WAT IS HET VERBAND TUSSEN FAMILIALE VEETEELT EN VOEDSEL- EN VOEDINGSZEKERHEID?
Dierenartsen Zonder Grenzen vecht tegen honger en armoede in Afrika. De organisatie wil kansarme gemeenschappen
in het Zuiden versterken die van de veeteelt leven, om zo hun welzijn te verbeteren.

ARMOEDE, OORZAAK EN GEVOLG VAN VOEDSELONZEKERHEID
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NAAR DE HEILZAME CIRKEL
VAN DUURZAME ONTWIKKELING
Dierenartsen Zonder
Grenzen voert zijn missie
uit via
4 multidimensionale
concepten:
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Armoede wordt gedefinieerd als het ontnemen van fundamentele
capaciteiten in verschillende samenlevingen en specifieke contexten. Zeven
fundamentele capaciteiten verwijzen naar de verschillende dimensies van
armoede: menselijke, politieke, economische, soco-culturele, defensieve,
natuurlijke capaciteiten en de gelijkheid tussen man en vrouw.
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VAN DE VICIEUZE CIRKEL
VAN ARMOEDE

Volgens het VN-comité voor wereldvoedselzekerheid (CFS) is er sprake
van voedsel- en voedingszekerheid “wanneer alle mensen te allen
tijde fysieke, sociale en economische toegang hebben tot gezond voedsel.
De geconsumeerde hoeveelheid en de kwaliteit van dit voedsel moeten
voldoende zijn voor de energiebehoeften van personen en ze moeten
aan hun voedingsvoorkeuren te beantwoorden. De voordelen van
deze voeding moeten daarnaast versterkt worden door een omgeving
van voldoende aangepaste sanitaire en hygiënische voorzieningen,
gezondheidsdiensten en zorgpraktijken. Dit alles dient bij te dragen tot
een gezond en actief leven.”

VAN FAMILIALE VEETEELT NAAR VOEDSEL- EN VOEDINGSZEKERHEID
ACTIVITEITEN VAN DIERENARTSEN
ZONDER GRENZEN
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6 HULPBRONNEN VAN
EEN HUISHOUDEN

Verbeteren van de veeteelt

Uitbouwen van private en lokale
dierengezondheidsdiensten
Beter beheer van de kuddes

Duurzaam beheer van
grasland en veevoer

Bewustmaken en trainen
van veehouders

Betere toegang tot kredieten,
markten en waardeketens

Ondersteunen van
boerengroepen en
-organisaties

Nationale en internationale
beleidsbeïnvloeding
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5 FUNCTIES VAN VEETEELT
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DE
DIMENSIES
VAN VOEDSEL- EN
VOEDINGSZEKERHEID

Fysiek

Voedsel

Beschikbaarheid

• toegang tot dierengezondheidszorg,
minimelkerijen en lokale markten
• gezond vee en vruchtbare akkers

• consumptie van dierlijke producten
• verkoop van dierlijke producten op de lokale markt

• betere productiviteit en
hogere productie
• drukkere markten

Natuurlijk
• veilig en duurzaam gebruik van natuurlijke
rijkdommen
• aangepaste veerassen

Menselijk
• kennis en vaardigheden
• voldoende werkcapaciteiten en -kracht

Financieel
• hogere inkomsten, verspreid over het jaar
• toegang tot inputs, kredieten en investeringen

Sociaal
• netwerk van alliantie en solidariteit
• gelijk werk tussen mannen en vrouwen en gelijke
toegang tot en gebruik van goederen

Politiek en institutioneel
• politieke en wettelijke kaders die aangepast
zijn aan de familiale veeteelt
• landrechten

Inkomsten en kapitaal
• bron van inkomsten, het hele jaar door
• aankoop van basisvoedsel (rijst)
• snel inzetbaar kapitaal (portemonnee op poten)
• toegang tot kredieten door vee in te zetten
als onderpand

Toegankelijkheid
• meer maaltijden per dag voor
het hele gezin

Veerkracht

Gebruik

• mobiele kuddes met verschillende soorten vee

• gevarieerde en evenwichtige voeding
• gemeenschappelijk gebruik van
drinkwater

Landbouw en milieu
• hulp bij transport en veldwerk
• mest om de bodem te bevruchten en biogas
te produceren
• waardevolle ecosystemen

Socio-culturele identiteit
• sociale identiteit en menselijke waardigheid
• gelijkheid tussen man en vrouw (bezit van dieren,
controle over activiteiten en inkomsten)
• netwerk (uitwisseling, ruilhandel, giften)
• sociale status (ceremonies en respect voor
sociaal-culturele verplichtingen)

Stabiliteit
• aankoop en consumptie
van voedsel het hele jaar door
(ook tijdens het droogseizoen)
• beter beheerde uitwisselingen tussen
vee en granen
• variëteit aan activiteiten die
inkomsten genereren
• voedselvoorraden

