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Als u Dierenartsen Zonder 
Grenzen beter wilt leren kennen 
of bijkomende informatie 
wenst over legaten en grote 
schenkingen, dan kan u in 
alle discretie en vertrouwen 
contact opnemen met Alexandra 
Goemans, via het e-mailadres 
a.goemans@vsf-belgium.org, 
telefonisch op 02 240 49 54 of 
via onderstaande invulstrook.

JA, BEZORG MIJ MEER INFORMATIE OVER NALATEN AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN   

JA, IK WIL GRAAG DEELNEMEN AAN EEN RONDETAFELGESPREK OVER LEGATEN 

JA, IK HEB DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN AL OPGENOMEN IN MIJN TESTAMENT

VOORNAAM ................................................................................................................... NAAM .............................................................................................................................................................
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Vul deze strook in, knip ze uit en stuur ze op naar Dierenartsen Zonder Grenzen, t.a.v. Alexandra Goemans, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel.
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De dierenverzorgers zijn stuk voor stuk veehou-
ders die een opleiding kregen in basisdierenge-
zondheidszorg. Zij houden nu in 322 dorpen 
meer dan 300.000 runderen, geiten, schapen en 
kamelen gezond. Dat is een titanenwerk, zeker 
tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne, wan-
neer de dierenverzorgers drie tot vier maanden 
lang het land doorkruisen. In elk van de 116 vac-
cinatiecentra in de regio brengen ze een aantal 
dagen door. 

VERPLICHTE VACCINATIES

"We sturen telkens teams van drie personen op 
pad", zegt Issifi. "Twee dierenverzorgers en een 
gids, die hen naar de juiste plek moet leiden." De 
dierenverzorgers vaccineren de dieren vooral 
tegen de besmettelijke longontsteking bij run-
deren, de pest van kleine herkauwers en pas-
teurellose. "Het gaat hier om verplichte vaccina-
ties. Eenmaal de inenting gebeurd is, ontvangen de 
veehouders een getuigschrift voor hun kudde."

SENSIBILISEREN OM TE VACCINEREN

Vaak zijn veehouders terughoudend om hun 
kudde te vaccineren. "Maar liefst 99% van de 
veehouders hier is analfabeet. Ze houden dikwijls 
nog vast aan traditionele gewoontes en overtuigin-
gen. Velen van hen denken dat hun dieren geen 
melk meer zullen geven als ze ze inenten", voegt 
Issifi eraan toe.  

Daarom zet Dierenartsen Zonder Grenzen 
bij het begin van elke vaccinatiecampagne een 
hele sensibiliseringskaravaan in. Op die manier 
informeren we de veehouders over het belang 
van inentingen. Ook spotjes op de lokale radio 
zetten die boodschap kracht bij. "En dat is nodig, 
want in deze regio leeft 87% van de mensen van 
hun vee", zegt Issifi. Onze slogan - ‘Als de kudde 
ziek is, sterft het dorp’ - krijgt hier al zijn bete-
kenis. 

Dierenarts Issifi Samailou runt al tien jaar een kabinet op het Nigerese platteland, 
in de zuidwestelijke regio Birni N-Gaouré. Maar liefst 50 lokale dierenverzorgers 
helpen hem om de kuddes in de uitgestrekte regio gezond te houden. Dierenartsen 
Zonder Grenzen ondersteunt dit diergeneeskundig netwerk en heeft het mee uit de 
grond gestampt.

VAN INFORMEREN EN LEREN TOT VACCINEREN

U kan dierenartsen zoals Issifi en 
hun dierenverzorgers helpen om 
de kuddes in Niger in te enten!

Doe een gift op  
dierenartsenzondergrenzen.be  

of stort rechtstreeks op  
het rekeningnummer  

BE73 7326 1900 6460
(BIC: CREGBEBB)

NEEM DIERENARTSEN 
ZONDER GRENZEN OP IN 

UW TESTAMENT

Contacteer in alle vertrouwen  
en discretie  

Alexandra Goemans  
02 240 49 54 

a.goemans@vsf-belgium.org

WIST U DAT… OP 1 SEPTEMBER 2018 HET 
ERFRECHT VERANDERD IS?

WAAROM IS HET ERFRECHT VERANDERD?

Ze is aanpast aan de (vaak nieuw-samengestelde) gezinnen van deze tijd.

Ze wil meer vrijheid geven aan iedereen die een erfenis wil nalaten.

Ze wil de goede vrede in gezinnen beter bewaren.

WAT VERANDERT ER, IN HET KORT?

Het aandeel dat naar de kinderen gaat - het voorbehouden erf-
deel - wordt teruggebracht tot 50% van al uw bezittingen.  
U kan als erflater dus vrij beschikken over de overige 50%.  
De wettelijke reserve voor ouders is afgeschaft.

Voor schenkingen vóór het overlijden houdt men rekening met de 
waarde op de dag van de schenking, niet de waarde op de dag van 
overlijden. Er verandert niets als alle kinderen hetzelfde bedrag op 
hetzelfde moment hebben ontvangen.

Een nieuwe optie is de mogelijkheid om een erfovereenkomst af 
te sluiten. Dat is een papieren overeenkomst die uw erfenis van te  
voren regelt.

Voor meer juridische informatie raden we u aan om contact op te nemen  
met uw notaris.
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Onze recente Koop een geit-campagne liep in ja-
nuari ten einde. Tijd dus om de jaarlijkse resulta-
ten bekend te maken! Dankzij u zullen dit jaar 816 
geiten het leven van kansarme Afrikaanse fami-
lies voorgoed veranderen.

Sinds de eerste editie van Koop een geit in 2015, kunnen 
we dankzij deze campagne elk jaar een duizendtal geiten 
schenken aan kansarme families op het Afrikaanse platte-
land. 

Maar de nood is hoog, en onze ambitie ook. Dit jaar willen 
we meer dan 7.000 geiten uitdelen aan gezinnen in Rwan-
da, Tanzania, Oeganda, Mali en Burundi. Giften zijn essenti-
eel om dit te bereiken en stellen ons ook in staat om subsi-
dies te krijgen van verschillende overheden en instellingen.

U kan het hele jaar door geiten schenken op

koopeengeit.be 

816 GEITEN GEVEN AFRIKAANSE 
FAMILIES EEN BETERE TOEKOMST

Koop een geit – 4de editie

Met de steun van Alcyon / DierenartsenWereld / Dogobox / Fendigo 
IVDB / Le Monde Vétérinaire / UPV / Val d'Hony-Verdifarm / VDV 
Zoetis / Laboratoires Réunis

"Ik werk als dierenarts met schapen, geiten, rundvee, paarden en ezels. 
Dagelijks verzorg ik deze dieren om zo de eigenaars te helpen. Maar het 
leven van het gezin van deze eigenaars hangt hier niet van af. In Afrika wel. 
Ik heb in Niger met eigen ogen gezien hoezeer het welzijn van de mensen 
afhangt van de gezondheid van hun veestapel. De mensen leven daar 
zeer intensief met hun vee samen en zijn hiervan direct afhankelijk voor 
hun voedsel: een arme boer slaagt er in om met een kudde van vijf geiten 
te overleven. Wanneer deze geiten echter dreigen te sterven, dreigt ook 
hongersnood voor het gezin."   

Bruno Stael, dierenarts in Torhout, ging in januari 2017 naar Niger voor de 
tv-reeks Handen uit de Mouwen en steunt al jaren Koop een geit

Herbekijk de tv-reeks Handen uit de Mouwen op 

youtube.com/DzgVsfBelgium 

"Geiten behoren tot de cultuur van 
de Masai in Tanzania. Het is iets 
dat ze van oudsher kennen en ge-
woon zijn. Geiten zijn hun rijkdom 
en van grote waarde voor de Masai. 
Door te werken aan een gezondere, 
sterkere veestapel biedt Dierenart-
sen Zonder Grenzen hen de moge-
lijkheid om die rijkdom te vergroten 
en kinderen naar school te sturen. 
Na het bezoeken van de acties van 
Dierenartsen Zonder Grenzen op 
het terrein, staan geiten voor mij 
symbool voor de mogelijkheid voor 
de Masai om te bouwen aan hun 
toekomst." 

Lies Poppe, dierenarts in Wilrijk en Aartselaar,  
ging in september 2018 naar Tanzania en steunt al jaren Koop een geit

SCHENKERS EN DIERENARTSEN AAN HET WOORD

DE KUDDE GROEIT ELK JAAR AAN

"Ik leerde de campagne kennen via mijn dierenarts. Ik vind de actie heel 
doeltreffend en positief. Je kan meteen zien dat het werk van Dierenart-
sen Zonder Grenzen focust op de hulp en het werk van dierenartsen ter 
plekke. De Koop een geit-campagne is toekomstgericht, ze verbetert 
beetje bij beetje het leven van een familie en zelfs van een heel dorp."    

Monique D. uit Watermaal-Bosvoorde kocht een geit

MAAK UW SPAARVARKEN AF EN TOE LEEG

U kan het ingezamelde geld storten op re-
keningnummer BE73 7326 1900 6460  
(BIC: CREGBEBB) met als mededeling 
‘spaarvarken’. U kan dit ook online doen 
op dierenartsenzondergrenzen.be. 

Wilt u een (nieuw) spaarvarken plaatsen 
of wenst u brochures of een affiche? Neem contact met ons 
op via communication@vsf-belgium.org, dan zenden we u al 
het gevraagde materiaal.

GEZOCHT: NIEUWE DIERENARTSEN-AMBASSADEURS!
Heeft u een passie voor diergeneeskunde, veeteelt en Afrika? Wilt u uw 
Afrikaanse collega’s beter leren kennen, uw kennis met hen delen en hen 
een duwtje in de rug geven? Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt gemo-
tiveerde dierenartsen om ambassadeur te worden van de organisatie en 
mee naar Niger te gaan! Overtuig ons van uw motivatie voor 31 maart, 
en wie weet bezoekt u in oktober 2019 wel onze activiteiten in Niger.
Meer info en stel u kandidaat op dierenartsenzondergrenzen.be. 

LOOP DE 20 KM VAN BRUSSEL VOOR  
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 
Schrijf u in voor 15 april via  
dierenartsenzondergrenzen.be  
en sluit u aan bij ons enthousiast loopteam!

Alexandra is net 60 geworden. Ze is moeder van twee dochters en oma van een 
schattig meisje van twee jaar. Na een loopbaan in de privésector besloot ze haar 
carrière een nieuwe wending te geven en zich voortaan voor Dierenartsen Zonder 
Grenzen in te zetten. Sinds januari werkt ze rond legaten en grote giften op ons 
kantoor in Brussel. We stellen haar aan u voor.

Waarom koos u voor deze job bij Dierenartsen Zonder Grenzen?

Naast mijn gewone job was ik al verschillende jaren actief als vrijwilligster in drie verenigingen, onder meer als bestuurslid. Dat zette me 
aan het denken. Ik wou meewerken aan een minder oppervlakkige wereld, een wereld waarin vooral menselijke waarden van belang zijn. 

Toen ik de vacature van Dierenartsen Zonder Grenzen zag, wist ik het meteen: dat is een job voor mij! Gedaan met de stress en de 
commerciële druk. Deze baan geeft me de kans om mijn ervaring in te zetten voor een goed doel. En vooral ook om mensen te ontmoe-
ten en een band met hen op te bouwen, dat vind ik essentieel. En uiteraard ook de zeer mooie missie en waarden van de organisatie.

Wat ziet u als uw voornaamste uitdaging bij Dierenartsen Zonder Grenzen?

Dierenartsen Zonder Grenzen is in belangrijke mate afhankelijk van overheidssubsidies om zijn werk te kunnen doen. Maar die zijn vaak 
onvoorspelbaar omdat de politieke situatie in een land verandert. Privégiften zijn daarom essentieel, want zij zorgen ervoor dat we 
onze activiteiten in de strijd tegen honger en armoede kunnen blijven uitvoeren en dat de vereniging blijft draaien, ook als de subsidies 
verminderen.

Het is mijn taak om de zichtbaarheid van de ngo te vergroten bij onze huidige schenkers en om nieuwe mensen te overtuigen zich achter 
ons te scharen. Ik hou me bezig met iets dat steeds belangrijker wordt voor goede doelen, namelijk legaten en grote schenkingen. Hoe 
meer mensen willen nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen, of een grote schenking willen doen, hoe meer Afrikaanse veehouders-
families we aan een betere toekomst kunnen helpen.

U kan Alexandra in alle vertrouwen en discretie bellen op het telefoonnummer 02 240 49 54 of haar een mailtje sturen op  
a.goemans@vsf-belgium.org. Zij beantwoordt met plezier al uw vragen over legaten en grote schenkingen. Wenst u een 
persoonlijk onderhoud, dan kan zij dat ook voor u regelen.

ALEXANDRA GOEMANS BEANTWOORDT AL UW 
VRAGEN OVER LEGATEN

Dierenartsen Zonder Grenzen deelt jaarlijks duizenden 
geiten uit aan kansarme gezinnen in Afrikaanse landen. 
Voor hen zijn deze geiten een buitenkans om uit de vici-
euze cirkel van armoede en honger te breken. Rasmata 
Ouédraogo uit Burkina Faso vertelt haar verhaal.

"Dierenartsen Zonder Grenzen gaf me vijf geiten, een bok en een zak 
veevoer. Ik kreeg ook een opleiding van twee dagen over het verzorgen en 
kweken van geiten", vertelt Rasmata. Ze leeft met haar vijf kinderen 
en echtgenoot in het dorpje Damesma, in het noorden van Burkina 
Faso. "De opleiding was niet moeilijk, maar wel heel nuttig. Ik wist bij-
voorbeeld nog niet hoe ik een goed hok voor mijn dieren moest bouwen."

"Op een dag werd één van mijn geiten ziek. Gelukkig kon ik dankzij 
de opleiding de ziektesymptomen snel herkennen. Het dier wou niet 
meer eten en had diarree, dus ik heb direct de dierenarts gebeld. Ik 
had schrik, want misschien had ik niet goed begrepen hoe ik de die-
ren moest verzorgen… ik dacht dat het dier door mijn fout ziek was 

geworden. Maar de dierenarts stelde me gerust en zei dat ik goed 
gereageerd had. Hij schreef geneesmiddelen voor en na enkele dagen 
at de geit terug."

Voor Rasmata geiten kreeg van Dierenartsen Zonder Grenzen, 
was haar voornaamste activiteit het telen van gierst en bonen. 
Maar de oogst was vaak zo weinig dat ze na het voeden van haar 
familie niets overhield om te verkopen. Dankzij de bok groeit de 
kudde geiten elk jaar aan met twee tot vier geitjes, die ze in geval 
van nood kan verkopen op de markt. "Met dat geld kunnen we 
gevarieerd voedsel kopen, het schoolgeld van de kinderen betalen of 
medicatie kopen", legt Rasmata uit. 

geiten verkocht

816

ingezamelde giften 
waarvan € 1.500 sponsorgeld

€ 40.800

dierenartsen
NAMEN deel over heel België 
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gevarieerd voedsel kopen, het schoolgeld van de kinderen betalen of 
medicatie kopen", legt Rasmata uit. 
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DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
t + 32 (0)2 539 09 89 | f + 32 (0)2 539 34 90  
info@vsf-belgium.org
dierenartsenzondergrenzen.be

VOLG ONS OP 

COLOFON

Als u Dierenartsen Zonder 
Grenzen beter wilt leren kennen 
of bijkomende informatie 
wenst over legaten en grote 
schenkingen, dan kan u in 
alle discretie en vertrouwen 
contact opnemen met Alexandra 
Goemans, via het e-mailadres 
a.goemans@vsf-belgium.org, 
telefonisch op 02 240 49 54 of 
via onderstaande invulstrook.

JA, BEZORG MIJ MEER INFORMATIE OVER NALATEN AAN DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN   

JA, IK WIL GRAAG DEELNEMEN AAN EEN RONDETAFELGESPREK OVER LEGATEN 

JA, IK HEB DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN AL OPGENOMEN IN MIJN TESTAMENT

VOORNAAM ................................................................................................................... NAAM .............................................................................................................................................................

STRAAT .............................................................................................................................................................................................................................................NR.....................BUS........................ .....

POSTCODE  .....................................................................................................................GEMEENTE ...................................................................................................................................................

TEL / GSM ...........................................................................................................................................................................................................GEBOORTEDATUM:  ........ /......... /................

E-MAIL (drukletters) ........................................................................................................................................................................................................................................................................

&

Vul deze strook in, knip ze uit en stuur ze op naar Dierenartsen Zonder Grenzen, t.a.v. Alexandra Goemans, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel.
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De dierenverzorgers zijn stuk voor stuk veehou-
ders die een opleiding kregen in basisdierenge-
zondheidszorg. Zij houden nu in 322 dorpen 
meer dan 300.000 runderen, geiten, schapen en 
kamelen gezond. Dat is een titanenwerk, zeker 
tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne, wan-
neer de dierenverzorgers drie tot vier maanden 
lang het land doorkruisen. In elk van de 116 vac-
cinatiecentra in de regio brengen ze een aantal 
dagen door. 

VERPLICHTE VACCINATIES

"We sturen telkens teams van drie personen op 
pad", zegt Issifi. "Twee dierenverzorgers en een 
gids, die hen naar de juiste plek moet leiden." De 
dierenverzorgers vaccineren de dieren vooral 
tegen de besmettelijke longontsteking bij run-
deren, de pest van kleine herkauwers en pas-
teurellose. "Het gaat hier om verplichte vaccina-
ties. Eenmaal de inenting gebeurd is, ontvangen de 
veehouders een getuigschrift voor hun kudde."

SENSIBILISEREN OM TE VACCINEREN

Vaak zijn veehouders terughoudend om hun 
kudde te vaccineren. "Maar liefst 99% van de 
veehouders hier is analfabeet. Ze houden dikwijls 
nog vast aan traditionele gewoontes en overtuigin-
gen. Velen van hen denken dat hun dieren geen 
melk meer zullen geven als ze ze inenten", voegt 
Issifi eraan toe.  

Daarom zet Dierenartsen Zonder Grenzen 
bij het begin van elke vaccinatiecampagne een 
hele sensibiliseringskaravaan in. Op die manier 
informeren we de veehouders over het belang 
van inentingen. Ook spotjes op de lokale radio 
zetten die boodschap kracht bij. "En dat is nodig, 
want in deze regio leeft 87% van de mensen van 
hun vee", zegt Issifi. Onze slogan - ‘Als de kudde 
ziek is, sterft het dorp’ - krijgt hier al zijn bete-
kenis. 

Dierenarts Issifi Samailou runt al tien jaar een kabinet op het Nigerese platteland, 
in de zuidwestelijke regio Birni N-Gaouré. Maar liefst 50 lokale dierenverzorgers 
helpen hem om de kuddes in de uitgestrekte regio gezond te houden. Dierenartsen 
Zonder Grenzen ondersteunt dit diergeneeskundig netwerk en heeft het mee uit de 
grond gestampt.

VAN INFORMEREN EN LEREN TOT VACCINEREN

U kan dierenartsen zoals Issifi en 
hun dierenverzorgers helpen om 
de kuddes in Niger in te enten!

Doe een gift op  
dierenartsenzondergrenzen.be  

of stort rechtstreeks op  
het rekeningnummer  

BE73 7326 1900 6460
(BIC: CREGBEBB)

NEEM DIERENARTSEN 
ZONDER GRENZEN OP IN 

UW TESTAMENT

Contacteer in alle vertrouwen  
en discretie  

Alexandra Goemans  
02 240 49 54 

a.goemans@vsf-belgium.org

WIST U DAT… OP 1 SEPTEMBER 2018 HET 
ERFRECHT VERANDERD IS?

WAAROM IS HET ERFRECHT VERANDERD?

Ze is aanpast aan de (vaak nieuw-samengestelde) gezinnen van deze tijd.

Ze wil meer vrijheid geven aan iedereen die een erfenis wil nalaten.

Ze wil de goede vrede in gezinnen beter bewaren.

WAT VERANDERT ER, IN HET KORT?

Het aandeel dat naar de kinderen gaat - het voorbehouden erf-
deel - wordt teruggebracht tot 50% van al uw bezittingen.  
U kan als erflater dus vrij beschikken over de overige 50%.  
De wettelijke reserve voor ouders is afgeschaft.

Voor schenkingen vóór het overlijden houdt men rekening met de 
waarde op de dag van de schenking, niet de waarde op de dag van 
overlijden. Er verandert niets als alle kinderen hetzelfde bedrag op 
hetzelfde moment hebben ontvangen.

Een nieuwe optie is de mogelijkheid om een erfovereenkomst af 
te sluiten. Dat is een papieren overeenkomst die uw erfenis van te  
voren regelt.

Voor meer juridische informatie raden we u aan om contact op te nemen  
met uw notaris.
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