
VOORUIT MET DE GEIT!

Joselyne Minani woont op de flanken van een van de vele heuvels in Busiga, in de provincie Ngozi in het noorden van 
Burundi. Vijf jaar geleden leefde ze nog van de landbouw, maar de magere opbrengst volstond nauwelijks om haar gezin te 
eten geven. Haar geluk keerde echter toen Dierenartsen Zonder Grenzen haar vier geiten schonk. Van de ene dag op de 
andere veranderde haar leven, en dat van haar vier kinderen.
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“Hoe hard ik vroeger ook de aarde bewerkte, de 
oogst was erg klein. Logisch, want ik had geen die-
ren. En dus geen mest”, vertelt Joselyne. “Ik kon 
mijn kindjes maar één keer per dag te eten geven. 
Om de medische zorg en schoolkosten te beta-
len, moest ik geld lenen. Of ik verkocht de weinige 
bezittingen die ik had. Zelfs nieuwe kleren waren 
een luxe die we ons niet konden veroorloven.”

Vijf jaar later zijn die moeilijke momenten niet 
meer dan een verre herinnering voor Joselyne. 
Na een vorming hebben de geiten inmiddels 
geen geheimen meer voor haar. Ze leerde met 
de dieren omgaan, hen te voeden en hoe ze haar 
kleine boerderij kan beheren. “Mijn geiten hebben 
veel lammetjes gekregen. Ik heb er verschillende 
verkocht. Twee gaf ik er aan een andere familie 
die ze kon gebruiken. Vandaag bezit ik nog altijd 
zeven geiten!” legt ze trots uit. Het is inderdaad 
een mooie kudde, als je weet dat een Burundese 
plattelandsfamilie gemiddeld vijf geiten heeft. Voorkom dat geitjes zoals die van Joselyne uit Burundi sterven aan de pest 

bij kleine herkauwers.

Dankzij haar geiten is Joselyne er enorm op voor-
uitgegaan: “Ik gebruik de uitwerpselen om de  
akkers te bemesten. Het verschil is werkelijk 
groot. Ik oogst veel meer boontjes, aardappelen 
en maïs. Een deel ervan gebruik ik voor onze 
maaltijden. De rest verkoop ik op de markt.  
Bovendien hebben we nu ook een ziekteverze-
kering en kan ik mijn kinderen zonder problemen 
naar school sturen.”

Veertig jaar is ze inmiddels, Joselyne. En voor het 
eerst kan ze plannen maken voor een mooie toe-
komst voor zichzelf en haar kinderen: “Ik heb een 
lapje grond in het moeras gekocht en misschien 
koop ik nog een koe of begin ik kippen en konij-
nen te kweken. Nu ik genoeg middelen heb, kan 
ik ook mijn oudste zoon laten studeren aan de 
technische vakschool.”

Doe een gift op www.dierenartsenzondergrenzen.be of stort rechtstreeks op het rekeningnummer BE73 7326 1900 6460.



In Burundi zijn meer dan 
4,7 miljoen mensen niet 
zeker dat ze elke dag iets 
te eten hebben. Nochtans 
kan dit voorkomen 
worden. Via onze lokale 
partners proberen we 
daarvoor te zorgen. Maar 
jammer genoeg kunnen 
onze partners niet meer 
op evenveel plekken een 
helpende hand toesteken als 
vroeger. Toch hebben veel 
huishoudens nood aan onze 
hoopgevende activiteiten. 
Want hun situatie wordt 
alsmaar slechter. 

23% van de totale bevolking is ‘zeer arm’, 37% kan als ‘arm’ wor-
den bestempeld. 29% van de bevolking behoort tot een midden-
klasse, de overige 11 procent mag je als redelijk kapitaalkrachtig 
beschouwen. De meest kwetsbare groepen zijn landbouwers en 
veetelers: 60% van hen leeft onder de armoedegrens. 

Sinds 2016 probeert de Burundese overheid de opbrengsten 
uit landbouw te vergroten. Makkelijk is dat niet. De sterke  
bevolkingsgroei legt immers een grote druk op de beschikbare 
gronden. Organische meststoffen zouden de vruchtbaarheid van 
landbouwgrond kunnen verhogen. Maar dan moeten die mest-
stoffen er wel zijn. Chemische meststoffen zijn geen optie. Die 
kosten te veel én ze zijn slecht voor het milieu. Wat is dan wel 
de oplossing? Veeteelt. 

In 2018 startten we daarom een project op met onze lokale 
partners bij kwetsbare huishoudens in vier gemeenschappen 
in de provincie Ngozi. De geselecteerde gezinnen kregen elk 
vier geiten. Ze volgden ook een opleiding over landbouw- en 
veeteelttechnieken en infosessies over voeding, gezondheid en 
milieu. Sinds 2014 kregen al 700 families een duwtje in de rug. 
Dankzij mensen als u kwamen daar in 2018 nog eens 426 kwets-
bare gezinnen bij.

HET BEGINT MET VIER GEITEN. EN DAARNA GEBEURT 
IETS SPECTACULAIRS

De eerste groep van 700 families was dankzij de kleinveeteelt 
beter in staat zelfstandig te overleven. Met de uitwerpselen 
van de geiten bemesten ze de grond. Daardoor halen hun 
akkers een beter rendement. De gezinnen telen ook extra 
gewassen zoals bonen, aardappelen en groenten. Met de geiten 
werd gekweekt: soms lukt het de families nu om twee of drie 
geiten te verkopen.

Het resultaat is meteen zichtbaar. Een hogere landbouw- 
productie + de verkoop van kleinvee = een hoger inkomen. 
80% van de huishoudens slaagde erin om – dankzij de hogere  
inkomsten – varkens, koeien of kippen te kopen. Andere  
gezinnen kochten nieuwe gronden om hun landbouwactiviteiten 
uit te breiden. De betrokken gezinnen zijn niet langer kwets- 
bare, arme gezinnen. Zij zijn uitgegroeid tot kleine voedselpro-
ducenten. Het herwonnen respect van de gemeenschap geeft 
hen goede moed dat het in de toekomst nog beter wordt.

U kan dit artikel en andere berichten over onze 
activiteiten in Afrika lezen in ons activiteitenverslag van 
2018. Dat vindt u terug op 
www.dierenartsenzondergrenzen.be 

Leest u liever een papieren verslag? Stuur ons uw adres 
via info@vsf-belgium.org en we bezorgen u een 
exemplaar met de post

KLEINE VEETEELT, GROTE STAP VOORUIT

IN 2018 ...

deelde Dierenartsen Zonder Grenzen 1.704 geiten uit 

aan 426 nieuwe kwetsbare gezinnen.

Met andere families, die sinds 2014 geiten ontvingen, gaat het ook 

goed! Vorig jaar verkochten zij in totaal 1.631 geiten en 

schonken ze 161 geitenlammetjes aan 
andere gezinnen in nood. 

Bovendien steeg de bonenoogst met 2,7 %! 



WIJ ZIJN VERHUISD

Op 5 juni verhuisden we naar een nieuw kantoor in de 
Brusselse Madou-wijk. Als u ons wilt schrijven of een  
bezoekje wilt brengen, onthoud dan dit nieuwe adres: 
Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel. 

Ons telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd.

KOOP EEN GEIT VOOR EEN 
AFRIKAANSE FAMILIE!

MAG IK U VOORSTELLEN: ONZE 
NIEUWE AMBASSADEURS!

Dit jaar verwelkomt het ambassadeursteam van Dierenartsen 
Zonder Grenzen twee nieuwe dierenartsen. Jean-Luc Arendt en  
Victoria Tüllmann vertrekken in september naar Rwanda, waar zij 
niet alleen lokale dierenartsen zullen ontmoeten, maar ook veehou-
dersgezinnen die steun ontvangen van 
Dierenartsen Zonder Grenzen. 

Victoria Tüllmann (31 jaar) 
werkte de voorbije jaren in een 
veeartsenpraktijk in het Limburgse 
Lummen. Ze is gespecialiseerd in 
gevogelte en zowel Europese als 
exotische vogels. Ze legt graag 
uit waarom ze zich inzet voor 
Dierenartsen Zonder Grenzen: 

“Ik volg de werkzaamheden van Dierenartsen Zonder Grenzen 
al verschillende jaren. Het doet me deugd dat ik nu ook zelf mijn 
schouders kan zetten onder projecten van de vereniging in België 
en Afrika.

Als ambassadeur van Dierenartsen Zonder Grenzen wil ik in 
de eerste plaats het grote publiek warm maken voor het werk 
van deze ngo. Via de sociale media, maar ook op beurzen con-
ferenties en presentaties. Ik wil ook heel graag meewerken 
aan concrete projecten en nieuwe ideeën van mijn collega’s in  
Rwanda en België. Ten slotte hoop ik meer mensen te overtuigen om  
Dierenartsen Zonder Grenzen te sponsoren. Zo kunnen we nog 
meer mensen en dieren in Afrika helpen.” 

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN GEHULDIGD 
VOOR DE OPENING VAN FILMFESTIVAL OOSTENDE 
2019 MET PROJECTIE VAN DE FILM ‘THE BEST OF 
DORIEN B.’

Dorien (37) heeft alles om  
gelukkig te zijn: een charmante en 
succesvolle man, twee schattige 
kinderen en een goed draaiende 
dierenartsenpraktijk. Maar wan-
neer ze haar moeder betrapt op 
jarenlang overspel, haar man te 
close blijkt te zijn met een collega 
en ze bovendien een knobbeltje 
in haar borst ontdekt, dreigt ze 
de pedalen te verliezen. Hoog 
tijd om alles op een rijtje te zet-
ten. Heeft ze wel de juiste keuzes 
gemaakt? Is dit het leven waar ze 
van gedroomd had? ‘The Best of 

Dorien B’ is een komisch drama over een vrouw die zichzelf her-
ontdekt, tussen alle chaos door. 

Hoe Dierenartsen Zonder Grenzen in dit verhaal past,  
ontdekt u in de film! 

BARST UW 
SPAARVARKEN UIT 
ZIJN VOEGEN?

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

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

Zoals elke herfst lanceren we ook in 2019 onze jaarlijkse ‘Koop een 
geit’-campagne. Met deze actie doet Dierenartsen Zonder Grenzen 
een beroep op de vrijgevigheid van Belgen die Afrikaanse families 
een duwtje in de rug willen geven door een geit of een kudde te 
schenken.

Ook u kan ons helpen om nog meer families 
te ondersteunen! 
Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of 
een grote kudde voor 500 euro en geef Afrikaanse families een 
toekomst.

Zin om fondsen te werven zodat u een geit kan schenken 
ter gelegenheid van uw verjaardag of pensioen? Stuur dan een 
mailtje met uw postadres naar communication@vsf-belgium.org en 
we zenden u een affiche, een spaarvarken en enkele brochures op. 

koopeengeit.be

Koop een geit en schenk Afrikaanse families een toekomst
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Nieuw adres!
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     + 32 (0)2 539 09 89 
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VOLG ONS OP

Dierenartsen Zonder Grenzen 
onderschrijft de ethische code van 
de VEF. U beschikt over een recht 
op informatie.

Neem dan contact op met 
onze legatenverantwoordelijke,
Alexandra Goemans 
(02 240 49 54 – 
a.goemans@vsf-belgium.org), 
of stuur ons de invulstrook terug.

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

JA, CONTACTEER MIJ VOOR EEN PERSOONLIJK GESPREK, IN ALLE DISCRETIE EN ZONDER VERPLICHTING

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

VOORNAAM NAAM

STRAAT

POSTCODE GEMEENTE

TEL / GSM 

E-MAIL (in hoofdletters)

NR BUS

Vul deze strook in, knip ze uit en stuur ze op naar Dierenartsen Zonder Grenzen, Alexandra Goemans, Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel.
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LEEF VERDER IN AFRIKA

“Toen mijn vader stierf, heb ik een klein kapitaal geërfd. Aangezien ik geen naaste familie 
heb, raadpleegde ik mijn notaris. Die raadde me aan een testament op te stellen. Hij  
informeerde me ook over het bestaan van de formule ‘duolegaat’. Zo kan ik nu een deel 

van mijn kapitaal nalaten aan een vriendin en de rest van mijn erfgoed aan 3 verenigingen die mij 
nauw aan het hart liggen. Dus ook aan Dierenartsen Zonder Grenzen. Ik waardeer hun waarden 
en activiteiten sterk. De filosofie van de ngo is: ‘gezonde dieren voor een wereld zonder honger’. 
Het gaat om dierenwelzijn en dat betekent ook dat veehouders een evenwichtige voeding moeten 
krijgen en dat de kinderen gezond en geschoold moeten zijn. Wat mij het meest aanspreekt? Dat 
zijn de acties die gericht zijn op alleenstaanden of weduwen met kinderen. 
Dierenartsen Zonder Grenzen geeft hen de middelen om zich eindelijk een betere toekomst voor 
te stellen. Ver van honger en armoede.”   M.-T. M. uit Linkebeek. 

WAT VERANDERT ER OP VLAK VAN 
SUCCESSIERECHTEN? 

In september 2019 daalt in Brussel het tarief van de successierechten van 12,5% naar 7% voor 
verenigingen die recht hebben op het preferentieel tarief. Dit ligt in lijn met de percentages in Vlaan-
deren (8,5%) en Wallonië (7%), die onveranderd blijven. Met een duolegaat betaalt u nu mogelijk 
minder successierechten.

Dit jaar nemen we deel aan de campagne van Testament.be. Met deze samenwerking hopen we nog 
meer schenkers te overtuigen van de waarde van een legaat voor Dierenartsen Zonder Grenzen. 
Bovendien kunnen we vanaf nu genieten van de juridische expertise van Testament.be. 

ONTDEK ONS OP TESTAMENT.BE 

WILT U MEER 
INFORMATIE OVER 
LEGATEN?


