
Terwijl de vrouwen kalm afwachten tot hun naam wordt afgeroepen, 
zijn twee dierenartsen een vijftal kilometer verderop druk in de 
weer sinds vijf uur ‘s ochtends om de dieren te vaccineren en te 
merken via een oorringetje. “En dat is geen simpele klus”, vertelt 
dierenarts Kiemdé Ali. “Het gaat namelijk om 400 geiten en 80 
bokken.” 

Toch is het essentieel dat dit gebeurt. Om een duurzame impact 
te hebben, deelt Dierenartsen Zonder Grenzen niet zomaar 
geiten uit. Zoals steeds gaat ook deze schenking gepaard met 
dierengezondheidszorg. Alleen een geit in goede gezondheid 
garandeert een goede toekomst. Naast de vaccinatie krijgt ieder 
dier een oormerk. “Via dat nummertje kunnen we goed bijhouden 
welk dier bij welke familie terechtkomt”, vertelt de andere 
dierenarts Djerma Armel.

“DEZE VROUWEN ZIJN GEBOREN TUSSEN HET VEE”

In deze regio ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen kansarme 
families die door hun dorp zijn aangeduid. Het gaat onder meer 
om vrouwen die geen dieren hebben, waarvan de kinderen niet 

naar school gaan of weduwen met kinderen. Geiten vormen een 
eerste stap om uit de armoede te geraken. De dieren planten zich 
snel voort, zodat er na verloop van tijd geitjes verkocht kunnen 
worden en de vrouwen zo een inkomen hebben. 

Hoewel het voor veel vrouwen de eerste keer is dat ze zelf geiten 
bezitten, weten ze maar al te goed hoe ze moeten omgaan met 
dieren. “Je mag niet vergeten dat het hier niet de stad is, maar 
het platteland. Deze vrouwen zijn geboren tussen het vee”, aldus 
Fatima Boly Diallo, voorzitster van een lokale vrouwenorganisatie. 

Bovendien hebben de vrouwen ook een opleiding van twee dagen 
achter de rug. “Daarin werd ons stap voor stap uitgelegd hoe we 
de dieren moeten verzorgen”, vertelt Fatoumata Diallo, die op 
haar geitengift wacht. “Dankzij de opleiding van Dierenartsen 
Zonder Grenzen kan ik herkennen wanneer de dieren ziek zijn. 
En natuurlijk mag het niet bij vaststellen alleen blijven”, vertelt ze 
zelfzeker. “In dat geval moeten we onmiddellijk een dierenarts 
verwittigen.” Fatoumata haar ogen stralen wanneer ze vertelt over 
de geiten. “Deze zullen me eindelijk wat extra geld bezorgen.”
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Vrouwen van alle leeftijden en kleurrijk uitgedost wachten geduldig in het kantoortje van onze lokale 
partnerorganisatie in het noordwesten van Burkina Faso. Voor deze kansarme vrouwen is het een belangrijke dag. 
Ze ontvangen vijf geiten en een bok van Dierenartsen Zonder Grenzen. 



In de meeste landbouw- en veeteeltsystemen in Afrika staat 
de familie centraal en zijn betaalde krachten quasi afwezig. 
Volgens de Wereldvoedselorganisatie bezetten familiale 
bedrijven zo’n 70 tot 80% van de landbouwgrond en 
produceren ze meer dan 80% van het voedsel in de wereld. 
Familiale boeren kunnen zich relatief goed aanpassen aan 
veranderingen in hun omgeving. Maar het aantal families 
dat te maken heeft met externe stress, schokken, risico’s en 
rampen groeit. Hun veerkracht staat onder druk. 

Stress, schokken, risico’s en rampen hebben een verschillende 
duur en intensiteit. Stress verwijst naar kleinere gebeurtenissen 
met een beperkte impact en seizoensgebonden factoren zoals een 
tijdelijke prijsschommeling. Schokken en risico’s zijn gebeurtenissen 
met een grote impact, die vaak als onverwacht wordt gezien. 
Rampen daarentegen zijn serieuze storingen van de werking van 
een gemeenschap of samenleving. Ze veroorzaken wijdverspreide 
menselijke, materiële, economische of ecologische verliezen. 
Schokken en stress zijn dus niet hetzelfde als rampen, maar ze 
kunnen wel een ramp uitlokken. 

NATUURLIJKE OF MENSELIJKE OORZAKEN
Een uitdaging of storing kan van natuurlijke of menselijke aard zijn. 
Natuurlijke rampen worden veroorzaakt door geologische risico’s 
zoals aardbevingen en tsunami’s. Of door hydrologische risico’s 
zoals overstromingen en stormen. Ze hebben rechtstreeks impact 
op het levensonderhoud en de voedselzekerheid van miljoenen 
familiale veehouders in het Zuiden. 

Bij andere storingen ligt de mens aan de oorsprong van het 
probleem. Zo is klimaatverandering ongetwijfeld één van de meest 
besproken risico’s wereldwijd, waarbij menselijke activiteiten de 
belangrijkste oorzaak zijn. De mens ligt ook aan de oorsprong van 
sociaal-politieke risico’s zoals landroof, conflicten en geweld. Ook 
economische risico’s eisen hun tol. In Nigeria heeft bijvoorbeeld 
de sterke devaluatie van de nationale munt en het aanhoudende 
conflict in de noordelijke staten bijgedragen tot een grote 
prijsverhoging van het voedsel. 

De aard van de uitdagingen veranderde wereldwijd over de jaren 
heen, van natuurlijke rampen in de jaren ‘80 tot huidige crisissen 
veroorzaakt door de mens, of een combinatie van beide. De 
familiale veeteelt bleek keer op keer een efficiënte en doeltreffende 

manier om deze crisissen door te komen en de veerkracht van 
plattelandsinwoners te verbeteren. 

VEERKRACHTSTRATEGIEËN
De strategieën van familiale veehouders om met deze 
uitdagingen om te gaan zijn gebaseerd op samenwerking en 
gemeenschapsplanning. Concrete strategieën zijn bijvoorbeeld 
mobiliteit bij rondtrekkende veehouders, het diversifiëren van 
de diersoorten in de kudde, of het versterken van vrouwen 
door het houden van pluimvee. Ontwikkelingsorganisaties zoals 
Dierenartsen Zonder Grenzen nemen deze strategieën op 
in hun activiteiten. Door risico’s te beperken werken we aan 
rampenpreventie. De gemeenschap staat hierbij centraal. 

Het vermogen van boeren om deze strategieën toe te passen staat 
hoe langer hoe meer onder druk. Beleid dat van bovenaf wordt 
opgelegd en onvoldoende rekening houdt met hun traditionele 
instellingen en praktijken, belemmert hun mechanismen. 

BETER BELEID
Correct beleid en investeringen kunnen de veerkracht van familiale 
veehouders vergroten. Bijvoorbeeld door een betere toegang 
tot kapitaal en natuurlijke hulpbronnen zoals land en water. 
Maar ook door lokaal bestuur, wetten, beleid en overheden te 
versterken, zodat deze de concepten integreren van vroegtijdige 
waarschuwingssystemen en het gemeenschappelijk beheer van 
hulpbronnen. 

Het ondersteunen van de familiale veeteelt binnen fragiele 
gemeenschappen leidt tot meer veerkracht tegenover natuurlijke 
schokken en door de mens veroorzaakte crisissen. Dierenartsen 
Zonder Grenzen doet dit onder andere door geiten en kippen uit 
te delen aan vrouwen, de mobiliteit van rondtrekkende veehouders 
wettelijk te verankeren, en de toegang tot microkredieten, water 
en grasland te verbeteren.

Lees de volledige beleidstekst (policy brief) op  
www.dierenartsenzondergrenzen.be

MEER VEERKRACHT MET VEE



GEITEN TEGEN VOEDSELONZEKERHEID  
IN BURUNDI
In Burundi leeft 90% van de bevolking van de landbouw 
en veeteelt. Dierenartsen Zonder Grenzen is er actief in 
Ngozi, de op één na meest bevolkte provincie van het 
land. Armoede en voedselonzekerheid zijn er schering en 
inslag. 

Dierenartsen Zonder Grenzen steunt in Ngozi 700 
kansarme gezinnen, met gezonde geiten. De voorbije 
twee jaren kreeg elke familie vier geiten en de nodige 
begeleiding door een privédierenarts en 27 lokale 
dierenverzorgers. Dankzij hun zorgen en ondersteuning 
verdubbelde het aantal geiten in nog geen twee jaar tijd 
én daalde het sterftecijfer van de dieren met meer dan 
de helft.

We werken ook samen met de provinciale 
gezondheidsdienst om de families bewust te maken voor 
hygiëne, reproductieve gezondheid en evenwichtige 
voeding. We zetten acht centra op om hen te leren lezen 
en schrijven.

De mest van de geiten zorgt voor betere oogsten. 
Door het extra voedsel en de extra inkomsten kan nu 
maar liefst de helft van de families drie maaltijden per 
dag eten, in plaats van 16,6% vóór de verdeling van de 
geiten. En 60% van de gezinnen is nu ingeschreven bij een 
mutualiteit en heeft zo recht op gratis gezondheidszorg. 
Door de betere voeding en gezondheid is nog maar 3% 
van de kinderen ondervoed, tegenover 36% bij het begin 
van het project. Echt een succesverhaal!

20 KM DOOR BRUSSEL
Houdt u van een sportieve uitdaging? Loop dan mee de 20 
km door Brussel voor Dierenartsen Zonder Grenzen op 
28 mei. Wij zorgen voor de praktische organisatie, zodat 
u een loopnummer en T-shirt heeft. We vragen 35 euro 
inschrijvingsgeld (inclusief een loopshirt van Dierenartsen 
Zonder Grenzen) en minstens 40 euro sponsorgeld. Ga 
voor meer info en het inschrijvingsformulier naar www.
dierenartsenzondergrenzen.be. 

Voor elke loper die de 20 km door Brussel uitloopt, zal Laboratoires 
Réunis 20 euro per loper schenken aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

NIEUWE TV-REEKS OVER DIERENGEZONDHEIDSZORG IN NIGER

Eind januari trokken dierenarts Bruno Stael en zijn dochter Janne, die diergeneeskunde 
studeert, naar Niger met een tv-ploeg. Het West-Vlaamse duo stak zelf de handen uit 
de mouwen en ondervond hoe lokale dierenartsen in Niger te werk gaan. Al na één dag 
begrepen Bruno en Janne hoe essentieel vee is voor de bevolking. “Door de droogte is 
groenten telen geen evidentie. Voor veel gezinnen is het houden van dieren de enige 
mogelijkheid om toch een bron van inkomsten te hebben. Maar ja, vind maar eens plek met 
voldoende gras én water hier in de Sahel… De veehouders zijn wel verplicht om rond te 
trekken, anders sterven hun dieren.”

De avonturen én gevatte opmerkingen van vader en dochter zullen in het voorjaar te zien 
zijn op Focus/WTV en PlattelandsTv.
 
Er komt ook een premièrevoorstelling op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, in samenwerking met Veterinary Student 
Association for Development and Wildlife (www.vsdw.be). Houd onze website in de gaten, u vindt er nu al een kort verslag en foto’s van de reis.

IS UW SPAARVARKEN VOL?
Heeft u een spaarvarken van 
Dierenartsen Zonder Grenzen in 
uw praktijk 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 http://
spaarvarken.vsf-donate.org. 

Is uw spaarpot kapot, wilt u flyers of een affiche? Contacteer 
ons gerust op communication@vsf-belgium.org.

bedankt voor jullie solidariteit!

koopeengeit.be  
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Neem dan contact op met onze 
legatenverantwoordelijke Aude 
Delcoigne op 02/240 49 56, 
a.delcoigne@vsf-belgium.org of 
stuur ons de invulstrook terug. 
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Vraagt u zich af hoe we uw geld concreet gebruiken op het terrein? Hier geven 
we een overzicht van wat we vorig jaar in Congo hebben kunnen doen met uw 
legaten en grote schenkingen.

In vier dorpen rond Béni en Lubero deelden 
we maar liefst 2.100 konijnen uit aan 700 
gezinnen; één mannetje en twee vrouwtjes 
per familie. Zoals in vele landen in Afrika is 
het meestal de vrouw die verantwoordelijk 
is voor het voedsel dat op tafel komt. 
Dierenartsen Zonder Grenzen richtte zich 
daarom uitsluitend op zwangere vrouwen 
en vrouwen die borstvoeding geven en 
waarvan de kinderen ondervoed zijn.

Voor het houden en verzorgen van de 
konijnen kregen de vrouwen drie dubbele 
kooien en een geïllustreerde handleiding. 

Maar uw geld diende niet alleen voor 
materiële steun. In de vier dorpen leidden 
we acht dierenverzorgers op om de 
konijnen gezond te houden. 25 andere 
lokale boeren kregen een opleiding om 
de vrouwen te helpen bij het kweken van 
konijnen.

Deze activiteiten, die u mee mogelijk 
maakt, zorgen voor een degelijk inkomen 
voor deze vrouwen en boeren. Bijna 4.400 
vrouwen, kinderen en mannen in Noord-
Kivu kregen vorig jaar zo de kans op een 
waardig leven, zonder ondervoeding. 

“Ik heb jullie net 
opgenomen als 
erfgenaam in mijn 
testament. Goed werk 
verdient alle hulp die 
het kan krijgen! Zo 
kunnen jullie verder 
blijven bestaan en 
dieren en mensen in 
nood helpen.” 
Nathalie van der M.

Wist u dat uw legaat meer impact heeft als u het aantal erfgenamen beperkt tot vijf 
in plaats van bijvoorbeeld 20? Want aan hoe meer organisaties u nalaat, hoe hoger de 
notariskosten. En bij meerdere erfgenamen krijgt elke organisatie minder om toe te 
wijzen aan haar projecten.

MET EEN LEGAAT AAN DIERENARTSEN  
ZONDER GRENZEN DRAAGT U BIJ AAN  
EEN BETERE WERELD VOOR MENS EN DIER


