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HELP HONDSDOLHEID DE WERELD UIT TEGEN 2030
Hondsdolheid is een van de dodelijkste ziektes ter wereld. Zonder vaccinatie is het rabiësvirus in 99,9 procent
van de gevallen fataal. Voor dieren, maar ook voor mensen. In België merken we daar gelukkig weinig van. Door
preventieve vaccinatie komt de ziekte hier niet meer voor. Maar wereldwijd sterven er elk jaar nog steeds zo’n
60.000 mensen aan hondsdolheid. Dierenartsen Zonder Grenzen wil actief bijdragen aan de internationale ambitie
om dat cijfer tegen 2030 tot nul te herleiden.
“Dat is wel degelijk mogelijk”, zegt Eddy, een van onze dierenartsen
in Brussel. Jaren geleden onderzocht hij een zieke hond in Guinee.
Toen het dier enkele dagen later overleed, vreesde hij voor
hondsdolheid. Maar dankzij preventieve inenting brak de ziekte bij
hem nooit door.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
“In Afrika zijn de meeste mensen helaas niet gevaccineerd”, vertelt
Eddy. “Als een hondsdolle hond hen bijt, kunnen zij een inenting
niet betalen, want die kost al snel 100 euro. Bovendien helpt een
behandeling van de patiënt na een beet de ziekte de wereld niet
uit. Want één hondsdol dier bijt vaak meerdere mensen en dieren.”

Er is dan ook maar één doeltreffende remedie tegen deze ziekte:
vermijden dat honden besmet raken met hondsdolheid. Daarom
wil Dierenartsen Zonder Grenzen in Mali een project opzetten
om zoveel mogelijk honden te vaccineren. Dat kan al voor 10
euro per dier. Als we voldoende geld ophalen, is de ambitie om
tegen 2030 alle dodelijke beten bij kinderen en volwassenen te
voorkomen een gevecht dat we kunnen winnen. Een ambitie die
we delen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de
Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE), de Wereldvoedsel- en
landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), en de Globale
alliantie voor rabiëscontrole (GARC).
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HONDSDOLHEID IN 5 CIJFERS

Elke 15 minuten sterft er ergens in de wereld iemand aan
hondsdolheid. In Afrika alleen al sterven 21.000 mensen per
jaar aan deze ziekte. Over het aantal dieren dat eraan bezwijkt,
bestaan geen cijfers, maar het is een veelvoud hiervan.
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INENTING VAN HONDEN GEEFT
ZIEKTE GEEN KANS
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In heel wat regio’s in Afrika worden hondsdolle dieren gedood
zodra ze iemand gebeten hebben. Dat is echter een wrede manier
om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en bovendien
niet efficiënt. Een combinatie tussen vaccinaties voor mensen en
grote inentingscampagnes voor honden is het meest doeltreffend.
70 procent van de honden inenten volstaat doorgaans al om het
aantal gevallen van hondsdolheid bij mensen volledig terug te
dringen.

In principe kan men hondsdolheid oplopen door elk contact met
het speeksel van besmette dieren (vleermuizen, wilde dieren,
honden…), maar in 95 procent van de gevallen gaat het om een
hondenbeet. Zeker in Afrika, met zijn vele loslopende honden, is
hondsdolheid een groot probleem.

Dierenartsen Zonder Grenzen beschouwt zulke grootse
vaccinatiecampagnes dan ook als een eerste prioriteit. In Mali
willen we zoveel mogelijk honden inenten. In de eerste plaats
de huisdieren van de Malinese veehoudersgezinnen, maar ook
zwerfhonden.

99,9

VIER HOOFDDOELSTELLINGEN
Om hondsdolheid zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te
bestrijden in Mali wil Dierenartsen Zonder Grenzen inzetten op
vier grote pijlers:

40 procent van de gekende slachtoffers van hondsdolheid
zijn kinderen van jonger dan 15 jaar. Hun ouders kunnen een
levensreddend vaccin niet betalen. En zonder behandeling zijn zij
ten dode opgeschreven.

Wereldwijd zijn er maar een handvol gevallen bekend van mensen
die besmet werden met hondsdolheid en die het overleefden
zonder vaccinatie. In 99,9 procent van de gevallen is deze
infectieziekte dodelijk - tenzij het slachtoffer onmiddellijk ingeënt
wordt, nog voor er symptomen optreden. Daarom zijn vaccinaties
levensnoodzakelijk.
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In de westerse wereld is hondsdolheid zo goed als uitgeroeid. Maar
in maar liefst 150 landen houdt de ziekte nog steeds lelijk huis.
Dierenartsen Zonder Grenzen wil ook in die landen het aantal
infecties bij mensen tot nul herleiden.

•
•
•
•

Informatiecampagnes in de scholen over hondsdolheid.
Een intensieve speurtocht naar potentieel gevaarlijke gevallen.
Een grootschalige vaccinatiecampagne bij honden.
De stockage en het toewijzen van vaccins voor mensen.

In samenwerking met lokale overheden, dierenartsen en
internationale organisaties wil Dierenartsen Zonder Grenzen met
deze aanpak de strijd tegen hondsdolheid winnen. Met uw steun
ligt dat binnen ons bereik.

GEITEN SPOTTEN
IN TANZANIA
“We steunen met onze
praktijk de Koop een geitactie omdat we geloven
dat gezonde dieren een
duurzame toekomst bieden.
En ook de spaarpot van
Dierenartsen Zonder
Grenzen heeft al jaar en
dag een vast plekje op de
balie van onze praktijk. ’t Is
fijn te beseffen dat we hier
als dierenarts aan kunnen
bijdragen.” (Lies Poppe)
Begin september gingen Lies Poppe van Gezelschapsdierenpraktijk uit Aartselaar/Wilrijk en Pierre Paindaveine uit SaintGérard naar Tanzania. Zij waren de gelukkige winnaars van
onze Koop een geit-wedstrijd voor dierenartsen. Ze zagen er
dierenverzorgers aan het werk en ontmoetten vrouwen die
geiten en kippen kregen.
Lees hun avonturen op dierenartsenzondergrenzen.be

Marc Joolen, directeur van Dierenartsen Zonder Grenzen:

“DE TOEKOMST VAN AFRIKAANSE
VEEHOUDERS BEGINT MET GEZONDE DIEREN”
De voorbije jaren hield onze voorzitter Guy Hendrickx u regelmatig
op de hoogte van de projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen.
Omdat hij zich meer gaat toeleggen op de strategische aspecten
van onze werking, wordt u voortaan op de hoogte gehouden door
directeur Marc Joolen. We stellen hem graag even aan u voor.
Marc is 59 jaar. Hij studeerde tropische landbouwkunde en na enkele stages op
boerderijen in Afrika ging hij werken voor de Dienst Landbouwvoorlichting van
de Nederlandse overheid. “Maar ik wilde al snel weer terug naar het buitenland”,
vertelt Marc. “Daarom ging ik aan de slag voor onder meer Artsen Zonder Grenzen,
Dokters van de Wereld en het Rode Kruis.”
Over de hele wereld zette Marc mee zijn schouders onder projecten die
mensenlevens veranderden: van Bosnië tot de Filipijnen, van Zuid-Soedan tot
het Midden-Oosten. In 1996 coördineerde hij de terugkeer van vluchtelingen na
de Rwandese genocide.
Marcs meest recente uitdaging is het directeurschap van Dierenartsen Zonder
Grenzen: “De toekomst van Afrikaanse veehouders begint met gezonde dieren. Ik hoop nog lang mee te kunnen werken aan deze
levensreddende projecten. Mét steun van onze donateurs. Want zonder hen is dit niet mogelijk. Bedankt!”

WIST U DAT …
… het op 28 september Wereldrabiësdag is? Op deze dag zetten we het voorkomen en bestrijden van
hondsdolheid extra in de kijker.
… de datum van 4 oktober niet toevallig gekozen werd voor Werelddierendag? Dat is namelijk de feestdag van
Sint Franciscus Van Assisi, de patroonheilige van de dieren.

WIJ RESPECTEREN UW PRIVACY
Hieronder vindt u de basisinformatie m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze meer uitgebreide privacyverklaring over fondsenwerving kan u vinden op dierenartsenzondergrenzen.be/privacy. U kan deze ook verkrijgen
op eenvoudig schriftelijk verzoek.
1. De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwervingscampagnes is Vétérinaires Sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium vzw, Paul Deschanellaan 36-38, B-1030 Schaarbeek, KBO-nummer:
0442.168.263.
2. Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten, over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en de administratieve afhandeling van giften, inclusief eventueel het bezorgen van
het fiscaal attest.
3. Wij verwerken: (i) contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht, taal), (ii) e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren (over
postfrequentie en type post) van alle personen die ons een gift overmaken, (iii) voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand aanschreven, (iv) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag,
rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan. Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen (bijvoorbeeld als u aangeeft dierenarts te zijn, als u een spaarpot
aanvraagt…).
4. Onze verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dierenartsen Zonder Grenzen: we kunnen onze missie en dus het bestrijden van honger en
armoede onder Afrikaanse veehouders alleen maar realiseren als we ook aan fondsenwerving doen. Voor de financiering van een goed doel zoals Dierenartsen Zonder Grenzen is het nodig om aan fondsenwerving te
doen, alleen zo kunnen we onze non-profitdoelstellingen realiseren. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, verwerken we uw gegevens voor de correcte afhandeling van de gift, zodat we onze verplichtingen
tegenover u kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het bezorgen van uw fiscaal attest of het updaten van uw gegevens), evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.
5. Wij doen beroep op dienstverleners zoals Direct Social Communications nv (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”), die de gegevens voor ons bewaart en ook fondsenwervingscampagnes organiseert en opvolgt. DSC doet voor het produceren van sommige campagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield. We werken ook samen met
andere dienstverleners voor het organiseren van fondsenwervings- en communicatiecampagnes, zoals LNG Communications bvba (Hoveniersstraat 36A, 8000 Brugge, KBO 0473.919.729 – “Studiostraid”). Daarnaast
werken we met drukkerijen zoals The Mailing Factory nv (Rusatiralaan 1, 1083 Ganshoren, KBO 0867.283.829), en met dienstverleners voor distributie, telemarketing, websitebeheer, online fondsenwerving, e-mailbeheer en databasebeheer. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift (zoals banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht
zijn (bijvoorbeeld bij een statutaire audit of doorlichting van de fiscale overheid voor de uitgave van fiscale attesten).
6. Wij verkregen uw gegevens doordat (i) u in het verleden een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of (ii) u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd
wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of (iii) u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profitorganisatie die eveneens aan fondsenwerving doet en die daarvoor ook
gebruik maakt van onze dienstverlener DSC, of (iv) wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde, o.a. via DSC. Gegevens over deze derde kunnen op aanvraag
bij DSC of Dierenartsen Zonder Grenzen worden bekomen.
7. Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt, kan u deze inkijken, laten verbeteren of verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking voor fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze
wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om
deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U
kan uw rechten uitoefenen met een kopie van (de voorkant van) uw identiteitsbewijs of ander bewijs van identiteit: per brief aan Dierenartsen Zonder Grenzen, of via e-mail naar donorcare@vsf-belgium.org, of per brief
aan DSC, of via e-mail naar donateurs@dsc.be. U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te Drukpersstraat
35, B-1000 Brussel, via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.
8. Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, dan worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt of bewaard (tenzij u ons vraagt om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te
worden, in dat geval bewaren we uw naam en adres om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst niet meer aanschrijven). Indien u ons een gift doet, verwerken wij uw gegevens voor onze verdere fondsenwerving. We
bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond, bijvoorbeeld door informatie op te vragen, of naar een evenement te komen (of
langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale of andere wetgeving). Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer bewaren of verwerken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van
wat werd gesteld onder punt 7 hierboven en onder voorbehoud van eventuele wettelijke verplichtingen.
9. Wanneer u een gift overmaakt, worden uw naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens ook verwerkt door DSC als verwerkingsverantwoordelijke om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profitorganisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt. U kan de lijst met de betrokken non-profitorganisaties opvragen bij DSC. Deze doorgifte aan DSC en andere non-profitorganisaties
is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van alle betrokken non-profitorganisaties om zich op een efficiënte manier van fondsen te kunnen voorzien voor het realiseren van hun missie, en zo bij te dragen aan een
betere wereld. Door mensen aan te schrijven die al giften doen voor een goed doel, vergroten non-profitorganisaties hun kans op nieuwe giften. Zo besteden deze organisaties, waaronder Dierenartsen Zonder Grenzen,
hun uitgaven voor fondsenwerving zo efficiënt mogelijk in hun zoektocht naar financiële middelen. De gegevens worden door DSC bewaard tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een
gift heeft gedaan. DSC zal de gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de hier beschreven doeleinden indien u dit niet wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 7 hierboven. U kan
dit laten weten per brief aan DSC of via e-mail aan donateurs@dsc.be. Het volledige privacybeleid van DSC kan worden geconsulteerd op privacy.dsc.be. De functionaris voor de gegevensbescherming van DSC kan
gecontacteerd worden via dpo@dsc.be.

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 geven we kippen,
geiten, schapen, varkens en koeien 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.


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
VOORNAAM.................................................................................................................... NAAM..............................................................................................................................................................
STRAAT.............................................................................................................................................................................................................................................. NR.....................BUS..............................
POSTCODE....................................................................................................................... GEMEENTE....................................................................................................................................................
TEL / GSM..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL (drukletters).........................................................................................................................................................................................................................................................................
Invullen, afknippen en terugsturen naar: Dierenartsen Zonder Grenzen, t.a.v. Aude Delcoigne, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel

