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KIPPEN, EEN SPRINGPLANK NAAR EEN BETER LEVEN
Claudine Ntimpirangeza, een jonge mama, leeft al van kleins af aan op de hellingen van Rwizingwe in Burundi. Ze
heeft nog nooit kippen gekweekt, maar hoopt daar vandaag mee te starten - om haar gezin uit de nood te helpen.
Ze gelooft rotsvast in de kippenteelt, want ze zag hoe dit het leven van haar buurvrouw vooruithielp. Net als
zoveel andere dorpelingen kreeg Claudine haar buurvrouw enkele jaren geleden kippen van Dierenartsen Zonder
Grenzen. De gunstige gevolgen lieten niet lang op zich wachten.
“De dorpelingen die kippen hebben, halen inkomsten uit de
verkoop van eieren en kippen”, heeft Claudine vastgesteld. Die
centjes kunnen voor ons belachelijk weinig lijken (een volwassen
kip brengt 4,7 euro op en een haan 7 euro), maar ze hebben
een directe impact op het dagelijkse leven van Burundese families.
“Met dat geld kan ik gevarieerder eten voor mijn kinderen kopen,
naar de dokter gaan als ze ziek zijn, of kleren en schoenen kopen”,
droomt de jonge vrouw hardop.
De perfecte oplossing, zo lijkt het wel, maar zo eenvoudig is het
niet. “Kippen voederen kan wat moeilijk zijn in het begin, vooral
wanneer ze nog geen eieren leggen en dus nog niet voor inkomsten
zorgen. Rondlopende kippen kunnen ook voor ruzies zorgen. Het
komt wel vaker voor dat ze op de velden van buren terechtkomen,

waar ze schade aanrichten aan de gewassen”, zo legt Dieudonné
Ndikumana uit, die het kippenproject van Dierenartsen Zonder
Grenzen leidt. Bovendien zijn de kuikentjes de eerste vier weken
vatbaar voor ziektes en zijn ze ook een makkelijke prooi voor
roofdieren.
Om het project te doen slagen en het hoofd te bieden aan deze
uitdagingen, delen we dan ook kippenvoer uit aan de families, kort
nadat ze de kippen hebben gekregen. We geven hen materiaal
om kippenrennen en -hokken te bouwen, zodat de dieren
veilig zitten. We bieden opleidingen aan en staan in voor de
dierengezondheidszorg, met name door de kippen in te enten
tegen ziektes.

Wereldwijd leven 800 miljoen mensen in armoede,
60% van hen zijn vrouwen en meisjes. Van alle
mensen die honger lijden doet bovendien 60%
aan landbouw en veeteelt, terwijl deze activiteit
hen net voedsel en een inkomen zou moeten
geven. Maar klimaatverandering, het gebrek aan
dierengezondheidszorg, hun isolement, politieke
onrust en een lage opleiding verhinderen dat hun
akkers en dieren voldoende opbrengen - noch voor
eigen consumptie, noch voor verkoop op de markt.

GEEF VROUWEN GELIJKE KANSEN OP HET VELD
Maar liefst de helft van de boeren zijn vrouwen. Ze vertegenwoordigen dus een enorm potentieel, dat onbenut blijft. Vrouwen krijgen onvoldoende kansen in de landbouw, ze krijgen onvoldoende
toegang tot akkers en andere productiemiddelen.

GEEN TOEGANG TOT PRODUCTIEMIDDELEN
Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot productiemiddelen.
Ze beschikken niet over financiële en materiële middelen zoals
akkers, vee, landbouwmateriaal… laat staan geld of goederen
om kredieten te krijgen en zo een economische activiteit te
ontwikkelen. Volgens het gewoonterecht gaan familiale akkers
en vee over van vader op zoon. En zelfs wanneer een vrouw er
eigenaar van is, heeft ze vaak geen controle over hun exploitatie
of de winsten die ze opleveren.
Dat leidt ertoe dat vrouwen doorgaans moeten hopen op de
hulp van mannen als ze willen investeren, en dat hun rol en taken
traditioneel worden ingevuld. Toch bewijzen studies van de
Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties dat
de landbouwproductie met 20 tot 30% zou stijgen als vrouwen
over dezelfde productiemiddelen als mannen zouden beschikken.
En dat hierdoor ook het aantal mensen dat wereldwijd honger
lijdt, zou dalen met 12 tot 17% (FAO, 2011). Een niet te
onderschatten verschil als we ooit honger definitief de wereld
willen uithelpen – het tweede duurzame ontwikkelingsdoel (zie
globalgoals.dierenartsenzondergrenzen.be voor meer info over
de duurzame ontwikkelingsdoelen).

KLEINVEETEELT DOOR VROUWEN
Op politiek vlak moeten we dus blijven vechten voor gelijkheid
tussen man en vrouw, voor een gelijke toegang tot en controle
van de velden en het kapitaal. Maar dat vergt tijd. Een interessant
en snel haalbaar alternatief is investeren in familiale veeteelt geleid
door vrouwen. Bijvoorbeeld het houden van kleinvee zoals kippen,
geiten, konijnen of cavia’s in de nabijheid van de woonst. Daar
werkt Dierenartsen Zonder Grenzen aan, en de resultaten zijn
veelbelovend.
Familiale veeteelt biedt vrouwen een aantal voordelen. Ze
hebben er geen akker voor nodig, de investering bij de start is
niet zo groot en de meeste vrouwen beoefenen al een vorm van
familiale veeteelt. Bovendien aanvaarden mannen dat vrouwen
zich bezighouden met de kleinveeteelt omdat ze zelf vooral oog
hebben voor de grotere dieren, zoals koeien.

In afwachting van een eigendomsrecht op grond, is de familiale
veeteelt voor vrouwen dus een uitgelezen kans om actief
deel te nemen aan de economie. Dankzij de opbrengsten
uit de kleinveeteelt kunnen ze hun gezin eten geven én een
inkomen werven, dat ze opzijzetten of opnieuw investeren in
het uitbouwen van hun economische activiteiten. Ze kunnen
eindelijk gezondheidszorg, kleding en onderwijs voor de kinderen
betalen, maar ook voedingsmiddelen kopen die ze zelf niet
kunnen produceren. Zo reiken ze hun kinderen een evenwichtig
voedingspatroon aan en waken ze over de voedselzekerheid van
het gezin.

KIPPENTEELT IN MALI
In Mali betrekt Dierenartsen Zonder Grenzen vrouwen
op het platteland bij de pluimveeteelt. Dankzij de familiale
kippenteelt werven de Malinese vrouwen meer autonomie
op economisch vlak en krijgt hun zelfvertrouwen een boost.
Eerst en vooral helpen we de vrouwen bij het verbeteren
van de gezondheid van hun kippen en leren we hen
technische vaardigheden aan voor het kweken van hun
dieren. Daarna focussen we op het sociale aspect en
organiseren we de vrouwen in boerenorganisaties, onder
andere met het oog op de verkoop van hun producten. Als
groep kunnen de vrouwen meer gewicht in de schaal leggen
en groepsverkopen doen. Zo krijgen ze een betere prijs
voor hun producten en kunnen ze duurzame handelsrelaties
opbouwen.
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“FANTASTISCH OM HET MET EIGEN OGEN
TE ZIEN”

koopeengeit.be

“Om te horen hoe alles precies in zijn werk gaat, wat voor
effect het op de mensen heeft en hoe ze het zelf verder
aanpakken. Het schenken van geiten, het opstarten van
‘dorpsbanken’ die kleine leningen geven, het opleiden van
dierenverzorgers… het zijn stuk voor stuk belangrijke
steunpilaren voor heel veel inwoners van het erg droge
Karamoja in Oeganda. Het werk van Dierenartsen
Zonder Grenzen in real life zien, doet je ook absoluut
beseffen dat echt alle kleine beetjes helpen en dat het niet
zomaar de zoveelste zinsnede is.”

bedankt voor jullie solidariteit!

Dierenarts Inge Jansen kocht met dierenartsenpraktijk
Achterbos uit Mol een geit bij de vorige editie van
onze campagne en kwam als winnaar uit de bus voor
ons terreinbezoek. Ze reisde in september 2017 naar
Oeganda met Dierenartsen Zonder Grenzen.
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Lees alle reisverhalen van Inge op
dierenartsenzondergrenzen.be/tag/oeganda
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ONDERDOMPELING IN HET NIGERESE LEVEN
In januari trok de Vlaamse dierenarts Karlien Supré – die werkt bij Melkcontrolecentrum Vlaanderen – samen met haar Waalse
collega Josette naar Niger, een mooie start van hun ambassadeurschap voor Dierenartsen Zonder Grenzen. Ze zullen zich een
jaar lang inzetten voor onze ngo.
In Niger ontdekten ze met eigen ogen hoe lokale dierenartsen er te werk gaan en proefden ze van het dagelijkse leven van de
veehouders. Ze namen ook deel aan workshops voor lokale veeartsen en wisselden ervaringen uit met beroepsorganisaties.
Ontdek hun blogs op dierenartsenzondergrenzen.be/tag/niger

BARST UW SPAARVARKEN UIT ZIJN VOEGEN?
Vorig jaar zamelden een tiental dierenartsen met hun spaarvarkens bijna 950 euro in. Een knap resultaat dat we kunnen overtreffen
als alle dierenartsen die ons spaarpotje in hun praktijk hebben staan, meedoen. Zet het spaarvarken prominent op uw bureau,
spoor klanten aan om er hun kleingeld in te stoppen en maak het af en toe leeg.
Is uw spaarvarken vol? Stort het ingezamelde bedrag dan op rekeningnummer BE73 7326 1900 6460 (BIC: CREGBEBB) met
vermelding “spaarvarken”, of doe het veilig en snel online via http://spaarvarken.vsf-donate.org.
Wil u een (nieuw) spaarvarken, brochures of een affiche? Geef ons een seintje via
communication@vsf-belgium.org en we sturen u het nodige materiaal op.

STUDENTEN IN EEN RACE NAAR RWANDA
Op 30 november 2017 deden 15 Vlaamse studenten agro- en biotechnologie een eerste gooi naar wat zomaar het
avontuur van hun leven kan worden. Vijf studenten maken kans op een uitwisselingsreis naar Rwanda met Dierenartsen
Zonder Grenzen. Wat moeten ze daarvoor doen? Een bijzondere en vooral efficiënte oplossing bedenken voor het globale
voedselsysteem. Op basis van hun ingediende poster haalden 10 van de 15 studenten de tweede ronde, waarin ze een video
moeten maken over hun oplossing voor het globale voedselsysteem. Zeven van hen mogen door naar de finale op 31 maart,
waar ze een kritische jury zullen moeten overtuigen van de kracht van hun ideeën.
Volg de wedstrijd op dierenartsenzondergrenzen.be en facebook.com/dierenartsenzondergrenzen

GELD NALATEN AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN?
EEN HOMMAGE AAN MENS, DIER ÉN NATUUR.
Een organisatie opnemen in uw testament is iets waar u goed over moet nadenken.
Het is belangrijk om te kiezen voor een goed doel dat u na aan het hart ligt en dat
past bij uw waarden. Ontdek die van Dierenartsen Zonder Grenzen!
Al meer dan twintig jaar helpt Dierenartsen
Zonder Grenzen kansarme mensen bij waar ze
goed in zijn. In de regio’s waar we actief zijn, is
dat de veeteelt. Daarom verdelen we kippen,
geiten, schapen, varkens en konijnen aan wie
dat het hardst nodig heeft.
Maar er is meer. We werken samen met
plaatselijke dierenartsen, en we leiden
dierenverzorgers op. Want gezonde dieren
zorgen voor gelukkige mensen. Zo kiezen
we, samen met u, voor
DUURZAME
verandering.

Ieder project vertrekt vanuit RESPECT
voor mens, dier en natuur. We dringen geen
oplossingen op, maar kijken hoe het werkt. En
wat merken we? Vrouwen zijn de spil in de
Afrikaanse samenleving. Daarom geven we
hen voorrang. Zwangere vrouwen, moeders
met ondervoede kinderen, weduwen...
Jaar na jaar boeken we vooruitgang. Ons
einddoel: een wereld waarin mens, dier en
natuur in harmonie samenleven. En die wens
delen we met u!

HEEFT U DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN AL VERMELD IN UW
TESTAMENT? SCHITTEREND! MISSCHIEN WILT U HIER OOK OVER
GETUIGEN?
Een testament opstellen vereist heel wat denkwerk vooraf. Het is niet meteen iets wat je
voor het plezier doet. Natuurlijk denkt u aan uw erfgenamen; maar daarnaast kunt
u ook iets nalaten aan een goed doel. Welk goed doel? U heeft de keuze vast al
gemaakt: Dierenartsen Zonder Grenzen.
Wie beter dan u kan die keuze uitleggen? Uw getuigenis (dat kan zelfs anoniem)
kan andere mensen overtuigen om onze organisatie in hun testament op te
nemen. En ons zo duurzaam te steunen. Neem vrijblijvend contact op met
Aude Delcoigne via a.delcoigne@vsf-belgium.org of 02/240 49 54.
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WILT U MEER INFORMATIE
OVER LEGATEN?
Neem dan contact op met onze
legatenverantwoordelijke Aude
Delcoigne of stuur ons de
invulstrook terug.
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