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Bedankt

Dankzij dieren, opleidingen,
materiaal en dierengezondheidszorg kunnen ze genoeg
voedsel produceren voor
zichzelf én voor de markt.
In 2017 vaccineerden onze
lokale privédierenartsen en
dierenverzorgers maar liefst
12.032.774 dieren.

We
hielpen

463.352
families

We
deelden

7.154
dieren uit

We
begeleidden

We
omkaderden

dierenverzorgers

privédierenartsen

1.358

74
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Met uw steun kunnen kansarme, maar ondernemende
Afrikaanse veeboeren zélf
hun armoede overwinnen.
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“De gevolgen van klimaatverandering zijn niet
meer weg te denken”

Dierenartsen Zonder Grenzen bereidt zich
dit jaar dan ook voor op een mogelijke ramp
in de Sahel, net als verschillende andere internationale organisaties. Maar liefst 4,25 miljoen
mensen dreigen voedselhulp nodig te hebben.
Wat er ook gebeurt, we doen wat we kunnen
om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten voor de veehouders en hun families.
We staan klaar om tussen te komen wanneer
de crisis uitbreekt.
Gelukkig kunnen we hiervoor altijd rekenen
op de trouwe steun van onze sympathisanten,

schenkers en vrijwilligers. Onze medewerkers
in België en Afrika zetten zich dag in dag uit
vol passie en doorzettingsvermogen in om de
veeteelt en dierengezondheid te verbeteren.
Dankzij alle inzet en steun kunnen kansarme
veehoudersfamilies een betere toekomst opbouwen, ook in de meest afgelegen regio’s.
Onze netwerken van lokale dierenverzorgers,
die elk hun streek doorkruisen onder toezicht
van een lokale privédierenarts, waken over
de goede gezondheid van de kuddes. Het is
prachtig om te zien hoe dit systeem, dat wij
als Dierenartsen Zonder Grenzen promoten,
verankerd is geraakt in tal van West- en OostAfrikaanse landen en in de regio van de Grote
Meren.
We proberen dit succes ook op andere
domeinen waar te maken. Elke dag zetten
we een stapje vooruit, voor en samen met de
Afrikaanse veehouders. In dit activiteitenverslag
ontdekt u enkele van onze kleine en grote
successen waar ik en iedereen die Dierenartsen
Zonder Grenzen een warm hart toedraagt,
trots op mogen zijn. Veel leesplezier!
Marc Joolen,
Directeur van Dierenartsen Zonder Grenzen

In dit activiteitenverslag gebruiken we de mannelijke vorm als neutrale vorm. Hij verwijst dus zowel naar vrouwen als naar mannen.

TOTAAL BUDGET:
9 MILJOEN EURO

PERSONEEL:
90 PERSONEELSLEDEN,
WAARVAN 15 IN BRUSSEL

WERKZAAM IN 8 LANDEN
IN AFRIKA

INFORMATIE, SENSIBILISERING,
EDUCATIE EN BELEIDSBEÏNVLOEDING IN BELGIË
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Ik kom net terug van Niger. De reis doorheen
dit droge Sahellandschap heeft een diepe
indruk nagelaten. Vorig jaar is er veel minder
regen gevallen dan gewoonlijk. De graslanden
die anders zo uitgebreid en groen zijn,
zijn nu uitgestrekte dorre vlaktes. En dat is
veel te vroeg op het jaar. De gevolgen van
klimaatverandering zijn hier niet meer weg te
denken. Ze hebben een enorme impact op
de seizoenstrek van de veehouders en hun
kuddes, en dus op hun zoektocht naar water
en gras.

België

naar meer Noord-Zuidsolidariteit
In België sensibiliseert Dierenartsen Zonder Grenzen het brede publiek voor de uitdagingen van veehouders, dierenartsen en burgers in de Afrikaanse
landen waar we werken. Net als in Europa zijn
armoede, klimaatverandering of de melkprijs ook
daar veelvoorkomende problemen. Door de globalisering hebben de keuzes die we in België maken
gevolgen voor de bevolkingen in het Zuiden, en
omgekeerd.
Om deze bewustwording te bevorderen, organiseren
we in België geregeld ontmoetingen met dierenartsen of andere partners uit Afrika. Zo hopen we
de banden tussen Noord en Zuid te versterken
en de solidariteit van het Belgische publiek met de
Afrikaanse bevolking aan te wakkeren.

Stage in België
De voorbije twee jaar stelden we Belgische dierenartsen voor om een Afrikaanse dierenarts in huis te
nemen voor een stage van twee tot drie weken. Zo
krijgen de Belgische dierenartsen een beter beeld van
de leef- en werkomstandigheden van hun collega’s in
het Zuiden, terwijl ze ook de technische vaardigheden
van de Afrikaanse dierenarts versterken. In Afrika
hebben dierenartsen na hun studie zelden verdere
opleidingsmogelijkheden, in tegenstelling tot België.
Zo liep de Nigerese privédierenarts Mariama Oumarou
in september 2017 stage in een veeartsenpraktijk
in Couvin. Ze kon zich er perfectioneren op het
vlak van diagnose, chirurgische ingrepen en artificiële inseminatie. Ze bracht ook enkele dagen
door in Lokeren, bij een dierenarts gespecialiseerd
in geiten. Een verrijkende ervaring voor alle dierenartsen, zowel op menselijk als op professioneel vlak.
De kennis die Mariama opdeed zal ze verder doorgeven aan haar Nigerese collega’s.

Handen uit de mouwen
in Niger
De West-Vlaamse dierenarts Bruno
Stael en zijn dochter Janne, die
diergeneeskunde studeert, trokken
begin 2017 naar Niger met een tvploeg. Het duo stak er zelf de handen
uit te mouwen en ondervond hoe
lokale dierenartsen en veehouders te
werk gaan. De avonturen én gevatte
opmerkingen van vader en dochter
werden in mei en juni uitgezonden
op Focus/WTV en PlattelandsTv. De
tv-reeks is een productie van Tamara
Twist met steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.
Herbekijk de vijf afleveringen op
https://youtu.be/y9AZtyiFSso
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Bernard Gauthier,
dierenarts uit Couvin
In 2016 verwelkomde ik voor de eerste keer een dierenarts uit Niger,
Abdoulaye. Ik stelde met verbazing vast dat hij enorm competent was in
het uitvoeren van een heel aantal specifieke handelingen maar dan weer
heel weinig tot niets afwist van eenvoudige dingen zoals het ausculteren
van een rund of het luisteren naar het herkauwingsproces. Ik heb geprobeerd om hem al die dingen bij te brengen op slechts enkele dagen tijd.
Dankzij deze unieke samenwerking realiseerde ik me hoezeer ik mijn
collega’s in Afrika zelf kan helpen door hen hier in België dingen te leren.
Tijdens zijn stage ging Abdoulaye in gesprek met tal van veehouders hier
in de regio. Hij ontdekte dat de parallellen tussen onze veeteelt en deze
in Afrika groot zijn. Na drie weken is Abdoulaye teruggekeerd naar Niger,
boordevol nieuwe ideeën en een nog betere beheersing van diergeneeskundige technieken. In 2017 twijfelde ik geen moment om Mariama mee
op sleeptouw te nemen. Dat is voor mij de meest concrete manier om
dierenartsen in het Zuiden te helpen. Hier kan ik hen van nut zijn, hier
kan ik iets voor hen betekenen. Door hen te laten zien hoe wij problemen
oplossen, nemen zij nieuwe technieken en kennis mee naar huis om die
daar toe te passen. Ik ben echt trots en blij om te kunnen deelnemen aan
deze uitwisselingen. Ze zijn immers enorm verrijkend, zowel op menselijk
als op professioneel vlak.

Burkina Faso

meer autonomie met micro-ondernemingen
Burkinese vrouwen zijn heel actief in de landbouw,
vooral in de kleinveeteelt. Toch hebben ze nauwelijks toegang tot productiemiddelen zoals akkers,
leningen, landbouwmateriaal… Met steun van de
Zwitserse Ontwikkelingssamenwerking wil Dierenartsen Zonder Grenzen de situatie van vrouwen
verbeteren in de regio’s van het Noorden en de
Sahel. Dit door hen te helpen een eigen microonderneming op te zetten.

Vrouwen aan het roer van hun
eigen bedrijf
Met onze steun wisselden vorig jaar 310 vrouwen
ideeën uit en stelden ze een vereenvoudigd
zakenplan op om de financiële behoeften van hun
micro-onderneming te evalueren. We zorgden
dat ze toegang kregen tot een aangepaste
lening, door geld beschikbaar te maken via
microkredietinstellingen. De vrouwen volgden
ook een basisopleiding in bedrijfsbeheer.
Dankzij voortdurende coaching leren ze hun
inkomsten beter beheren. In minder dan een jaar
tijd maakte 58% van de micro-ondernemingen
winst. Dankzij deze goede resultaten zijn mannen

nu meer overtuigd van de kracht van vrouwen. Ze
zien nu met eigen ogen dat vrouwen in staat zijn de
gezinsinkomsten goed te beheren.

289

actieve microondernemingen

95%

van de mannen staat
positief tegenover een
vrouw aan het hoofd van
een onderneming

Oubaida Diallo, veehoudster uit Ouahigouya
Ik heb altijd al voor kleine herkauwers gezorgd. Maar ze verkopen en wat geld verdienen, dat was nog nooit in mij opgekomen. Tijdens
een opleiding van Dierenartsen Zonder Grenzen gingen mijn ogen open. Ze hielpen mij aan een startkapitaal om een klein bedrijfje
te starten. Ik ontving 76 euro, voor mij een enorm bedrag! Met dat geld heb ik een ram gekocht, die 53 euro kostte, een zak veevoer
en medicijnen. Ik leerde niet alleen mijn budget en bedrijfje beheren, maar ik leerde ook betere technieken om voedergewassen voor
mijn dieren te oogsten en te bewaren. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er verschillende types gras bestonden en dat sommige meer vitamines bevatten dan andere.
Na zes maanden van goede zorgen en vitaminerijk voer heb ik mijn ram voor de dubbele prijs kunnen verkopen. Met de winst heb ik
een nieuwe, kleine ram gekocht om mijn onderneming verder te zetten.
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Mali

gras en water voor vee en voedselzekerheid
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Ousmane Sow, veehouder uit Dalacoura
Ik heb deelgenomen aan de graafwerken voor de waterplas in mijn
dorp. In Dalacoura en de andere dorpjes in mijn gemeente zijn er bijna
geen activiteiten die een inkomen opleveren. Deze werken waren voor
veel jonge mensen zoals ik dus een goede kans om geld te verdienen,
net toen we dit het hardste nodig hadden. Met wat ik heb verdiend,
heb ik eten voor mijn gezin gekocht en ben ik vier rammen beginnen
vetmesten.
Maar de werken hebben meer dan alleen geld opgeleverd. Vroeger
lieten we onze dieren vanaf december drinken uit met de hand gegraven
waterputten. Vandaag staat er dankzij de graafwerken van juli tot eind
april water in onze plas. Ook de hoeveelheid vis is toegenomen! In mei
hebben we zelfs een gezamenlijke visvangst georganiseerd met de andere dorpen. Ik weet niet hoeveel kilo ik heb gevangen, maar we konden
er minstens een week van eten. Sindsdien is de relatie tussen de dorpen
rond de plas fel verbeterd. Het is ook een voordeel om de rondtrekkende
veehouders te ontmoeten en met hen uit te wisselen.

Sinds de politieke crisis en het gewapende conflict in 2012 staat Mali voor heel wat uitdagingen.
Onveiligheid en klimaatgrillen hebben een zware
impact op het leven van de lokale bevolking. De
Malinezen zijn bijzonder kwetsbaar voor voedselonzekerheid, zeker in de districten Nara en Nioro
du Sahel, aan de Mauritaanse grens. Dierenartsen
Zonder Grenzen en zijn lokale partners werken in
deze streek aan een betere voedselzekerheid voor
kansarme families. Centraal in deze aanpak staat
het duurzaam beheer van gras en water.

Van identificatie naar herstel
Samen met de lokale besturen, dorpsoudsten en
veehoudersorganisaties lokaliseerden we eerst
de belangrijkste veetrekroutes, graslanden en waterbronnen in hun regio. We maakten vervolgens
een inventaris van deze pastorale gebieden, hun
bestemming en hun niveau van kwetsbaarheid. Op
basis hiervan bepaalden we welke natuurlijke waterbronnen en beschadigde graasgronden in aanmerking kwamen voor herstel.

Van herstel naar een inkomen…
Het herstel van de graslanden en waterbronnen
gebeurde door de lokale inwoners zelf, in ruil voor
een inkomen. Dierenartsen Zonder Grenzen koos
samen met de dorpelingen de kwetsbare families
die het meest nood hadden aan financiële steun.

Na een korte opleiding gingen de families aan
het werk: ze groeven grote waterplassen uit, ze
legden stenen aan om erosie te beperken (en
wateropname door planten te verbeteren) en
ze zaaiden gras voor het vee. In ruil voor hun
werk gaf Dierenartsen Zonder Grenzen iedere
deelnemer financiële steun, in overeenstemming
met het gebruikelijke lokale dagloon. Met dit extra
inkomen konden de families het nodige voedsel
kopen om het lange droogseizoen door te komen,
in afwachting van een nieuwe oogst. Zo moesten
ze niet hun weinige dieren verkopen in ruil voor
wat geld of financiële hulp vragen aan familie in
de stad.

… en een duurzame toekomst
Het gras op de herstelde gronden groeit goed en
de uitgegraven plassen houden het regenwater
veel langer vast. Het vee heeft dus niet alleen méér
gras en water, ze zijn ook langer beschikbaar. Zo
lijden de kuddes in het droogseizoen aan minder
stress en uitputting door een gebrek aan water en
gras.
Onder het toezicht van ‘opvolgingscomités’ blijven
de veehouders tot op vandaag deze herstelde natuurlijke bronnen gebruiken, zonder conflicten of
spanningen.

372 personen deden herstelwerken en kregen hiervoor in totaal 51.787 euro

146 mannen

226 vrouwen

3.566 m³ uitgegraven plassen

19,75 ha heraangelegde graslanden

7.390 meter
stenen

Niger

mobiel informatiesysteem voor
rondtrekkende veehouders
Met een veestapel van meer dan 32 miljoen
dieren is Niger bij uitstek een land van veeteelt.
De meeste veehouders trekken rond op het ritme
van de seizoenen om hun kuddes te laten grazen
en drinken. Maar hoe weten ze waar ze naartoe
moeten trekken, nu de klimaatverandering en de
onveiligheid steeds meer de beschikbaarheid en
toegang tot gras en water in het gedrang brengen?

300

Om dit euvel te verhelpen en de seizoenstrek van
de veehouders en hun kuddes te vergemakkelijken,
heeft Dierenartsen Zonder Grenzen een systeem
ontwikkeld voor het verzamelen, verwerken en
verspreiden van informatie die belangrijk is voor
de veehouders: waar vinden ze grasland en water,
zijn er ergens conflicten of ziekteuitbraken, wat zijn
de marktprijzen voor vee en graan... Het systeem
is gebaseerd op hoe veehouders traditioneel informatie verzamelen en aan elkaar doorgeven - via
het uitsturen van ‘verkenners’ - alleen wordt dat nu
extra ondersteund met moderne informatie- en
communicatietechnologieën. Dit laat toe dat meer
mensen informatie verzamelen over meer onderwerpen, die ook meer veehouders bereikt. Het systeem integreert op een dynamischer manier het
bestaande toezichtsysteem van het ministerie van
Veeteelt: het vult de informatie aan en stuurt ze door
naar de veehouders via lokale radiouitzendingen en
een telefooncentrale. Het mobiele informatiesysteem is al beschikbaar in 13 departementen van de
Nigerese regio’s Tillabéry en Dosso, én in sommige
gebieden van de buurlanden Burkina Faso en Mali.

traditionele chefs en
veehouders verzamelen
informatie

Deze informatie bereikt
veehouders
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480.000

Informatie inzamelen met
smartphones
Verschillende mensen verzamelen de informatie en
voeren dit in in het systeem: medewerkers van de
overheidsdiensten voor veeteelt, lokale privédieren-
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artsen en dierenverzorgers, maar ook traditionele
chefs en veehouders. Elke tien dagen sturen ze de
ingezamelde informatie door via elektronische formulieren op hun smartphone - als die verbonden
is met het internet - of door te bellen en mondelinge vragenlijsten door te geven. De gegevens
worden gecentraliseerd in een cloudserver van het
ministerie van Veeteelt, die de gegevens beheert,
verwerkt, analyseert en samenvat in tweewekelijkse
rapporten.
Drie lokale radio’s zenden de informatie uit. Alles
komt ook terecht op een interactieve vocale server.
De veehouders kunnen deze telefooncentrale bellen om - in hun lokale taal - de beschikbaarheid
en kwaliteit van grasland en water te checken, de
eventuele aanwezigheid van dierziekten en conflicten, maar ook de marktprijzen. Deze informatie
helpt hen om betere keuzes te maken voor hun
dieren en hun familie.

Souhaïbou Tahirou,
veehouder uit Tambarkane
Ik trek al van kindsaf rond met vee. Vroeger was dit een
heel risicovolle activiteit, want we hadden geen precieze
informatie over de situatie van de graslanden. Dankzij het
mobiele informatiesysteem krijgen we nu meer informatie
en ontvangen we deze ook op tijd. Zoals veel veehouders
in de streek luister ik elke avond naar radio Darsalam, die
informatie uitzendt over de toestand van de graslanden,
de waterbronnen, dierziekten, de prijzen van de dieren
en granen op de verschillende markten, de staat van de
trekroutes voor het vee en zelfs de veiligheids- en risicozones.
Dankzij deze betrouwbare informatie in realtime kan ik
de juiste beslissingen nemen en met mijn vee rechtstreeks
naar goede zones trekken. Met het systeem winnen we tijd
en kunnen we ons verplaatsen naar zones die zowel voor
onze dieren als voor onszelf veilig zijn.

Democratische Republiek Congo
dierengezondheidszorg voor productieve veeteelt
In de provincie Noord-Kivu in het oosten van de
Democratische Republiek Congo is het vaak onveilig door aanvallen van nationale en buitenlandse
gewapende groepen. De voorbije jaren kwamen
talrijke burgers om in slachtpartijen in de gebieden
rond Beni en Lubero. De lokale inwoners durven
niet meer naar hun akkers, uit angst dat Congolese
militairen hen voor rebellen zouden aanzien. Dat
verhoogt de voedselonzekerheid in de streek.

uitgerust met het nodige diergeneeskundige materiaal. Zij kunnen basiszorgen toedienen aan de
dieren in hun streek. Ze staan onder het toezicht
van drie privédierenartsen die elk een kabinet hebben in de regio.

Van boer tot dierenverzorger

De drie privédierenartsen en hun dierenverzorgers
werken samen met de lokale overheidsdiensten,
die een regulerende rol blijven spelen. Dankzij
deze gecombineerde inspanningen is het mogelijk
om dierengezondheidszorg toegankelijk te maken
voor een groot aantal agro-veehouders, vooral
in afgelegen dorpen waar ze anders vrijwel
onbestaande zou zijn.

Dierenartsen Zonder Grenzen moedigt kwetsbare
families in deze gebieden aan om aan kleinveeteelt
te doen. Daar hebben ze geen grond voor nodig.
Maar wie dieren zegt, zegt dierengezondheidszorg.
En daar knelt het schoentje, want de meeste dierenartsen zitten in de steden. Om toch de veehouders te bereiken op het platteland hebben we
65 boeren opgeleid tot dierenverzorgers en hen

Dierengezondheidszorg op het
platteland
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3 privédierenartsen
+ 65 dierenverzorgers
318 dorpen

47.986 verzorgde dieren
waarvan 26.300 preventief

Eugénie Kaswera Muvunga, dierenverzorger uit Masenge
In 2010 werd ik geselecteerd om dierenverzorger te worden. Ik ontving een startpakket met
medicijnen en preventiemateriaal. Ik kreeg ook een fiets om me gemakkelijker te kunnen
verplaatsen, want ik sta in voor de 12 dorpen rond Masenge. Dankzij de inkomsten uit mijn
dienstverlening kon ik al snel mijn medicijnenvoorraad vernieuwen en een motorfiets kopen.
Enkele jaren later kon ik een eigen veehouderij beginnen met een stal en 5 schapen. Door
de schapen te verkopen had ik geld om een nieuw huis te bouwen en tegelijk mijn medicijnenvoorraad in stand te houden voor de dieren van de veehouders in de streek. Ik kon ook
een televisie, een zonnepaneel en een batterij kopen. Vandaag heb ik in totaal 9 schapen,
10 konijnen, 8 kippen, 20 kuikens en 15 cavia’s. Ik kan mijn gezin beter eten voorschotelen,
maar ook ons wooncomfort is sterk verbeterd.

Sterftecijfer konijnen:
37 > 22 %

Sterftecijfer konijnenjongen:
7>3%

Rwanda

5 voordelen van biogas

gaat groen met biogas
In het zuiden van Rwanda installeert Dierenartsen
Zonder Grenzen biogasinstallaties bij families van
melkveehouders. Biogas is een hernieuwbare energiebron met tal van voordelen. Koken gaat gemakkelijker en zonder schadelijke rookontwikkeling.
Het is milieuvriendelijk omdat er geen brandhout
voor nodig is. Zo vermijdt biogas houtkap en ontbossing. En het goedje dat overblijft – bioslurry –
kan gebruikt worden als mest op de velden.

Bacteriën brouwen biogas
Dierenartsen Zonder Grenzen startte in 2014 met
het promoten van biogas en bouwde in drie jaar
tijd 93 biogasinstallaties. Maar liefst 94% van de
toen geholpen families gebruikt tot op vandaag hun
biogasinstallatie. Door dit succes zetten we de actie
verder en breiden we ze uit naar andere veehouders in de districten Huye, Nyanza en Nyamagabe.
Tegen 2021 willen we in deze regio 450 biogasinstallaties bouwen. In 2017 bouwden we er al 135.
Een biogasinstallatie is een eenvoudige constructie
van bakstenen, enkele meters onder de grond. In
de installatie zetten bacteriën de uitwerpselen van
koeien en mensen om in methaangas. Met dit gas
kunnen de families koken en hun huis verlichten.

Twee koeien, bouwmaterialen
en krediet
De veehouders hebben minstens twee koeien
nodig om de installatie van voldoende uitwerpselen te
voorzien. Ze moeten ook bereid zijn om te delen
in de kosten van de bouwmaterialen. We brengen
hen in contact met microfinancieringsinstellingen,

waar ze een krediet kunnen aanvragen voor
de bouw van de biogasinstallatie. Dierenartsen
Zonder Grenzen en zijn lokale partner Imbaraga
staan borg bij deze financiële instellingen, zodat ze
een verminderde interestvoet toekennen aan de
veehouders.
We begeleiden de veehouders door het hele
proces. We ontfermen ons over de administratieve
formaliteiten bij het ministerie van Infrastructuur
en we zorgen dat de private bouwbedrijven en
biogastechnici van de districten hun verbintenissen
nakomen. We geven ook opleidingen aan de
veehouders, zodat ze hun biogasinstallatie leren
gebruiken en onderhouden.

7

het verbruik van brandhout
per gezin daalt met 82%
oog- en ademhalingsziekten
dalen met 100%
de gezinnen besparen
jaarlijks 144 euro
het aantal mannen dat kookt
stijgt van 0% naar 60%
de gezinnen zijn minder afhankelijk
van chemische meststoffen

Duurzame toekomst voor mens
en planeet
De biogasinstallatie biedt duurzame voordelen
voor het gezin van de veehouders. Door met biogas te koken ontstaat er geen schadelijke rook en
zijn vrouwen en kinderen minder ziek. De families
besparen geld, want ze moeten geen brandhout
meer kopen. En de vrouwen winnen tijd, omdat
zij gewoonlijk het brandhout sprokkelen. Ook het
milieu wint erbij, want biogas stopt de ontbossing.
Het goedje dat overblijft na het onttrekken van het
gas, kan gebruikt worden als meststof op de akkers,
zodat de landbouwproductie toeneemt en daarmee ook de inkomsten van de veehouders.

Athanasie Uzamukunda, biogasgebruikster uit
Maheresho
Na een informatiesessie door Dierenartsen Zonder Grenzen hebben mijn
man en ik beslist dat we thuis een biogasinstallatie wilden. Van zodra we
wisten dat dit bij ons mogelijk was, hebben we de contracten getekend.
Wij hebben het bouwmateriaal geleverd en het bouwbedrijf plaatste de
installatie.
We gebruiken nu al een jaar biogas en we zouden niet meer zonder kunnen.
We moeten minder brandhout kopen om te koken, zodat we geld besparen.
Ik kan gewoon blijven koken tijdens het regenseizoen. Mijn potten blijven
proper en er ontstaat geen rook tijdens het koken. De oogst op onze velden
is groter, dankzij de meststof is onze bonenproductie gestegen van 70 naar
110 kg!
Ik zou me graag verder professionaliseren in de veeteelt om nog meer voordeel te halen uit onze biogasinstallatie en de landbouwproductie verder te
verhogen om mijn gezin beter te voeden. Ik ben bijzonder dankbaar, want
dankzij dit systeem halen we meer rendement uit ons vee. Onze levenskwaliteit is verhoogd én we beschermen het milieu.

Burundi

kredieten verhogen inkomsten uit veeteelt

8

In Burundi leeft 90% van de bevolking van de landbouw en veeteelt, maar de agro-veehouders halen
hier onvoldoende inkomsten uit. Maar liefst 69%
van de Burundezen leeft in armoede en 75% lijdt
honger. De sociaal-politieke instabiliteit in het land
sinds 2015 verergert deze situatie en bedreigt nog
meer de voedselzekerheid en het leven van families die al zo kwetsbaar waren.

© Tim Dirven

Om hun inkomsten te verhogen en hun armoede
en voedselonzekerheid te verminderen, zouden
de boeren moeten inzetten op duurzame, gediversifieerde en productieve landbouwpraktijken.
Ook de toegang tot de markt kan beter. Maar ze
hebben vaak geen toegang tot kredieten om hun
landbouwproductie te verbeteren. De meeste financiële instellingen beschouwen de landbouw
en veeteelt als een veel te risicovolle investeringssector. Ze weigeren daarom vaak leningen aan de
agro-veehouders.

Moïse Niyonsaba, agro-veehouder
uit Mwumba
Vroeger hadden we moeite om onze grond vruchtbaar te maken.
Onze landbouwproductie volstond niet om ons gezin te voeden. We
vonden maar moeilijk inkomsten om aan onze behoeften te beantwoorden. Nadat we van Dierenartsen Zonder Grenzen opleidingen
hadden gekregen over veeteelttechnieken en kredietbeheer, openden
we een rekening op naam van mijn vrouw. Al heel snel kregen we
een lening van 273 euro met een interestvoet van 16%. Met dit
bedrag kochten we een koe. Vandaag heb ik een stierkalf en is mijn
koe weer drachtig. Tijdens haar eerste zoogtijd gaf ze tot 4 liter
melk per dag!
Nu we zelf mest hebben van onze koeien zijn onze landbouwproductie én onze inkomsten verviervoudigd. We hebben geen problemen meer om onze akkers te bemesten. We hebben zelfs net drie
nieuwe velden gekocht. Onze eerste lening is al terugbetaald en we
hebben zonet een tweede genomen.

Kredieten voor boeren
In de provincie Ngozi helpt Dierenartsen Zonder
Grenzen kansarme families van agro-veehouders

aan kredieten, samen met zijn lokale partners
Ucode-AMR en Ucode-Microfinance. We hebben
bij de lokale microfinancieringsinstelling UcodeMicrofinance een fonds opgericht van 20.000
euro. Dankzij dit fonds kunnen groeperingen van
agro-veehouders in moeilijkheden geld lenen voor
hun leden. De agro-veehouders zijn verenigd per
heuvel en krijgen opleidingen over kredietbeheer
en veeteelttechnieken. We blijven hen technisch
omkaderen om zoveel mogelijk het risico op een
niet-productieve en niet-rendabele veeteelt te
beperken, en om de leningaflossing te verzekeren.
Sinds de start van onze activiteiten in juni 2015
hebben 68 agro-veehouders, verspreid over vijf
groeperingen, kredieten gekregen voor een totaalbedrag van 15.040 euro. Met dit geld hebben ze
geïnvesteerd in de aankoop van dieren en in het
verder uitbouwen van hun familiebedrijfjes. Hun
landbouwproductie steeg dankzij de organische
mest van hun dieren. In december 2017 was 62%
van het geleende bedrag aan de vijf groeperingen
al terugbetaald. Een eerste, positieve ervaring, die
het vertrouwen van Ucode-Microfinance in zijn
nieuwe klanten versterkt.

Aantal gekochte dieren
dankzij microkredieten

66

geiten

14

varkens

50

kippen

23

koeien

Oeganda
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samen sparen voor meer veerkracht

Betty Lowanyang, boerin uit Rupa
Vier jaar geleden verkocht ik lokaal bier. Dat bracht me nauwelijks genoeg op
om in de behoeften van mijn gezin te voorzien. Dankzij de dorpsbank kon ik
geld lenen. De eerste keer was dat 12 euro. Nu heb ik een lening van 1.200
euro, die ik moeiteloos afbetaal. Met de leningen kan ik mijn activiteiten
uitbreiden.
Met mijn eerste lening, waaraan mijn man 24 euro heeft toegevoegd, ben ik
ezels beginnen houden, eerst één, later vijf, met goede opbrengsten. Ik heb mijn
man ook geholpen bij de start van zijn veehandel. En ik ben van de ezelteelt
overgestapt op het verkopen van granen. Een slim idee, want er bestond al een
afzetmarkt voor graan en vee, zowel in de streek als in de buurlanden, zoals
Kenia of Zuid-Soedan. Dankzij de inkomsten uit onze handeltjes hebben we
vee en een terrein gekocht. We hebben al twee huisjes gebouwd uit klei en zijn
nu een derde aan het bouwen.

30

Vicoba’s
met in totaal
1.100 leden
waarvan 72% vrouwen

spaarden samen
meer dan

40.000 euro
in 2017

In Karamoja, een semi-aride streek in het noordoosten van Oeganda, is de bevolking bijzonder
gevoelig voor de klimaatverandering. Vroeger was
vee de belangrijkste bron van voedsel en inkomsten voor de Karamojong. Maar de meeste families
hebben al hun dieren verloren door gewelddadige
veeroven, die vóór het ontwapeningsproces van
de overheid - dat in 2004 startte - nog schering
en inslag waren. Van al hun vee beroofd, zijn deze
families in een diepe economische crisis en voedselonzekerheid beland.
Dierenartsen Zonder Grenzen helpt de kansarme
Karamojong om activiteiten te ontwikkelen en handeltjes op te starten. Zo genereren ze meer en
diverse inkomsten. Dat verhoogt hun veerkracht,
zodat ze beter het hoofd kunnen bieden aan de
klimaatverandering en andere crisissen.

Toegang tot leningen
In Karamoja is de toegang tot microkredieten erg
beperkt. Er zijn heel weinig banken, maar vooral de
lange procedures en vereiste waarborgen - bijvoorbeeld het bezitten van grond of gebouwen - maken
geld lenen quasi onmogelijk voor het merendeel
van de bevolking. Dit geldt in het bijzonder voor
vrouwen, die weinig rechten op grond hebben.
Om deze families toch aan leningen te helpen,
steunt Dierenartsen Zonder Grenzen sinds 2007
samen met zijn lokale partners Dado en Madefo
25 ‘dorpsbanken’ in Kaabong en 5 in Moroto.

Banken door en voor dorpelingen
Deze dorpsbanken of village community banks (Vicoba’s) bestaan elk uit 15 tot 30 leden. Ze krijgen
onder andere trainingen rond groepsdynamiek,
boekhouding en commerciële vaardigheden. De
leden komen elke week samen en leggen geld bijeen om te sparen, door een of meerdere aandelen
te kopen. Vervolgens kunnen ze uit deze gezamen-

lijke spaarpot geld lenen voor een totaalbedrag dat
maximaal drie keer hoger ligt dan hun individuele
bijdrage of spaargeld in de pot. Naast het wekelijks
sparen dragen de leden ook bij tot een sociaal
fonds voor noodsituaties, zoals ziekte of overlijden
binnen de familie.
Op het einde van elk boekjaar verdelen de leden
van de dorpsbank het gecumuleerde spaargeld
onder elkaar, in functie van ieders gespaarde bedrag. Dierenartsen Zonder Grenzen geeft dan
subsidies aan de Vicoba-groepen die dat voorbije
jaar op een correcte manier gewerkt hebben. Deze
subsidies worden niet direct verdeeld onder de
leden, maar belanden in de spaarpot. Ze dienen
voor het ontwikkelen van individuele activiteiten
die inkomsten opleveren of om in de loop van het
nieuwe boekjaar leningen te geven aan de leden.

Sparen en lenen voor meer
veerkracht
De leden van de dorpsbanken, die nu sneller en
makkelijker leningen kunnen aangaan, slagen erin
om stabiele inkomsten te genereren. Met de commerciële vaardigheden die ze leren, ontwikkelen
ze verschillende activiteiten die een inkomen
voortbrengen, zoals een handeltje in vee of een
winkeltje. Deze activiteiten stellen hen in staat hun
inkomsten te diversifiëren. En de dorpsbanken
brengen hen een spaarcultuur bij. Zo verhogen ze
hun veerkracht en kunnen ze beter omgaan met
crisissituaties.
Na een jaar sparen is 90% van de ondersteunde
Vicoba-groepen een nieuw boekjaar begonnen.
Het succes van deze aanpak zorgt ook voor een
sneeuwbaleffect: in de omliggende dorpen hebben inwoners op zelfstandige manier al meerdere
dorpsbanken opgericht.
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Tanzania

duurzaam toerisme door beter landbeheer

Minder gras en wilde
dieren
Maar het toerisme in de streek en de levenswijze
van de Datoga en de Hazda staan hoe langer hoe
meer onder druk. Gronden, weides en waterbronnen kreunen onder de steeds grotere toeloop van
boeren die zich in de regio settelen om aan akkerbouw te doen. Deze migratie verhoogt de druk op
de beschikbare graslanden, maar ook op de bossen,
waar mensen bomen kappen om houtskool van te
maken en vervolgens te verkopen. Dit heeft een
ernstige impact op de wilde dieren en verstoort
het natuurlijke evenwicht in de streek.
De bestaansmiddelen en levenswijze van de Datoga en Hazda lopen gevaar door het dalend aantal graslanden en wilde dieren. Dit leidt tot steeds
meer conflicten over de toegang tot grond, wat
uiteindelijk de doodsteek kan betekenen voor het

toerisme in de regio - en dus ook de inkomsten uit
deze activiteit.

Een duurzame oplossing voor
mens en natuur
Dierenartsen Zonder Grenzen wil het hoofd
bieden aan deze uitdagingen en een duurzaam en
evenwichtig beheer van de natuurlijke rijkdommen
stimuleren voor alle lokale gemeenschappen.
Hiervoor werken we samen met Ujamaa
Community Ressource Team (UCRT), een middenveldorganisatie met expertise in landbeheer, en
Dorobo Tours and Safaris, een lokaal reisbureau
gespecialiseerd in verantwoord toerisme. Met onze
steun versterken zij de capaciteiten van de dorpen
en de lokale autoriteiten voor landbeheer, maken
ze plannen voor een participatief landgebruik en
ontwikkelen ze een duurzaam toerisme.
We helpen alle betrokken partijen in de overheidsen privésector (dorps- en districtsraden, lokale
technische overheidsdiensten, reisbureaus, gidsen,
hotels, campings…), net als alle grondgebruikers
(rondtrekkende veehouders, boeren en jagersverzamelaars) bij het plannen en beheren van
het grondgebruik. Zo hopen we dat de lokale
bevolking de natuurlijke rijkdommen duurzaam kan
gebruiken en inkomsten kan blijven ontvangen uit
verantwoord toerisme.

© Tim Dirven

Zo’n 26.000 Datoga-herders en 1.000 jagersverzamelaars van de Hazda-stam leven in én van
de graasgebieden in de regio Yaeda-Mangola, ten
oosten van het Eyasi-meer, in het noorden van
Tanzania. De Datoga hebben gras nodig voor hun
vee en de Hadza halen hun voedsel uit de lokale
fauna en flora. Het gebied trekt veel toeristen
aan door zijn prachtig natuurlijk en cultureel
patrimonium. Voor de lokale dorpen zijn deze
toeristen een welkome bron van inkomsten.

Saikobe Gabro, traditionele Datoga-leider
uit de vallei van Yaeda
Sinds we onze plannen voor grondgebruik hebben opgesteld en certificaten van gebruiksrecht hebben verkregen, hebben wij - het volk van de vallei van Yaeda - onze
toegang tot land verzekerd en dus ook de overleving van ons vee tijdens het droogseizoen, want er is veel grasland beschikbaar. Maar in de naburige dorpen blijven
sommige gebieden kaal en leeg, zonder gras... die dorpelingen trekken dan illegaal
naar onze streek met hun vee. Dat veroorzaakt conflicten en vernielt ons milieu. We
kunnen dit niet laten gebeuren, want straks hebben we geen grasland meer voor
onze dieren en dan sterven ze! Tenzij onze buren ook plannen voor hun grondgebruik
opstellen. Alleen in dat geval kunnen we instaan voor een duurzaam en goed beheer
van graslanden, in ieders belang.

Junior
in het Zuiden
Het Juniorprogramma van Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, biedt jonge
professionals de kans om ervaring op te
doen in de ontwikkelingssamenwerking.
Met het Juniorprogramma kunnen jongeren die minder dan 31 jaar oud zijn één
of maximaal twee jaar aan de slag in het
Zuiden. Ze werken daar bij een Belgische
ngo of in een project van de Belgische gouvernementele samenwerking, in een van de
14 partnerlanden van België.
Annelies Van Erp werkt sinds juli 2016 als
junior voor Dierenartsen Zonder Grenzen
in Ouagadougou: “Als communicatiejunior
in Burkina Faso krijg ik de kans om een heel
divers takenpakket uit te voeren. Ik bezoek
geregeld het terrein waar ik getuigenissen
afneem, ik begeleid cameraploegen tijdens
persmissies en ik denk mee na over de
beste communicatiestrategie om de acties
van Dierenartsen Zonder Grenzen in de
kijker te zetten.”
“Werken in het buitenland en dus in een
heel andere context is niet altijd evident,
maar wel ontzettend verrijkend. Je leert
creatief te zijn en snel op zoek te gaan naar
alternatieven en oplossingen. Zoals die ene
keer toen we een dorp wilden bezoeken
met een fotograaf, maar de weg plots onbereikbaar was geworden door een hevige
regenbui…”

“Vanaf dag één werd ik als een volwaardig lid opgenomen in het lokale team. Mijn
collega’s moedigen me steeds aan om zelf
voorstellen te doen om de zichtbaarheid
van onze organisatie te verbeteren. En
dat is voor mij in Burkina Faso niet moeilijk:
door onze verschillende activiteiten te
bezoeken en te praten met de families die
we ondersteunen, begrijp ik hoe essentieel
gezonde dieren zijn voor het dagelijkse
leven in de Sahel. Ik zie hoe enkele geiten
wel degelijk het verschil kunnen maken
voor een alleenstaande moeder of hoe een
veeboer zijn koe voor een betere prijs kan
verkopen dankzij vaccinatie. En dat zijn verhalen die ik maar al te graag neerschrijf om
achteraf te delen met een ruimer publiek.”

© Koen Mutton
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Vétérinaires
Sans Frontières
International
Dierenartsen Zonder Grenzen maakt deel uit van
het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International
(VSF International), dat 13 leden telt die actief zijn in
meer dan 40 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Het internationale netwerk wil de familiale veeteelt
en landbouw optimaliseren, om zo de levensomstandigheden te verbeteren van de armste bevolkingsgroepen op het platteland. VSF International werkt
aan een gezonde en duurzame relatie tussen mens,
dier en milieu. Door betere dierengezondheidszorg
aan te bieden en het welzijn en de veerkracht van de
bevolking te verbeteren, bouwt VSF International aan
de voedselzekerheid en -soevereiniteit in de wereld.
De leden van VSF International stemmen de locaties
waar ze actief zijn op elkaar af, delen middelen, ervaring
en kennis, en vergroten zo de eigen capaciteiten
en die van hun lokale partnerorganisaties. Samen
pleiten ze voor de familiale landbouw, veeteelt en de
gezondheid van mens, dier en milieu, ten voordele van
de arme plattelandsbevolking in het Zuiden.
In 2017 kreeg VSF International er twee nieuwe leden
bij: VIVA uit Ierland en Dierenartsen Zonder Grenzen
uit Zweden.
De hoofdzetel van VSF International is gevestigd in
Brussel, in hetzelfde gebouw als Dierenartsen Zonder
Grenzen.

www

vsf-international.org
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Vooruit met de geit
in Burkina Faso
In de Sahel is veeteelt één van
de belangrijkste bronnen van
inkomsten en voedsel. Dierenartsen
Zonder Grenzen geeft er geiten aan
kansarme families. Een geit zorgt
niet alleen voor melk en mest, maar
ook voor inkomsten, waarmee de
families schoolgeld, voedsel en de
dokter kunnen betalen.
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Bekijk de video op
https://youtu.be/aL28kzaLz-g

België

VISIE

MISSIE

Het versterken van kansarme
gemeenschappen in het Zuiden die van
de veeteelt leven, om zo hun welzijn
te verbeteren

HOOFDZETEL / BRUSSEL
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Paul Deschanellaan 36-38,
1030 Brussel, België
T +32 (0)2 539 09 89 (9u-12u30)
F +32 (0)2 539 34 90
E info@vsf-belgium.org
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DOE EEN GIFT

Tanzania

online of op onze bankrekening
BE73-7326-1900-6460 (CREGBEBB)

54, Rue Issa Béri, BP 12.632,
Niamey, Niger
T +226 25 36 06 62
E a.sayo@vsf-belgium.org
REGIONALE COÖRDINATIE
GROTE MEREN

www.dierenartsenzondergrenzen.be

39, KN 7Rd, Av Poids Lourds
Bridge 1 House, Kigali, Rwanda
T +250 787 773374
E d.ripoche@vsf-belgium.org

VOLG ONS OP

Het financiële verslag zal beschikbaar zijn op
dierenartsenzondergrenzen.be en kan aangevraagd worden bij
info@vsf-belgium.org of +32 (0)2 539 09 89.

Burundi

REGIONALE COÖRDINATIE
WEST-AFRIKA

Lid van

Dierenartsen Zonder Grenzen onderschrijft de ethische code van de VEF.
U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers
en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met
de verworven fondsen gedaan werd.

V.U.: Guy Hendrickx, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

Gezonde dieren,
gezonde mensen

