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1. Achtergrond

De veeteelt in West-Afrika is vooral ontwikkeld in het gebied van de Sahel en Soedan 
en vormt daar de kern van de economie. De veeteelt en de verkoop van daarvan 
afgeleide producten (melk, vlees) zijn immers belangrijke bronnen van inkomsten. Deze 
producten, waaronder melk, zijn bovendien belangrijke instrumenten in de strijd tegen 
voedselonzekerheid. De West-Afrikaanse veeteelt is ook op grotere schaal van belang. 
In Mali, Niger en Burkina Faso bijvoorbeeld draagt de veehouderij 11 tot 18% bij aan het 
bbp en is de koemelkproductie goed voor 20 tot 40% van de omzet in de veehouderij 
(Duteurtre G. & Corniaux C., 2013). 

De lokale melksector kan met moeite aan de vraag voldoen, dus wordt melkpoeder 
ingevoerd om het structurele tekort aan te vullen. Bovendien is de productie erg 
seizoensgebonden en versnipperd1 en is er een weerslag op de gezondheid van dier en 
mens, om nog te zwijgen van de sociaal-economische problematiek in ruime zin. Ondanks 
al deze beperkingen heeft de lokale melksector toch een enorm groeipotentieel. Zo is 
het in de gegeven omstandigheden opmerkelijk dat tussen 2000 en 2016 de productie 
van koemelk in West-Afrika naar schatting met meer dan 50% is gestegen tot 2,5 miljard 
ton (CFSI, 2018). De verdere ontwikkeling van deze sector is van essentieel belang om 
West-Afrika minder afhankelijk te maken van de import en om producenten en hun 
gezinnen uit de armoede te halen. Daarom moeten er meer inspanningen geleverd 
worden om het beleid rond lokale melk in West-Afrika te ondersteunen. Zo kunnen we 
de voedselsoevereiniteit bevorderen, de lokale economie aanzwengelen, zorgen voor 
meer werkgelegenheid op het platteland en het handelstekort wegwerken.
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2.
Lokale melk in West-Afrika: 
een sector met veel  
potentieel

2.1  Productie  

In West-Afrika wordt er melk geproduceerd via extensieve rond-
trekkende veehouderij, semi-sedentaire agro-veehouderij en 
(rand)stedelijke veehouderij. In de landen van de West-Afrikaanse 
Economische en Monetaire Unie (UEMOA) domineert vooral de 
productie via de traditionele extensieve rondtrekkende vee-
houderij, die goed is voor 70% van de lokale melkproductie 
(OCDE, 2008). Mali en Niger zijn de grootste melkproducenten in 
de regio, met kuddes van ongeveer 10 miljoen dieren en een koe-
melkproductie van respectievelijk 309 en 486 miljoen liter per jaar 
(Duteurtre G. & Corniaux C., 2013). 

De extensieve rondtrekkende veehouderij houdt in dat gemeen-
schappen van veehouders met hun kuddes rondtrekken op zoek 
naar water en vruchtbare graslanden, waarvoor ze een zeer goede 
kennis van hun omgeving nodig hebben. Deze wijdverbreide ma-
nier van leven biedt de veehouders een grote veerkracht, omdat 
ze zo ook in moeilijke tijden toegang krijgen tot hulpbronnen. In 
deze systemen is de productie erg seizoensgebonden en hoofd-
zakelijk voor eigen consumptie bestemd. Rondtrekkende vee-
houders gebruiken melk in de eerste plaats om de groei van kal-
veren te stimuleren en als voedselbron voor hun gezin. In Burkina 
Faso bijvoorbeeld wordt 80% van de melk door de producenten 
zelf geconsumeerd (Broutin C., Levard L. & Goudiaby M-C., 2018). 
Dankzij het gunstige voedingsprofiel van melk (als bron van eiwit-
ten, calcium, vitaminen en belangrijke vetten) draagt de melkpro-
ductie in rondtrekkende systemen in belangrijke mate bij aan de 
voedselveiligheid en voedingszekerheid van deze gemeenschap-
pen (Randolph et al., 2007).

Anders dan in de rondtrekkende veehouderij gebruikt men in de 
semi-sedentaire agro-veehouderij supplementen om de kuddes  
in droge perioden te voeren. Deze supplementen kunnen ver-
schillende vormen aannemen: al dan niet tot koeken geperst 

katoenzaad, pindaschelpen of andere gewasresten (Duteurtre G., 
2013). Lokale runderrassen die in het droge seizoen niet rondtrek-
ken, kunnen soms gekruist worden met uitheemse rassen om te 
komen tot een gemengd ras dat meer melk produceert2. Boven-
dien wordt door de semi-sedentarisatie van een deel van de kud-
de het ophalen van de melk gemakkelijker. Door het gebruik van 
voedingssupplementen en genetische verbetering slaagt men er 
in deze systemen in om de melkproductie te verhogen en minder 
afhankelijk te worden van de seizoenen. 

Naast deze twee systemen zijn er nog de stedelijke melkvee-
houderijen, die minder dan 2% van de lokale melkproductie 
vertegenwoordigen (Duteurtre G. & Corniaux C., 2013). Deze 
veehouderijen zijn van een heel ander type, omdat ze over het 
algemeen beheerd worden door investeerders uit de stad en 
niet door veehouders zelf. De lokale stedelijke zuivelsector werd 
ontwikkeld met als doel om lokale verse melk in de steden te 
promoten en zo de handel in lokale producten te bevorderen 
(Duteurtre G., 2007). In dit type landbouwbedrijf worden de die-
ren hoofdzakelijk gevoederd met industrieel voer. Het grootste 
deel van de geproduceerde melk wordt in de steden verkocht 
(via zuivelbedrijven, via rechtstreekse verkoop of in kraampjes). 
Deze verse melk is beter van kwaliteit dan poedermelk en wordt 
dan ook verkocht tegen 1,5 à 3 keer de prijs van poedermelk  
(Duteurtre G., & Corniaux C., 2013). 
 

De verdere ontwikkeling 
van deze sector is  

van essentieel belang 
om West-Afrika minder 

afhankelijk te maken van de 
import en om producenten 

en hun gezinnen uit  
de armoede te halen.

Om het potentieel van de lokale melkproductie te maximaliseren, bieden wij van 
Dierenartsen Zonder Grenzen samen met onze lokale partners via (inter)nationale 
programma’s ondersteuning om de capaciteiten van de spelers in de sector te verhogen, 
om elke schakel in de waardeketen – van de uier tot in de winkelrekken – te versterken en 
om de kwaliteit en kwantiteit van de lokale melk te verbeteren. Om het hoofd te bieden 
aan de belangrijkste uitdagingen voor lokale melk, stimuleren wij de ontwikkeling van de 
sector in overeenstemming met het ‘One Health’-principe, waarbij we rekening houden 
met het vee, de veehouders en de omgeving waarin zij leven. 

2 Merk wel op dat de verhoogde productiviteit door kruisingen niet altijd blij-
vend van aard is en dat gekruiste rassen zich vaak niet goed kunnen aanpassen 
aan de omstandigheden in de rondtrekkende (agro-)veehouderij.
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2.2  Ophaling en verwerking  

Op het platteland wordt slechts een zeer klein deel van de 
geproduceerde melk in de (agro-)veehouderij opgehaald en 
verwerkt. Het gaat doorgaans om minder dan 10% van de pro-
ductie in de regio (ECOWAS, 2017). Deze melk wordt voornamelijk 
opgehaald door mini-zuivelbedrijven, waarvan het aantal al 20 
jaar toeneemt (Doufils A., 2010). Zo is tussen 2000 en 2010 het 
aantal mini-zuivelbedrijven gestegen van 19 naar 47 in Burkina 
Faso, van 8 naar 23 in Mali en van 2 naar 12 in Niger (Duteurtre G. 
& Corniaux C., 2013). Mini-zuivelbedrijven worden gedefinieerd als 
“eenheden die meestal gevestigd zijn in randstedelijke gebieden en 
die lokaal en op kleine schaal diverse zuivelproducten produceren 
en verkopen. Ze beschikken over een eigen ophaal- en distributie-
netwerk. Ze bieden doorgaans ook technische ondersteuning aan 
de producenten.” (Corniaux et al., 2014). Doordat de melk wordt 
opgehaald door de mini-zuivelbedrijven, is het mogelijk om de 
producten te homogeniseren en de kwaliteit ervan te controleren. 
De mini-zuivelbedrijven halen tussen 50 en 300 liter melk per 
dag op, die ze vervolgens verwerken.

Naast de mini-zuivelbedrijven zijn er ook multiservice-ophaal-
centra voor de landbouw, een nieuwe schakel in de lokale zui-
velketen. Dit is vooral het geval in Niger (IRAM 2, g.d.), waar het 
eerste centrum in 2008 opgericht werd in Hamdallaye en het 
tweede in Kollo in 2012. Deze centra verbinden de producen-
ten en de industrie met elkaar. Nu er in verschillende regio’s in  
Niger dergelijke centra gevestigd zijn, stellen we vast dat de 
sector beter gestructureerd is. Deze centra halen tussen 1.000 
en 2.000 liter rauwe melk per dag op, wat de productie van  
enkele honderden veehouders vertegenwoordigt (IRAM 2, g.d.). 
In tegenstelling tot de mini-zuivelbedrijven zien de ophaalcen-
tra hun omzet en groeipercentage snel stijgen (IRAM 2, g.d). We 
moeten deze multiservice-ophaalcentra voor de landbouw dus 
ondersteunen, want dit is een unieke kans om de lokale zuivel-
sector beter te ontwikkelen en te structureren. 

In (rand)stedelijke gebieden is melk ophalen gemakkelijker, om-
dat de veehouderijen dicht bij steden liggen (agro-veehouderij) of 

zelfs in de stad gevestigd zijn (stedelijke melkveehouderijen). We 
treffen er voornamelijk industriële verwerkingseenheden aan. Ze 
kunnen particulier of openbaar zijn en worden vaak beheerd door 
coöperaties, of soms ook door een groep veehouders (Broutin C., 
Levard L. & Goudiaby M-C., 2018). Men verwerkt er lokale melk, 
die doorgaans afkomstig is van stedelijke boerderijen maar ook 
wel van de rondtrekkende (agro-)veehouderij. Om aan de grote  
vraag van de bevolking in de stad te voldoen, mengen deze 
ophaal- en verwerkingseenheden de lokale melk echter vaak 
met geïmporteerd melkpoeder (dat soms tot 80 procent van 
hun grondstoffen uitmaakt).

2.3  Afzet 

Veehouders verwerken hun producten vaak zelf en verkopen  
ze via korte ketens (Broutin C., Levard L. & Goudiaby M-C., 
2018). Dit werk gebeurt meestal door vrouwen. In zulke korte  
ketens wordt rauwe melk verkocht door de vrouwen van veehou-
ders, en gepasteuriseerde melk geproduceerd en verkocht door de 
mini-zuivelbedrijven. Net als bij de ophaling en verwerking zijn de 
mini-zuivelbedrijven dus ook belangrijke actoren op het West-Afri-
kaanse platteland als het gaat om de verkoop van melk, die ze 
verkopen in de detailhandel of rechtstreeks op lokale mark-
ten (Duteurtre G., 2007). Er zijn ook grotere zuivelfabrieken, vaak  
gevestigd in steden. Ze zijn over het algemeen geprivatiseerd, 
met winstoogmerk, en relatief losgekoppeld van de lokale melk-
productie (Duteurtre G., 2007). 

Voor (rand)stedelijke boerderijen zijn melk en bijproducten er-
van de belangrijkste afzetmarkten. Op de markten van de gro-
te steden zien we een ontwikkeling van de verkoop van verse en 
gestremde melk afkomstig van deze boerderijen (Duteurtre G., 
2007). Net als op het platteland kan de melk ook hier rechtstreeks 
van de producent aan de consument verkocht worden, hetzij van 
deur tot deur, hetzij op lokale markten. In dit geval zijn het vaak 
de producenten die hun producten zelf verwerken (Duteurtre G., 
2007). Verse of verwerkte melk kan echter ook verkocht worden 
door ophaal- en verwerkingseenheden via distributeurs (super-
markten en buurtwinkels) (Broutin C., Levard L. & Goudiaby M-C., 
2018). 

Sinds de introductie op de West-Afrikaanse markt van goedkoop 
en gebruiksvriendelijk melkpoeder zijn er verschillende kleine 
bedrijven (cafés, restaurants, markten en kantines) ontstaan die 
actief zijn in de informele sector. Zij passen zich zeer snel aan de 
groeiende vraag in de steden aan en brengen (bij)producten op 
basis van melkpoeder op de markt. Ook de grote supermarkten 
blijven niet achter en volgen deze trend.

2.4  Consumptie   

De opkomst van de zuivelsector in West-Afrika komt ook 
tot uiting in een groeiende vraag naar zuivelproducten. Deze 
toename is het resultaat van een sterke bevolkingsgroei, een 
snelle verstedelijking en de opkomst van een middenklasse. 
Dit fenomeen zal waarschijnlijk nog enkele jaren voortduren (Du-
teurtre G. & Corniaux C., 2013). Deze sterk gestegen vraag heeft 
ook geleid tot een toename van de import van melkpoeder. Die is 
in de landen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire 
Unie (UEMOA) in 15 jaar tijd gestegen van 0,6 naar 2 miljoen ton 
(FAO, 2012). De landen van de UEMOA zijn dan ook grote melk-
verbruikers: zo ligt de gemiddelde jaarlijkse melkconsumptie 
in Niger, Mali en Senegal bijvoorbeeld tussen de 40 en 70 liter 
per hoofd van de bevolking. Deze hoge consumptie hangt sa-

© VSF
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3.
Uitdagingen voor de  
lokale melk en valorisatie 
van de sector via het  
‘One Health’-principe   

In West-Afrika, en met name in de Sahel, is de melkproductie 
gestructureerd rond een grote en gevarieerde, maar ruimtelijk 
erg verspreide veestapel. De vraag naar dierlijke eiwitten (en naar 
melk) neemt hier alsmaar toe. Ondanks dit enorme potentieel 
is de toegang van de bevolking tot de lokale productie echter 
zeer beperkt. Dat is het gevolg van verschillende beperkingen in 
de drie grote pijlers van de melkveehouderij in West-Afrika: het 
vee, de veehouders en hun omgeving. De uitdagingen zijn het 
grootst op het vlak van productie (die erg versnipperd en sei-
zoensgebonden is), gezondheid van mens en dier (hygiëne en 
kwaliteit) en sociaal-economische beperkingen. 

De voorbije twintig jaar hebben wij van Dierenartsen Zonder Gren-
zen België ervoor geijverd om hier iets aan te doen, via verschil-
lende initiatieven in samenwerking met onze lokale partners3. 
Daarbij hanteren we steeds het ‘One Health’-principe: Gezonde 
dieren en mensen in een gezonde omgeving. 

3.1  Uitdagingen voor de lokale melkproductie

3.1.1  Versnipperde en seizoensgebonden productie  

De lokale melkproductie in West-Afrika komt vooral voort uit de 
(agro-)veehouderij, waarbij gemeenschappen van veehouders 
met hun kuddes rondtrekken. Deze voortdurende mobiliteit is 
essentieel om een duurzame melkproductie te waarborgen, zo-
wel op sociaal-economisch als op ecologisch vlak. Sedentarisatie 
van de kuddes zou een verlies aan economische efficiëntie en 
effectiviteit betekenen, met name in de Sahel. Hoewel mobiliteit 
een belangrijke rol speelt, brengt die wel beperkingen met zich 
mee die de valorisatie van lokale melk belemmeren. Zo zijn de 
kuddes vaak ver verwijderd van de stedelijke consumptiecen-
tra en verspreid over grote afstanden. In Niger en Mali bijvoor-
beeld liggen landbouwbedrijven en kleine productiefaciliteiten 
verspreid over een gebied dat ongeveer 40 keer zo groot is als 
België. Bovendien werkt men in de (agro-)veehouderij met loka-
le rassen, die weliswaar goed aangepast zijn aan hun omgeving 
maar weinig melk produceren (1 tot 4 liter melk per dag, terwijl 
een Belgische melkkoe 35 tot 40 liter per dag produceert). Hun 
melkproductie wordt ook sterk beïnvloed door de seizoenen. Tij-
dens het regenseizoen gaan de koeien afkalven en is er ook veel 
veevoer voorhanden. In deze periode bereikt de melkproductie 
haar hoogtepunt. Omgekeerd loopt de productie sterk terug in 
het droge seizoen. Deze afhankelijkheid van de seizoenen weegt 
des te zwaarder op de lokale melksector omdat uitgerekend tij-
dens het droge seizoen, als de productie het laagst is, de vraag 
naar lokale verse melk het grootst is, door de hitte. 

De West-Afrikaanse melkproductie is dus erg versnipperd (kleine 
hoeveelheden verspreid over grote afstanden) en seizoensge-
bonden, wat de melkophaling en -verwerking bemoeilijkt. In het 

© Wouter Elsen / VSF

men met het eigen verbruik van melk door de veehouders zelf, 
maar ook met het belang van melk in de eetgewoonten van de 
inwoners, en dat in alle lagen van de bevolking (Duteurtre G. & 
Corniaux C., 2013). Om zo goed mogelijk aan deze groeiende vraag 
te kunnen voldoen, worden er nieuwe ophaalcentra, ambachte-
lijke verwerkingseenheden en transportbedrijven opgericht, wat 
heel wat werkgelegenheid creëert (Duteurtre G. & Corniaux C., 
2013). We zien ook de snelle opkomst van een nieuwe midden-
klasse, die meer zuivelproducten consumeert, van hogere kwali-
teit en in verschillende vormen, meermaals per dag (‘s ochtends 
en ‘s avonds). Dit draagt dan weer bij aan de toename van de vraag 
naar zuivelproducten (Corniaux C., 2015). Deze hoge consumptie 
en de toename van de vraag vormen een enorme kans voor de 
lokale melksector om te fungeren als motor voor ontwikkeling.  

3 De ervaring van Dierenartsen Zonder Grenzen België op het vlak van de on-
dersteuning van de lokale melksector in West-Afrika is gestoeld op nauwe sa-
menwerkingen met lokale partners. In Niger zijn dat Karkara en het West-Afri-
kaanse centrum voor economische en sociale studies CESAO, die technische 
steun verleend hebben aan programma’s als APPLN (dat steun biedt aan kleine 
melkveehouders in Niamey), ‘Lait sain pour le Niger’ (gezonde melk voor Niger) 
en NariinNdu. In Mali werken we samen met onze partner Initiatives, Conseils 
et Développement (ICD) en in Burkina Faso met de Association Nodde Nooto 
(A2N). 
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licht hiervan werken we samen met onze partners om banden te 
smeden tussen de traditionele lokale productie en de verwer-
kingseenheden. Dit doen we door de organisatie van melkregio’s 
en de ophaling en verkoop van de melk te ondersteunen. Op die 
manier krijgt de lokale bevolking toegang tot melk in regelmatige  
hoeveelheden, van constante kwaliteit en tegen een gunstige 
prijs.

3.1.2     Acties van Dierenartsen Zonder Grenzen om de melkpro-
ductie minder versnipperd en minder seizoensgebonden 
te maken 

Organisatie van melkregio’s

Om deze trend van versnippering van de productie om te buigen, 
hebben we gewerkt aan de organisatie van verschillende melk-
regio’s. Zo kunnen we de producenten en de consumenten, die 
sterker aanwezig zijn in steden, dichter bij elkaar brengen. De 
conceptuele strategie bestaat erin om van de melkproductie een 
structurerende activiteit te maken voor de huishoudens, die ermee  
instemmen om over te stappen van individueel naar collectief  
beheer van de productie. De operationele aanpak van deze stra-
tegie bestaat uit vier belangrijke stappen in de (rand)stedelijke 
zuivelsector.

•   In een eerste stap moeten de actoren in de melkregio’s en hun 
werking in kaart gebracht worden. Daarbij maken we gebruik van 
zogenaamde ‘melkproductie-eenheden’, waarbij het gaat om  
“alle dieren bestemd voor melkproductie die autonoom beheerd 
worden door één gezin”. Het is in deze fase dat het productiepo-
tentieel van alle actoren ingeschat wordt.

•   In een tweede stap worden de eenheden georganiseerd rond 
de melkophaling. Het doel hiervan is om van individuele melk-
verkoop over te stappen naar groepsverkoop aan ophaal- of 
verwerkingsbedrijven. In deze fase versterken we de capacitei-
ten van de veehouders op het vlak van het verenigingsleven en 
bevorderen we de omvorming van traditionele organisatievor-
men tot veehoudersorganisaties die vertrekken vanuit de ba-
sis, zogenaamde ‘Organisations Communautaires de Base’ (OCB). 
Tegelijkertijd zetten we acties op om de kwantiteit en kwaliteit 
van de melk te verbeteren. 

•   De derde stap bestaat uit het versterken van het leiderschap 
van deze veehoudersorganisaties binnen de melkwaardeketen  
door de oprichting van een federatie, die dient als kader voor 
uitwisseling en overleg. 

•   De laatste stap is het uitdragen van dit organisatiemodel op 
basis van melkregio’s bij de actoren in de zuivelsector en het 
creëren van synergieën.  

Organisatie van de ophaling en verkoop  

Als de melkregio’s en de producentenorganisaties eenmaal op-
gezet zijn, verschuift de focus naar de organisatie van de opha-
ling. Belangrijk hierbij is om: 

•   meer structuur te brengen in de activiteiten van een honderdtal 
ophalers4 en in hun banden met ophaalcentra of mini-zuivel-
bedrijven;

•   multiservice-ophaalcentra te promoten voor de organisatie van 
de ophaling (cf. 2.2.). 

Zo wordt het stroomopwaartse deel van de keten ingericht met 
productieregio’s, ophalers en multiservice-ophaalcentra. Boven-
dien stimuleert Dierenartsen Zonder Grenzen België het aangaan 
van contractuele relaties tussen veehoudersorganisaties en op-
halers, en vervolgens met de multiservice-ophaalcentra, die de 
zuivelindustrie bevoorraden. Het is echter belangrijk ervoor te 
zorgen dat de handelsbetrekkingen, en met name de prijszet-
ting, niet unilateraal door de industrie bepaald worden, maar in 
overleg met de veehouders. Zo hebben we in Niger ophaalcentra 
in contact gebracht met de lokale zuivelfabriek SOLANI. In twee 
jaar tijd hebben deze centra een derde van de melkaanvoer van 
SOLANI voor hun rekening genomen. SOLANI is verantwoorde-
lijk voor het vervoer van de melk tussen de centra en de fabriek  
(Coalitie tegen de Honger, 2019). 

Innoverende technieken voor strategische voedingssuppletie 
voor melkkoeien  

Om de productie minder afhankelijk te maken van de seizoenen 
en regelmatige hoeveelheden te garanderen, reiken we veehou-
ders innoverende technieken aan voor strategische voedings-

Dierenartsen Zonder Grenzen België  
en de organisatie van de melkregio 

Niamey (Niger)

Toen we in 2001 begonnen met de organisatie van de 
melkregio rond de stad Niamey, telden we 1.562 pro-
ductie-eenheden, bestaande uit gemiddeld 4 personen 
en 6 runderen (iets meer dan een derde van de kudde), 
waaronder 2 zoogkoeien, met extremen die variëren van 
1 tot 5 zoogkoeien. We werkten destijds al samen met 
11 veehoudersorganisaties, die samen 578 leden telden, 
waaronder 195 vrouwen, verspreid langs 6 verkeersas-
sen. Tien jaar later, in 2013, was ons netwerk uitgegroeid 
tot 30 veehoudersorganisaties, waarvan er 23 officieel 
erkend waren. 

In Niamey zijn er vandaag 5 melkophaalcentra, onder 
meer in Kollo, Hamdallaye en Say, die de zuivelfabriek 
SOLANI bevoorraden. Het ophaalcentrum in Kollo is een 
mooi voorbeeld van een goed georganiseerde melkre-
gio: tussen 2015 en 2019 is de productie van het centrum 
gestegen van 85.327 naar 101.814 liter melk.  

Ô

© Koen Mutton / VSF

4 De ophaler is de tussenpersoon tussen de producent en de verwerkingseen-
heden (mini-zuivelbedrijven, multiservice-ophaalcentra ...).
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suppletie voor hun melkkoeien. Om het dieet van de koeien in 
evenwicht te brengen, geven we de voorkeur aan lokale hulp-
bronnen (cf. 2.1) aangevuld met blokken geperst voer5. We sub-
sidiëren ook de oprichting van ‘veevoederbanken’6 die door de 
veehoudersorganisaties zelf beheerd worden. 

Als extra ondersteuning voor de melkophaalcentra bouwen we 
bovendien koelinstallaties, zodat de melk die in het regenseizoen 
in overvloed opgehaald wordt langer bewaard kan worden. Verder 
installeren we andere soorten apparatuur die nodig zijn voor de 
verwerking en verbetering van de kwaliteit van de op de markt 
gebrachte producten. Het personeel van de centra krijgt ook op-
leidingen over de productieprocessen van yoghurt, kaas en boter, 
evenals over pasteurisatie.

Naast deze technische ondersteuning bevorderen we de relaties 
tussen de verschillende actoren, met name door de loyaliteit van 
de veehouders ten aanzien van de ophaalcentra en de mini-zui-
velbedrijven te stimuleren. 

3.1  Uitdagingen voor de gezondheid van mens en dier  

3.2.1  Bedreigingen voor de gezondheid van het melkvee  

In West-Afrika zetten gezondheidsproblemen bij het vee een 
grote rem op de melkproductie wegens hun rechtstreekse in-
vloed op de kwaliteit van de melk. De oorzaak is tweeledig: 
veehouders nemen het enerzijds niet te nauw met de sanitaire 
voorschriften, anderzijds krijgen ze erg weinig institutionele steun. 
Parasitaire en besmettelijke ziekten treffen vaak volledige kud-
des, waarbij met name de uier van melkkoeien aangetast wordt. 

Hoewel de rondtrekkende (agro-)veehouderij veel voordelen 
heeft7 en gesteund wordt door Dierenartsen Zonder Grenzen en 
door onze lokale partners, ligt de incidentie van deze ziekten hier 
hoger, en wel om de volgende redenen:  

•  De mobiliteit die zo kenmerkend is voor de rondtrekkende 
(agro-)veehouderij houdt de kuddes een groot deel van het jaar 
ver weg van zorgstructuren. Bovendien zijn dergelijke structuren 
ter ondersteuning van de dierengezondheid vaak ontoereikend, 
met name wanneer er geen staatssteun is voor gezondheids-
diensten (zorg, geneesmiddelen en productie). 

•  De mobiliteit en groepering van dieren bevordert de verspreiding 
van ziekten en de vorming van besmettingshaarden.

•  De mobiliteit kan leiden tot voedselvergiftiging door het opeten 
van giftige planten. In de loop van hun rondtrekkende bestaan 
ontdekken de dieren steeds nieuwe gebieden en gewassen die 
ze niet kennen, waar ze niet altijd selectief en voorzichtig mee 
omspringen. 

•  Door een gebrek aan kennis over hun werking en de potentiële 
productiviteitswinst maken de veehouders zeer weinig gebruik 
van geneesmiddelen. 

In de (rand)stedelijke veehouderijsystemen heeft men daarente-
gen vlotter toegang tot particuliere dierenartsen en is er dus meer 
toezicht op de gezondheid van het vee. Toch zijn de gezondheids-
problemen hier even groot als in de rondtrekkende (agro-)vee-
houderij. Ook (rand)stedelijke veehouders blijken erg weinig ge-
bruik te maken van diergeneesmiddelen en van de in hun buurt 
nochtans beschikbare zorg, omdat ze de voorkeur blijven geven 
aan traditioneel kuddebeheer.

De beste manier om deze beperkingen aan te pakken – en dat 
geldt voor alle veehouderijsystemen – is het opzetten van sani-
taire basisvoorzieningen. Zo wordt in de rondtrekkende (agro-)
veehouderij een mobiel netwerk van veehulpverleners ingezet, 
die opgeleid en gevolgd worden door een particuliere dieren-
arts. In de (rand)stedelijke veehouderij daarentegen kunnen de 
veehouders in hun nabijgelegen stad of dorp terecht bij particu-
liere dierenartsen die er gevestigd zijn.

3.2.2  Verontreiniging van lokale melk: een gevaar 
 voor de volksgezondheid    

Melk is een belangrijk onderdeel van het dieet van de West-Afri-
kaanse bevolking, en van kinderen in het bijzonder, maar is ook 
een vector van door voedsel overgedragen ziekten. Hier zijn twee 
verklaringen voor: 

•  De melk is afkomstig van dieren die drager kunnen zijn van ziek-
ten die op de mens overgedragen kunnen worden (zoönoses).

•  De chemische en fysische eigenschappen van melk vormen on-
der bepaalde omstandigheden (tijd, temperatuur, chemische 
samenstelling, enz.) een gunstige voedingsbodem voor ziekte-
verwekkers.

Tal van studies hebben al een sterke verontreiniging van melk aan 
het licht gebracht (VIAS et al, 2003, BONFOH, 2003). Vanwege de 
slechte kwaliteit kan een deel van de productie in de melkregio 
Niamey slecht tot helemaal niet ingezet worden. Zo moest de zui-
velfabriek SOLANI in 2000 naar schatting 17 tot 30% van de aan-
geleverde melk afkeuren wegens gebrekkige kwaliteit. Vandaag is 
de kwaliteit van de lokale melk wel duidelijk verbeterd, aangezien 
SOLANI sinds 2013 geen melk meer afgekeurd heeft die door de 
centra opgehaald werd.

© Koen Mutton / VSF

5 Aanvullend veevoer gemaakt van fijngemalen lokale voedergewassen (sten-
gels, bladeren, peulen), gewasresten (stro, loof), agrarische bijproducten (vee-
koek, zemelen), mineralen en een bindmiddel.

6 Verkooppunt van veevoer, voornamelijk onder de vorm van agrarische bijpro-
ducten (veekoek, zemelen) verpakt in zakken. Deze winkels worden meest-
al beheerd door een groep veehouders, die samen zorgen voor de aanvoer 
(aankoop), opslag en verkoop van voer aan veehouders. Ze kunnen ook bij een 
multiservice-ophaalcentrum horen.

7 Aangepaste levensstijl en veerkracht, duurzaam beheer van natuurlijke hulp-
bronnen, bijdrage aan de voedselveiligheid en -zekerheid, enz.
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3.2.3  Acties van Dierenartsen Zonder Grenzen België  
om de gezondheid van mens en dier te verbeteren    

Om de gezondheid van het melkvee te verbeteren, richten we ons 
vooral op:  

•   de bewustmaking en opleiding van veehouders over het be-
lang van dierengezondheid. We organiseren jaarlijkse preven-
tiecampagnes waarbij we het vee inenten en ontdoen van para-
sieten, en voorlichting geven aan melkveehouders. Daarnaast 
geven we opleidingen over goede praktijken inzake dierenge-
zondheid, toegespitst op de belangrijkste ziektes in hun melk-
regio. Epidemiologische studies over zoönoses, zoals brucellose 
en tuberculose, hebben namelijk aangetoond dat de veehou-
ders zich bewust moeten worden van bepaalde problematische 
praktijken.

•   het verhogen van de capaciteit van lokale diergeneeskundi-
ge diensten. Dierenartsen Zonder Grenzen België ondersteunt 
de vestiging van particuliere dierenartsen die ondersteund wor-
den door een netwerk van veehulpverleners. Zo hebben meer 
dan 62 dierenartsen zich tussen 2003 en 2019 gevestigd in Mali, 
Burkina Faso en Niger, wat werkgelegenheid biedt voor meer 
dan 1.000 veehulpverleners en tientallen technisch assisten-
ten. Het gevolg is een fijnmazig netwerk met gelijke toegang tot 
diergezondheid voor (kleine) producenten.

Om de kwaliteit en de hygiëne van de melk te verbeteren, zijn 
onze acties vooral gericht op: 

•   het in kaart brengen van kritieke punten van melkverontrei-
niging in de hele keten. In een eerste fase moeten we inzicht 
krijgen in de manieren waarop melk verontreinigd wordt, van de 
boerderij tot aan de loskade van het zuivelbedrijf. Deze analyse 
van de besmettingsketen brengt de belangrijkste bronnen van 

besmetting aan het licht, namelijk de praktijken van de verschil-
lende actoren in de keten (aanlengen8, gebruik van antibiotica, 
bevochtiging van de spenen met speeksel), de gebruikte appa-
ratuur, het waswater en de gezondheidstoestand van de melk-
koeien. Hoge omgevingstemperaturen leiden ook tot de ver-
spreiding van ziektekiemen tijdens het transport, de verwerking 
en de verkoop van melk, vooral bij gebrek aan een koudeketen 
en pasteurisatie.

•   gezamenlijk kwaliteitsbeheer. Als de bronnen van melk-
verontreiniging eenmaal in kaart gebracht zijn, organiseren 
we debatten over kwaliteitsbeheer met alle actoren uit de 
sector (producenten, ophalers en beheerders van ophaal-
centra). Tijdens deze debatten bespreken we samen de ge-
volgen van melkverontreiniging voor de gezondheid en de 
rentabiliteit. Ook wordt de nadruk gelegd op zoönoses waar-
van melk een vector is (brucellose, tuberculose) en op de 
schadelijke gevolgen van sjoemelpraktijken. Aangezien het 
probleem van de povere kwaliteit van de melk al langer be-
kend is, kunnen we een stand van zaken opmaken en vervol-
gens bepalen welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn: 
 
- door voorlichting over melkhygiëne te geven aan de verschil-
lende actoren in de sector, zowel de producenten (hygiëne bij 
het melken en bij de tussentijdse opslag) als de ophalers (hy-
giënisch transport) en de verwerkers (hygiënische verwerking);  
- door deze actoren te voorzien van correcte uitrusting voor het 
melken en het transport, voor een ononderbroken koudeketen, 
en voor steekproeven. 

We hebben ook gidsen ontwikkeld over hygiënisch melken (goede  
en slechte praktijken) als hulpmiddel voor de bewustmaking van 
veehouders.

3.3  Uitdagingen voor de rentabiliteit 

3.3.1  Een fatsoenlijke en eerlijke prijs    

Het is essentieel dat de veehouders een fatsoenlijke en eerlijke 
prijs krijgen voor hun productie. De melkprijs schommelt ech-
ter met de seizoenen en is onderhevig aan concurrentie van 
goedkoop geïmporteerd melkpoeder, dat gemengd wordt met 
plantaardige vetten om tot een drank te komen die echte melk 
benadert.

Om de melkwaardeketen te structureren, werken we voorname-
lijk aan de hand van twee economische modellen:

•   multiservice-ophaalcentra, waarvan de rentabiliteit afhangt van: 
-  een gegarandeerde continue aanvoer van melk door de pro-

ducenten, 
-  een goede beheersing van de technieken voor controle en 

opslag van de melk, 
- een verzekerde afzet bij de zuivelbedrijven,
- een nuttig aanbod van dienstverlening aan veehouders.

•   mini-zuivelbedrijven, met grosso modo dezelfde voorwaarden 
voor rentabiliteit: 
-  een gegarandeerde continue aanvoer van melk door de pro-

ducenten, 
- een goede beheersing van hygiënische verwerkingstechnieken, 
- goede relaties met en dienstverlening aan de veehouders,
- de leiderschapskwaliteiten van de uitbater.

© Wouter Elsen / VSF

8 Hierbij wordt de geproduceerde melk verdund met water om een grotere 
hoeveelheid te kunnen verkopen.
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3.2.3  Acties van Dierenartsen Zonder Grenzen België  
om de rentabiliteit te verbeteren   

Ondersteuning van het bestuur van de sector door de actoren zelf 

Door de verschillende schakels in de melkketen te organiseren, 
te structureren en met elkaar in contact te brengen, zijn we geko-
men tot overlegkaders om problemen te bespreken en oplossin-
gen te vinden. Elke schakel engageert zich hiervoor omdat duide-
lijk toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor de hele sector. Een 
groot voordeel is de dienstverlening aan de producenten, zonder 
wie de waardeketen uiteraard zou instorten. Die dienstverlening 
bestaat uit:

•   steun bij de oprichting en het correcte beheer van ‘veevoeder-
banken’ met veevoer dat tegen lage prijzen verkocht wordt aan 
veehouders,

•   de toepassing van goede praktijken inzake dierengezondheid 
(preventie en vaccinatie) om de sterfte van koeien en kalveren 
te beperken,

•   aandacht voor een correcte hygiëne tijdens het melken en in het 
hele ophaalproces om de kwaliteit van de melk te verhogen,

•   ondersteuning van de multiservice-ophaalcentra en de mi-
ni-zuivelbedrijven op het gebied van opslag, verwerking en 
productdiversificatie, maar ook op het gebied van marketing en 
verkoop. Dit alles draagt bij aan minder hevige schommelingen 
van de melkprijzen.

Belangenbehartiging om overheden en instellingen te overtuigen 
om lokale melk te verkiezen boven geïmporteerd melkpoeder  

Wij zijn actieve pleitbezorgers voor de rondtrekkende veehoude-
rij bij verschillende overheden. Ons doel is om de veehouders te 
ondersteunen in hun hoofdactiviteit, namelijk de productie en 
afzet van lokale melk. 

Dierenartsen Zonder Grenzen België is lid van twee coalities die 
pleiten voor lokale melk. In West-Afrika ondersteunen we de 
campagne ‘Mijn melk is lokaal’, georganiseerd door Oxfam en 
APESS9. In Mali, Niger en Burkina Faso steunen we het actieplan 
van de coalitie en nemen we actief deel aan campagnes ter pro-
motie en verdediging van lokale melk. In Europa nemen we deel 
aan de campagne ‘Exporteer onze problemen niet’, die de belan-
gen van de West-Afrikaanse melkveehouders verdedigt in het 
landbouw-, handels- en samenwerkingsbeleid van de Europese 
Unie.

Naast onze pleitbezorging bij beleidsmakers maken we ook de 
koepelorganisaties van veehouders mondiger, zodat ze hun  
eigen belangen beter kunnen behartigen. In Niger steunen we bij-
voorbeeld het ‘melkoffensief’ van Réseau Billital Maroobé (RBM) 
binnen de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Sta-
ten (ECOWAS). Zo hebben we meegewerkt aan het opstellen van 
monografieën die moeten dienen als basis voor een gedetailleerd 
ondersteuningsprogramma voor de lokale zuivelindustrie in de 
ECOWAS-landen.  

9 Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (Vereniging 
ter bevordering van de veehouderij in de Sahel en de Savanne)  

4. Conclusie 

De lokale melksector vertegenwoordigt een enorm potentieel voor de ontwikkeling 
van West-Afrika. Dit is met name het geval in de ingesloten landen in de Sahel, zoals 
Niger, Mali en Burkina Faso, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Dit potentieel 
is echter beperkt door een gebrek aan investeringen, technische ondersteuning en een 
beleid dat de import van melkpoeder bevordert. De lage productiviteit van de lokale 
runderrassen, de seizoensgebondenheid, de grote versnippering van de kuddes en di-
verse dierziekten werken deze problemen alleen maar in de hand. Voor ons zijn dit dan 
ook de belangrijkste obstakels die we moeten wegwerken om het potentieel van de 
zuivelsector in deze landen volledig te ontsluiten. 

De technische verbeteringen die we samen met onze lokale partners aanbrengen (zo-
als het gebruik van voedingssupplementen, steun voor de ontwikkeling van de infra-
structuur, of de steun aan particuliere dierenartsen die zich in de regio willen vestigen) 
zijn alvast veelbelovend, zowel voor de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de 
lokale melk als voor het welzijn van de veehouders. 

Als gevolg van deze verbeteringen zien we dat veehouders steeds meer gaan investeren 
in hun melkproductie, die ze niet langer als bijkomstig beschouwen. Deze trend wordt 
bevestigd door de ontwikkeling van verschillende modellen die door Dierenartsen 
Zonder Grenzen ondersteund worden om melk van de producent tot bij de consu-
ment te brengen. Al deze modellen, of ze nu gestoeld zijn op mini-zuivelbedrijven, 
ophaalcentra of grote zuivelfabrieken, getuigen van het ondernemende karakter van 
een opkomende lokale sector, hoofdzakelijk opgebouwd rond familiale productie in de 
rondtrekkende (agro-)veehouderij. 

© Koen Mutton / VSF

De lokale melksector 
vertegenwoordigt  

een enorm potentieel 
voor de ontwikkeling 

van West-Afrika. 



9      VSF BELGIUM     LOKALE MELKPRODUCTIE IN WEST-AFRIKA: EEN WAARDEKETEN IN VOLLE ONTWIKKELING / MEI 2020

Verwijzingen 

•   BROUTIN Cécile, LEVARD Laurent, GOUDIABY Marie-Christine, 2018, Quelles politiques commerciales 
pour la promotion de la filière « lait local », Paris, Gret, 100 pages.

•   COALITION CONTRE LA FAIM, 2019 : Position paper, La filière du lait local en Afrique de l’Ouest : une filière 
entrepreneuriale prometteuse.

•   CFSI, 2018. RÉFORMER LES POLITIQUES AGRICOLE ET COMMERCIALE EUROPÉENNES - Soutenir la filière 
lait local en Afrique de l’Ouest pour combattre la pauvreté, Novembre 2018.

•   CORNIAUX, C (2015). L’industrie laitière en Afrique de l’Ouest : histoire, stratégies et perspectives, Projet  
« Milky Way for Development », 39 pages.

•   CORNIAUX C., DUTEURTRE G., BROUTIN C. (sous la direction de), 2014. Filières laitières et développement 
de l’élevage en Afrique de l’Ouest. L’essor des mini-laiteries. Editions Khartala 

•   DOUFILS A., 2010. Analyse du modèle mini-laiterie rurale au Mali : Définition des facteurs de succès et de 
la place des mini-laiteries dans le développement laitier national. 16P. Consulté sur http://www.inter-re-
seaux.org/IMG/pdf_Synthese_de_l_etude_mini_laiteries_au_Mali.pdf 

•   DUTEURTRE G., 2007 : « Commerce et développement de l’élevage laitier en Afrique de l’Ouest : une 
synthèse », Revue élevage et médecine vétérinaire tropicale, 2007, p. 209-223.

•   DUTEURTRE G. ET CORNIAUX C., 2013 : Etude relative à la formulation d’un Plan d’actions détaillé de 
développement de la filière lait au sein de l’UEMOA, Rapport définitif, Etude réalisée par le CIRAD pour le 
compte de la Commission de l’UEMOA, Ouagadougou, mai 2013, 82 p. + annexes

•   FAO, 2012 : Base de données FAOSTAT, consultable sur www.faostat.org

•   OCDE, 2008. Elevages et marché régional au Sahel et en Afrique de l’Ouest, Potentialités et défis. 182p.

•   RANDOLPH ET AL., 2007 : Invited Review, « Role of livestock in human nutrition and health for poverty 
reduction in developing countries », American Society of Animal Science, T. F. RANDOLPH, E. SCHELLING, 
D. Grace, C. F. NICHOLSON, J. L. LEROY, D. C. COLE, M. W. DEMMENT, A. OMORE, J. ZINSSTAG, and M. RUEL, 
consultable sur https://academic.oup.com/jas/article/85/11/2788/4778920, 2007, p.2788 – 2800.

•   SRAIRI M.T., CHOHIN KUPER A., 2007. Conséquences de la libéralisation des marchés sur les opérateurs de 
la filière laitière au Maroc. Revue élevage et médecine vétérinaire tropicale, 60 : 177-187.

•   VIAS Franck S.G, BONFOH B., DIARRA A., NAFÉRI A., FAYE B., 2004. Les élevages laitiers bovins autour de 
la communauté urbaine de Niamey : caractéristiques, productions, commercialisation et qualité du lait. 
Etudes et recherches sahéliennes, Institut du sahel, N°8-9, 159-165p.

Zowel in de mini-zuivelbedrijven als in de ophaalcentra ligt de nadruk op het samen-
brengen van de verschillende actoren in de sector: producenten, ophalers, verwerking-
seenheden en zuivelfabrieken. Zo zorgen de multiservice-ophaalcentra, beheerd door 
veehouders en ondersteund door Dierenartsen Zonder Grenzen en haar lokale partners, 
voor meer werkgelegenheid in de privésector. Daarnaast garanderen ze een constante 
aanvoer van kwaliteitsvolle melk voor de lokale industrie. 

Maar om te voorkomen dat de lokale markten in West-Afrika overspoeld worden door 
goedkoop geïmporteerd melkpoeder, moeten de staten wel absoluut werk maken van 
een krachtig beleid om de lokale melksector te valoriseren. Om daartoe te komen, 
praten wij met politici en ondersteunen wij landbouwersorganisaties om de lokale melk 
te verdedigen en te promoten. 
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