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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 via humanitaire acties en 
ontwikkelingswerk. 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  
een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen  
in harmonie met de natuur. 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, maar ook landbouwuit-
rusting, noodhulp, vredesbesprekingen en politieke 
belangenbehartiging. Verder ondernemen we actie 
om de biodiversiteit en ecosystemen duurzaam  
te beschermen en te herstellen.
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De klimaatopwarming, het dramatische verlies aan biodiver-
siteit en de toenemende verspreiding van zoönosen - infecties 
die van dier op mens overspringen - deden de laatste jaren heel 
wat alarmbellen rinkelen. COVID-19 liet ons allen zien tot wat 
het kan leiden wanneer een lokale zoönose uitgroeit tot een we-
reldwijde pandemie. Ook in 2021 bleven de gevolgen voelbaar 
voor ons allemaal en nieuwe pandemieën zullen zich mogelijk 
aandienen. Dit is dan ook hét moment waarin we samen oplos-
singen moeten bedenken voor de grote uitdagingen waarvoor de 
mensheid staat. 

De gezondheid van mens, dier en de omgeving waarin ze le-
ven zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Sinds haar ontstaan 
is Dierenartsen Zonder Grenzen daarom een groot pleitbezorger 
van de principes van “One Health”. Dit is een multidisciplinaire 
benadering die gezondheidsaspecten van mens, dier en milieu 
samen vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt om zo ant-
woorden te vinden op de meest essentiële gezondheidsvragen 
van onze wereld en maatschappij.  

Het jaarverslag dat u in handen heeft weerspiegelt deze  
holistische aanpak. Ons motto “Gezonde dieren, gezonde men-
sen, gezonde planeet” is vandaag actueler dan ooit. In drie 
hoofdstukken overlopen wij met de lezer onze inspanningen 
om in Afrika de gezondheid van zowel dieren en mensen als die 
van het kwetsbare milieu waarin ze leven te bevorderen. In eigen  
land bleven we in 2021 onze inspanningen opdrijven om de  
bevolking bewust te maken van deze cruciale vraagstukken.

Het voorbije jaar was rijk gevuld. Door dierenartsen op te 
leiden en te ondersteunen, hielp Dierenartsen Zonder Grenzen 
met het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziektes. Wij 
investeerden in vaccinatiecampagnes voor vee en pluimvee, en 
steunden kweekprogramma’s met respect voor dierenwelzijn en 
het milieu. Gezonde dieren garanderen veehouders voedselze-
kerheid en een correct inkomen zodat deze een menswaardig  
leven kunnen leiden in balans met hun leefomgeving en met 
een sterkere maatschappelijke positie voor de vrouw. Daarbij  
waren het beheer van bodem, grasland en water belangrijke  
onderdelen van ons zeer diverse werk.

In 2021 kampten verschillende landen in de Sahel en Cen-
traal-Afrika steeds meer met de gevolgen van de klimaatop-
warming. Ze zagen een sterke toename van natuurrampen, 
mislukte oogsten, stijgende voedselprijzen, conflicten en vluch-
telingenstromen. Lokale gemeenschappen die van veeteelt  
leven kwamen zo onder druk te staan en steeds vaker sloegen 
ze op de vlucht. Daarom startten we in vijf landen bijkomende 
humanitaire hulpacties op. Ook over deze nieuwe activiteit leest 
u meer in dit rapport. Ontheemden en vluchtelingen worden  
zo snel mogelijk geholpen en krijgen nu beroepsopleidingen.  
Zo leveren we humanitaire hulp voor de meest kwetsbare  
groepen waar het de grootste impact heeft. Met dit programma  
zullen we de komende twee jaar meer dan 80.000 mensen  
kunnen helpen. 

Ook 2022 wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen. De oor-
log in Oekraïne belemmert wereldwijd de export van graan wat 
belangrijke gevolgen heeft voor de voedselvoorziening in onze 
projectlanden. Ons werk in 9 Afrikaanse landen is daarom meer 
dan ooit nodig. En plannen liggen al klaar om nieuwe activiteiten 
op te starten in Benin.

Dit alles was en is niet mogelijk zonder de onvermoeibare  
inspanningen en veerkracht van onze teams, onze donoren en 
de trouwe steun van onze sympathisanten. Wij mogen fier zijn op 
wat we gepresteerd hebben. Ondanks de moeilijke omstandig-
heden waarin we vaak moeten werken, blijven wij ons met volle 
energie inzetten voor de meest kwetsbare veehoudersgemeen-
schappen in Afrika.  

Wij danken u hiervoor van harte.

Brussel, Juli 2022
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“De gezondheid van mens,  
dier en de omgeving  

zijn onlosmakelijk met  
elkaar verweven.” 

Guy Hendrickx  
Voorzitter Dierenartsen  
Zonder Grenzen
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O N Z E  M I S S I E 

Het versterken van kansarme  
gemeenschappen in het Zuiden  

die van de veeteelt leven, om zo hun
welzijn te verbeteren.

DZG BELGIË     ACTIVITEITENVERSLAG  2021         02

Gezonde dieren,  
gezonde mensen,  
gezonde planeet

We zijn lid van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières Inter-
national, dat uit 13 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 voor 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. 

www.vsf-international.org

Een stevig  
internationaal  
netwerk

© Martin Demay / VSF



Werkgebied van  
Dierenartsen Zonder Grenzen
België in 2021
België
Benin
Burkina Faso
Burundi
DR Congo
Mali
Mauritanië
Niger
Oeganda
Rwanda

Werkgebied van  
VSF International

89
MEDEWERKERS

IN WEST-AFRIKA

36
MEDEWERKERS

IN DE REGIO VAN DE  
GROTE MEREN 

19
MEDEWERKERS 

IN BRUSSEL

40
PROJECTEN

9
LANDEN

15
LOKALE 

PARTNERS



2021: terug  
naar de bron  

van humanitaire  
hulpverlening

 

Wereldwijd lijkt de humanitaire situatie met de dag 
zorgwekkender te worden. In 2021 waren er volgens  

de VN-agentschappen 235 miljoen behoeftigen  
en 89,3 miljoen ontheemden. Dat is dubbel zoveel  
als tien jaar geleden. In Afrika alleen al zouden er  

meer dan 36 miljoen ontheemden zijn. 

Velen van hen zijn op de vlucht voor conflicten. Maar dat is niet de enige 
reden voor mensen om weg te trekken. De afgelopen dertig jaar is het 
aantal natuurrampen verdrievoudigd. Orkanen, overstromingen, droog-
te, brand ... de gevolgen van de klimaatverandering doen elke dag meer 
mensen op de vlucht slaan. En door de moeilijkere toegang tot hulp-
bronnen leiden deze weersverschijnselen op hun beurt tot meer conflic-
ten, vooral in de Sahel. Kortom, het is een vicieuze cirkel die we alsmaar 
moeilijker kunnen doorbreken.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de crisis die de Sahel al meer dan tien 
jaar doormaakt. Eind 2021 balanceerden 10,5 miljoen mensen in de Sahel 
op de rand van de hongersnood. Dat zijn er drie keer meer dan drie jaar 
geleden, en dat is dan nog buiten de gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
gerekend. Vooral veehouders zijn getroffen. Enerzijds vormen de con-
flicten in de regio een bedreiging voor de veiligheid en mobiliteit van 
de kuddes, anderzijds staan de waterpunten en de weilanden – die zij 
nodig hebben om te overleven – steeds meer onder druk als gevolg van 
de klimaatverandering. In 2021 heeft het sluiten van bepaalde grenzen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan de activiteiten van 
de veehouders sterk verstoord. Inmiddels hebben ze te lijden onder de 
plotse prijsstijging van geïmporteerd graan, waardoor de marktwaarde 
van vee gekelderd is.
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“De toename van gewapende conflicten  
en van extreme klimaat- en weersomstandigheden 

maar ook de gevolgen van de coronapandemie 
hebben geleid tot meer humanitaire rampen. 

Sommige crisissen krijgen veel media-aandacht. 
Andere blijven meer onder de radar,  

en dan is het niet zo evident om de aandacht  
van de publieke opinie en van de beleidsmakers  

te trekken.” 

Xavier Argoud 
Coördinator van onze  
humanitaire programma’s

© Tim Dirven / VSF
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D R I N G E N D E  H U L P  VO O R  
ST E E D S  M E E R  M E N S E N  

Iedere dag zijn onze teams in de Sahel 
getuige van deze noodsituatie. En ook de regio 
van de Grote Meren blijft niet gespaard. Gezien 
de alsmaar massalere toestroom van vluch-
telingen en ontheemden van beide kanten 
is nietsdoen geen optie. Daarom hebben we 
beslist om opnieuw humanitaire acties op te 
zetten. “Dit werkterrein is niet nieuw voor onze 
ngo. We hebben onze allereerste noodhulpacties 
georganiseerd in de jaren 90, om de herders- 
volkeren in Zuid-Soedan en Kenia te helpen,  
die toen getroffen werden door overstromingen 
en periodes van zware droogte”, aldus  
Xavier Argoud. 

Sinds enkele jaren werkt ons team in Bur-
kina Faso met Malinese vluchtelingen en met 
ontheemden uit verschillende delen van het 
land. “Met onze acties willen we deze mensen, 
en dan vooral vrouwen en jongeren, nieuwe 
vooruitzichten bieden, zodat ze er weer bovenop 
kunnen komen. We moedigen hen bijvoorbeeld 
aan om een beroepsopleiding te volgen en een 
micro-onderneming op te richten”, vertelt Xavier 
Argoud (voor meer informatie, zie p. 11). 

En op die ervaring willen we nu voortbou-
wen om zoveel mogelijk mensen te helpen, 
ook buiten Burkina Faso en zelfs de Sahel. Met 
ons certificaat van humanitaire partner van de 
Europese Unie op zak hebben onze teams het 
startschot gegeven voor een internationaal 
programma in het najaar van 2021. Tegen 2023 
zal dit nieuwe programma 80.000 mensen te 
hulp schieten in vijf landen in West-Afrika en 
de regio van de Grote Meren. Maar onze acties 
zullen niet alleen gericht zijn op de gemeen-
schappen van veehouders: “Dat maakt deel uit 
van de grote humanitaire principes: de meest 
kwetsbaren helpen, ongeacht hun nationali-
teit, religie, sociale positie, etnische afkomst of 
politieke overtuiging”, zegt Xavier Argoud. “Wat 
de omstandigheden ook zijn, niemand mag aan 

V E E H O U D E R S  E N  H U N  B E STA A N S -
M I D D E L E N  B E S C H E R M E N 

Zowel in Niger als in Mali, Burkina Faso, het 
oosten van de Democratische Republiek Congo 
en het noordoosten van Oeganda heeft de  
bevolking dagelijks te lijden onder het geweld 
van gewapende groeperingen. Gezien deze 
sterk toegenomen onveiligheid staat de stabi-
lisering van de doelregio’s dan ook centraal in 
ons nieuwe programma. In deze uiterst volatiele 
context is het hoofddoel van onze humanitaire 
teams de bescherming van de lokale bevolking. 

Dat houdt in dat we hun bestaansmiddelen 
en hun toegang tot natuurlijke rijkdommen 
beschermen. Zo geven we vluchtelingen en 
ontheemden een aantal basisbenodigdheden 
om aan veeteelt te doen, zodat ze inkomsten 
kunnen genereren. Ook bouwen of herstellen 
we drinkplaatsen voor hun vee. Hierbij leggen 
we de nadruk op sociale cohesie, wat cruciaal is 
voor de integratie van de nieuwkomers: “Het is 
belangrijk om geen spanningen te creëren tussen 
de ontheemden en de lokale bevolking. Door de 
toestroom van mensen kunnen de lokale gast-
gemeenschappen zich onder druk gezet voelen. 
Daarom zorgen we er altijd voor dat een deel van 
de begunstigden uit de gastgemeenschappen 
komt”, voegt hij er nog aan toe. 

We passen deze principes toe bij al onze 
noodhulpacties, zowel vroeger als nu en in de 
toekomst. Met dit meerlandenprogramma 
willen we terugkeren naar onze roots en meer 
humanitaire acties op touw zetten. Want we zijn 
niet van plan om het hierbij te laten. Er dienen 
zich al andere noodprojecten aan voor 2022, 
vooral in Mauritanië en Niger. En onze ambitie 
blijft dezelfde: actie ondernemen op de plaat-
sen met de meest schrijnende humanitaire  
noden en de best mogelijke ondersteuning 
bieden, ondanks de lokale beperkingen en de 
onveiligheid.  

z’n lot worden overgelaten. Dit houdt in dat we 
focussen op de kwetsbaarheid van de mensen, 
of ze nu werkzaam zijn in de veeteelt of niet.”   

H E T  V E R S C H I L  M A K E N  
M E T  V E E T E E LT

Om de best mogelijke ondersteuning te 
kunnen bieden, hebben we ervoor gekozen om 
voorrang te geven aan gebieden waar we  
al actief zijn op het vlak van ontwikkeling.  
Dat was een weloverwogen keuze, zoals onze 
coördinator toelicht: “We willen actie onder-
nemen op plaatsen waar we echt een verschil 
kunnen maken. Daarvoor moet je niet alleen 
een uitstekende kennis hebben van de context, 
de gemeenschappen en hun noden, maar ook 
samenwerken met gevestigde lokale partners.”

En op het vlak van noodhulp en ontwikke-
ling weten we ons nog altijd te onderscheiden: 
“In de gebieden waar we actief zijn, leven gemid-
deld vier op de vijf mensen van de veeteelt. Voor 
de vluchtelingen in deze gebieden is de knowhow 
van Dierenartsen Zonder Grenzen op het vlak van 
veeteelt een echte meerwaarde. Slechts weinig 
humanitaire organisaties zijn hierin gespeciali-
seerd. We willen de kwaliteit van de ondersteu-
ning helpen verbeteren met acties rond veeteelt, 
maar ook bijdragen tot de verbetering van de 
humanitaire normen hieromtrent.” 

Door ons te concentreren op de gebieden 
en kwesties die we het beste kennen, kunnen 
we bovendien onze ondersteuning duurzaam 
maken. Met onze humanitaire acties helpen  
we de mensen om in kritieke situaties in hun 
basisbehoeften te voorzien. Meestal gaat het 
om ondersteuning op het vlak van dierge-
neeskundige zorg, voedsel- en voedingszeker-
heid en bestaansmiddelen, maar ook om de 
versterking van de sociale cohesie. Zodra de 
noodsituatie voorbij is, nemen onze ontwikke-
lingsprogramma’s het over om de mensen op 
langere termijn te begeleiden.

“We willen actie  
ondernemen op plaatsen  
waar we echt een verschil  

kunnen maken.  
Daarvoor moet je  

niet alleen een uitstekende 
kennis hebben van de context,  

de gemeenschappen  
en hun noden, maar ook 

samenwerken met gevestigde 
lokale partners.” 

© Martin Demay / VSF
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Gezonde  
dieren

1.283  
DIERENVERZORGERS EN 

TECHNISCH ASSISTENTEN 
ONDERSTEUND IN 2021

133  
PRIVATE DIERENARTSEN 

ONDERSTEUND

14,7  
MILJOEN DIEREN  

VERZORGD EN  
GEVACCINEERD©
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Al meer dan twintig jaar duikt er elk jaar een nieuwe 
besmettelijke ziekte op bij dieren die overdraagbaar 

is op mensen. Dat wordt een zoönose genoemd. 
Hondsdolheid, vogelgriep, ebola, lassakoorts, 

riftdalkoorts, tuberculose, COVID-19 en recent nog de 
apenpokken ... Ze zijn niet allemaal even bekend, maar 
ze hebben wel één ding gemeen: als we ze niet onder 

controle houden, kunnen ze in geen tijd een wereldwijde 
pandemie veroorzaken – en talloze slachtoffers maken.

Het zijn de dierenartsen die een eerste dam opwerpen tegen deze dreiging. 
Maar deze dam staat sterk onder druk, zowel bij ons als elders. Als er op het 
Belgische platteland al een tekort aan dierenartsen dreigt, dan laat het zich 
vermoeden hoe het in de meeste Afrikaanse landen gesteld is. In de Sahel 
en in de regio van de Grote Meren zijn er nauwelijks tot geen dierenartsen 
te vinden op het platteland. De situatie ter plaatse is er dan ook bijzonder 
moeilijk: slecht begaanbare wegen, onveiligheid, bevoorradingsproblemen, 
gebrek aan materiaal ... de lijst is lang, en dat schrikt uiteraard mensen af. De 
veehouders en hun kuddes zijn de eersten die hieronder lijden. 

Dierenartsen Zonder Grenzen wil zich niet neerleggen bij deze realiteit en 
wij ijveren voor verandering. Ons doel is een kwalitatief hoogstaand systeem 
voor dierengezondheid creëren dat voor iedereen toegankelijk en econo-
misch rendabel is. Daarbij is het belangrijk om lokale en private diergenees-
kundige dienstverlening zo dicht mogelijk bij de veehouders te brengen. 
Om dierenartsen aan te trekken in regio’s met weinig dekking, helpen we 
ze bij het opzetten van hun praktijk en bieden we hen een steunpakket aan 
met materiële en technische ondersteuning. Waar nodig bouwen we ook een 
netwerk uit van lokale dierenverzorgers die langsgaan bij de veehouders.
 
In totaal ondersteunen we momenteel bijna 1.500 dierenartsen, technisch 
assistenten en dierenverzorgers in negen landen, van Mali tot Congo. Deze 
professionals geven advies, verzorgen, vaccineren, behandelen en voorko-
men dierenziekten, zodat die niet kunnen uitgroeien tot pandemieën die 
ook ons bereiken. En ondertussen stellen ze het levensonderhoud van dui-
zenden Afrikaanse veehouders veilig.

In 2021 hadden agro-veehouders in de Zuidelijke Provincie te 
kampen met twee nieuwe epidemieën bij hun dieren: vlekziekte 
en Afrikaanse varkenspest. Beide ziekten zijn uiterst besmettelijk 
en vereisen strikte quarantainemaatregelen, met alle economi-
sche gevolgen van dien. Het verbod op de verkoop van varkens op 
markten vertaalt zich in een direct inkomensverlies voor de vee-
houders en hun gezin. Het was dus essentieel om de twee epide-
mieën snel in te dammen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen 
van overheidsdiensten en particuliere veeartsen om kuddes te 
vaccineren en veehouders op te leiden, bleef de verspreiding en 
de sociaal-economische impact binnen de perken.

Deze situatie toont nogmaals de noodzaak aan van onze in-
spanningen voor de dierengezondheid in Rwanda. Sinds 2014 
verhogen we er actief de capaciteit van de lokale en private 
diergeneeskundige dienstverlening. In 2021 kwamen maar liefst 
50 private dierenartsen en technisch assistenten ons netwerk 
in Rwanda versterken. Zij hebben zich met onze steun bij de 31  
dierenartsen en technisch assistenten gevoegd die al actief zijn in 
de Zuidelijke Provincie. Samen bieden ze diergeneeskundige zorg 
aan het vee van zo’n 180.000 agro-veehouders in vier provincies.

De 50 nieuwe medewerkers hebben allemaal dezelfde finan-
ciële en materiële steun gekregen en zijn door ons opgeleid. Wie 
kijkt naar de cijfers van de afgelopen vijf jaar, ziet dat deze for-
mule haar doeltreffendheid bewezen heeft. De agro-veehouders 
zijn bewustgemaakt van de beste praktijken in de veehouderij en 
doen nu systematischer een beroep op diergeneeskundige dien-
sten. Tussen 2017 en 2021 is de activiteit van dierenartsen hier ver-
drievoudigd, en zo ook hun omzet. Enquêtes afgenomen bij hun 
klanten wijzen op een tevredenheidspercentage van 95% en op 
een significante daling van de veesterfte: tussen 2017 en 2021 viel 
die terug van 8 naar 4% bij koeien, en van 11 naar 3% bij geiten.  

Rwanda
 5 0  N I E U W E  D I E R E NA R T S E N  

O M  H E T  H O O F D  T E  B I E D E N  A A N  ZO Ö N O S E N

Gezonde  
dieren

D I E R E NA R T S E N  I N  D E  F R O N T L I N I E  
T EG E N  PA N D E M I E Ë N

81  
ACTIEVE DIERENARTSEN, 

VAN WIE 

20 %  
VROUWEN  

-4 %  
STERFTE BIJ KOEIEN  

EN  

-8 %  
BIJ GEITEN  

IN 5 JAAR TIJD

95 %  
TEVREDENHEID ONDER  

DE VEEHOUDERS

Onze lokale en private  
diergeneeskundige 
dienstverlening  
in Rwanda Ô

Alle details over de steun 
die wij bieden aan private 
dierenartsen in Rwanda 
vindt u terug in onze 
thematische fiche   Ô



Ons team is sinds 2017 actief in Zuid-Kivu en sinds 2019 in Tanganyika en blijft 
er het netwerk voor dierengezondheid verder uitbouwen, want in Oost-Congo 
is dat nog sterk onderontwikkeld. Sinds 2017 zijn er voor de veehouders in deze 
twee provincies 23 nieuwe private dierenartsen bij gekomen. Gesteund door een 
netwerk van tien tot vijftien dierenverzorgers staat elke dierenarts in voor een 
oppervlakte van zo’n 3.000 vierkante kilometer (ter grootte van de provincie 
West-Vlaanderen). 

In 2021 behandelden deze dierenartsen en hun assistenten ongeveer 87.000 
dieren bij meer dan 14.000 veehouders. In het kader van onze aanpak hebben 
we ze ook technische training aangeboden om aan hun praktische behoeften te 
voldoen. Deze keer hebben onze teams zich specifiek gericht op runderchirurgie. 
Het doel: de sterfte binnen kuddes als gevolg van complicaties tijdens geboortes 
of door een obstructie van het spijsverteringsstelsel terugdringen. De dierenart-
sen leerden in het bijzonder keizersnedes en pensoperaties1 uit te voeren. Op die 
manier hopen we het sterftecijfer van runderen in het gebied, dat de afgelopen 
vijf jaar al is gedaald van 5 naar 3%, verder terug te dringen.

Dat is al een mooie daling, zeker aangezien er regelmatig epidemieën uitbre-
ken in de regio. In 2021 ontdekten onze teams twee broeihaarden van epidemie-
en in de regio Uvira en op de hoogvlakten van Kalehe. De runderen werden er 
achtereenvolgens getroffen door mond- en klauwzeer, boviene longontsteking 
en miltvuur. Deze zeer besmettelijke ziekten hebben desastreuze gevolgen voor 
de veestapel en kunnen dodelijk zijn. Dat ondergraaft het delicate economische 
evenwicht van de bevolking in deze onzekere omgeving, die erg afhankelijk is van 
de veehouderij. Gelukkig konden private dierenartsen en -verzorgers deze uit-
braken helpen indammen, met name door gezond vee te vaccineren. 

1   Chirurgische incisie van de pens (een van de magen van herkauwers)  
om er een vreemd lichaam uit te verwijderen.

Democratische  
Republiek  

Congo 
 R U N D E R E N  O P E R E R E N  E N  VACC I N E R E N  
O M  H E T  ST E R F T EC I J F E R  T E  V E R L AG E N   

“Zuid-Kivu is een landelijke provincie. Mensen 
hechten hier erg veel belang aan dieren, en leven 
er zelfs mee samen. Als een dier drager is van een 
ziekte die op mensen kan worden overgedragen, 
vormt dit dus een groot gevaar voor het hele gezin. 
Vorig jaar zijn er kinderen gestorven die vlees van 
een ziek varken hadden gegeten. Veel vrouwen 
hebben ook vruchtbaarheidsproblemen of hebben 
een kind verloren door brucellose, een ziekte die je 
kunt krijgen als je melk van zieke koeien drinkt.

Als dierenarts kan ik helpen om hier iets aan te doen. 
Preventie is een van mijn prioriteiten. De veehouders 
moeten inzien dat goed zorgen voor de dieren ook 
cruciaal is voor hun eigen gezondheid.”

G E T U I G E N I S Ô

Dr Safi Ngomora 
29 jaar, dierenarts in Katana,  
Zuid-Kivu (DR Congo)
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Ontdek onze thematische 
fiche over de  
dierengezondheid in  
de Democratische  
Republiek Congo   Ô
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23  
DIERENARTSEN EN 

290  
 DIERENVERZORGERS 

14.387   
VEEHOUDERS  

GEHOLPEN

86.577   
DIEREN VERZORGD  

Onze lokale en private  
diergeneeskundige  
dienstverlening in 
Zuid-Kivu en Tanganyika  Ô
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In 2021 hebben we in het zuidwesten van Mali 90 inenters van pluimvee  
opgeleid en toegerust. Hun missie: boerderijen op het platteland van Nara,  
Kolokani en Banamba vrijwaren van de pseudovogelpest, oftewel de ziekte van 
Newcastle. In deze regio ondersteunen wij al 28 private dierenartsen, maar dat 
zijn er lang niet genoeg om het hele gebied (groter dan België) te dekken en de 
honderdduizenden dieren te behandelen. 

Elk jaar veroorzaakt de ziekte van Newcastle een ravage bij Malinese pluim-
veehouders. Deze zeer virulente ziekte verspreidt zich snel onder kippen, parel-
hoenders en ander pluimvee. In geen tijd wordt een groot deel van de besmette 
dieren door de ziekte geveld. Nochtans kan deze situatie grotendeels worden 
vermeden door vaccinatie. Momenteel zijn er 165 inenters actief in 40 dorpen, 
waar ze twee vaccinatiecampagnes per jaar organiseren. In 2021 hebben ze samen 
bijna 50.000 vogels ingeënt. 

Maar ook buiten de vaccinatieperiodes hebben deze mensen een volle dag-
taak. Tijdens onze trainingsmodule leren ze technieken om vogels van parasieten 
te ontdoen, te verzorgen en te vrijwaren van de vaakst voorkomende ziekten. Ze 
zijn dus het hele jaar door in de weer voor de vele kwetsbare gezinnen die van de 
pluimveehouderij leven. Indien nodig kunnen ze ook vogels onderzoeken. Hun 
diensten zijn niet gratis, maar wel veel voordeliger dan een duur huisbezoek van 
de dierenarts. Zo dragen ze bij tot de democratisering van de diergeneeskundige 
zorg en een betere gezondheidsdekking voor pluimvee.

Vooral bij de 40 vrouwelijke dierenverzorgers gaan de inkomsten die ze hier-
uit halen grotendeels naar hun gezin. Door hun bijdrage tot het gezinsinkomen 
hebben ze ook meer invloed op huishoudelijke beslissingen. Veel studies tonen 
immers aan dat vrouwen meer geld uitgeven aan de opvoeding van de kinderen 
en aan voedsel voor het gezin dan mannen. 

Mali
 B I J NA  5 0 . 0 0 0  VO G E L S  G EVACC I N E E R D  

T EG E N  P S E U D OVO G E L P E ST   

© Koen Mutton / VSF

© Koen Mutton / VSF

165  
 ACTIEVE  

INENTERS

40   
 DORPEN  
BEDIEND    

Ons werk
in Mali  Ô



Gezonde  
mensen  

In het licht van de klimaatverandering is veeteelt 
een essentiële strategie voor veerkracht geworden 

in Sub-Saharaans Afrika. In de Sahel en in de 
regio van de Grote Meren is landbouw al lange 

tijd niet meer voldoende om iedereen van voedsel 
te voorzien. In het westen van de regio maakt 

het dorre klimaat het de gewassen alsmaar 
moeilijker om te groeien. In Centraal-Afrika zorgt 
de bevolkingsdichtheid in combinatie met erosie 

ervoor dat de bodem uitgeput raakt.  
In de meeste plattelandsgebieden moeten  
de mensen dus aan veeteelt doen om in de 

behoeften van hun gezin te voorzien.  

V E E T E E LT  A L S  U I TG A N G S P U N T  
VO O R  D E  G EZO N D H E I D  VA N  D E  M E N S
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Runderen, geiten, kamelen, schapen, pluimvee ... dieren staan centraal in 
het leven van veehouders in Afrika – of ze nu sedentair zijn of rondtrekken. 
Vee is zodanig verankerd in de Afrikaanse cultuur dat het soms zelfs de so-
ciale status van een persoon of gezin bepaalt. Daarnaast is vee een bron van 
eiwitten en organische meststof, een vervoermiddel, een landbouwwerk-
tuig ... maar ook en vooral een bron van inkomsten en een levende spaarpot. 

Deze nauwe band tussen mens en dier is bovendien bepalend voor de ge-
zondheid van het hele gezin, of het gezin nu arm of welgesteld is. Zowel 
direct als indirect dragen de dieren bij tot de voedsel- en voedingszeker-
heid van de veehouders en hun gezin. Een paar kippen of geiten kan bij-
voorbeeld al genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen voldoende 
eiwitten binnenkrijgen, in de vorm van eieren of melk. Wat er over is, kun-
nen de veehouders verkopen. Met de opbrengsten kunnen ze dan andere 
voedingsstoffen kopen, zodat ze evenwichtiger eten. En als een familielid 
ziek wordt, dan kunnen ze een schaap of zelfs een koe verkopen om de  
behandeling te kunnen betalen. 

Op één voorwaarde natuurlijk: dat de dieren in goede gezondheid verkeren. 
Om dit te garanderen, houdt ons netwerk van dierenverzorgers een oogje in 
het zeil. Ziektes vormen een reële bedreiging voor de productiviteit van de 
veestapel, maar daar blijft het niet bij. Veehouders moeten alle belangrijke  
variabelen, zoals voeding, hygiëne, habitat en voortplantingscycli, goed  
beheersen om fatsoenlijk te kunnen leven van hun veestapel. 

Veeteelt is niet iets waar je zomaar aan begint. Daarom bieden onze teams 
ondersteuning aan de veehouders op het platteland in de Sahel en de regio 
van de Grote Meren. Door de beste technieken op het vlak van veeteelt en 
beheer aan te leren, kunnen zij vlees, melk en eieren van goede kwaliteit én 
in grotere hoeveelheid produceren. Dankzij microkredieten en een betere 
toegang tot de markten ontdekken sommigen zelfs dat ze een talent heb-
ben voor ondernemerschap. Op die manier draagt de veeteelt bij tot een 
gediversifieerd inkomen voor de veehouders en zijn zij beter bestand tegen 
onvoorziene omstandigheden, terwijl hun koopkracht toeneemt. We han-
teren deze aanpak zowel voor onze ontwikkelingsprojecten als voor onze 
humanitaire acties, maar wel steeds afgestemd op de lokale context en de 
begunstigden zelf. 

Zelfs als je alles bent kwijtgeraakt, kun je je leven snel weer 
heropbouwen met veeteelt. Dat bewijzen onze teams in Burkina 
Faso al enkele jaren in de regio’s van de Sahel en het centrum, 
waar ze met vluchtelingen en ontheemden werken. Met een  
gemiddeld budget van 450 euro per begunstigde helpen ze ieder 
jaar honderden mensen om een micro-onderneming in de vee-
teelt op te starten.

Vetweiderij, handel in kleine herkauwers of veevoeder, ver-
werking en verkoop van melkproducten ... er zijn tal van mogelijk-
heden voor ontheemden om de nodige inkomsten te genereren 
waarmee ze een nieuw leven kunnen opbouwen. En het helpt hen 
ook om deel uit te maken van de lokale economie. 

Meestal hoeven ze niet lang te wachten tot hun investering 
begint te renderen. Na zeven à acht maanden en een eerste subsi-
die halen drie op de vier ondernemers al inkomsten uit hun nieuwe 
activiteit, gaande van 23 euro op maandbasis tot 115 euro voor de 
succesvolsten onder hen. Een knappe prestatie als je weet dat het 
gemiddelde maandinkomen in Burkina Faso 183 euro bedraagt.  
De opbrengsten worden gebruikt om het gezin te eten te geven, 
medische verzorging te betalen en de kinderen naar school te  
laten gaan.

Ondanks deze mooie resultaten is dit project niet geschikt 
voor alle bevolkingscategorieën. Alleen wie de veeteelttechnieken  
goed beheerst en de bestaansmiddelen horizontaal diversifieert, 
boekt succes. Alle geselecteerde begunstigden deden dus al op 
de traditionele manier aan veeteelt. Ook oefenen ze naast hun  
microproject een handelsactiviteit uit, waarmee ze kunnen voor-
zien in de directe behoeften van hun gezin totdat ze inkomsten 
genereren met hun eerste dieren, veevoeder of melk.

In 2021 waren bijna twee op de drie projectbegunstigden  
vrouwen. Verrassend is dat niet, aangezien vrouwen wereldwijd  
het grootste deel uitmaken van de vluchtelingen en ontheemden.

Burkina Faso 
 4 5 0  E U R O  O M  E E N  N I E U W L EV E N  

T E  B EG I N N E N  M E T  V E E T E E LT 

37.352  
GEZINNEN GESTEUND

IN 2021 

10.698   
DIEREN  
UITGEDEELD   

75 %   
VAN DE MICRO- 

ONDERNEMINGEN BOEKT  
NA 6 MAANDEN WINST

61 %   
 VAN DE PROJECTBEGUN-
STIGDEN ZIJN VROUWEN 

Ons werk
in Burkina Faso  Ô



In Burundi heeft bijna een op de twee gezinnen te lijden onder voedselon-
zekerheid. Het land is qua oppervlakte kleiner dan België en telt 11,5 miljoen 
inwoners, van wie 90% van de landbouw leeft. Door de constante bevolkings-
groei zijn hun percelen mettertijd kleiner geworden. Door de uitputting van de 
grond raken deze percelen alsmaar onvruchtbaarder en is de oogst niet meer 
voldoende om iedereen te eten te geven. 

Ons team probeert deze vicieuze cirkel te doorbreken in acht gemeenten in 
de plattelandsprovincies Ngozi en Kayanza, in het noorden van het land. Sinds 
2016 hanteren we een veelzijdige aanpak die gebaseerd is op geiten houden. 
Hiermee richten we ons tot de meest kwetsbare gezinnen, die bij de start hele-
maal niets bezitten. De bedoeling is om via de geitenhouderij hun economische 
en voedselzekerheid duurzaam te versterken. 

In 2021 zijn 333 nieuwe gezinnen in het project gestapt. Eerst geven we ze 
een opleiding in veeteelt- en composteringstechnieken, de ontwikkeling van 
hun micro-onderneming en de aanleg van een moestuin. Daarna bouwen ze elk 
een geitenhok en planten ze een haag rond hun perceel om het te beschermen 
tegen erosie. Als de gezinnen eenmaal aan deze voorwaarden hebben voldaan, 
krijgen ze vier geiten om een kleine geitenhouderij op te starten. Daarnaast  
volgen ze een alfabetiseringscursus en opleidingen rond voeding, gezondheid 
en hygiëne. We helpen hen ook om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds en bij 
een systeem van gemeenschapssparen. 

Vijf jaar nadat we de eerste geiten hebben uitgedeeld, stellen we vast dat 
onze aanpak duidelijk werkt. Volgens een enquête bij 700 gezinnen die we 
in 2017 hebben ondersteund, kweekt 67% van hen inmiddels andere dieren 
dan de geiten die ze van ons kregen. Daarnaast heeft 78% van de gezinnen 
extra grond gekocht om hun landbouwbedrijf uit te breiden, en de helft van 
hen heeft ook hun woning verfraaid. Bij twee op de vijf gezinnen werd een deel 
van de inkomsten gebruikt voor de aankoop van meststoffen, zaden of zelfs  
zonnepanelen. 

Na gemiddeld twee jaar zien we deze positieve tendens nog altijd bij de 
meeste gezinnen die we hebben geholpen. Uit de resultaten blijkt dat hun  
levensomstandigheden echt verbeterd zijn en dat ze autonomer geworden zijn. 

Na het overlijden van haar ouders moest Fabiola  
Ngendakumana plots alleen zorgen voor haar broertje.  
Bestaansmiddelen hadden de twee weeskinderen niet, 
en ze hebben dan ook zware tijden vol ontbering gekend. 
Maar Fabiola is een vechter. De jonge vrouw werd geselec-
teerd om vier geiten te krijgen en was vastbesloten  
om uit het dal te klimmen. 

Enkele maanden (en geiten) later produceerde ze genoeg 
mest om een deel ervan te verkopen. Met de inkomsten 
kon ze zaden kopen en velden huren. Samen met haar 
broer teelt ze er nu bonen, maïs, aardappelen, bataten 
en rijst. Dankzij de mest is hun oogst voldoende om zelf 
genoeg te eten te hebben en soms wat te delen met buren 
die het moeilijk hebben. Intussen heeft Fabiola zelfs een 
nieuw project: konijnen kweken. Ze heeft nog een lange 
weg te gaan, maar Fabiola ziet de toekomst optimistisch 
tegemoet: “Dankzij deze geiten zijn we er weer bovenop  
gekomen”, zegt ze.

G E T U I G E N I S Ô Burundi
G E I T E N  K W E K E N  O M  U I T  D E  V I C I E UZ E  C I R K E L  

VA N  D E  VO E D S E L O N Z E K E R H E I D  T E  R A K E N    

Fabiola Ngendakumana 
21 jaar, colline Murambi,  
Busiga (Burundi)

© Amani Papy / VSF
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4.833  
GEZINNEN ONDERSTEUND 

TUSSEN 2017 EN 2021

POSITIEVE  
RESULTATEN NA 

2 jaar  

Onze holistische 
aanpak  
in Burundi  Ô
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Hoe moet je je pluimvee voeren? Wat zijn de vaakst voorkomende ziekten? 
Wat moet je doen om ziektes te vermijden en hoe moet je ze behandelen? Moet 
je specifieke gezondheidsmaatregelen nemen als je kippen kweekt? Hoe zorg je 
voor een goede hygiëne in de kippenren? Het zijn stuk voor stuk essentiële vragen 
voor een rendabele pluimveehouderij. En het antwoord op deze vragen is niet 
langer onbekend voor de 237 gezinnen die we hebben opgeleid in pluimveeteelt 
in de regio’s Dosse en Boboye in het zuidwesten van Niger.

In de Sahel komt pluimveeteelt heel vaak voor, maar de activiteit is bijna nooit 
rendabel omdat men niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. In de omge-
ving van Dosso en Boboye hadden de meeste begunstigden dus al kippen voor-
dat ze een opleiding hadden gevolgd, maar ze ondervonden grote problemen op 
het gebied van productiviteit en uitval. Ze moesten minstens een jaar wachten 
tot het pluimvee groot genoeg was voor verkoop. Maar in de tussentijd stierf een 
groot deel van de dieren aan allerlei epidemieën. 

Dankzij onze opleidingen en ondersteuning is de situatie nu aan het verande-
ren. Om het pluimvee makkelijker te voeren, kreeg elke deelnemer voeder- en 
drinkbakken aangepast aan kuikens en volwassen kippen. Voor een snellere uit-
breiding van de pluimveehouderij kregen alle deelnemers ook een rashaan voor 
in hun kippenren. Tot slot hebben we ook parelhoeneieren uitgedeeld. In aanloop 
naar de feestdagen ligt de marktwaarde van parelhoenders namelijk twee keer 
hoger dan die van kippen. Het is een eerste stap naar een kleine pluimveehouderij 
die een waardevolle bron van inkomsten vormt voor deze gezinnen, maar ook 
naar een betere gezondheid. 

Na onze tussenkomst heeft elk gezin gemiddeld zeven kippen verkocht. De 
opbrengsten werden voornamelijk gebruikt om de gezondheidskosten en de 
onderwijskosten van de kinderen te betalen. Binnenkort zullen andere gezinnen 
dezelfde vooruitgang boeken en daar de vruchten van plukken. Want zodra de 
eerste eieren uitgebroed waren, heeft elke pluimveehouder zich ertoe verbon-
den om één of twee kuikens aan een kwetsbaar gezin in het dorp te schenken. 
Zo kregen intussen al 382 kuikens een nieuwe thuis. Met deze strategie kunnen  
we onze impact in slechts enkele maanden verdubbelen.

Niger
P LU I M V E E T E E LT  

R E N DA B E L  M A K E N 

© Tim Dirven / VSF

237  
GEZINNEN OPGELEID  

IN DE PLUIMVEETEELT

   
 3 OP DE 4 BEGUNSTIGDEN 

ZIJN VROUWEN  

Ons werk
in Niger  Ô
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Gezonde  
planeet 

Veeteelt associëren velen onder ons al snel met  
een hoge uitstoot van broeikasgassen en drastische  

ontbossing. Maar niet elke vorm van veehouderij  
is nefast voor de planeet. De huidige cijfers zijn  

hoofdzakelijk gebaseerd op de intensieve veeteelt  
in geïndustrialiseerde landen. Extensieve veeteelt  
daarentegen heeft slechts een beperkte tot zelfs  

positieve impact op het milieu.

E E N  H O L I ST I S C H E  K I J K  
O P  V E E T E E LT  
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Extensieve veeteelt is een vorm van veehouderij waarbij het vee ge-
hoed wordt op grote oppervlaktes land. Dat zijn vaak droge gebieden 
en bergstreken, waar andere vormen van landbouw weinig productief 
zijn. Deze vorm van veehouderij kunnen wij zien als tegenhanger van 
de intensieve veehouderij. 

Bijna overal ter wereld, van Sub-Saharaans Afrika tot boven de noord-
poolcirkel, komt extensieve veehouderij voor. Wereldwijd zijn naar 
schatting 1 miljard mensen onmiddellijk afhankelijk van deze vorm 
van veeteelt om te voorzien in hun levensonderhoud. Ze maken duur-
zaam gebruik van de uitgestrekte graslanden die meer dan de helft 
van het aardoppervlak beslaan en tot 28% van ’s werelds bedreigde 
soorten herbergen. Extensieve veehouderij is daarom een belangrijke 
factor in de strijd tegen de klimaatverandering en voor het behoud 
van biodiversiteit.

Vaak worden extensieve veehouders omschreven als ‘meesters der 
veerkracht’, maar zelfs hun weerstandsvermogen wordt vandaag  
danig op de proef gesteld. Ook in Afrika zorgt de klimaatverandering 
steeds vaker voor extreme weersomstandigheden, zoals overstromin-
gen en langdurige droogtes. Mislukte oogsten, veesterfte en toegeno-
men conflicten over land en water zijn het trieste gevolg. Ook ziekten 
die door vectoren zoals insecten worden overgedragen, kunnen zich 
beter verspreiden als gevolg van de veranderingen in vochtigheid en 
temperatuur. 

In het belang van de gezondheid van mens en dier zetten we daarom 
steeds meer in op de bescherming van het leefmilieu van de veehou-
ders en biodiversiteit. We investeren in infrastructuur en actieplan-
nen die de landschappen beschermen tegen erosie, het vasthouden 
van water bevorderen en een evenwichtige begrazing verzekeren. De 
lokale gemeenschappen staan hierin centraal, van het opmaken en 
uitvoeren van de plannen tot het onderhoud van de infrastructuur. 
Een betere kennis van duurzaam landschapsbeheer wapent hen  
tegen een toekomst waarin het klimaat steeds minder voorspelbaar 
zal zijn. 

In 2021 kon Dierenartsen Zonder Grenzen zo 9.197 hectare bijkomend 
grasland, landbouwgrond en bosgebied onder het duurzame beheer 
van lokale gemeenschappen brengen. Wij helpen conflicten over land 
en water te voorkomen door verschillende gemeenschappen rond de 
tafel te brengen om participatief beheersplannen uit te tekenen. Op 
die manier werken we aan een toekomst zonder conflicten en met een 
verzekerde toegang tot voedsel en schoon water op lange termijn, wat 
de gezondheid van zowel mens, dier als onze planeet ten goede komt.

Dierenartsen Zonder Grenzen is al bijna 15 jaar actief in Kara-
moja, een regio ongeveer zo groot als België in het noordoosten 
van Oeganda. In de districten Kaabong en Karenga werken we aan 
een geïntegreerd waterbeheer van het stroomgebied in de Ka-
petavallei. De regenval is hier enorm variabel, wat het gebied zeer 
kwetsbaar maakt voor natuurrampen zoals langdurige droogtes en 
overstromingen. De bevolkingstoename in het gebied verhoogt de 
druk op het milieu en ontbossing, het verbranden van struikgewas 
en slechte landbouwpraktijken maken de bodem bijzonder gevoe-
lig voor erosie. Hierdoor slibben vele dammen dicht en raakt ook 
het rivierwater ernstig vervuild. Frequente uitbraken van ziektes die 
zich via het water verspreiden, zoals anthrax en cholera, zijn dan 
ook geen verrassing en treffen zowel mens als dier.

Hier is geïntegreerd waterbeheer cruciaal voor de gezondheid 
van mens, dier en milieu. Daarom stellen we per gemeente concrete  
actieplannen op om het stroomgebied duurzaam te beheren. We 
begeleiden de lokale gemeenschappen, die hierin centraal staan, 
gedurende het hele proces. Zij staan zelf in voor het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke visie, het opstellen van de actieplan-
nen met concrete doelstellingen en de uiteindelijke uitvoering.

Om een goede integratie van de actieplannen in bestaande 
overheidsprogramma’s te verzekeren, leidde Dierenartsen Zonder  
Grenzen lokale ambtenaren op in het plannen, beheren en  
beschermen van waterlopen. Hiervoor werd het volledige stroom-
gebied op basis van satellietbeelden in kaart gebracht. Zo werden 
reeds 5 actieplannen gepresenteerd aan de lokale autoriteiten en 
goedgekeurd voor uitvoering.

Oeganda 
G E Ï N T EG R E E R D  WAT E R B E H E E R  

M E T  E N  VO O R  D E  L O K A L E  B EVO L K I N G 

Gezonde  
planeet 

Veeteelt associëren velen onder ons al snel met  
een hoge uitstoot van broeikasgassen en drastische  

ontbossing. Maar niet elke vorm van veehouderij  
is nefast voor de planeet. De huidige cijfers zijn  

hoofdzakelijk gebaseerd op de intensieve veeteelt  
in geïndustrialiseerde landen. Extensieve veeteelt  
daarentegen heeft slechts een beperkte tot zelfs  

positieve impact op het milieu.

E E N  H O L I ST I S C H E  K I J K  
O P  V E E T E E LT  

63 %  
GRASLAND

32 %  
LANDBOUWGROND

5 %  
BOS 

9.197   
HECTARE BESCHERMD 

IN 2021   



“In juli 2021 hebben we aan de rand van de heuvels langs  
ons dorp twee vertragende drempels aangelegd. De werk-
zaamheden hebben een tiental dagen geduurd. Toen we 
klaar waren, waren de drempels zo hoog dat ik er niet meer 
overheen kon kijken. Enkele maanden later was een van  
de drempels al bijna volledig bedekt met aarde door  
de zware regenval tijdens het regenseizoen. 

Zonder deze ingreep zou al deze aarde in het bassin beland 
zijn en had daar niets kunnen groeien. Nu houden de stenen 
en de schanskorven de aarde en de vegetatie vast, terwijl het 
water erdoorheen kan stromen om de bodem te irrigeren.”

G E T U I G E N I S Ô
De actieplannen gaan uit van een geïntegreerde aanpak. Ze 

omvatten zowel het opleiden van de plaatselijke verantwoorde-
lijke comités als de aanplant van bomen. Ook het omheinen en 
afbakenen van kwetsbare zones, zoals rivieroevers, zijn hier onder-
deel van. Om het insijpelen van water in de bodem te bevorderen 
en zo de bodemerosie te bestrijden, voorzien wij in de aanleg van 
greppels, stenen barrières, zanddammen en schanskorven. En ook  
bewustmaking onder de gemeenschap staat op de agenda. Een 
boer die ploegt volgens hoogtelijnen vermindert immers de kans 
op bodemerosie. 

Investeringen in waterinfrastructuur blijven nodig. Dit jaar 
plaatsten wij 15 regenwatertanks en herstelden we 11 waterputten. 
De plaatselijke comités die verantwoordelijk zijn, kregen een op-
leiding in het gebruik en verder onderhoud van de waterputten. In 
het droge seizoen zijn de waterputten ook voor het vee van groot  
belang omdat de meeste tijdelijke drinkplaatsen dan opdrogen.  
Vorige jaren plaatsten we 4 regenwatertanks voor scholen, 15 
drinkbakken voor het vee en herstelden we 33 waterputten. 

© Hervé Bossy / VSF
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7.450   
MENSEN HEBBEN  

EEN BETERE TOEGANG  
TOT SCHOON WATER  

IN 5 GEMEENTEN

2.752   
MENSEN HEBBEN  

VERBETERDE  
SANITAIRE  

VOORZIENINGEN

Mohammed Ould Brahime 
dorpshoofd van Legrane (Mauritanië)  
en voorzitter van het lokale beheercomité

©
 T

im
 D

irv
en

 /
 V

SF

Ons werk
in Oeganda  Ô



In het zuidoosten van Mauritanië liggen de graslanden, dam-
men en drinkplaatsen er erg droog bij. Een uitzonderlijke droogte 
teistert de regio sinds enkele jaren en zorgt voor een sterk vermin-
derde plantengroei op de graslanden. Niet alleen de voedervoor-
raad voor het vee lijdt hieronder. Zonder voldoende vegetatieve 
bedekking wordt ook de bodem erg gevoelig voor erosie. De zeld-
zame regens veranderen er nu snel in stortvloeden die de vrucht-
bare toplaag van de bodem wegspoelen en een gedegradeerd 
landschap van rotsblokken en zand achterlaten. De situatie voor 
de lokale veehouders is erg verontrustend.

Daarom investeert Dierenartsen Zonder Grenzen hier in infra-
structuur om verdere erosie te voorkomen en het land te herstel-
len. Wij legden over een lengte van honderden meters schanskor-
ven aan rondom de dorpen. Dit zijn metalen gevlochten kooien 
gevuld met stenen, die het water wel nog doorlaten, maar een 
stortvloed sterk vertragen. Daarnaast bouwden we kilometer-
slange stenen barrières, die de stroming van het water verder  
vertragen. Zo wordt de vruchtbare toplaag van de landbouwgrond 
geïrrigeerd en krijgen gedegradeerde bodems de kans om terug 
te herstellen.

De extreme droogte brengt een verhoogd brandgevaar met 
zich mee en daarom maakten wij brandgangen. Dit zijn stroken 
waar de vegetatie wordt weggehaald rondom de productieve  
weilanden om zo een brand tegen te houden of te vertragen.  
Om het vee van het nodige drinkwater te voorzien werken we mee 
aan de aanleg en het beheer van dammen om zoveel mogelijk van 
de onvoorspelbare regenval op te vangen.

Het betrekken van de plaatselijke bevolking en alle belang-
hebbenden bij alle fasen van het proces is van groot belang. Onze 
ervaring leert ons dat de lokale bevolking vaak niet voldoende 
in staat is om de infrastructuur duurzaam te beheren. Daarom 

ontwikkelden we zelfbeheermodellen voor de lokaal verkozen 
beheercomités. Hen leiden we op tot goed georganiseerde en 
transparante groepen die bekwaam zijn in het onderhoud en de 
reparatie van de infrastructuur en het beschermen van de graslan-
den tegen erosie en brand.

De gemeenschap legt de infrastructuur zelf aan. Dorpelingen 
die zich aanmelden voor de zware werken krijgen een correcte 
vergoeding. Dit aanvullend inkomen helpt de agro-veehouders 
om deze moeilijke tijden van droogte te overbruggen. Voor 2022 
plannen wij reeds heel wat humanitaire acties om de veehouders 
verder doorheen deze moeilijke periode te helpen. 

Mauritanië
D U U RZ A A M  B O D E M -  E N  WAT E R B E H E E R  

I N  D E  ST R I J D  T EG E N  E X T R E M E  D R O O GT E    

1.247 m   
SCHANSKORVEN  

AANGELEGD

8.280 ha    
GRASLAND EN  

LANDBOUWGROND  
BESCHERMD TEGEN EROSIE 

606    
PERSONEN  

WAARDIG VERGOED

Ons werk
in Mauritanië  Ô

Op onze website vind je 
nog meer getuigenissen 
uit het zuidwesten  
van Mauritanië    Ô

© Tim Dirven / VSF
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Mensen  
bewustmaken,  

onze missie in België  
 

In dit hele jaarverslag hebben we onze inspanningen benadrukt 
om onze ‘One Health’-aanpak in de praktijk te brengen in  

de Afrikaanse landen waar we actief zijn. Maar daarbij mogen 
we ook Europa niet over het hoofd zien. Want we kunnen ons 

tot in de eeuwigheid blijven inspannen in Afrika als we  
de fundamentele oorzaken van de crisissen die we doormaken 

niet bij de bron aanpakken.  

De grootschalige industriële productie van voeding is daar een goed voorbeeld van. 
Om steeds meer te kunnen produceren tegen lage kosten is de agro-voedingsindus-
trie voortdurend op zoek naar meer landbouwareaal. Dat gaat ten koste van bossen 
en weiden, die de natuurlijke habitat van talloze soorten vormen. We weten intussen 
dat het verlies aan biodiversiteit het ontstaan van zoönosen – infectieziekten die van 
dier op mens kunnen worden overgedragen – in de hand werkt. Zo hebben de vogel-
griep, ebola, lassakoorts en recent nog COVID-19 de afgelopen jaren veel slachtoffers 
geëist. 

Het is een realiteit waar we in België nog te weinig bij stilstaan. Vandaar het belang 
van ons werk om mensen te sensibiliseren en te mobiliseren. Zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië richten we ons in de eerste plaats op de volgende generatie, en in 
het bijzonder op studenten in het hoger onderwijs. Want zij zijn degenen die het 
voedselsysteem van de toekomst vorm zullen geven, op een planeet geteisterd door 
steeds meer uitdagingen. Om tot een beter voedselsysteem te komen, reiken wij ze 
andere productiesystemen aan, zoals agro-ecologie, die compatibel zijn met onze 
‘One Health’-aanpak. 

Dit werk aan de bron krijgt misschien minder erkenning omdat het niet erg zicht-
baar is, maar wij zien het als een langetermijninvestering. Een zaadje dat we vandaag 
planten, in de hoop dat het vruchten afwerpt voor toekomstige generaties. Hiernaast 
geven we enkele voorbeelden. 

© Patrick Augenstein / VSF

Simanjiro district in het noorden 
van Tanzania. De uitbreiding  
van het landbouwareaal (links) 
gaat ten koste van de bossen  
en weiden waar de extensieve 
veehouders duurzaam gebruik 
van maken (rechts). 



DZG BELGIË     ACTIVITEITENVERSLAG  2021         18



DZG BELGIË     ACTIVITEITENVERSLAG  2021         19

D E  V E R B O R G E N  KO ST E N  
VA N  D E  VO E D I N G S I N D U ST R I E 

In maart 2021 brachten we 350 studenten 
online samen voor een speciale dag rond de 
verborgen kosten van het industriële voedsel-
systeem in deze tijden van mondialisering.  
Op het programma stond een lezing van Olivier 
De Schutter maar ook een tiental interactieve 
workshops over verschillende aspecten van 
het industriële systeem hier en elders, zoals 
gezondheidsrisico’s en bedenkingen rond 
dierenwelzijn en -gezondheid. Het was het 
startpunt voor interessante uitwisselingen 
tussen de studenten over de vele effecten 
van dit dominante systeem op de politiek, de 
gezondheid, de economie en het milieu. Tegelijk 
was het een mooie gelegenheid om duurzame 
alternatieven te ontdekken, van agro-ecologie 
tot de agro-veehouderij.    

I S  V E E T E E LT  A LT I J D  S L EC H T  
VO O R  D E  P L A N E E T ?  

Die vraag hebben we dit jaar aan een divers 
publiek gesteld. Vandaag overheerst het dis-
cours waarbij veeteelt in een negatief daglicht 
wordt gesteld in samenhang met de klimaat-
verandering. Een discours zonder voldoende 
nuance, want vlees en melk worden niet overal 
op dezelfde manier geproduceerd. De groot-
schalige industriële veeteelt heeft inderdaad 
een schadelijke impact op de planeet, maar die 
van de extensieve veehouderij is zeer beperkt, 
tot zelfs positief.

Het is dus aan ons, als mensen met een 
hoog inkomen en met de grootste ecologische 
voetafdruk, om onze consumptie van vlees en 
melk te herbekijken. Wij richten ons specifiek op 
studenten landbouw, agro- en biotechnologie, 
bio-engineering en diergeneeskunde, omdat 
zij later de macht zullen hebben om onze 
productiemethoden te veranderen. Het is tijd 
voor minder vlees op ons bord, maar van betere 
kwaliteit. Daarbij moeten we de extensieve 
veehouderij steunen, want die is essentieel in 
de strijd tegen de klimaatverandering en voor 
het behoud van biodiversiteit (zie pagina 14 voor 
meer informatie).   

E E N  T R A N S D I S C I P L I NA I R E  
H AC K AT H O N  O M  D E  W E R E L D  
VA N  M O R G E N  T E  VO E D E N

In het voorjaar hebben we samen met de 
universiteit van Luik ook een uitwisselingsdag 
georganiseerd rond transdisciplinariteit. Een 
honderdtal studenten van verschillende facul-
teiten namen deel, verspreid over de campus 
en uitgerust met walkietalkies. In kleine groe-
pen konden toekomstige artsen, dierenartsen, 
agronomen en oceanografen samen nadenken 
over mogelijke oplossingen om de wereld van 
morgen te voeden.   

“Als boerendochter  
wil ik verandering zien  
en er zelf ook mee voor  

zorgen dat landbouwers  
de erkenning krijgen  

die ze verdienen.” 

Cloé 
Studente aan de Provinciale Hogeschool 
Condorcet in Aat 

“Door transdisciplinariteit krijg 
je een ruimer beeld van een 

bepaalde situatie. Zo komen 
mogelijke oplossingen naar 

boven voor complexe situaties, 
zoals de pandemie die we  

nu doormaken.”  

Sophie 
1e master,  
universiteit van Luik  

“Voor een eerlijke wereld  
spelen voedsel en landbouw  

een zeer belangrijke rol,  
en hier kan agro-ecologische 

veehouderij voor mij zeker 
veel in betekenen. Vooral met 

de dreigende klimaatcrisis 
in gedachten biedt deze 

vernieuwende kijk veel nodige 
oplossingen die ik graag meer 

wil zien in mijn omgeving  
en overal ter wereld.”

Casper  
Student biotechnologie  
aan Thomas More in Geel

Meer weten over  
de verborgen kosten  
van onze voeding?  
Bekijk onze video     Ò

Ontdek de positieve 
impact van de  
extensieve veehouderij 
op het milieu en  
de biodiversiteit in onze 
video ‘It’s not the cow,  
it’s the how’      Ò

© VSF
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•   11.11.11
•   Acting for Life / Air France
•   DGD - Belgische  

ontwikkelingssamenwerking 
•   CNCD-11.11.11
•   Enabel
•   Europese Unie
•    Gilbert Tuts Fonds /  

Koning Boudewijnstichting
•   Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 

voor Vluchtelingen
•   Internationale Organisatie voor Migratie
•  Leefmilieu Brussel
•   Millenium Challenge Corporation 
•   Provincie Oost-Vlaanderen
•   Provincie Vlaams Brabant
•   Rotary Club International
•   Vlaamse Regering
•   Vivaqua
•   Wallonie-Bruxelles International
•   WeHubit
•   Wereldbank
•   Wereldvoedselprogramma
•  Research Triangle Institute / USAID

Zij steunen 
ons 

Om in 2021 onze activiteiten tot een goed einde 
te brengen, konden we rekenen op de steun  
van vele geldschieters. In het bijzonder hebben 
we samengewerkt met: 

F I NA 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 of  
+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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BE73 7326 1900 6460  (CREGBEBB)

DOE EEN GIFT  

S C H R I J F  U  I N  O P  
O N Z E  N I E U WS B R I E F  



CO 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
Secteur 24, Arrondissement n°05
Quartier Dagnoen, rue 29.13 
BP: 9508 Ouagadougou 06
Burkina Faso 
T : + 226 25 36 29 02
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

VO L G  O N S  O P
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