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De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, die deel
uitmaakt van het VSF International-netwerk, zet zich in voor de
bestrijding van honger en armoede in Afrika. Ons doel is om de
capaciteiten van veehouders duurzaam te versterken, zodat zij
een waardig bestaan kunnen leiden.
In Afrika leven miljoenen mensen van hun veestapel.
Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders om een betere
toekomst voor zichzelf op te bouwen, en die staat of valt
met gezonde dieren. Maar we doen zoveel meer dan kuddes
vaccineren en verzorgen.
We werken samen met de lokale bevolking om hun vee en alles
wat ermee samenhangt te verbeteren: van microkredieten
tot verkoop, van water- en voederbeheer tot opleiding, over
landbouwuitrusting, noodhulp, vredesbesprekingen en politieke
belangenbehartiging.
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2020 zal ongetwijfeld nog lang in ons geheugen gegrift staan als een zwaar jaar vol beproevingen,
twijfels en onzekerheden. Een jaar waarin we ons bewust werden van wat ons verbindt en verenigt.
Ten eerste als mensen onderling, in alle uithoeken van de wereld. Maar ook met dieren en het milieu,
waarmee we even nauw verweven zijn. Tot deze vaststelling zijn we bij Dierenartsen Zonder Grenzen
al een hele tijd geleden gekomen via het One Health-concept. Het coronavirus, dat het alarmerende
verlies aan biodiversiteit pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dwingt ons om iets te veranderen aan de
huidige status quo en om de gezondheid van alle levende wezens eindelijk als een geheel te beschouwen, of het nu gaat om mensen, dieren of planten. Dit is het moment om allemaal samen te leren
werken en oplossingen te vinden voor de ramp die er dreigt aan te komen. En dat in een context van
toenemende onveiligheid, vooral in de Sahel waar veehouders steeds moeilijker toegang krijgen tot
graslanden.
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Ondanks deze lastige omstandigheden hebben onze teams ook dit jaar getoond hoe sterk en
veerkrachtig ze zijn. Ze stonden klaar voor de meest kwetsbaren, die zoals altijd als eersten lijden
onder de gevolgen van de crisissen. Hoewel de pandemie het ons niet bepaald gemakkelijk heeft
gemaakt, zijn we trots dat we het overgrote deel van onze activiteiten hebben kunnen volbrengen.
We zijn nu zelfs actief in twee nieuwe landen, namelijk in Benin en Mauritanië. En we zetten opnieuw
stappen vooruit in ons humanitaire werk.
Overal hebben onze activiteiten één punt gemeenschappelijk: elke keer opnieuw wordt bevestigd
hoe nauw de gezondheid van de veehouders, van hun kuddes en van de ecosystemen met elkaar
verweven zijn. Zowel in België, waar we de mensen hiervan bewust trachten te maken, als op het
terrein, waar we de principes toepassen. Wanneer de dieren in goede gezondheid verkeren, kunnen
de Afrikaanse veehouders voldoende te eten krijgen en een menswaardiger leven leiden, in harmonie
met hun leefomgeving. In Mali, de Democratische Republiek Congo en Burundi kunnen door het stimuleren van de melkveehouderij en de pluimveeteelt waardeketens worden ontwikkeld die gunstig
zijn voor de lokale economie. De inkomsten hieruit hebben directe gevolgen voor de voedselzekerheid van de veehouders en hun gezin, veelal dankzij de betrokkenheid van de vrouwen. Ook in Burkina
Faso merken we elke dag hoezeer de gezondheid van de vluchtelingen en ontheemden in verband
staat met de gezondheid van de geiten die we ze geven. Tot slot kan ook de veestapel een positieve
rol spelen voor het behoud van het milieu en in de strijd tegen klimaatverandering. Het succes van
onze biogasinstallaties in Rwanda is daar een mooi bewijs van.
Maar dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hernieuwde steun van onze geldschieters,
schenkers en sympathisanten. Dat we al dit werk samen konden verzetten, stemt me niet alleen blij
maar ook hoopvol. Hopelijk zult u na het lezen van dit verslag kunnen beamen wat ik al met zekerheid
kan zeggen: nu meer dan ooit is er verandering aan de gang in Afrika. En de opvolging is verzekerd.
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Gezonde
dieren,
gezonde
mensen

Een stevig internationaal netwerk
We zijn lid van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International, dat
uit 12 nationale ngo’s in Europa en Canada bestaat. Samen zetten we ons in
voor de armste bevolkingsgroepen op het platteland in meer dan 40 Afrikaanse,
Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het is ons doel om de veeteelt en
familiale landbouw te ondersteunen. We geloven in het belang van een gezonde band tussen mensen, dieren en hun leefmilieu. Met onze diergeneeskundige diensten en ondersteunende acties aan de lokale bevolking helpen
we de wereldwijde voedselzekerheid en -soevereiniteit te verbeteren.
Dankzij het netwerk kunnen we onze acties op geografisch vlak beter
coördineren en onze middelen bundelen. Het bevordert ook de uitwisseling
van ervaringen en knowhow tussen de leden om onze capaciteiten en die van
onze partners te versterken.

IN 2020
HEBBEN WE

69 980
GEZINNEN
GEHOLPEN

www.vsf-international.org

Onze missie is het versterken
van kansarme gemeenschappen
in het Zuiden die van de
veeteelt leven, om zo hun
welzijn te verbeteren.

F I N A N C I Ë L E T R A N S PA R A N T I E

Ô

Wilt u meer weten over de
herkomst van onze fondsen en
hoe wij onze uitgaven beheren?
Raadpleeg dan ons financieel
verslag op onze website
www.dierenartsenzondergrenzen.be
of op aanvraag via:
info@vsf-belgium.org,
+32 (0)2 539 09 89
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.
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een hoopvol
instrument
in de strijd tegen
pandemieën

Zoönoses, een niet
te onderschatten dreiging
Sinds de jaren 2000 zien we ieder jaar
minstens één nieuwe besmettelijke ziekte van
dierlijke oorsprong opduiken bij de mens.
We noemen dit een zoönose, een ziekte die van
dier op mens wordt overgedragen. Volgens het
International Livestock Research Institute (ILRI)
sterven er ieder jaar 2,2 miljoen mensen aan
zoönoses. Wereldwijd zijn ongeveer 60% van
de bekende besmettelijke ziektes bij de mens
en 75% van de nieuwe ziektes van dierlijke
oorsprong.

One
Health

Eddy Timmermans, dierenarts en programmadeskundige bij Dierenartsen Zonder Grenzen
in Brussel, nuanceert dit: “Er wordt momenteel
veel gesproken over COVID-19, maar er bestaan
eigenlijk tientallen andere zoönoses, zoals de vogelgriep, ebola en lassakoorts, die allemaal even
gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. En daar
komen er in de toekomst zeker nog bij. De acht
prioritaire ziektes die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden erkend, zijn trouwens
allemaal zoönotisch.”

© Martin Demay / VSF

Meer dan 3 miljoen doden en bijna 150 miljoen
besmettingen1. 132 miljoen mensen erbij die
honger lijden. 3,3 miljoen werknemers die hun
inkomen dreigen te verliezen2. En dat allemaal
door één virus. Deze cijfers lijken recht uit een
sciencefictionfilm van Steven Soderbergh te
komen, en toch zijn ze de harde waarheid. Ze
vormen de voorlopige balans en de wetenschappelijke voorspellingen met betrekking tot
de coronapandemie, die de hele wereld nu al
meer dan een jaar in haar greep houdt.
Wie had ooit gedacht dat de zaken zo’n wending
zouden nemen? Nochtans waren er genoeg
tekenen aan de wand, maar je moest ze kunnen
zien. We kunnen het ons nu niet meer veroorloven om de waarschuwingen van de natuur te
negeren. Met alle respect voor klimaatsceptici
maar de pandemie lijkt te bevestigen dat de klimaatverandering als gevolg van de activiteiten
van de mens de teloorgang van de biodiversiteit versnelt en het menselijk leven op aarde
bedreigt. Hoewel het er niet goed uitziet, willen
we geloven dat er nog hoop is. Hoop in de vorm
van ‘One Health’.

GEZONDHEID
MILIEU

GEZONDHEID
MENS

ONE
HEALTH

De menselijke activiteiten
als grote schuldigen

GEZONDHEID
DIER

Intussen wordt het alsmaar duidelijker dat
de activiteiten van de mens, die aan de basis
liggen van de klimaatverandering en het verlies
van biodiversiteit, ook aan de basis liggen van
het ontstaan van deze ziektes.
“Ontbossing, om maar één voorbeeld te noemen, werkt de klimaatverandering en het verlies
van biodiversiteit in de hand. Daardoor komen
wilde dieren in nauw contact met het vee en de
mens, waardoor het risico op overdracht groter
wordt”, aldus Eddy Timmermans.

Dit risico is erg hoog in Afrika, waar de bevolking exponentieel stijgt en de natuur steeds
meer wordt aangetast door menselijke bewoning. Met de globalisering en de toename van
het handelsverkeer kan wat er in een uithoek
van de wereld gebeurt al gauw een bedreiging
vormen voor de hele mensheid.

One Health, een cruciaal concept
in de strijd tegen toekomstige
pandemieën
Om het hoofd te kunnen bieden aan het coronavirus en aan de ernstige risico’s van nieuwe
pandemieën, lijkt de sleutel meer dan ooit te
schuilen in samenwerking en multidisciplinariteit. En dat is precies wat One Health voorstelt.
Het concept pleit namelijk voor een holistische
en systemische aanpak van de gezondheid van
zowel de mens als de dieren en het milieu door
experts en wetenschappers uit alle sectoren te
laten samenwerken: artsen, dierenartsen maar
ook landbouwkundigen, milieudeskundigen,
epidemiologen, antropologen, zoölogen en
insectologen.
“Voor Dierenartsen Zonder Grenzen is het al
vanaf het begin een evidentie om de gezondheid
van mens, dier en milieu als een geheel te bekijken”, verduidelijkt Eddy Timmermans, tevens
een van de oprichters van onze ngo. “Alles wat
goed is voor een van deze pijlers, moet ook goed
zijn voor de andere, en omgekeerd. We hebben
altijd de nauwe band tussen deze drie soorten
gezondheid erkend en een holistische aanpak
gehanteerd door ons te omringen met partners
die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied.”

Gezonde dieren voor gezonde
mensen in een gezonde omgeving
Ook al betalen we er vandaag een hoge
prijs voor, de dreiging van de zoönoses weegt
vooral zwaar op de arme en gemarginaliseerde
gemeenschappen in het Zuiden. Zo’n 70% van
de mensen in extreme armoede woont in de
buurt van dieren of van markten waar ziektes
zich snel kunnen verspreiden.

1.252 lokale dierenverzorgers ondersteund in
West-Afrika en in de regio van de Grote Meren.
Zij staan het dichtst bij de kuddes en houden
een oogje in het zeil om de ziektes op te sporen
en het vee gezond te houden. De gegevens die
zij verzamelen, worden vervolgens gerapporteerd aan experts, die ze verifiëren. Zo kunnen
we eventuele haarden van epidemieën indammen en al te grote verliezen voor de veehouders vermijden.

“Dat geldt ook voor de veehouders met wie
we samenwerken in Afrika. Zij hebben vaak geen
toegang tot drinkwater en gezondheidsdiensten,
zowel voor zichzelf als voor hun dieren, en zijn
dus heel kwetsbaar voor zoönotische ziektes.
Vooral aangezien sommigen door een gebrek
aan inkomen vaak aan wildstroperij beginnen
te doen, want met bushmeat kun je grof geld
verdienen op de markten in grote steden”,
aldus Eddy Timmermans.

Maar onze actie beperkt zich niet tot de
dieren. Onze prioritaire doelgroep blijft de
veehouders, en om hen zo goed mogelijk te
ondersteunen, omringen we ons met uitgelezen
partners, zoals Eddy Timmersmans benadrukt:
“In Niger bijvoorbeeld hebben we twee jaar lang
samengewerkt met Dokters van de Wereld in de
gemeenten Sakoira en Ingall. Onze vaccinatiekaravanen hebben meer dan 90.000 mensen en
hun dieren gezondheidszorg verstrekt.”

In die context vormt familiale veeteelt een
toegankelijke en stabiele bron van inkomsten.
Bovendien is het niet schadelijk voor het milieu,
aangezien er weinig fossiele brandstoffen bij
worden verbruikt. En bijna alle geproduceerde
mest wordt gebruikt als bemestingsmiddel
voor de landbouwproductie en het onderhoud
van de weiden en graslanden. Dit type veeteelt
blijkt dus een echte hefboom voor duurzame
ontwikkeling te zijn in de Afrikaanse regio’s waar
we actief zijn, en precies daarom moedigen we
het aan.

Om de overdracht van ziektes door melkconsumptie te voorkomen, maken we ook de
veehouders en de werknemers van zuivelbedrijven bewust van het belang van hygiëne tijdens
het melken en het verwerken van de melk. In
2020 is 98% van de verwerkte melk in de vijf
zuivelbedrijven die we ondersteunen in Mali
geslaagd voor de kwaliteitscontrole. Zo kon
elke dag ongeveer 700 liter verse melk worden
verkocht op de markten in de regio Koulikoro.

Onze strijd tegen zoönoses
Om het ontstaan en de verspreiding van
ziektes bij veehouderijen tegen te gaan, zetten
we in de eerste plaats in op toezicht en vaccinatie. In 2020 hebben we 99 veehouders en

U I T DAG I N G E N
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Zoönoses zijn maar één van
de uitdagingen waarvoor
de One Health-benadering
moet worden toegepast in de
landen waar we actief zijn.
We hebben nog zes andere
problemen vastgesteld, die
evenveel baat zouden hebben
bij een multidisciplinaire
en multisectoriële
aanpak: veiligheid van de
voedingsmiddelen voor
de gezondheid, weerstand
tegen antibiotica, voedselen voedingszekerheid,
water, sanering en hygiëne,
economisch welzijn en de
verstoring van de ecosystemen.
Een detailanalyse van deze
problematieken is terug te
vinden in de Policy Brief van
VSF International op:
vsf-international.org.

Tot slot hebben we bijzondere aandacht
voor het leefmilieu waarin de veehouders leven
met hun kuddes. In de natuur schuilen potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers voor de mens.
We hebben er dus alle belang bij om de natuur
te beschermen als we epidemieën maximaal
willen voorkomen. In Rwanda bijvoorbeeld
helpen we de ontbossing van de heuvels af te
remmen door het gebruik van biogas (meer info
op pagina 26) of de bijenteelt te stimuleren.

DZG BELGIË
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Verenigde Naties, 21 april 2021.

2

Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties, 1
3 oktober 2020.
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Geslaagde
digitale
omschakeling

België

De COVID-19-pandemie heeft uiteraard
een impact gehad op de uitvoering van onze
activiteiten. Om onze acties rond ontwikkelingseducatie en belangenbehartiging voort te
zetten, moest ons team de nodige creativiteit
aan de dag leggen. We hebben ons heel snel
aangepast door in te zetten op digitalisering.
In mei hebben we de twee finales van onze studentenwedstrijden online georganiseerd. Na dit
eerste succes hebben we ook een aantal webinars georganiseerd rond verschillende thema’s
die verband hielden met het stimuleren van de
kleinveeteelt volgens de One Health-benadering. Zo konden we al onze doelgroepen voor
belangenbehartiging tegelijk bereiken: journalisten, professionals uit de sectoren van de
veeteelt en dierengezondheid, internationale
beleidsmakers, maar ook de organisaties uit de
burgermaatschappij waarmee we samenwerken
in Afrika en Europa. Verder hebben we vele online lezingen en virtuele filmdebatten georganiseerd of bijgewoond.

2020 heeft nog maar eens bevestigd hoe
relevant onze acties rond sensibilisering en
belangenbehartiging zijn in België. Het hele jaar
lang hebben we de Belgische bevolking bewust
gemaakt van de wereldwijde gezondheids- en
milieuproblemen. We hebben verschillende
educatieve evenementen georganiseerd voor
studenten diergeneeskunde en landbouwkunde, professionals uit de betrokken sectoren en
het grote publiek. Telkens was het ons doel om
mensen bewust te maken van de impact van
hun individuele keuzes op de rest van de wereld
en om de One Health-benadering als efficiënte
oplossing voor de uitdagingen in onze samenleving te stimuleren.
Deze activiteiten hingen nauw samen met
ons lobbywerk in Brussel om voor de familiale
veehouders in Afrika, vooral de rondtrekkende veehouders, een gunstig juridisch kader te
verkrijgen en ervoor te zorgen dat zij worden
erkend als cruciale actoren in de aanpak van
wereldwijde problemen.

© Tim Dirven / VSF

Dankzij de digitale platformen en technologie konden we een breder en meer gediversifieerd publiek bereiken. En uiteraard hebben we
onze partners en lokale actoren op het terrein
rechtstreeks betrokken bij dit alles. We zijn trots
op onze geslaagde digitale omschakeling en zijn
vastbesloten om op die weg verder te gaan in
het post-coronatijdperk.
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Terugblik op enkele
sleutelmomenten
van 2020
Hoorzitting in het
Europees Parlement
Begin december werden we uitgenodigd
om de Commissie Ontwikkelingssamenwerking
van het Europees Parlement bij te wonen. Als
Europese spil van de Coalition of European
Lobbies for Eastern African Pastoralism (CELEP)
hebben we ons licht geworpen op de gevolgen
van de coronapandemie voor de veehouders in
Oost-Afrika. Wekenlang hebben zij zich moeten
houden aan de beperkingen op de verplaatsingen die hun regering had opgelegd om de
verdere verspreiding van het virus tegen te
gaan. Een beslissing met zware gevolgen voor
hun levensonderhoud en voedselzekerheid,
waarvoor ze bijna constant mobiel moeten zijn.
Tijdens ons betoog hebben we erop aangedrongen dat de Europese Unie in haar responsplan in het kader van de coronapandemie meer
rekening zou houden met hun moeilijke situatie.
We hebben ook voorgesteld om van deze crisis
gebruik te maken om de ontwikkelingshulp te
herzien in het voordeel van de kleine producenten, waartoe deze veehouders behoren. Tot slot
hebben we benadrukt hoe belangrijk het is om
de One Health-benadering toe te passen op de
gezondheidssystemen in Afrika als we toekomstige pandemieën willen vermijden.

Webinar over de escalatie
van de melkcrisis in West-Afrika
door COVID-19
Naar aanleiding van Wereldmelkdag hebben
we de aandacht gevestigd op de gevolgen van
de gezondheidscrisis voor de lokale melkproductie in West-Afrika. Aan ons webinar hebben
89 mensen deelgenomen, onder wie leden
van de burgermaatschappij, van het Europees Parlement maar ook van de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
Met onze partners in het kader van de campagnes ‘Mijn melk is lokaal’ en ‘Exporteer onze
problemen niet’ hadden we vijf Europese en
Afrikaanse sprekers gevraagd om een beeld
te schetsen van de problematiek: verstoorde bevoorradingsketen in Afrika, ontregelde
markten, ineenstorting van de prijzen en
toegenomen opslag van melkoverschotten
in Europa. Gezien deze vaststelling en het
potentieel van de melkproductie in West-Afrika
moeten er veranderingen komen. We pleiten
in het bijzonder voor de ontwikkeling van een
fiscaal en handelsbeleid dat samenhangt met
de ontwikkelingsdoelstellingen van Afrika en de
Europese Unie.

Webinar over de crisis in de Sahel en
de rondtrekkende veehouderij
In november hebben we nagedacht over
de rol van de rondtrekkende veehouderij in de
veiligheidscrisis die momenteel woedt in de
Sahel. De afgelopen jaren kent de regio het ene
conflict na het andere, onder andere als gevolg
van extreme verschillen in de toegang tot
essentiële diensten en tot natuurlijke rijkdommen. De situatie wordt nog verergerd door de
COVID-19-pandemie en de klimaatverandering.
Samen met experts en vertegenwoordigers van
de burgermaatschappij in de Sahel bespraken
we de specifieke kenmerken van de rondtrekkende veehouderij (pastoralisme), de cruciale

rol van de pastorale gemeenschappen in de
verzachting van de crisis en de plaats die aan dit
belangrijke onderwerp moet worden toegekend
in het Belgische beleid.

Vijfde editie van de JAGROS-dag
In februari hebben we een nieuwe traditie
ingeluid door een dag te organiseren rond sensibilisering over voedselsoevereiniteit. Met onze
partners Eclosio en SOS Faim hebben we
570 Waalse studenten landbouwkunde en
bio-ingenieur samengebracht om na te denken
over de uitdagingen en alternatieven op het
gebied van landbouw en veeteelt.
Om de jonge landbouwkundigen te informeren, hadden we sprekers met uiteenlopende
achtergronden uitgenodigd: spelers uit de
landbouwsector, ngo’s en experts. Samen zijn
ze het gesprek aangegaan over de verschillende bestaande landbouwmodellen en het
belang van samenhang tussen het handels- en
landbouwbeleid. Om ons publiek maximaal
te betrekken, hebben we volop ingezet op
interactiviteit en uitwisseling met een escape
game, rollen- en bordspelen, opleidingen en
ontmoetingen. Voor een vleugje optimisme
hebben we ook enkele inspirerende initiatieven
rond voeding aangekaart. Hiermee hopen we de
zaadjes voor verandering te hebben geplant bij
de landbouwkundigen van morgen.

Acht studenten op weg
naar Oeganda en Rwanda
Tijdens het academiejaar hebben we een
wedstrijd georganiseerd om acht Franstalige
en Nederlandstalige jongeren de kans te geven
om onze projecten in Oeganda en Rwanda te
ontdekken. Negentien studenten maakten
voor de wedstrijd een affiche en filmpje over
een voedselproblematiek naar keuze en de

oplossingen ervoor. Tijdens de digitale finale
hebben ze toegelicht welke rol ontwikkelingssamenwerking kan spelen om zulke problemen
op te lossen. Steven Vromman, ook bekend als
‘Low Impact Man’, was presentator van dienst
vanuit zijn woonkamer.
Na wekenlang van wedijveren wisten uiteindelijk Aram, Casper, Heike, Jennifer, Julie, Maïté,
Marie en Victoria een ticket voor Oeganda en
Rwanda te bemachtigen. In 2021 vertrekken ze
samen met ons voor een educatief verblijf van
twee weken.

© Hervé Bossy / VSF

ZIN OM ONZE WEBINARS
(NOGMAALS) TE BEKIJKEN?

De opnames van de twee
webinars zijn terug te vinden
op onze website en op ons
YouTube-kanaal ‘DZG-VSF
Belgium’.

Meer dan twintig jaar na onze start in de centrale
Sahel kunnen we met trots melden dat we ons
actieterrein gaan uitbreiden met niet één, maar twee
nieuwe landen. Benin en Mauritanië, beide met een
enorm potentieel voor de verdere ontwikkeling van
de veeteelt, waren de logische volgende stap in onze
expansie in de regio. Zo stond het jaar 2020 toch ook
in het teken van vernieuwing en optimisme.

© Tim Dirven / VSF

WestAfrika

GETUIGENIS

Toegenomen onveiligheid
Sinds enkele jaren is West-Afrika allesbehalve een oase van vrede en
rust, en dat eist dagelijks zijn tol van onze teams. De onveiligheid die een
groot deel van onze interventiegebieden treft, vormt een rechtstreekse
bedreiging voor het levensonderhoud van de veehouders. Van de 150 miljoen mensen in de Sahel leeft 40% onder de armoedegrens. De bevolking,
meestal werkzaam in de informele economie, is bijzonder kwetsbaar voor
klimaatschokken en regionale conflicten.
De onveiligheid is het grootst in de regio Liptako-Gourma, waar Mali,
Niger en Burkina Faso aan elkaar grenzen. Deze regio, waar wij sinds onze
oprichting actief zijn, is bijzonder onstabiel en het aantal incidenten blijft
er alsmaar toenemen. De militaire acties om de regio te stabiliseren, lijken
voorlopig geen vruchten af te werpen. In 2020 kwamen daar de coronapandemie én een staatsgreep in Mali bovenop, met als gevolg een verdere verzwakking van de Sahel, waarvan de volledige impact nog niet bekend is.

Ô

Zoals vele Malinezen is Ag Aklin Mohammed door de
toenemende onveiligheid weggevlucht uit zijn land
en met zijn gezin naar Burkina Faso getrokken. Bij
aankomst hadden ze bijna niets meer. We hebben hen
geiten, eten en een opleiding in veeteelt gegeven. Zo
leerde Ag zijn dieren goed te voederen en verschillende
ziektes te voorkomen en te verzorgen. Dankzij de
veeteelt kan hij nu weer voorzien in de behoeften van
zijn gezin en zijn kinderen naar school laten gaan.

Zware gevolgen voor de veehouders

Ag Aklin Mohammed

32 jaar, afkomstig van Timboektoe

De voorbije twee decennia hebben we de situatie jaar na jaar zien verslechteren, vooral voor de veehoudersgemeenschappen waarmee we samenwerken. De rondtrekkende veehouderij, de levenswijze van tientallen
miljoenen mensen in de Sahel, wordt meer dan ooit bedreigd. Deze vorm
van veeteelt wordt gekenmerkt door een bijna constante mobiliteit van herders en kuddes, afhankelijk van wat de weilanden te bieden hebben. Maar de
natuurlijke hulpbronnen die zij nodig hebben om te overleven, komen steeds
meer onder druk te staan, deels door de klimaatverandering maar ook door
de onveiligheid. Hun mobiliteit wordt ingeperkt, wat leidt tot een hoge concentratie van mensen en kuddes in bepaalde gebieden, en dat werkt dan
weer conflicten in de hand.

© Martin Demay / VSF

En dan is er nog het feit dat politieke onzekerheid vaak leidt tot een andere, meer verraderlijke onzekerheid. De duizenden mensen die elke dag op
de vlucht zijn voor geweld raken niet alleen hun thuis maar ook hun hulpbronnen kwijt, en vervallen zo al snel in voedselonzekerheid. Alleen al in de
centrale Sahel, waar 1,6 miljoen mensen in hun eigen land ontheemd zijn en
bijna 300.000 mensen een landsgrens zijn overgestoken om hun heil elders
te zoeken, leven er 7,4 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid. In deze
moeilijke context, waarmee wij door de jaren heen hebben leren omgaan, is
het meer dan ooit ons doel om deze mensen bestaanszekerheid te bieden
via de veeteelt. Wij stellen ook alles in het werk om gunstige voorwaarden te
scheppen voor de mobiliteit van de kuddes in de Sahel.

Ô
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Burkina
Faso

Al bijna tien jaar veroorzaakt de aanhoudende
instabiliteit een massale toevloed van Malinese
vluchtelingen, en recenter ook van intern ontheemden, die alle dertien regio’s van Burkina
Faso treft. Op de vlucht voor het geweld in hun
geboortestreek moesten de meesten alles
achterlaten. Al verkeren ze momenteel in relatieve veiligheid, toch is hun situatie nog altijd
uiterst precair. Of ze nu verblijven in geïmproviseerde kampen of te midden van de plaatselijke bevolking, hoe dan ook hebben ze alles
verloren. Zonder hulp van buitenaf is het vrijwel
onmogelijk voor hen om terug te keren naar een
normaal leven.
Om hen te helpen een waardig leven te leiden
en geleidelijk aan hun bestaansmiddelen weer
op te bouwen, nemen wij sinds 2013 deel aan de
humanitaire inspanningen in Burkina Faso. In de
loop van 2020 zijn meer dan 25.000 vluchtelingen en ongeveer 900.000 intern ontheemden
gered dankzij de samenwerking van lokale en
internationale actoren.

Ô

“Het coronavirus en het gebrek aan veiligheid hebben
ons in 2020 zwaar op de proef gesteld in Burkina
Faso. We bevinden ons op een keerpunt tussen onze
traditionele ontwikkelingsactiviteiten en noodhulp.
© Martin Demay / VSF

De landen in de Sahel hebben altijd al te kampen gehad met perioden van droogte. In dit
moeilijke klimaat hebben de landbouwers een
hoge veerkracht ontwikkeld, maar die heeft ook
haar grenzen. Vandaag komt de bedreiging van
twee kanten: enerzijds is er de klimaatverandering, die de omgeving alsmaar onherbergzamer
maakt, en anderzijds is er de onveiligheid, die
hele kuddes lamlegt en de toegang van rondtrekkende veehouders tot diergeneeskundige
zorg bemoeilijkt.

GETUIGENIS

Ó

Hamado Ouedraogo

Landverantwoordelijke in Burkina Faso,
werkzaam vanuit Ouagadougou

2 400
OPGELEIDE MENSEN
IN DE VEETEELT
OF TUINBOUW

2 050
JONGE ONDERNEMERS
ONDERSTEUND

In het hele land neemt de onveiligheid toe. Hoewel onze
medewerkers afkomstig zijn van Burkina Faso zelf en
wij als ngo neutraal zijn, mogen onze teams bepaalde
dorpen niet langer binnen. In moeilijke gebieden is de
veeteelt de enige sector waar men zonder al te veel
problemen aan het werk kan blijven. Onze activiteiten
worden er goed aanvaard door de bevolking. Meer dan
de groenteteelt, want door de komst van vluchtelingen
en ontheemden zijn gronden schaarser geworden.
Om aan veeteelt te doen, heb je geen grond nodig en
kun je je toch verplaatsen.
Momenteel gaat het grootste deel van de middelen naar
humanitaire acties. Maar zonder ontwikkelingsacties
kunnen we de regio niet duurzaam ontwikkelen.
Daarom proberen we de twee te combineren. Om onze
activiteiten bij de meest kwetsbaren voort te zetten,
konden we rekenen op onze lokale partners. Dankzij
hen wisten we er weer bovenop te komen. Het bewijst
nog maar eens hoe belangrijk hun lokale verankering en
onze samenwerking is.”

WAT W I J D O E N

Ô

In Burkina Faso zijn we al
aanwezig sinds 2005. In negen
van de dertien regio’s van het
land werken onze teams samen
met twee lokale partners, A2N
en DAKUPA. Net als elders in de
Sahel is onze werking in Burkina
Faso gebaseerd op drie pijlers:
(1) de mobiliteit van het vee
bevorderen; (2) de veehouderij
en de economie dynamischer
maken door waardeketens
voor zuivel, pluimvee en vlees
te ontwikkelen; en (3) de
technieken van kleinschalige
producenten verbeteren en hun
bestaansmiddelen diversifiëren
om hun weerbaarheid te
verhogen. Daarnaast werken
we ook met ontheemde
bevolkingsgroepen en
vluchtelingen, zodat zij op een
waardige manier en vrij van
geweld een nieuw leven kunnen
opbouwen (zie hiernaast).

Ons actieplan, dat zichzelf al meermaals
heeft bewezen, is doeltreffend in zijn eenvoud.
Wij helpen vluchtelingen op weg naar zelfstandigheid en zelfvoorziening en bevorderen ook
hun opname in de programma’s van andere
organisaties voor ontwikkelingshulp. We versterken hun bestaansmiddelen en helpen hen om
innovatieve micro-ondernemingen op te richten.
Daarbij zorgen we steeds voor nauwgezette opvolging en technisch advies om hun rentabiliteit
te verhogen. Gezien onze expertise richten we
ons natuurlijk hoofdzakelijk op de veehouderij.
Om de integratie van vluchtelingen in de
plaatselijke bevolking te bevorderen, is sociale
cohesie van cruciaal belang. De agro-veehouderij
leent zich gelukkig goed tot vermenging tussen
gemeenschappen. Deze nabijheid draagt bij
tot de versteviging van de positie van de meest
kwetsbare vluchtelingengezinnen op lange termijn. Daarom zijn al onze acties ook gericht op de
bevolkingsgroepen die de vluchtelingen opvangen. Gemiddeld 70% van onze begunstigden zijn
vluchtelingen of ontheemden en 30% zijn lokale
mensen. In totaal hebben we in 2020 bijna
4.300 gezinnen bereikt met onze activiteiten.

Wederopbouw door veeteelt
Onze doelgroep bestaat vooral uit veehouders, en voor hen is vee dus de voornaamste
bron van inkomsten. Bij het opbouwen van een
nieuwe veestapel is het absoluut noodzakelijk
om de dieren goed te voeden en gezond te
houden. In 2020 hebben we 2.400 mensen
opgeleid in de vee- of groenteteelt en hebben
we de landbouwactiviteiten van 320 gezinnen
ondersteund. Een goede oogst is immers niet
alleen goed voor de mensen, maar ook voor
hun dieren. Zo’n 900 gezinnen hebben elk ook
een tiental geiten – en de nodige opleiding –
gekregen.

Wij moedigen vluchtelingen niet alleen aan
om in hun eigen levensonderhoud te voorzien,
maar ook ondernemend te zijn: bijvoorbeeld
door vee te fokken of te verhandelen, afgeleide
producten te verwerken, of een ambacht uit te
oefenen. Zo kunnen ze extra inkomsten genereren en deelnemen aan de lokale economie.
304 vluchtelingen, voor twee derde vrouwen,
kregen elk bijna 800 euro om hun eigen bedrijf
te beginnen. Drie micro-ondernemingen, opgericht in 2019, hebben zelfs contracten ondertekend met onze ngo om de levering van de
geiten die wij uitdelen aan de meest kwetsbaren
in goede banen te leiden.

Daarnaast hebben onze teams 2050 jonge
ondernemers begeleid bij het opstellen van een
businessplan. In groepjes van vijf à tien bedachten ze 240 ambitieuze projecten. Sommigen
zouden graag een eigen kleine melkverwerkings- of zeepfabriek oprichten, terwijl anderen
ervan dromen een restaurant te openen.
De projecten wachten nu op evaluatie.
De 100 beste zullen gefinancierd worden.
Dankzij onze opleidingen hebben 600 ontheemde vrouwen het voorbije jaar ook een
activiteit ontwikkeld die inkomsten genereert.
Deze essentiële acties moeten in 2021 worden voortgezet om andere jongeren die op de
vlucht zijn een betere toekomst te geven.

Dromen vervullen
van jongeren op drift
De situatie van jongeren, vooral vrouwen,
is bijzonder zorgwekkend. Tal van hen konden
vele maanden of zelfs jaren niet naar school
gaan. Nu zijn ze te oud om terug te keren naar
school, onopgeleid en onervaren, en dus zowel
economisch, sociaal als psychologisch erg
kwetsbaar. Dat is de ideale voedingsbodem voor
de gewapende groeperingen in de regio. Jonge
vrouwen hebben vaak geen eigen bestaansmiddelen en zijn daardoor kwetsbaarder voor
gendergerelateerd geweld.
Wij zorgen voor professionalisering, zodat
deze jongeren vaardigheden kunnen verwerven die nuttig zijn op de lokale arbeidsmarkt.
Zo bieden we opleidingen aan tot loodgieter of
metselaar, inclusief een stage van vier maanden. Van de 149 jonge vluchtelingen die in 2020
werden opgeleid, hebben er al 10 hun eigen bedrijf gestart, en nog eens 24 hebben de nodige
financiering verkregen om dat ook te doen.

© Martin Demay / VSF

Nieuwe kansen
geven aan
vluchtelingen…
én aan de
plaatselijke
bevolking
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Melk creëert
toegevoegde waarde
voor de plattelandseconomie

Mali

Het land kent ook een vrijwel constante
bevolkingsgroei. Mali telt nu bijna 20 miljoen
inwoners, die lang niet allemaal gevoed kunnen
worden met de huidige binnenlandse landbouwproductie, die te lijden heeft onder de
klimaatverandering. Vier op de tien Malinezen
leven in extreme armoede. De situatie is vooral
zorgwekkend in het dichtbevolkte rurale
zuiden.

Onze uitdaging bestaat er niet alleen in om
de kwetsbaarste gemeenschappen te ondersteunen, maar ook en vooral om de nodige
voorwaarden te scheppen voor hun economische ontwikkeling. In een veeteeltgebied als
Koulikoro is het dan ook logisch om in te zetten
op de ontwikkeling van de melksector.

© Michele Cattani / VSF

Sinds 2012 leeft de Malinese bevolking in een
zeer onzekere sociaal-politieke context.
De opeenvolgende politieke crisissen gaan
gepaard met gewapende conflicten en aanhoudende onveiligheid, vooral in de centrale en
noordelijke regio’s.

WAT W I J D O E N

Ô

Ons verhaal in Mali begon in
1997, in het zuiden van het
land. Meer dan twintig jaar
later zetten we ons nog steeds
in voor de veehouders in de
regio’s Koulikoro, Kayes en
Mopti. We werken er samen
met een team van onze
lokale partner Initiatives
Conseils Développement.
Ons gemeenschappelijk
doel is de voedselzekerheid
van de veehouders en hun
gezinnen te verbeteren. We
helpen de meest kwetsbaren,
vooral vrouwen, om zich te
organiseren en aanvullende
activiteiten op de veeteelt
te beoefenen, zodat ze
zeker zijn van een inkomen.
Daarnaast ijveren we ervoor
om de toegang van veehouders
tot diergeneeskundige

diensten, veemarkten
en veevoederbanken te
verbeteren. In 2020 hebben we
2.200 gezinnen gesteund die
nu een inkomen verdienen met
veeteeltactiviteiten. Om hun
dieren te verzorgen, hebben we
vijftien dierenartsen geholpen
om zich op het platteland
te vestigen. We hebben ook
een veemarkt gebouwd en
vier voederbanken opgericht
om hun dieren te voederen.
Al deze activiteiten dragen
ertoe bij dat de veeteelt
een winstgevende activiteit
wordt voor de plaatselijke
gemeenschappen. Dat is ook de
reden waarom we inzetten op
de verdere ontwikkeling van de
melkproductie. Zo hebben we in
2020 zes mini-zuivelbedrijven
ondersteund (zie hiernaast).

Sinds we in Mali van start gingen, hebben
we al vijf mini-zuivelbedrijven opgericht in het
zuidwesten van het land. Onze interventies
bestrijken daarbij de hele keten, van de ophaling
tot de bewaring, verwerking en distributie van
melk en daarvan afgeleide producten. Via deze
mini-zuivelbedrijven zetten we resoluut in op
producten met een hoge toegevoegde waarde.
Op basis van onze ervaringen uit het verleden
hebben we besloten dit werk voort te zetten
op vier locaties binnen de regio Koulikoro, in de
buurt van de hoofdstad Bamako. Tegen eind
2021 hopen we daar ongeveer 800 melkproducenten te ondersteunen.
Daarvoor was het nodig om eerst de
belangrijkste melkregio’s af te bakenen en de
bestaande ophaal- en verwerkingseenheden
in kaart te brengen. Op basis van die gegevens
hebben we acht prioritaire gebieden bepaald
met een hoog potentieel voor melkproductie,
waar de lokale behoeften ernstig zijn.
Deze plekken hebben met elkaar gemeen dat
het terrein geschikt is voor de ophaling van
melk, die vervolgens naar de mini-zuivelbedrijven wordt gebracht om er verwerkt te worden.
Boter, yoghurt of wrongel hebben immers een
hoge toegevoegde waarde en brengen dus
meer geld op dan melk.
DZG BELGIË
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“Vroeger maakten heel wat veehouders verlies.
Ze produceerden veel melk, maar ze vonden geen
klanten om de melk aan te verkopen. Om dat probleem
op te lossen, doet men een beroep op ons om de melk
te verwerken tot verschillende producten. We maken
er onder andere kaas, yoghurt, room en boter van.
Later zouden we graag diversiﬁëren en andere soorten
kaas aanbieden.”

Ò

De melk van de producent tot
bij de consument brengen

Uiteraard steunen we niet alleen deze
laatste schakel in de keten, want we werken
ook samen met melkveehouders, al dan niet
verenigd in coöperaties. Ons team heeft
127 producenten uitgelicht om hen extra op
te leiden en toegang te geven tot de diensten
van de vijf dierenartsen die zich onlangs met
onze hulp in de regio hebben gevestigd. In 2020
brachten deze producenten hun melk regelmatig naar een van de vijf mini-zuivelbedrijven,
die in totaal iets meer dan 700 liter melk per
dag hebben verwerkt. Het overgrote deel van
de geleverde melk voldeed aan de hygiënenormen; slechts 2% van de ingezamelde melk
werd afgekeurd in 2020. Gemiddeld verdiende
elke melkveehouder 68 euro per maand aan de
verkoop van melk. Hun jaarinkomen is met 18%
gestegen ten opzichte van 2019.
Wij werken momenteel samen met zes
coöperaties van producenten, ophalers en verwerkers in de regio Koulikoro. We hopen samen
een federatie op te richten om de verschillende
actoren bijeen te brengen en te structureren.

Ibrahim Diakité

beheerder van de melkcoöperatie
Toubacoura

127

Ô

PRODUCENTEN OPGELEID

5

MINI-ZUIVELBEDRIJVEN

700
LITER MELK PER DAG
VERWERKT

© Michele Cattani / VSF

In 2020 hebben we drie mini-zuivelbedrijven begeleid en er twee nieuwe opgericht.
Elk bedrijf werd uitgerust met melkbussen,
pasteuriseermachines, koelkasten of diepvriezers. Het personeel (18 medewerkers) bestaat
voor bijna twee derde uit vrouwen. Zij zorgen
vooral voor de verwerking van de melk, want ze
hebben geleerd hoe je boter, yoghurt, wrongel
en kaas maakt. Om de kwaliteit van hun producten te garanderen, hebben ze ook voorlichting gekregen rond hygiëne. Hun werk in de
mini-zuivelbedrijven helpt bij hun emancipatie
binnen hun gezin en hun gemeenschap.

Niger
Met meer dan 42 miljoen stuks vee op 21
miljoen inwoners heeft Niger duidelijk een omvangrijke veestapel. Acht op de tien Nigerezen
zijn actief in de sector van de veeteelt, die een
belangrijke spil vormt van de economie van het
land. Voor bijna één op de vijf mensen is veeteelt zelfs de belangrijkste bron van inkomsten.
Dieren zijn dus absoluut noodzakelijk voor de
sociaaleconomische stabiliteit en de voedselzekerheid van miljoenen mensen.
In plattelandsgebieden is de diergeneeskundige
zorg echter vaak ontoereikend. Herhaaldelijke
droogte veroorzaakt een chronisch tekort aan
granen en weilanden, met voedsel- en voedercrisissen tot gevolg. Rondtrekkende veehouders
moeten zich al voortdurend aanpassen aan
klimaatschokken, en zijn dan ook nog eens de
dupe van politieke en zelfs gewapende conflicten die hun veiligheid en de mobiliteit van hun
veestapel in het gedrang brengen.

81

informanten

© Tim Dirven / VSF

550 000

Nigerese veehouders
het afgelopen jaar
toegang gekregen
tot informatie

Rondtrekkende
veehouders beter
informeren
In het licht hiervan is informatie een
waardevol instrument voor veehouders in het
algemeen, en rondtrekkende veehouders in
het bijzonder, om beslissingen te nemen. Om
aan hun behoeften te voldoen, hebben we in
2016 een nieuw informatiesysteem ontwikkeld
voor veehouders in de regio’s Dosso, Tahoua en
Tillabéry.

WAT W I J D O E N
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Dit jaar zijn we twintig jaar
actief in het zuidwesten van
Niger. Al twee decennia lang
ontwikkelen we samen met
onze lokale partners Karkara en
CEASO-PRN een brede waaier
aan activiteiten die betrekking
hebben op de veeteelt.
Naast dierengezondheid en
voedselveiligheid strekt onze
expertise zich nu ook uit tot de
ontwikkeling van waardeketens
voor vee, het beheer van
natuurlijke hulpbronnen
en het risico op rampen, en
conflictpreventie. Daarnaast
zijn vrouwenemancipatie en
politieke belangenbehartiging
uiterst belangrijke hefbomen
voor verandering in de
veehoudersgemeenschappen
in Niger.

Voorheen vertelden de rondtrekkende veehouders ons dat ze moeite hadden om goede
informatie te vinden over de situatie op het
terrein. Om te weten welke richting ze uit moesten met hun kuddes, gebruikten ze verkenners.
Die trokken eropuit om de kwaliteit en de
veiligheid van de weilanden na te gaan, zodat ze
de veehouders konden adviseren over de beste
graasroute. Op marktdagen werd er ook veel
informatie uitgewisseld tussen de veehouders.
Die informatie was echter vaak onvolledig
en bleek soms achterhaald te zijn. Het was dan
ook niet ongewoon dat herders rechtsomkeert
moesten maken, waardoor ze kostbare tijd verloren. De uitdaging bestond erin de verzameling, verwerking en verspreiding van gegevens
te versnellen.

Informatie gebundeld op een
spraakserver
Om de tekortkomingen van de traditionele
praktijken te ondervangen, hebben we een
modern systeem ontworpen dat gebaseerd is
op een netwerk van informanten. Daarbij is een
speciale rol weggelegd voor overheidsambtenaren, dierenartsen en sommige veehouders
op geografische sleutelposities die het gewend
zijn om gegevens te verzamelen.

Zij zijn uitgerust met smartphones en
zonneladers, zodat ze vlot kunnen werken en
de gegevens onmiddellijk kunnen doorsturen.
Om de tien dagen kunnen ze dankzij een goede
netwerkdekking de verzamelde informatie
doorsturen naar een server waar onze teams en
die van het ministerie voor de veeteelt toegang
toe hebben. Zodra de gegevens gevalideerd
zijn, maken wij er een samenvatting van die
bestemd is voor de veehouders.

Op dit ogenblik telt ons netwerk in Niger al
81 informanten, verspreid over 120 pastorale
gebieden. In 2020 zijn 47 informanten opgeleid
en uitgerust, waaronder de eerste twee vrouwen in het netwerk. Dankzij hun inspanningen
hebben bijna 550.000 Nigerese veehouders het
afgelopen jaar toegang gekregen tot informatie
uit de eerste hand. Maar ons systeem strekt
zich ook uit tot andere landen in de Sahel,
waaronder Mali en Burkina Faso.

Aangezien de meesten onder hen niet kunnen lezen, wordt de informatie eerst vertaald in
drie plaatselijke talen (Fufulde, Zerma en Haussa) en vervolgens gecommuniceerd via twee
kanalen: enerzijds via vijf radiozenders die door
veehouders worden gebruikt, anderzijds via een
interactieve spraakserver waarop de veehouders op elk moment kunnen inbellen.

De behoefte aan informatie lijkt het grootst
te zijn in het droge seizoen (van januari tot juni).
In deze periode, die steeds onzekerder wordt
voor de veehouders, hebben we 70% van de
oproepen naar de spraakserver in Niger ontvangen. In een op de drie oproepen wordt gepeild
naar de locatie van weilanden, en ongeveer een
kwart van de veehouders is ook geïnteresseerd
in de concentratie van kuddes in de buurt van
weilanden en drinkplaatsen.

Systeem omarmd door de
veehouders
Je zou het misschien niet verwachten, maar
ruim twee op de drie herders in de Sahel hebben een mobiele telefoon. Ze kunnen gewoon
bellen naar de server en het cijfer intoetsen dat
overeenkomt met de gewenste informatie.
De veehouders kunnen ook vernemen of er
gebieden zijn waar ziekten uitgebroken zijn of
waar het onveilig is, en wat de huidige marktwaarde van het vee is (geschat op basis van het
verschil tussen de prijs van een bok en een zak
gierst). De veehouders kunnen ook vernemen
of er gebieden zijn waar ziekten uitgebroken
zijn of waar het onveilig is, en wat de huidige
marktwaarde van het vee is (geschat op basis
van het verschil tussen de prijs van een bok en
een zak gierst).

© Koen Mutton / VSF
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Nieuwe
perspectieven

Benin
WAT W I J D O E N

88 %

VAN DE
LANDBOUWBEVOLKING
LEEFT ER
VAN DE VEEHOUDERIJ

Benin, aan de Golf van Guinee, kent een verscheidenheid aan landschappen die geschikt
zijn voor verschillende soorten veeteelt. In
het noorden van het land, dat in de Sahel ligt,
overheerst de rondtrekkende veehouderij. In het
zuiden maakt het mildere klimaat een sedentaire levensstijl mogelijk. Hier zijn tal van familiebedrijven waar men landbouw combineert met
het houden van pluimvee, kleine herkauwers
of varkens. In het hele land is de veeteelt een
belangrijk bestaansmiddel, want zo’n 88% van
de Beninse landbouwbevolking leeft ervan.
De sector heeft echter moeite om zijn volledige
potentieel te benutten. Dat is onder meer te wijten aan het gebrek aan dierenartsen, de beperkte technische capaciteiten van de veehouders en
de ongunstige marktomstandigheden.

Mauritanië
70 %

VAN DE BEVOLKING
LEEFT ER
VAN DE VEEHOUDERIJ

Met 4,5 miljoen inwoners op een oppervlakte
van ruim 33 keer België is de Islamitische Republiek Mauritanië een buitenbeentje in de regio.
Het is het dunst bevolkte land van de Sahel,
aangezien het grootste deel van het uitgestrekte grondgebied uit woestijn bestaat: de Sahara.
Het land heeft echter ook uitgestrekte weilanden, waardoor het ideaal is voor veehouders.
Meer dan 70% van de bevolking leeft er van de
veehouderij.

Ô

In samenwerking met het Beninse ministerie voor de veeteelt hebben we de
beschikbare diergeneeskundige diensten aan de grenzen met Nigeria, Togo
en Burkina Faso uitvoerig in kaart gebracht. Ons doel is om verschillende
dierenartsenposten op te richten of te versterken op belangrijke plaatsen, zoals in
Igbodja, op enkele kilometers van Nigeria. Zo willen we grensoverschrijdend overleg
inzake dierengezondheid vergemakkelijken. Daarnaast gaan we de dierenartsen
en assistenten in deze grensposten opleiden om de natuurlijke hulpbronnen
in kaart te brengen en te georefereren. In de toekomst zullen we ook de lokale
diergeneeskundige dienstverlening verder uitbreiden, de kleinveeteelt bevorderen
en ketens voor de productie van vee ontwikkelen in het hele land.

WAT W I J D O E N
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Mauritanië is een land dat we al goed kennen, want van 2004 tot 2007 waren we
actief in het zuidwesten van het land. Sinds september 2020 zijn we terug met een
nieuw programma, dit keer in de regio (of ‘wilaya’) Assaba in het zuiden. Samen
met onze lokale partner Groupement National des Associations Pastorales zijn we
begonnen met de versterking van het concurrentievermogen van de agro-pastorale
activiteiten in dit plattelandsgebied.
Om te beginnen concentreren we ons op bodembeheer en -herstel, met inbegrip van
de aanleg van brandgangen, stenen barrières en halvemaangeulen om de weilanden
te beschermen en te regenereren. Deze acties zetten de bevolking aan het werk
en zullen uiteindelijk ten goede komen aan ongeveer 85.000 kwetsbare agroveehouders. De komende jaren willen we net als in Mali, Niger en Burkina Faso ook de
zuivelsector en de lokale dierengezondheidszorg verder ontwikkelen.
DZG BELGIË
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Grote
Meren

In de regio van de Grote Meren hebben we in 2020
onze activiteiten in Tanzania afgerond na vijf jaar
te hebben samengewerkt met Masai- en Datoga-gemeenschappen in het noorden van het land. In de
rest van de regio hebben onze teams hun werk voortgezet, dat voor duizenden gezinnen onmisbaar blijft.
Van het oosten van Congo tot de uiterste grenzen
van Karamoja ijveren we er elke dag voor om mensen
een betere toekomst te geven dankzij de veehouderij.
En als er één iets is dat onze lange ervaring ons heeft
geleerd, dan is het wel dat het van essentieel belang
is om vrouwen hierbij te betrekken.

Als meisje geboren worden, nog steeds een nadeel
Overal in de regio, van Burundi tot Congo, Oeganda en zelfs Rwanda,
stellen we vast dat de situatie van vrouwen nog altijd verre van rooskleurig is. Hoewel er al aanzienlijke vooruitgang is geboekt in Rwanda, behoren
de andere drie landen nog steeds tot de slechtste leerlingen van de klas
op het vlak van gendergelijkheid. Ook vandaag nog is het een zwaar nadeel
om als meisje geboren te worden in deze Afrikaanse landen, met name op
het gebied van zelfstandigheid en toegang tot de arbeidsmarkt. Zo heeft de
helft van de vrouwen in Rwanda en Oeganda, en in Burundi zelfs 90% van de
vrouwen, geen toegang tot financiële diensten. Vrouwen zijn er ook meestal werkzaam in de informele sector, wat hen nog kwetsbaarder maakt voor
crisissen.

© Amani Papy / VSF

Familiale veeteelt bevordert de emancipatie van vrouwen
Hoe kan familiale veeteelt een verschil maken voor hen? In de plattelandsgebieden van Afrika stelt het houden van kippen, geiten of konijnen
hen in staat een inkomen te verwerven om in de behoeften van het gezin te
voorzien. Deze dieren vertegenwoordigen hun eigen kapitaal, dat ze investeren in een economische activiteit waar zij alleen over beslissen. Door van de
huiselijke sfeer over te stappen naar de economische sfeer, verhogen ze hun
gevoel van eigenwaarde en bevrijden ze zich geleidelijk aan van de voogdij
van de mannen. Hun succes geeft hen meer zeggenschap in huishoudelijke
beslissingen en in hun gemeenschap.
Afgezien van de ongelijkheid vertegenwoordigen vrouwen ook een onaangeboord potentieel in de strijd tegen honger en armoede. Als zij evenveel toegang zouden hebben tot vee, uitrusting, krediet en alle andere landbouwhulpbronnen als mannen, zouden ze naar schatting 20 tot 30% meer
produceren. Daarmee zou het aantal mensen dat honger lijdt wereldwijd
met 12 tot 17% verminderen. Binnen hun gezin spelen ze ook een sleutelrol
in de voedselzekerheid. Als hun inkomen stijgt, zijn vrouwen eerder geneigd
dan mannen om dat geld te gebruiken om hun kinderen te verzorgen, te
kleden, op te voeden, en vooral te voeden.
Onze bevindingen in het werkveld bevestigen dat. Overal blijkt de veehouderij de emancipatie van vrouwen in de hand te werken. Of ze nu werken
in een zuivelbedrijf of als dierenarts, of geiten kweken of pluimvee vaccineren, alle vrouwen met wie wij spreken, getuigen van een grotere zelfstandigheid die hun hele gezin ten goede komt. In 2020 hebben we 10.216 vrouwen
aan de Grote Meren begeleid, goed voor een op de vier begunstigden in de
regio.
DZG BELGIË
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“Telkens als ik op het terrein ga, ben ik ontroerd
als ik zie hoe de situatie van kwetsbare gezinnen is
veranderd. Sommigen zijn echte ondernemers aan het
worden.
© Amani Papy / VSF

Zo was er een vrouw die onze opleidingen had gevolgd
en vier geiten had gekregen. We hebben haar nadien
nog enkele maanden begeleid om haar advies te geven
over de verzorging, hygiëne en voeding van haar dieren.
Toen we haar nog geen twee maanden later terugzagen,
stond ik versteld van haar vastberadenheid. Ze was
duidelijk trots op wat ze had bereikt met onze hulp.
Ze had meer dieren gekocht, haar woning verfraaid en
ze had nu een groter stuk grond. Ze kon eindelijk het
schoolgeld van haar kinderen en hun medische zorg
betalen … Ze zei dat ze gelukkig was en dat ze helemaal
opgebloeid was door deze verandering.

Ó

Patient Burume

© Amani Papy / VSF

Landverantwoordelijke in Burundi,
werkzaam vanuit Bujumbura

10 216
VROUWEN
BEGELEID

En ik stel hetzelfde vast bij heel wat andere vrouwen.
Ze zijn nu niet meer kwetsbaar, en dat is een mooie
overwinning, zowel voor hen als voor ons. Maar het
werk is nooit gedaan, en ik ben ervan overtuigd dat we
hen nog kunnen helpen met de verdere ontwikkeling
van hun veeteelt, zodat ze er het beste van kunnen
maken voor de toekomst.”

GETUIGENIS

In Burundi leeft bijna een op de twee huishoudens in armoede en voedselonzekerheid.
Ondanks een enorm potentieel is de productiviteit van de veeteelt er te laag om in de behoeften van het land te voorzien. De bevolking heeft
slechts beperkte toegang tot eiwitrijke dierlijke
producten, vooral in plattelandsgebieden.
Daarom is de familiale veeteelt een essentieel
instrument in de strijd tegen voedselonzekerheid. Daarover zijn de beleidsmakers en
de bevolking het eens. Kleinvee houden in de
achtertuin kan al op een kleine oppervlakte, en
is daarmee erg aangewezen in Burundi, een van
de dunst bevolkte landen van Afrika.

© Amani Papy / VSF

Burundi

Ó

Daphrose Nibaruta
Kabataha, Mwumba

6 000

DIEREN VERKOCHT

300

VROUWELIJKE LEIDERS
OPGELEID

52

SAMENWERKINGSVERBANDEN
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Daphrose Nibaruta is 36 jaar en doet aan pluimveeteelt op de
Kabataha-heuvel in het noorden van Burundi. In februari 2020
heeft ze onze opleiding in pluimveeteelt gevolgd. Toegerust
met een rashaan en een broedmachine begon ze een kleine
pluimveehouderij uit te bouwen. Enkele maanden later liepen
er in haar kippenren al 36 hennen rond, die haar elke dag eieren
opleveren. Daarmee kan ze klanten aantrekken en vooral haar
vier kinderen beter te eten geven:

“Tot voor kort was mijn zoon altijd ziek. De dokter
raadde me aan om hem zo gevarieerd mogelijk te laten
eten, en om hem vooral meer eiwitten te geven, maar
ik had niet altijd genoeg eieren, en vlees nog minder.
Sinds mijn kippen zich hebben voortgeplant, zijn eieren
een vast onderdeel van onze voeding. De eieren die
ik verkoop, leveren mij 10.000 Burundese frank
(nvdr: ongeveer 4,3 euro) per dag op, waarmee ik eten
koop voor mijn kippen en mijn gezin. Wanneer ik nu
naar mijn kinderen kijk, blaken ze van gezondheid.
Ze zien er stralend uit. En ook mijn man en ik zijn
in topvorm!”

Pluimvee houden
bevordert de
emancipatie van
Burundese jongeren
en vrouwen

WAT W I J D O E N
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We zijn sinds 2014 actief in
Noord-Burundi. In de provincies
Ngozi en Kayanza heeft ons
team in 2020 drie projecten uitgevoerd samen met onze lokale
partner UCODE-AMR. Ons doel
is om de levensomstandigheden
van de veehouders in deze plattelandsgebieden te verbeteren.
Aangezien hun welzijn rechtstreeks afhangt van het welzijn
van de veestapel, versterken
we er ook de lokale diergeneeskundige zorg. We hanteren
tevens een holistische aanpak
om de meest kwetsbaren te
ondersteunen. De begunstigde
gezinnen krijgen geiten en diverse opleidingen (foktechnieken, alfabetisering, voeding en
hygiëne ...). Om hun inkomsten
te diversifiëren, moedigen we
hen ook aan om verschillende
activiteiten te ontwikkelen
die verband houden met de
veeteelt. Zo kunnen ze dankzij
een microkrediet geiten, koeien
of pluimvee gaan houden (zie
hiernaast).

De pluimveehouderij, die lange tijd als
onrendabel werd beschouwd in Burundi, is er nu
aan een opmars bezig. Zowel op het platteland
als in de steden is het een manier voor vrouwen
en jongeren om deel te nemen aan de economische en sociale ontwikkeling van het land.
Er is echter nog een lange weg te gaan om
van de pluimveehouderij een spil van de Burundese economie te maken. De productiviteit lijdt
nog onder een gebrek aan technische kennis
en aan materiaal (uitrusting, diergeneeskundige
producten ...) en door de slechte verbinding met
de markten kunnen de pluimveehouders hun
producten moeilijk verkopen. Er is ook weinig of
geen infrastructuur voor de verwerking van de
producten uit de veeteelt (vlees en eieren).
Daarom hebben wij besloten om ondersteuning te bieden aan pluimveehouders in
vier gemeenten in de provincie Ngozi, in het
noorden van het land. We reiken hen nieuwe
technieken aan om hun werkwijze te verbeteren
en te moderniseren. Om een maximum aan
afzetmogelijkheden te garanderen, richten we
ons op de volledige waardeketen, waarbij we
alle betrokken partijen specifieke steun bieden.
Zo ondersteunen we naast de producenten ook
dierenartsen en pluimveehandelaren. Ook zij
zijn immers essentiële schakels die helpen om
de keten zo winstgevend mogelijk te maken.

Vrouwen geven
het goede voorbeeld
De vier gemeenten in kwestie tellen ongeveer 8.000 pluimveehouders. In 2018 zijn we
met ongeveer 1.000 van hen, gegroepeerd in
52 verenigingen, gaan samenwerken.
Wij vroegen hen om op elke heuvel een ervaren
en gemotiveerde vrijwilliger aan te stellen als

leider. In drie jaar tijd hebben maar liefst 500
pluimveehoud(st)ers deze rol op zich genomen.
De enige voorwaarde: meer dan drie hennen
hebben, om goede resultaten te kunnen verkrijgen. Deze mensen kregen een opleiding in
pluimveehouderijtechnieken en diverse vormen
van ondersteuning: een haan van een exotisch
ras dat bekendstaat als uiterst productief, een
kuikenhok om de kuikentjes te beschermen
tegen roofdieren, en traliewerk voor de bouw
van kippenrennen.

Ze hebben geleerd om de vaakst voorkomende
ziektebeelden te herkennen (ziekte van Newcastle of Gumboro, besmettelijke bronchitis ...)
en ze verstrekken ook vaccins, geneesmiddelen
en voer voor pluimvee via onze vier winkels.

In 2020 hebben we bijna 300 leiders –
allemaal vrouwen – opgeleid en toegerust.
Door hun hennen met exotische hanen te
kruisen, is hun pluimveestapel gegroeid van gemiddeld 4 naar 28 hennen. In totaal hebben de
52 verenigingen meer dan 6.000 dieren verkocht, voor een marktwaarde van ongeveer
39.000 euro. Gemiddeld verdiende elke vrouwelijke leider in 2020 dus ongeveer 130 euro
met haar pluimveehouderij.
Deze inkomensstijging kwam vooral de
voedselvoorziening van hun gezin ten goede.
Ze kunnen nu meer gewassen telen en een
grotere verscheidenheid aan levensmiddelen
kopen. De gezinnen consumeren ook meer
eieren (ongeveer 40% van hun productie, 10%
meer dan in 2018), en af en toe het vlees van
hun pluimvee.
Dat zijn alvast veelbelovende resultaten,
maar hoe de situatie verder evolueert, zal
afhangen van de gezondheid van het pluimvee.
Om het gebrek aan dierenartsen in de heuvels
te verhelpen, leiden wij lokale pluimveehouders
op tot verzorgers. In totaal zijn er al 50 verzorgers actief in de regio. De helft zijn vrouwen,
van wie er 12 opgeleid en toegerust werden
in 2020. Hun taak bestaat erin om ziekten te
behandelen en te voorkomen, vooral tijdens
onze driemaandelijkse vaccinatiecampagnes.

© Amani Papy / VSF

DZG BELGIË

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

21

Al meer dan twee decennia heerst er in
Oost-Congo een toestand van bijna permanente onrust. De bevolking is aan haar lot overgelaten en is zowel getuige als slachtoffer van
regelmatige gewelddaden gepleegd door de
vele gewapende groeperingen die in de bossen
tegen de grens met Rwanda actief zijn. De
enorme instabiliteit en onveiligheid treft vooral
Zuid-Kivu en Tanganyika.
In deze streken is zowel de landbouw als de
veeteelt erg belangrijk. Vee is er een bron van
vlees en melk, maar ook van organische mest,
die de landbouwproductie verhoogt. Samen
voorzien deze twee activiteiten de landbouwers van de nodige voedingsstoffen voor een
evenwichtige voeding, die anders onbereikbaar
zou zijn. Naast hun voedingswaarde hebben
vlees en melk ook een groot potentieel voor de
sociaaleconomische ontwikkeling van plattelandsgebieden. De productie en de verkoop
ervan zorgen voor heel wat banen en leiden
dus tot meer inkomsten.
Dat is al langer geweten, maar toch staat de
landbouwsector nog steeds niet hoog op de
politieke agenda: amper 3% van de nationale
begroting wordt uitgetrokken voor landbouw
en veeteelt. Als gevolg daarvan heeft de sector
een ontwikkelingsachterstand opgelopen.
Veevoeder is erg duur en de veehouders
hebben bovendien weinig toegang tot dierengezondheidszorg.

Melk als vector
voor ontwikkeling
in Oost-Congo
© Arlette Bashizi / VSF

Democratische
Republiek
Congo

WAT W I J D O E N
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Onze aanwezigheid in
Oost-Congo dateert al van
2007. Na een tiental jaar
steunverlening in Noord-Kivu
hebben we onze activiteiten
verlegd naar Zuid-Kivu en
Tanganyika. In 2020 heeft
ons team twee projecten
uitgevoerd om veehouders te
ondersteunen, in samenwerking
met onze lokale partner APDIK.
In het eerste project werd
technische bijstand geboden
aan veehouders in Zuid-Kivu
om hun voedselzekerheid te
verhogen. Het tweede, grotere
project moet de productie en
afzet van rijst, maniok en melk
in Zuid-Kivu en Tanganyika
verhogen. Onze rol bestaat erin
de technische capaciteiten van
de veehouders te versterken
en de gezondheid van de
melkveestapel te verbeteren,
en tegelijk een rendabele lokale
melkproductie- en afzetketen
te ontwikkelen (zie hiernaast).

Sinds 2018 begeleidt ons team melkveehouders in Zuid-Kivu en Tanganyika om
de lokale productie te verbeteren. Voordien
hielden zij hun koeien op traditionele wijze en
verdienden ze weinig geld met de verkoop van
hun melk. Door een gebrek aan hygiëne en uitrusting konden ze de melk niet lang bewaren,
waardoor een groot deel van hun productie
verloren ging. Bij gebrek aan sterke landbouworganisaties had de sector moeite om winstgevend te worden.
In het licht hiervan hebben wij besloten om
hen technische, materiële en financiële steun
te verlenen. Maar om een duurzame impact te
hebben, mag onze steun niet beperkt blijven
tot de veehouders. Het is immers van cruciaal
belang dat alle actoren in de volledige waardeketen ondersteuning krijgen. Daarom richten we
ons ook tot dierenartsen en ophalers, verwerkers en verkopers van melk in de regio.

Koeien beter voederen voor
een hogere melkproductie
Toen we pas begonnen, konden de meeste
veehouders uit onze doelgroep het zich niet
veroorloven om hun dieren het hele jaar door
een rijk en voedzaam dieet te bieden.
Zodra de voederreserves uitgeput waren,
produceerden de koeien al snel minder melk,
waardoor de gezinnen dierlijke eiwitten en
inkomsten misliepen.

Om dat probleem aan te pakken, hebben
we bijna 4.000 veevoedertelers opgeleid en
45 ‘oefenvelden’ aangelegd. Daar leren de
landbouwers moderne technieken aan om de
meest geschikte gewassen voor koeien te telen.
Dankzij de peulvruchten en grassen die op 138
hectare weiland werden aangeplant, hebben
de boeren 54 ton voedergewassen geoogst
in 2020. We hebben hen ook geleerd hoe ze
het voer langer kunnen bewaren, zodat hun
koeien het hele jaar door toegang hebben tot
voedzaam en eiwitrijk voer. Als gevolg hiervan
is de melkproductie meer dan verdrievoudigd:
in maart 2019 bedroeg die 0,5 liter per dag, in
december 2020 was dat al 1,7 liter per dag.

Dierengezondheid en
genetische verbetering
De melkproductie hangt echter ook af van
het ras van de koeien en van de verzorging die
ze krijgen. Daarom voorzien we ook een programma voor genetische verbetering en voor
meer dierenartsen en inseminatoren in de regio
.
Zo hebben we in 2020 vijftien dierenartsen
geholpen om zich te vestigen in Zuid-Kivu
en Tanganyika. Ze zijn uitgerust met een
motorfiets, diergeneeskundige producten en
apparatuur, zodat ze langs kunnen gaan bij
veehouders die ver van de grote steden leven.
Elf van hen kregen ook een opleiding in de
kunstmatige inseminatie. Van de 261 koeien
die eind 2020 werden geïnsemineerd, zijn er
nu 178 drachtig, wat het slaagpercentage op
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ACTIVITEITENVERSLAG 2020

22

GETUIGENIS

Ontwikkeling van de ophaling en
verwerking
Naarmate de productie toeneemt, moeten
we ervoor zorgen dat die ook verkocht raakt.
Om de verkoop van melk te vergemakkelijken,
hebben we het afgelopen jaar 225 mensen opgeleid en toegerust, vooral vrouwen. Zij kregen
koelkasten en roestvrijstalen melkbussen om
de melk beter te kunnen bewaren. We hebben
ook zes mini-zuivelbedrijven begeleid om de
hygiëne, kwaliteit, ophaling en verwerking te
verbeteren. We hebben hen onder meer uitgerust met diepvriezers op zonne-energie voor de
bewaring, kruiken voor de ophaling en gasbranders voor de pasteurisatie. De werknemers leerden ook hoe ze melk tot wrongel en yoghurt
konden verwerken. Een doeltreffende manier
om de toegang van de plaatselijke bevolking
tot een gezond, voedzaam en kwalitatief goed
product op duurzame wijze te verbeteren.

© Arlette Bashizi / VSF

68% brengt. De vrouwelijke kalveren die hieruit
voortkomen, zullen binnen drie jaar in staat zijn
om grotere hoeveelheden melk te produceren
dan de plaatselijke rassen. De mannetjes zullen
van hun kant helpen om de genetische verbetering in de regio te bestendigen, wat zal leiden
tot een duurzame toename van de lokale
melkproductie.

Ô
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Noëlla Shabani

Luvungi, au Sud-Kivu

4000

VEEVOEDERTELERS
OPGELEID

68 %

SUCCESVOLLE KUNSTMATIGE
INSEMINATIES

225

MENSEN OPGELEID
EN TOEGERUST

Noëlla Shabani is 30 jaar en heeft al heel wat ervaring in de lokale melkhandel.
Sinds haar zestiende verkoopt ze de melk van haar koeien in de regio Luvungi
in Zuid-Kivu. Ze leerde deze activiteit combineren met de opvoeding van haar
zeven kinderen. Vanaf het begin maakte Noëlla deel uit van het team van veertig
verkoopsters van de lokale coöperatie COOPALU. In 2018 kregen ze het nodige
materiaal om hun melk beter te waren en te verwerken. Ze hebben ook onze
opleidingen in financiën, hygiëne en beheer gevolgd. Het vormde een keerpunt
in het leven van Noëlla:

“Voordat we deze opleiding over inkomstenbeheer
hadden gevolgd, verkochten we gewoon melk om te
kunnen eten. Nu kan ik de toekomst van mijn gezin
eindelijk rustiger tegemoetzien. Ik verdeel het geld
dat ik verdien: ik spaar een deel en de rest gaat naar
het onderwijs van de kinderen. Met mijn huidige
verkoopcijfers kan ik over vijf jaar koeien kopen,
een huis bouwen en mijn kinderen naar de beste
scholen laten gaan.”

Oeganda
Van alle regio’s in Oeganda is Karamoja wellicht
de meest atypische. De regio heeft meer dan
drie decennia van onrust gekend, wat leidde tot
de sociale, politieke en culturele marginalisering van de ongeveer 1,2 miljoen mensen die er
wonen.
Hoewel de landbouw sterk wordt aangemoedigd door de overheid, ontwikkelt die zich maar
moeizaam vanwege het halfdroge klimaat.
Acht op de tien inwoners leven hier hoofdzakelijk van de veeteelt, met amper enige overheidssteun. Bovendien is zowel het onderwijs
als de gezondheidszorg hier erg onderontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
ontwikkelingsindicatoren hier zeer laag zijn:
het multidimensionale armoedecijfer1 bedraagt
bijna 96% en meer dan twee derde van de volwassen bevolking kan niet lezen of schrijven.

1

D
 e multidimensionale armoede-index (MAI) brengt
de meervoudige ontberingen in kaart die een individu
of huishouden ondergaat op het vlak van gezondheid,
onderwijs en levensstandaard.
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Maar afgezien van de statistieken wordt Karamoja vooral gekenmerkt door een traditionele,
pastorale manier van leven: in de loop van de
seizoenen trekken de Karamojong met hun
kuddes rond, op zoek naar water en vruchtbare
weilanden. Ze zijn van oudsher gewend om zich
aan te passen aan het barre klimaat, maar nu
worden ze het slachtoffer van de klimaatverandering, die periodes van extreme droogte
veroorzaakt. Bovendien zijn er steeds minder
drinkplaatsen wegens een gebrek aan personeel
en geld om de waterpunten te onderhouden.

Dierengezondheid
onder druk
WAT W I J D O E N
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We werken al bijna vijftien jaar
samen met de Karamojong,
een volk van rondtrekkende
veehouders in het noordoosten
van Oeganda. Door de jaren
heen hebben we sterke banden
ontwikkeld met drie lokale
partners: DADO, MADEFO
en KDF. Momenteel zijn we
actief in de districten Moroto,
Karenga en Kaabong. Om deze
gemarginaliseerde veehouders
een waardig leven te helpen
leiden, stellen wij alles in het
werk om de gezondheid en de
productiviteit van hun vee te
verbeteren. We helpen hen ook
om hun inkomstenbronnen
te diversifiëren door andere
activiteiten te ontwikkelen
die verband houden met de
veeteelt, zodat ze toegang
krijgen tot kredieten en andere
markten. Daarnaast is het
belangrijk om natuurlijke
hulpbronnen in stand te
houden en met elkaar te delen.
Water en weilanden zijn zo
cruciaal voor veehouders dat
ze vaak het voorwerp zijn van
conflicten tussen naburige
gemeenschappen. Wij helpen de
veehouders om zulke conflicten
vreedzaam op te lossen, maar
ook om hun stem te laten horen
en hun belangen te verdedigen.

Ook wat de dierengezondheidszorg betreft,
is de situatie in Karamoja precair. Door de grote
afstanden zijn de dierenartskosten erg hoog,
wat niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van
de sector. Nergens in Oeganda is de dierengezondheidszorg zo slecht ontwikkeld als hier.
De regio is ongeveer zo groot als België en telt
naar schatting 3,5 miljoen stuks vee, maar er zijn
amper een twintigtal dierenartsen.
Dat maakt ons werk hier des te belangrijker.
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om extra
dierenartsen naar de regio aan te trekken, maar
we hebben wel al gezorgd voor een betere
dierenverzorging. We hebben een netwerk
uitgebouwd van dierenverzorgers die binnen de
herdersgemeenschappen zelf worden aangeduid en opgeleid.

Veehouders opleiden tot
dierenverzorgers
In de districten Kaabong, Karenga en
Moroto staan nu al 178 dierenverzorgers ten
dienste van de plaatselijke veehouders. Samen
zorgen zij voor de preventie en behandeling
van de vaakst voorkomende ziekten. Na afloop
van de opleiding krijgt elke dierenverzorger de
nodige uitrusting om eerstelijnszorg te kunnen
verlenen. Elk jaar nemen zij deel aan onze
campagnes om runderen te vaccineren en te
behandelen tegen teken, en ze treden ook op in
geval van epidemieën.

De lokale bevolking is bewust gemaakt van
het belang van preventie en staat nu positief
tegenover hun aanwezigheid. Het hele jaar door
is er veel vraag naar hun diensten, hoewel ze
niet gratis zijn. Per jaar behandelt elke dierenverzorger de veestapel van gemiddeld
112 veehouders, wat betekent dat het netwerk
in totaal bijna 20.000 gezinnen dekt.
De dierenverzorgers zijn gegroepeerd in
acht verenigingen en komen geregeld samen
om best practices uit te wisselen en uitdagingen
te bespreken. Wij bieden hen ook regelmatig
opleidingen aan om hun theoretische en praktische kennis bij te spijkeren. Enkele verenigingen
hebben ook een motorfiets ontvangen.
Hun leden gebruiken die beurtelings om de
meest afgelegen kuddes te bereiken of om in
de stad medicijnen te gaan kopen.
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We hebben ook voor elke vereniging een
dierenapotheek gebouwd. De dierenverzorgers
baten die zelf uit in ploegen en verstrekken er
advies en producten aan de lokale veehouders.
De winsten uit de verkoop worden opnieuw
geïnvesteerd in de vereniging.

178

Ondanks de pandemie gaf 70% van de
doelgemeenschappen in 2020 aan dat ze deze
dienstverlening apprecieerden, wat 20% meer is
dan aan het begin van het project. Ondanks de
beperkte verplaatsingsvrijheid als gevolg van de
pandemie, die de bevoorrading en de verkoop
ernstig bemoeilijkte, waren vijf van de acht dierenapotheken toch winstgevend in 2020.

DIERENVERZORGERS
TEN DIENSTE VAN DE
PLAATSELIJKE VEEHOUDERS

20 000
GEZINNEN BEREIKT

70 %

TEVREDEN
DOELGEMEENSCHAPPEN
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Rwanda
In Rwanda zijn hout en houtskool goed voor
ongeveer 85% van het totale verbruik van primaire energie. Meer dan 90% van de huishoudens kookt ermee, wat leidt tot systematische
ontbossing van de heuvels.
Om dit probleem aan te pakken, heeft de
regering in 2007 een nationaal programma
opgestart om ongeveer 110.000 landbouwers
uit te rusten met biovergisters. Biogas wordt
immers beschouwd als een van de milieuvriendelijkste brandstoffen. De landbouwers hebben
er echter lang over gedaan om deze technologie ten volle te benutten, wegens een gebrek
aan informatie of inkomsten, of gewoon omdat
het voor hen geen prioriteit was. Bovendien
beschikten slechts weinig mensen ter plaatse
over de nodige deskundigheid.

83,2 %

VERMINDERING
VAN HET VERBRUIK
VAN BRANDHOUT
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Ter ondersteuning van dit initiatief hebben wij
besloten ook zelf projecten te ontwikkelen die
gericht zijn op groene energie en veeteelt.
Sinds 2014 hebben we al 542 biovergisters
geïnstalleerd bij kleinschalige melkveehouders in de districten Huye, Nyanza, Ruhango en
Nyamagabe. Dankzij deze installaties kunnen
zij hun koeienmest omzetten in gas om mee te
koken.
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Groene energie
om de ontbossing
te bedwingen

Niet alleen de gezondheid van de mens is
rechtstreeks afhankelijk van een gezond leefmilieu, maar ook die van de dieren. Ontbossing
tegengaan door het gebruik van biogas te
stimuleren is dus ook voor ons absoluut zinvol.
Samen met onze lokale partner Imbaraga
en de plaatselijke overheden hebben we een
aanpak ontwikkeld die focust op sensibilisering
en opleiding. Ons team gaat in dialoog met de
dorpelingen om de uitdagingen van de klimaatverandering en de voordelen van biogas uit te
leggen. Vervolgens gaan we na of geïnteresseerde agro-veehouders in aanmerking komen
voor deelname aan het programma.

WAT W I J D O E N

Ô

In Rwanda zijn we vooral actief
in de Zuidelijke Provincie,
een van de armste provincies
van het land. Daar werken
we al sinds 2001 samen
met twee van de grootste
veehoudersverenigingen van
het land, IMBARAGA en ARDI.
We zetten er vooral in op biogas,
maar daarnaast onderneemt
ons team nog tal van andere
acties om Rwandese veehouders
te ondersteunen. Zoals in al
onze interventiegebieden
verbeteren we ook hier de
gezondheid van de dieren door
dierenartsen te helpen om
zich in afgelegen gebieden
te vestigen. We verhogen
ook de voedselzekerheid van
honderden kwetsbare gezinnen
door hen vee en toegang tot
microkredieten te verschaffen.

Voor een optimaal gebruik van de biovergister is het immers van essentieel belang dat er
minstens twee koeien permanent aanwezig zijn
en dat ze voortdurend toegang hebben tot
water. Maar de veehouders moeten ook een
deel van het materiaal kunnen aanbrengen en
een financiële bijdrage leveren voor de bouw
van de installatie. Daarnaast moeten ze een
opleiding volgen om de biovergister correct te
kunnen gebruiken en onderhouden.
Voor de vereiste eigen inbreng kan een
beroep worden gedaan op een microkrediet.
In ruil voor een garantiefonds hebben wij
leningen tegen verlaagd tarief bedongen bij
een plaatselijke microfinancieringsinstelling.
Wij kopen ook het cement aan en betalen de
metselaars.

Energie uit koeienmest
Voor de productie van biogas is een onafgebroken aanvoer nodig van koeienmest,
gemengd met water. In de heuvels, waar
water schaars is, vormt koeienurine gelukkig
een uitstekend alternatief. Om een efficiënte

en hygiënische inzameling van mest en urine
mogelijk te maken, adviseren wij de veehouders
om hun stallen anders in te richten. Naast het
geproduceerde biogas, waarmee ze kunnen
koken, is ook het digestaat – het restproduct uit
de biovergister – nog verder bruikbaar als hoogwaardige natuurlijke meststof op de akkers,
voor een hogere gewasopbrengst.

biogas zelfs een gelijkmaker kunnen zijn op
gendervlak: zes op de tien mannen zeggen dat
ze sinds de ingebruikname van hun biovergister
ook begonnen zijn met koken. Aangezien de
vrouwen en kinderen geen hout meer hoeven
te sprokkelen, hebben de vrouwen dus meer
tijd over voor een economische activiteit en de
kinderen om te studeren.

Hoewel deze groene technologie vele
voordelen heeft, is er een zeker kapitaal voor
nodig. Op het platteland blijft biogas dus buiten
het bereik van de vele mensen die geen koeien
en geen inkomsten hebben. Om ook de meest
kwetsbaren niet te vergeten in onze inspanningen om het milieu te beschermen, stellen
wij hen voor om betere ovens te bouwen die
minder hout verbruiken, zonder dat daarvoor
een grote financiële bijdrage nodig is.

Op financieel vlak besparen eigenaars van
biovergisters ongeveer 12,50 euro per maand,
ofwel 150 euro per jaar. Enerzijds sparen ze
brandstof uit en anderzijds chemische meststoffen, die door het digestaat worden vervangen. Dat kan worden gebruikt als meststof om
de landbouwproductie aanzienlijk te verhogen.
Hierdoor krijgen gezinnen toegang tot een gevarieerder dieet, wat de voedselzekerheid en de
gezondheid van het hele gezin ten goede komt.

Na onze infosessies hebben 124 veehouders
in de Zuidelijke Provincie gekozen voor biogas
in 2020. Ons team heeft ook 176 stallen anders
ingericht en 63 biovergisters gerepareerd die
eerder via het nationale programma waren
gebouwd, wat het jaartotaal op 187 functionele installaties brengt. Daarnaast hebben we
de vervaardiging van 521 efficiëntere ovens
gefinancierd, die in gebruik genomen zijn door
kwetsbare gezinnen.

124

VEEHOUDERS
BEGELEID

187

FUNCTIONELE
INSTALLATIES
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Positieve impact op het milieu
en de gezinnen
De voordelen voor het milieu zijn duidelijk: het huishoudelijk verbruik van brandhout
is met 83,2% gedaald. Maar daar houden de
voordelen van koken op biogas nog niet op: alle
gebruikers melden een aanzienlijke vermindering van aandoeningen van de luchtwegen en
de ogen. De gezinnen merken ook een sterke
verbetering van de hygiëne op. Bovendien zou
DZG BELGIË
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Zij steunen
ons

Om in 2020 onze activiteiten tot een goed einde
te brengen, konden we rekenen op de steun van
vele geldschieters. In het bijzonder hebben we
samengewerkt met:
• 11.11.11
• Acting for Life / Air France
• DGD - Belgische
ontwikkelingssamenwerking
• CNCD-11.11.11
• Enabel
• Europese Unie
• Hoge Commissaris van de Verenigde Naties
voor Vluchtelingen
• Internationale Organisatie voor Migratie
• Millenium Challenge Corporation
• Provincie Oost-Vlaanderen
• Provincie Vlaams Brabant
• Rotary Club International
• Vlaams Regering
• Wallonie-Bruxelles International
• WeHubit
• Wereldbank
• Wereldvoedselprogramma

DOE EEN GIFT
op onze bankrekening
BE73 7326 1900 6460 (CREGBEBB)

© Michele Cattani / VSF

of online
www.veterinairessansfrontieres.be

C O N TAC T E E R O N S

Hoofdzetel
Kunstlaan, 7-8
1210 Brussel, België
T : +32 2 539 09 89
E : info@vsf-belgium.org
Regionale Coördinatie
West-Afrika
Badalabougou Sema Gesco
Rue 139, porte 328
BP E 1992 Bamako, Mali
T : +223 20 23 33 94
E : g.vias@vsf-belgium.org
Regionale Coördinatie
Grote Meren
Sainte Famille Hotels Building
Plot Number 1260
Nyarugenge District
Kigali City, Rwanda
T : +250 787 77 33 74
E : d.ripoche@vsf-belgium.org
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