na 18 tot 20 maanden, van zodra de geschonken geiten enkele 
kleintjes hebben, geeft de eerste familie een zelfde aantal geiten 
door aan een andere familie in nood. Dit solidariteitsmechanisme is 
sterk verankerd in de Afrikaanse cultuur. Het bevestigt de sociale rol 
van vee en versterkt de samenwerking en vertrouwen in het dorp.”

VANWAAR KOMEN DE GEITEN?
“De meeste geiten worden op lokale markten gekocht, zodat ze zich 
niet moeten aanpassen aan een ander klimaat. Soms delen we geiten 
uit die uit de buurlanden komen, zoals de rassen Galla of Boer. Deze 
geiten zijn groter, geven meer melk en zijn beter bestand tegen ziektes 
en klimaatgrillen. Ze verbeteren het lokale ras. Om zeker te zijn van 
de vruchtbaarheid van de dieren, kopen we alleen geiten die al jongen 
hebben gehad. De lokale dierenartsen en dierenverzorgers checken 
ook eerst of ze gezond zijn, ze dienen de nodige vaccinaties toe en 
identificeren de geiten aan de hand van een oormerk.”

HOE SELECTEREN JULLIE DE FAMILIES DIE EEN GEIT 
KRIJGEN?
“Dierenartsen Zonder Grenzen staat in elk dorp een dorpscomité bij 
om de families volgens bepaalde armoedecriteria te kiezen. Zo geven 
we voorrang aan families die geen dieren bezitten, van wie de kinderen 
niet naar school gaan, of weduwnaars en weduwen met kinderen.”

ONTVANGEN DE FAMILIES ALLEEN GEITEN? 
“Om echt een impact te hebben moet het uitdelen van geiten altijd 
gepaard gaan met dierengezondheidszorg. Alleen een gezonde geit 
zorgt voor een gezonde toekomst. Dierenartsen Zonder Grenzen 
koopt het dier en betaalt gedurende één jaar de vaccinaties en 
verzorging. De lokale dierenartsen en -verzorgers trainen de 
families in de beste veeteelttechnieken. Ze leren hen alles over 
een goede voeding, gezondheid en voortplanting. Wanneer het 
landbouwbedrijfje na een jaar winst oplevert, betalen de boeren zelf 
de veterinaire diensten. De kosten zijn miniem, omdat de dierenzorg 
zich vooral op preventie richt.”

KLOPT HET DAT GEITEN DE NATUUR VERNIETIGEN?
“Geiten worden dikwijls verantwoordelijk gesteld voor woestijnvorming. 
Het klopt dat ze vaak als laatste diersoort overblijft in woestijnachtig 
gebied, omdat ze beter tegen extreme weersomstandigheden kan. 
Maar de geit alleen is niet verantwoordelijk voor het vernietigen van 
de natuur. Woestijnvorming is het gevolg van een te grote concentratie 
van verschillende diersoorten over een lange periode, omwille van 
klimatologische of socio-politieke redenen. Het uitdelen van geiten op 
zich, zoals Dierenartsen Zonder Grenzen dat doet, heeft geen nieuwe 
impact op de natuur. We kopen de geiten lokaal aan; ze komen dus uit 
kuddes die al in de regio zijn en de druk op het grasland niet verhogen. 
De geiten bevruchten de grond met hun uitwerpselen en ze voeden 
zich met bladeren en doornen van struiken die koeien niet eten.”

ONZE DIERENARTS AAN HET WOORD 

Wij kennen geiten vooral voor hun lekkere melk en smeuïge kaas. En als kind hebben we de mooiste herinneringen aan 
onze bezoekjes aan de kinderboerderij… Maar hoe kan zo’n klein dier families behoeden voor armoede? Onze expert 
en dierenarts Eddy Timmermans beantwoordt al uw vragen.
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SOLIDARITEIT VAN EN VOOR DIERENARTSEN
Als u als dierenarts deelneemt aan de campagne, dan verschijnt 
uw praktijk op www.koopeengeit.be. U ontvangt ook een 
promotiepakket waarmee u het hart van uw klanten kan veroveren. 
Bovendien maakt u kans op een reis naar Oeganda!

KOOP EEN GEIT, NU
1. Kom een kijkje nemen op onze stand op Expovet, 

op 5 en 6 november in Gent, of surf naar  
www.koopeengeit.be. We geven 120 toegangs-
kaarten weg voor de beurs, stuur snel een e-mail 
naar communication@vsf-belgium.org als je er één 
wil bemachtigen!

2. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 
200 euro of een grote kudde voor 500 euro en 
schenk Afrikaanse families een toekomst.

KOOP EEN GEIT EN BEZOEK PAIRI DAIZA
Iedereen die een geit of een kudde koopt, ontvangt een kortingsbon 
voor Pairi Daiza. Bovendien kan u een familiedag winnen, met een 
bezoek en ontdekkingen ‘achter de schermen’ van dit dierenpark.

KOPEN JULLIE MEER GEITEN DAN VORIG JAAR?
Tussen september 2015 en januari 2016 hebben maar liefst 412 
mensen - onder wie 224 dierenartsen - in totaal 1.074 geiten 
geschonken voor een totaalbedrag van 53.700 euro. We hopen 
dat jullie tijdens de tweede editie nog meer geld inzamelen om 
nog meer Afrikaanse families te helpen!

4 OKTOBER, WERELDDIERENDAG
Elk jaar op 4 oktober vieren dierenliefhebbers over 
heel de wereld Werelddierendag. Het is het moment bij 
uitstek om de aandacht te vestigen op het respect voor 
dieren en het belang van het leven van een dier. Elk 
dier verdient een goede behandeling en een degelijke 
zorg, of het nu gaat over wilde dieren, huisdieren of vee. 
Dankzij dierengezondheidszorg, trainingen en vaccins wil 
Dierenartsen Zonder Grenzen het leven van de veestapel 
in Afrika verbeteren. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn 
de mensen dat ook.

IS UW SPAARVARKEN VOL MET CENTJES?
Heeft u een spaarvarken van Dierenartsen Zonder Grenzen in uw dierenartsenpraktijk staan? Bedankt, u steekt 
lokale dierenartsen een hart onder de riem! Denk eraan de spaarpot regelmatig leeg te maken. U kan het 
geld storten op rekeningnummer BE73-7326-1900-6460 (BIC: CREGBEBB) met de mededeling “spaarvarken”, of 
online via de website http://spaarvarken.vsf-donate.org. Aarzel niet om flyers en bijkomende affiches te bestellen 
door een mail te sturen naar communication@vsf-belgium.org. 

Dierenartsen Zonder Grenzen roept alle dierenartsen en hun klanten op om deel 
te nemen aan de campagne ‘Koop een geit.’ De campagne richt zich vooral tot 
dierenartsen, maar ze reikt ook verder. Ze wil ook hun klanten aanspreken. Door 
een geit of zelfs een hele kudde te kopen, schenkt u Afrikaanse families een toekomst.
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Dierenarts Joke Yzewyn, die 
een geit kocht in 2015 en 

een reis naar Oeganda won.

Vergroot de kudde
met geitenjongen
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Nog niet zo lang geleden behoorde het gezin van Viateur 
tot één van de armste families van zijn dorp: “Vroeger 
had ik geen enkel dier. Ik had dus ook geen mest voor 
op mijn veld. De oogst van mijn akkertje volstond niet 
om mijn gezin eten te geven. Ik moest gaan werken op 
de velden van anderen. En als er geen werk was, dan 
moesten we met honger gaan slapen. Het was vreselijk.”

Toen hij twee geiten van Dierenartsen Zonder Grenzen 
kreeg, begreep Viateur heel snel hoe nuttig deze dieren 
wel zijn. Dankzij hun mest brengt zijn akker meer 
gewassen op. Zo kan hij zijn familie genoeg eten geven, 
maar kunnen ze ook gevarieerde maaltijden klaarmaken 
door andere voedingswaren te kopen.

“Mijn geiten kregen snel kleintjes en in enkele jaren tijd 
kon ik er verschillende verkopen. Dat geld investeerde 
ik in een beter leven voor mijn familie. Ik kon eindelijk 
de schoolkosten van mijn oudste dochter van zeven 
betalen en ook de ziekenfondskosten voor heel mijn 
gezin. Ik kan nu aan onze toekomst denken.”

Viateur kreeg naast geiten ook twee konijnen, een 
opleiding en de nodige omkadering van de lokale 
medewerkers van Dierenartsen Zonder Grenzen. Op 
hun advies opende hij een rekening bij een plaatselijke 
spaarkas en begon hij te sparen. Zo kon hij zijn veestapel 
stilaan uitbreiden. Hij kocht kippen en varkens, maar ook 
een extra akker. Door zijn oogstoverschot te verkopen 
kan zijn gezin nu het hele jaar door meerdere maaltijden 
per dag eten. Viateur neemt zelfs mensen uit het dorp in 
dienst om hem te helpen op het veld. 

Dankzij zijn doorzettingsvermogen en onder nemerszin 
heeft Viateur het vertrouwen en het respect van zijn 
dorpsgenoten gewonnen. Zij kozen hem als dorpshoofd. 
Hij is een voorbeeld voor iedereen die zich uit de 
armoede wil werken. 

ALLES BEGON MET EEN PAAR GEITEN…

“Mijn geiten kregen 
snel kleintjes en in 
enkele jaren tijd kon 
ik er verschillende 
verkopen.”
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V.U. : Guy Hendrickx, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
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Viateur Murwanashyaka woont in het dorpje Gashikiri in het zuiden van Rwanda. Samen met zijn vrouw en drie kinderen 
leidt hij een rustig en vrij comfortabel leven. Hij is veehouder en heeft geiten, varkens, konijnen en kippen. Zijn verhaal 
is het bewijs dat iemand uit de armoede kan stappen… dankzij een paar geiten.

Invullen, afknippen en terugsturen naar : Dierenartsen Zonder Grenzen, t.a.v. Aude Delcoigne, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
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VOLG ONS OP 

COLOFON

WILT U VRIJBLIJVEND 
INFORMATIE? 
Neem contact op met Aude 
Delcoigne, onze verantwoordelijke 
voor schenkingen en legaten. Bel Aude 
op 02/240 49 56, stuur een e-mail 
naar a.delcoigne@vsf-belgium.org 
of stuur ons de invulstrook terug. 
 



JA, BEZORG MIJ MEER INFORMATIE OVER NALATEN AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN  
JA, CONTACTEER MIJ VOOR EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD 
JA, IK HEB DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN AL OPGENOMEN IN MIJN TESTAMENT
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E-MAIL (drukletters) .........................................................................................................................................................................................................................................................................
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DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
IS DÉ SPECIALIST IN DIERENGEZOND-
HEIDSZORG EN VEETEELT. 
In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevol-
king van zijn kudde. De dieren zorgen voor 
dagelijks voedsel en geld. Maar door ziekte, 
droogte of conflict hebben veehouders en 
hun dieren vaak de expertise en zorgen no-
dig van een dierenarts. En die is er niet altijd. 
Dierenartsen Zonder Grenzen springt voor 
hen in de bres en biedt de nodige expertise 
en dierengezondheidszorg aan.

WE ZIJN DUURZAAM, WE LEREN 
MENSEN ZELF INSTAAN VOOR HUN 
TOEKOMST.
U kent vast en zeker wel deze wijsheid: “Geef 
een man een vis en hij heeft eten voor één 
dag. Leer een man vissen en hij heeft eten 
voor heel zijn leven.” Dierenartsen Zonder 
Grenzen geeft niet alleen dieren of vaccins, 
we leren veehouders ook alle kneepjes 
van het vak. We versterken hun kennis en 
capaciteiten zodat zij zelf kunnen instaan voor 
de ontwikkeling van hun gemeenschap. Zo 
kunnen veehouders ziektes op tijd herkennen 
en laten behandelen, het vee beter voeden, 
de melkproductie verhogen… Een heus 
netwerk van lokale privédierenartsen en 
dierenverzorgers staat hen dag en nacht bij. 

EEN DOKTER REDT EEN MENS, 
EEN DIERENARTS VERZORGT DE 
MENSHEID. 
Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de men-
sen dat ook. Daarom verzorgen onze dieren-
artsen het vee waarvan duizenden families 
leven. Door Dierenartsen Zonder Grenzen 
te steunen draagt u dus niet alleen bij tot het 
welzijn van de dieren. U helpt ook kansarme 
gezinnen in Afrika om een waardig leven op 
te bouwen, zonder honger en armoede.

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
HEEFT UW HULP MEER DAN OOIT 
NODIG. 
Meer dan ooit is Dierenartsen Zonder 
Grenzen afhankelijk van de vrijgevigheid 
van schenkers. Soms moeten we 
ontwikkelingsprogramma’s weigeren omdat 
we er de middelen niet voor hebben. Soms 
krijgen we geen subsidies omdat we zelf 
geen 10 tot 20% eigen middelen kunnen 
bijdragen. In zo’n onzekere financiële context 
vormen legaten een duurzame reserve, een 
waarborg voor de continuïteit van onze acties 
op het terrein. Uw legaat is een waarborg 
voor kansarme veehoudersfamilies in Afrika, 
vandaag en morgen, om een waardiger 
bestaan op te bouwen.

EEN LEGAAT AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN? 
DAAR ZIJN VIER GOEDE REDENEN VOOR.
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