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De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, die deel  
uitmaakt van het VSF International-netwerk, zet zich in voor  
de bestrijding van honger en armoede in Afrika. Ons doel is om 
de capaciteiten van veehouders duurzaam te versterken,  
zodat zij een waardig bestaan kunnen leiden.

In Afrika leven miljoenen mensen van hun veestapel. Dierenartsen 
Zonder Grenzen helpt veehouders om een betere toekomst voor 
zichzelf op te bouwen, en die staat of valt met gezonde dieren. 
Maar we doen zoveel meer dan kuddes vaccineren en verzorgen. 

We werken samen met de lokale bevolking om hun vee en alles 
wat ermee samenhangt te verbeteren: van microkredieten tot  
verkoop, van water- en voederbeheer tot opleiding, over land-
bouwuitrusting, noodhulp, vredesbesprekingen en politieke  
belangenbehartiging.



Terwijl ik dit neerpen, woedt het coronavirus volop in Europa. Hoewel de omvang van de epidemie nog niet 
gekend is in Afrika, lijdt het inmiddels geen twijfel meer dat het continent hier niet ongeschonden uit zal komen. 
De lockdown heeft er in het bijzonder een weerslag op het inkomen van miljoenen veehouders, die hun producten 
niet meer kwijt kunnen. Zowel hier als daar is het nog te vroeg om te zeggen hoe lang we de gevolgen van het virus 
zullen moeten dragen. 

De huidige gezondheidscrisis herinnert er ons meer dan ooit aan hoe nauw de gezondheid van de mens in ver-
band staat met de dierengezondheid en met onze leefomgeving. Bij Dierenartsen Zonder Grenzen hebben we dit 
al lang geleden begrepen. De samenwerking tussen artsen en dierenartsen maar ook met landbouwkundigen en 
milieudeskundigen is van essentieel belang om zoönoses (ziektes die worden overgedragen van dier op mens) en 
de nadelige gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Daar zijn we rotsvast van overtuigd.

Afgelopen oktober organiseerden we een studiedag in Gembloux om de studenten uit deze verschillende 
vakgebieden te doen nadenken over de meerwaarde van interdisciplinariteit in de strijd tegen de klimaatveran-
dering. Ook op het terrein zijn de ‘One Health’-principes impliciet terug te vinden in al onze projecten. De voorbije 
twee jaar hebben onze diergeneeskundige diensten in Niger bijvoorbeeld samengewerkt met het verzorgend per-
soneel van Dokters van de Wereld om veehouders en hun kuddes verzorging te verstrekken.

In de Sahel en in de regio van de Grote Meren gaat onze aandacht vooral naar de behoeften en belangen van 
onze begunstigden. Ongeacht of ze sedentaire of rondtrekkende veehouders, dierenartsen of landbouwers zijn en 
ongeacht hun etniciteit of religie. Door opleidingen te geven en dieren te verdelen, helpen we de meest kwets-
baren geiten te kweken in Rwanda of pluimvee te houden in Burkina Faso. Maar de mogelijkheden van veeteelt 
in Afrika beperken zich niet tot armoedebestrijding. Het is ook een springplank naar ondernemerschap. Om de 
middelen hiervoor te verstrekken, faciliteren we onder meer de toegang tot krediet voor veehouders in Burundi en 
bouwen we veemarkten in Mali. Ook moedigen we pastoralisten in Oeganda en Tanzania aan om de graslanden en 
waterpunten waarvan hun vee afhankelijk is te delen en om deze duurzaam te beheren. En aangezien de dieren-
gezondheid de absolute voorwaarde blijft voor al onze activiteiten, richten we netwerken van dierenartsen op om 
het vee te verzorgen, bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo. 

In 2019 hebben we ons werk van ganser harte en met volle overtuiging gedaan, ondanks de soms moeilijke 
context. De onveiligheid die in de landen van de Sahel heerst, is niet zonder gevolgen voor onze lokale teams. En 
dan is er nog de onstabiele politieke situatie in bepaalde Centraal-Afrikaanse landen, waar onlangs verkiezingen 
plaatsvonden. Ondanks deze moeilijkheden gaan we door en gaan we de toekomst in alle sereniteit tegemoet. In 
Brussel verhuisden we naar een kantoorruimte die beter afgestemd is op de werking van ons team. Begin 2020 
openden we een kantoor in Benin en momenteel zijn we onze terugkeer naar Mauritanië volop aan het voorberei-
den. We denken er meer en meer over om ons te herpositioneren en om naast onze ontwikkelingsactiviteiten ook 
noodhulp te beginnen verlenen. 

Eén ding staat vast: we zullen uw steun nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan. Want het is dankzij 
de geldschieters, schenkers en sympathisanten dat we al zo ver zijn geraakt. Ik wil trouwens iedereen die ieder jaar 
weer onze organisatie steunt van harte bedanken. Maar ik wil ook mijn medewerkers, zowel in Afrika als in België, 
in de bloemetjes zetten. Zij zetten zich voortdurend in om onze missie uit te voeren. Zij zijn de kracht en de trots 
van onze organisatie. 

In dit verslag ontdekt u welke uiteenlopende activiteiten zij het afgelopen jaar hebben verricht. En ik hoop u 
hiermee te overtuigen om aan onze zijde te blijven staan. 

Brussel, mei 2020

Voorwoord

Marc Joolen 
Algemeen directeur
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Een internationaal netwerk

We zijn lid van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International, 
dat uit 12 nationale ngo’s in Europa en Canada bestaat. Samen zetten we 
ons in voor de armste bevolkingsgroepen op het platteland in meer dan 
40 Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het is ons doel 
om de veeteelt en familiale landbouw te ondersteunen. We geloven in 
het belang van een gezonde band tussen mensen, dieren en hun leef-
milieu. Met onze diergeneeskundige diensten en ondersteunende acties 
aan de lokale bevolking helpen we de wereldwijde voedselzekerheid en 
-soevereiniteit te verbeteren. 

Dankzij het netwerk kunnen we onze acties op geografisch vlak beter 
coördineren en onze middelen bundelen. Het bevordert ook de uitwisse-
ling van ervaringen en knowhow tussen de leden om onze capaciteiten en 
die van onze partners te versterken. 

Sinds 2014 is VSF International in hetzelfde kantoorgebouw in Brussel 
gevestigd als Dierenartsen Zonder Grenzen België.

www.vsf-international.org 

Financiële transparantie

Meer weten over de herkomst van onze fondsen en over ons uit-
gavenbeheer? Vanaf september vindt u 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 schen-
kers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte  
gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

In 2019  
hebben we

251.009
gezinnen  
geholpen 

15.028
dieren  

verdeeld

1.922
dierengezond-
heidswerkers 

gesteund

101
privé-dierenartsen 

bijgestaan

Gezonde  
dieren,  
gezonde  
mensen

Onze missie is het versterken  
van kansarme gemeenschappen  
in het Zuiden die van de veeteelt 
leven, om zo hun welzijn  
te verbeteren.
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Werkgebied van  
Dierenartsen Zonder Grenzen
België in 2019
België
Niger
Mali
Burkina Faso
Rwanda
Burundi
D.R. Congo
Oeganda
Tanzania

Werkgebied van  
VSF International

62
medewerkers

in West-Afrika

37
medewerkers

in de regio van de 
Grote Meren  

18
medewerkers 

in Brussel

33
projecten

8
landen

14
lokale 

partners
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01.
West- 
Afrika

Dierenartsen Zonder Grenzen is al 
meer dan 25 jaar actief in de Sahel. 
Vanuit Mali hebben we ons actiege-
bied geleidelijk aan uitgebreid naar 
Niger en Burkina Faso. Inmiddels 
vormen deze drie landen de kern van 
onze activiteiten in de regio.  

© Wouter Elsen / VSF



Samen vertegenwoordigen ze bijna  
de hel� van het West-Afrikaanse grond-
gebied – goed voor ongeveer 91 keer de 
oppervlakte van België – en 18% van de 
regionale bevolking, waarvan de grote 
meerderheid als veehouder werkzaam 
is. Ze behoren ook tot de landen met de 
zwakste menselijke ontwikkeling volgens 
de jaarlijkse ranglijst van de Verenigde  
Naties. Onze aanwezigheid in deze regio  
is dus zeker gegrond.

Een onstabiele regionale context

In 2019 werd de Sahel getekend door veiligheidsproblemen. De aanval-
len van gewapende groeperingen hebben vele burgerslachtoffers gemaakt. 
Duizenden mensen zagen zich genoodzaakt om weg te trekken uit de regio. 
Deze situatie is vooral typerend voor het bijzonder gevaarlijke grensgebied 
tussen de drie landen. 

In 2012 zijn gewapende groeperingen zich beginnen te vestigen in het 
noorden van Mali. Beetje bij beetje hebben zij zich verspreid naar de platte-
landsgebieden, tot in het centrum van het land, en uiteindelijk ook naar de 
buurlanden. Vandaag hebben zij het hele grensgebied onder hun controle. 
Ze zijn vooral gebaseerd in de regio’s Tillabéri en Tahoua in Niger en in de 
regio’s Sahel en Centre-Nord in Burkina Faso.

De vele gevolgen van deze onveiligheid hebben een impact op zowel 
de gemeenschappen als hun bestaansmiddelen. Het gebrek aan veiligheid 
leidt tot ongeziene volksverhuizingen, die maar in aantal blijven toenemen. 
Begin 2020 hebben liefst 480.000 mensen hun woonplaats verlaten in het 
noorden van Burkina Faso, 310.000 in het noorden van Nigeria en 180.000 in  
Niger. Aangezien ze van hun velden en vee beroofd zijn, hebben zij geen thuis 
en middelen meer. Bijgevolg hebben 9,4 miljoen mensen in West-Afrika  
onmiddellijk hulp nodig in 2020.

Ondanks de complexe crisissituatie zetten wij onze humanitaire en ont-
wikkelingsactiviteiten voort. Dankzij onze veiligheidsstrategie en proactieve 
aanpak van de risico’s zijn we erin geslaagd om onze diensten verder aan te 
bieden aan de gemeenschappen bestaande uit vluchtelingen, ontheemden 
en autochtonen.

Technologie ten dienste van de mobiliteit van de kuddes

Naast onze activiteiten in ieder land zetten we ons ook op regionaal 
niveau in voor een betere mobiliteit van de kuddes over de grenzen heen. 
In acht landen aan de kust (Benin, Ivoorkust, Ghana, Nigeria en Togo) en 
in de Sahel (Burkina Faso, Mali en Niger) leveren we inspanningen om de 
seizoenstrek veiliger te laten verlopen en de toegang van de veehouders 
en hun kuddes tot pastorale middelen en markten te vergemakkelijken. Op 
die manier vergroten we de bijdrage van pastoralisme aan de voedsel- en 
voedingszekerheid, de sociaal-economische ontwikkeling en de regionale 
integratie in West-Afrika. 

Eveneens met het oog op een rustigere seizoenstrek versterken we de 
traditionele informatiesystemen van de herders in Mali, Niger en Burkina 
Faso met nieuwe technologieën. Via mobiele telefonie en de radio kunnen 
de veehouders in realtime informatie krijgen over de staat van de graslanden, 
de waterpunten en de marktprijzen. Ze kunnen dan de beste beslissingen 
nemen voor hun kudde.
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Burkina Faso
In 2019 hebben we onze acties voort-
gezet en gefocust op de verbetering 
van de veerkracht van kwetsbare 
gezinnen, voedsel- en voedingszeker-
heid en de economische zelfstandig-
heid van Malinese vluchtelingen.  
We hebben ook de leiding genomen 
over een consortium van lokale en 
internationale ngo’s in het kader van 
een project voor het opwaarderen van 
de activiteiten die verband houden 
met de rondtrekkende veehouderij 
in gevoelige gebieden. Via dit project 
kunnen we onze kennis van de regio 
uitbreiden met een duidelijk doel 
voor ogen: gunstige omstandigheden 
voor veehouderijactiviteiten creëren 
in deze onveilige gebieden en de inte-
resse van jongeren aanwakkeren  
voor deze activiteiten waarvan meer 
en meer wordt afgezien.

Vanuit het kantoor in Kaya in Burkina Faso is Nathalie 
Ouedraogo (32 jaar) verantwoordelijk voor ons programma 
ter ondersteuning van kleine pluimveeboeren in de regio’s 
Sahel en Centre-Nord. Als sociologe met een specialisatie 
in gender coördineert ze sinds 2017 onze activiteiten voor 
capaciteitsversterking samen met een team van plaatse-
lijke medewerkers. Daarnaast brengt ze de verschillende 
spelers in de pluimveesector met elkaar in contact en ana-
lyseert ze de rendabiliteit van de veeteeltactiviteiten van 
onze begunstigden. Zo kunnen we nagaan of onze oplei-
dingen goed worden toegepast. Voor Nathalie, die zelf een 
boerendochter is, hee� dit werk heel veel betekenis.

“Boeren vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van een land. 
Ik heb ingezien dat wanneer je naar de hele keten kijkt, de boeren altijd het 
meest te lijden hebben, want zij hebben noch de capaciteiten of technie-
ken om beter te worden in hun vak, noch de middelen om hun belangen 
te verdedigen. Daarom is het belangrijk dat we zowel mannen als vrouwen 
de middelen geven om zich te ontplooien. Voor vrouwen is dit een kans om 
meer macht en dus meer aanzien te hebben en beter opgenomen te wor-
den in de samenleving. 

Het schenkt mij heel veel voldoening dat ik werk om dat allemaal te 
verbeteren, met bevolkingsgroepen die veel capaciteiten hebben maar nog 
niet de kans kregen om die capaciteiten te ontwikkelen.

Ik heb gemerkt dat de veehouders met wie we samenwerken echt pro-
fessioneler willen worden. Het is niet iets dat hen opgelegd wordt. Integen-
deel, de activiteiten in het kader van het project komen tegemoet aan een 
behoefte. De meesten proberen al een kippenren te verkrijgen en hun pro-
ductie te verkopen, maar ze worden beknot door hun gebrek aan middelen 
en techniek. 

Ze willen van hun kleinvee een rendabele economische activiteit ma-
ken, want ze hebben begrepen dat ze hiermee uit de voedselonzekerheid 
kunnen raken. En de klimaatverandering, die de gebruikelijke middelen van 
levensonderhoud ontwricht, maakt dit des te relevanter.

Met onze steun slagen ze erin om hun productie te verhogen, terwijl ze 
de normen op het gebied van techniek, hygiëne en vooral dierengezondheid 
respecteren. Uiteraard is er nog ruimte voor verbetering, maar ze willen echt 
in die richting verder gaan, en dat is heel belangrijk om van het project een 
succes te maken.”

Getuigenis
Nathalie Ouedraogo Ô

172
veehouders hebben 

onze opleidingen 
gevolgd

120
gezinnen opgeleid 
in pluimveeteelt

150.000
kippen  

gevaccineerd  
en ontwormd
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Voedselonzekerheid
In Burkina Faso zijn we actief in de 

regio’s Sahel, Centre-Nord en Nord. 
De gemeenschappen hebben er zwaar 
te lijden onder voedselonzekerheid. 
Om genoeg voedsel binnen te krijgen, 
combineren ze veeteelt met land-
bouw. Daarnaast vissen ze en telen ze 
fruit- en woudbomen, slingerplanten 
en boterbomen. 

In deze gebieden met een fragiel 
ecosysteem is de regenval erg beperkt 
en onvoorspelbaar en is de grond 
zanderig. De opbrengsten uit de land-
bouw zijn er dan ook ontoereikend. 
Zelfs in jaren met veel regenval is de 
oogst onvoldoende om langer dan 
zeven maanden te voorzien in de 
voedingsbehoeften van de bevol-
king. De veeteelt is dus heel belangrijk 
voor deze gemeenschappen. De ge-
zinnen van veehouders verkopen hun 
kleine herkauwers om op de markt 
granen te kunnen kopen. 

Maar de veehouders worden met 
heel wat uitdagingen geconfronteerd. 
Door de klimaatverandering is er 
na het regenseizoen een tekort aan 
graslanden en zijn er onvoldoende 
permanente waterpunten voor de 
dieren. Zowat overal nemen de land- 
en woningbouw toe, wat de mobiliteit 
van de kuddes beperkt. De voorbije 
drie jaar heeft de sterk toegenomen 

onveiligheid in het gebied van de 
Sahel de veestapel en de veehouders 
kwetsbaarder gemaakt. Wegens de 
terreurdreiging kan het vee zich niet 
verplaatsen op de vaste routes voor 
rondtrekkende veehouderij en geen 
toegang krijgen tot de graslanden en 
lokale diergeneeskundige diensten. 

Ook de permanente toegang tot 
voedsel is problematisch geworden, 
zowel voor de gezinnen als voor hun 
dieren. Om zich van voedsel te voor-
zien, hangt de bevolking sterk af van 
de markten. Maar de koopkracht van 
de veehouders neemt alsmaar af.  
Op de markten zijn de granen en 
het veevoer afkomstig van gebieden 
met veel regenval en een vruchtba-
re bodem. Ze zijn maar in beperkte 
hoeveelheden verkrijgbaar en worden 
duur verkocht. Terwijl de veehouders 
zelf heel weinig verdienen aan de 
verkoop van hun dieren, die verzwakt 
zijn door een tekort aan water en voer. 
Voor de meest kwetsbare gezinnen 
zijn deze inkomsten niet voldoende 
voor de aankoop van de nodige gra-
nen om zich van voedsel te voorzien. 
Vele gezinnen hebben dan ook te 
kampen met voedselonzekerheid en 
vervallen tot armoede.  

Focus project

Granen in ruil  
voor kippen

Voor de veehouders in Burkina Faso 
is het een grote uitdaging geworden 
om hun inkomstenbronnen te diver-
sifiëren, en dat beseffen ze maar al te 
goed. Naast kleine herkauwers begin-
nen ze ook pluimvee te verkopen om 
te kunnen eten. Voor de armste ge-
zinnen is het een gemakkelijke manier 
om aan granen te raken. 

Maar zowel in de stad als op het 
platteland zijn er heel wat uitdagingen. 
Bij het pluimvee ligt het sterftecijfer 
nog altijd hoog, vooral door de ziekte 
van Newcastle, een zeer besmettelijke 
virale infectie bij huisvogels. De lokale 
veehouders werken in afzondering 
en slagen er niet in voldoende vlees 
van pluimvee te produceren om aan 
de vraag te voldoen. Op de markten 
in de stad wordt er dus meer en meer 
geïmporteerd pluimvee verkocht. 

Om de bevolking te helpen met 
deze problemen, hebben we een 
dorpsmodel voor pluimveeteelt 
ontwikkeld. We hebben dit model met 
succes uitgetest in Mali en passen 
het nu ook toe in Burkina Faso. Onze 
aanpak bestaat erin om de pluim-
veeproductie op te voeren maar ook 
de veehouders op de markten in te 
schakelen zodat ze er het pluimvee 
kunnen verkopen. 

Het ondernemerschap  
stimuleren ...

In de regio Centre-Nord organiseren  
we managementopleidingen voor 
ervaren pluimveehouders. Zij hebben 
vaak weinig kennis van ondernemer-
schap, wat nochtans absoluut nood-
zakelijk is om hun veehouderijactiviteit 
rendabel te maken. In 2019 hebben 
172 veehouders onze opleidingen 
gevolgd. Tijdens verschillende modules 
over het beheer van micro-onder-
nemingen hebben onze teams hen 
geholpen met het opstellen van een 
businessplan voor het verkrijgen van 
een microkrediet om hun veehouderij-
activiteit uit te breiden. 

We helpen de veehouders ook met 
de verkoop van hun pluimvee door ze 
in contact te brengen met potentiële 
kopers of door beurzen te organiseren 
in de grote steden.

... en de meest kwetsbaren  
inspireren.

Maar onze actie is ook gericht op 
de armste bevolkingslagen. We willen 
deze mensen de kans geven om een 
veehouderijactiviteit op te starten, zo-
dat ze hun situatie kunnen verbeteren. 
In 2019 selecteerden we in de regio’s 

Sahel en Centre-Nord 120 gezinnen 
om hen vertrouwd te maken met de 
pluimveeteelt. 

Eerst en vooral hebben ze een oplei-
ding gevolgd om een basiskennis over 
de habitat, de gezondheid, de voeding 
en het kweken van pluimvee te verga-
ren. Ook hebben onze teams geholpen 
met het bouwen van kippenrennen en 
krachtvoer en voer- en drinkbakken 
uitgedeeld. Vervolgens kreeg elk van 
de gezinnen negen kippen en één 
haan van een lokaal ras. Zo beschikten 
ze over al het nodige om een kleine 
pluimveehouderij op te starten! 

Daarnaast hebben onze diergenees-
kundige diensten in de regio’s Sahel en 
Centre-Nord grootschalige vaccina-
tiecampagnes tegen de voornaamste 
dodelijke pluimveeziektes georgani-
seerd. In 2019 werden 150.000 kippen 
gevaccineerd en ontwormd. Ten 
opzichte van 2017 is het sterftecijfer 
gehalveerd.  

Grote verschillen tussen  
mannen en vrouwen

Volgens een enquête bij onze 
begunstigden brengt de pluimvee-
teelt mannen vier keer meer op dan 
vrouwen. Dit komt vooral doordat 
mannen zich vrijer kunnen verplaatsen 
en bijgevolg makkelijk naar markten in 
andere dorpen of steden kunnen trek-
ken. Vrouwen moeten het stellen met 
buurtmarkten, die weinig grote kopers 
aantrekken. Maar terwijl mannen hun 
inkomsten opnieuw investeren in de 
pluimveehouderij, leggen vrouwen 
hun inkomsten opzij voor hun gezin. 
Ze gebruiken ongeveer 75% van de 
winst om eten te kopen voor hun 
kinderen of om hen naar school te 
laten gaan. 

© Wouter Elsen / VSF

© Wouter Elsen / VSF

© Koen Mutton / VSF
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Ten dienste van de meest kwets-
baren ondanks de onveiligheid

Al meer dan twintig jaar zetten we 
ons in het zuiden van Mali in voor de 
veehouders in de regio’s Koulikoro en 
Kayes. Recent nog hebben we onze 
acties in de regio Mopti, in het centrum 
van het land, versterkt. De politieke in-
stabiliteit en de onveiligheid als gevolg 
van de aanwezigheid van de jihadisten 
maken het ons de laatste jaren echter 
steeds moeilijker in onze interventies. 
Vroeger was de onveiligheid beperkt 
tot het noorden van het land, maar 
nu is de situatie ook onveilig gewor-
den in het centrum en hier en daar in 
het zuiden van het land, waar we het 
merendeel van onze acties uitvoeren. 
Daarnaast heeft de bevolking te lijden 
onder de gevolgen van langdurige pe-
riodes van extreme droogte. Daardoor 
kunnen de armste inwoners niet zelf 
voorzien in hun behoeften en worden 
ze nog kwetsbaarder. 

In deze context is het alleen maar 
logisch dat wij de veehouders in Mali 
steunen. Een groot deel van onze 
activiteiten is erop gericht om de 
voedsel- en voedingszekerheid van 
arme gezinnen in de regio’s Mopti en 
Koulikoro te verbeteren. Samen met 
onze lokale partner Conseil Déve-
loppement helpen we de meest 
kwetsbaren, vooral vrouwen, om zich 
te organiseren en aanvullende acti-
viteiten op de veeteelt te beoefenen 
zodat ze zeker zijn van een inkomen. 
We geven ze materiaal en stellen een 
bedrijfskapitaal ter beschikking. We 
delen ook geiten, schapen of kippen 
uit aan sommige arme gezinnen. Met 
onze materiële en technische hulp 
slagen ze erin om in hun behoeften  
te voorzien en geleidelijk uit de  
armoede te raken. 

Onze acties hebben overigens als 
doel om de veehouders een betere  
toegang tot diergeneeskundige 
diensten, veemarkten en veevoeder-
banken te bieden. We sensibiliseren 
ook het overheidspersoneel voor de 
behoeften van veehouders in deze 
crisissituatie, zodat zij gepaste maatre-
gelen voor noodhulp kunnen nemen. 

Focus project

Middelen voor  
het versterken  
van de veeteelt

In 2019 hebben we in de Gedeelde 
Economische Ruimte van Massantola, 
gelegen in de regio Koulikoro, gewerkt 
om de productiviteit van de veestapel 
en de verkoop van dieren, vlees en 
melk te verbeteren. De bedoeling is 
om van dit gebied een concurren-
tiecluster te maken die afgestemd is 
op de mobiliteit van de veehouders. 

Op termijn zal deze cluster bestaan 
uit veemarkten, een netwerk van 
dierenartsenpraktijken, banken voor 
landbouw- en veeteeltmateriaal en 
producentenorganisaties, die allemaal 
met elkaar zullen samenwerken. Met 
onze lokale partners dragen we bij 
aan de bouw van deze infrastructuur 
om het inkomen van de veehouders 
in de buurt te stabiliseren en tegelijk 
de plattelandsvlucht onder jongeren 
terug te dringen. 

We zijn sinds 2017 actief in dit 
gebied en hebben er al drie dierenart-
senpraktijken opgebouwd, die nu deel 
uitmaken van de economische ruimte. 
Deze dierenartsenpraktijken bieden 
hun diensten aan de veehouders en de 
lokale bevolking aan. De dierenartsen 
vaccineren hun dieren en verstrekken 
advies en diergeneesmiddelen. Onder 
hun toezicht hebben we ook drie se-
cundaire dierenartsdepots opgericht. 
Zij garanderen een eerlijke toegang 
tot de diergeneeskundige diensten in 
de meest afgelegen dorpen. Dankzij 
al deze infrastructuur konden onze 
teams meer dan 200.000 geiten, 
schapen en runderen vaccineren in 
2019. 

Een markt om de lokale  
economie te stimuleren

Gezien de sterke aanwezigheid van 
geiten en schapen is het Massantola- 
gebied bijzonder geschikt voor de 
inschakeling van kleine producenten 
op de markten. Door de grote bevol-
kingsdichtheid worden de markten 
er druk bezocht en de aangeboden 
producten in toereikende mate ge-
consumeerd. Deze voorwaarden zijn 
essentieel om zowel de bevolking als 
de veehouders aanvaardbare prijzen  
te garanderen.

Mali
In Mali biedt de veeteelt een grote 
toegevoegde waarde voor de stads-
ontwikkeling en de bevolking. Het 
is de voornaamste bron van inkom-
sten voor meer dan 30% van de  
bevolking. Op het platteland loopt 
dit percentage zelfs op tot 80%. 
Toch leven meer dan acht miljoen 
Malinezen, ofwel vier op de tien  
inwoners, nog altijd in extreme  
armoede.

© Koen Mutton / VSF
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Om de bevoorrading van de 
veehouders en de verkoop van hun 
dieren in het gebied vlotter te laten 
verlopen, hebben we in Sirakorola 
een veemarkt gebouwd. We hebben 
ook drie veevoederwinkels geopend 
en coöperatieve producentenvereni-
gingen gefinancierd om de toegang 
tot landbouw- en veeteeltproducten 
gemakkelijker te maken voor kleine en 
middelgrote producenten. Zo kunnen 
ze de voeding van hun dieren aanvul-
len tijdens het pastorale droogseizoen. 
Daarnaast hebben we 25 organisaties 
van vrouwelijke producenten actief 
in de vetweiderij opgericht. Om deze 
vrouwen afzetmogelijkheden en in-
komsten te verzekeren, hebben we ze 
vervolgens in contact gebracht met de 
veemarkten en met tussenhandelaars 
uit de regio. 

In 2019 hebben de lokale vee-
houders alleen al op de markt van 
Sirakorola meer dan 330.000 dieren 
verkocht. Dat is meer dan drie keer 
meer dan in 2018. We hopen dit ver-
koopcijfer de komende jaren verder te 
zien stijgen. We zijn namelijk van plan 
om tegen 2021 nog twee veemark-
ten te laten bouwen. Zowat 70.000 
mensen zouden dan gebruik kunnen 
maken van onze diensten. Een prach-
tig vooruitzicht voor de veehouders  
in de regio!

80%
van inkomsten 

landelijk 
afkomstig zijn 

veeteelt

200.000
geiten, schapen  

en runderen  
gevaccineerd 

330.000
dieren verkocht  
op de markt van 

Sirakorola 

70.000
mensen bereikt 

tegen 2021
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Niger
Niger telt ongeveer 20 miljoen  
inwoners en meer dan 46 miljoen 
stuks vee (alle diersoorten samen-
genomen). Bijna de hel� van de  
bevolking lee� onder de armoe-
degrens, wat het land de laagste 
menselijke ontwikkelingsindex ter 
wereld oplevert volgens de ranglijst 
van 2019. Meer dan vier op de vijf 
Nigerezen leven van landbouw en 
veeteelt op het platteland. Dieren 
zijn dus absoluut noodzakelijk voor 
de sociaal-economische stabiliteit 
en de voedselzekerheid van miljoe-
nen mensen.

Toch hebben de Nigerese veehouders met heel wat uitdagingen 
te maken. Het tekort aan diergeneeskundige zorg werkt de versprei-
ding van ziektes in de hand. Door de herhaalde periodes van droogte 
als gevolg van de klimaatverandering verminderen en verslechteren 
de gronden, graslanden en waterpunten, die nochtans broodnodig 
zijn voor de landbouw en veeteelt. De pastorale en voedselcrisissen 
volgen elkaar dan ook constant op. En dan is er nog de toenemende 
onveiligheid door de terreurdreiging, vooral in de grensgebieden met 
het noordoosten van Nigeria, Burkina Faso en Mali.

Mariatou Adamou Hama (29 jaar) is een jonge Nigerese 
dierenarts van Toearegse afkomst. Met haar diploma op 
zak en een eerste beroepservaring achter de rug werd ze 
in november 2019 geselecteerd om steun van Dierenartsen 
Zonder Grenzen te krijgen. Na onze opleidingen te hebben 
gevolgd en onze financiële en materiële steun te hebben 
ontvangen, zal ze in de zomer van 2020 haar dierenartsen-
praktijk kunnen openen in Balleyara, op een honderdtal  
kilometer van de hoofdstad Niamey. Ze zal er aan het 
hoofd staan van een netwerk van lokale dierenverzorgers.

“Ik heb altijd al geweten dat ik dierengeneeskunde wilde studeren.  
Aangezien ik Toearegs ben, heeft mijn familie veel dieren. Mijn ouders zijn 
veehouders, net zoals mijn grootouders en overgrootouders veehouders 
waren ... In Niger zeggen we dat landbouw en veeteelt beroepen zijn die je 
overerft. Zoiets zit in je bloed.

Dierenartsen staan in de eerste lijn om mensen gezond te houden. Ik 
heb met eigen ogen gezien hoe moeilijk mijn ouders het hadden om toe-
gang tot dierenverzorging te krijgen. Door dierengeneeskunde te gaan stu-
deren, zou ik mijn familie kunnen helpen, bedacht ik toen. En meer in het 
algemeen mijn land, want Niger is een land van veeteelt. 

Wat me er echt toe heeft aangezet om dierenarts te worden, is dat ik 
wilde bewijzen dat ook vrouwen dit soort werk kunnen doen. Ik hoop dat 
er ooit evenveel vrouwelijke als mannelijke dierenartsen zullen zijn in Niger.

Als ik me zelf zou willen vestigen als privédierenarts, dan zouden alle 
kosten voor mijn eigen rekening zijn. Maar ik heb gewoon de middelen niet 
om een stuk grond te kopen, een praktijk te bouwen, ... Dierenartsen Zonder 
Grenzen helpt me om mijn droom te verwezenlijken. Ik wil een dierenart-
senpraktijk opstarten die de naam waardig is, met een apotheek, een ope-
ratiekwartier, een verpleegruimte, een wachtruimte ... Zoals ik gezien heb in 
Senegal, Mali en in documentaires.”

Getuigenis
Mariatou Adamou Hama  Ô

46
miljoen  

stuks vee 

26
structuren  

om vroegtijdig  
te waarschuwen 

voor de verspreiding 
van ziektes

14
mobiele klinieken
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Het leven van de veehouders 
verbeteren

Dierenartsen Zonder Grenzen 
is nu een twintigtal jaar actief in het 
uitgestrekte Niger. In 2019 konden we 
met onze interventies de bestaans-
middelen verbeteren van duizenden 
kwetsbare (agro-)veehouders,  
voornamelijk vrouwen. 

Net als in andere landen zetten we 
ons onvermoeibaar in om de veehou-
ders gunstigere levensomstandighe-
den te geven. Om hun veestapel in 
goede gezondheid te houden, helpen 
we privédierenartsen om zich op het 
platteland te vestigen. We delen ook 
dieren (geiten, schapen of pluim-
vee) uit aan de meest kwetsbaren en 
sturen hun veeteelttechnieken bij om 
hun voedselzekerheid te verbeteren. 
Voorts richten we melkinzamelcentra 
op om de lokale melk op te waarderen 
en de verkoop ervan te bevorderen. 
In die centra hebben de veehouders 
toegang tot verschillende diensten 
– kredieten, dierenverzorging en ver-
koop van veevoeder – en kunnen zij 
opleidingen volgen over melkhygiëne 
en -kwaliteit. 

Een belangrijk onderdeel van onze 
actie is eveneens om conflicten over 
natuurlijke rijkdommen te voorko-
men. Graslanden en waterpunten zijn 
immers het voorwerp van heel wat 

rivaliteit en conflict, vooral tussen 
landbouwers en veehouders. De 
klimaatverandering en onveiligheid 
voeren deze spanningen alleen maar 
op. Om ze weg te werken, hebben we 
onder meer een systeem ontwikkeld 
voor de verzameling en verspreiding 
van informatie over de beschikbaar-
heid van de rijkdommen zodat de 
veehouders hun verplaatsingen zo 
goed mogelijk kunnen aanpassen.

Focus project

Eén gezondheid
De regio’s Tillabéri en Agadez, 

respectievelijk gelegen in het zuid-
westen en het noorden van Niger, zijn 
bijzonder kwetsbaar voor droogte en 
overstroming. Zoals geweten, werken 
dergelijke verstoringen van het  
milieu de verspreiding van zoönoses,  
die overdraagbaar zijn van dier op 
mens, in de hand. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om in samenwerking 
met Dokters van de Wereld actie te 
ondernemen in de gemeenten Sakoira 
en Ingall.

Twee jaar lang hebben we onze 
expertise gebundeld om ons samen 
in te zetten voor de preventie van 
gezondheidsrisico’s. Onze aanpak 
bestond erin om enerzijds de lokale 
spelers opleidingen te geven en an-
derzijds de toegang tot verzorging te 
verbeteren, zowel voor de bevolking 
als voor hun vee. Door onze middelen 
samen te brengen, konden we ons 
actiegebied verruimen en 90.000 
mensen direct tegemoet gaan om ze 
onze diensten aan te bieden.

Ziektes en de verspreiding  
ervan voorkomen

Om onze acties duurzaam te ma-
ken, hebben we de lokale autoriteiten 
opgeleid in de preventie en aanpak 
van zoönoses, ziektes die overdraag-
baar zijn van dier op mens. In twee 
jaar tijd hebben we 26 vroegtijdige 
waarschuwingsstructuren opgezet 
om de verspreiding van ziektes tegen 
te gaan. Deze structuren hebben als 
taak om ziektegevallen binnen de  
gemeenschappen en hun kuddes door 
te geven aan de nationale gezond-
heidsdienst, waar specialisten de 
verzamelde informatie analyseren en 
de nodige maatregelen nemen.

Onze opleidingen waren vooral ge-
richt tot het medische en diergenees-
kundige personeel in de twee regio’s. 
116 gezondheidsmedewerkers en 41 
dierenverzorgers hebben eraan deel-
genomen. Onder het toezicht van een 
dierenarts bieden zij de veehouders in 
Sakoira en Ingall nu een lokale dierge-
neeskundige dienst aan. Met hun hulp 
hebben we campagnes opgezet om 
veehouders te sensibiliseren voor 
de nauwe band tussen hun eigen 
gezondheid, de gezondheid van hun 
dieren en de milieuproblemen. Het 
was ook een uitstekende gelegenheid 
om te herinneren aan de basishygi-
eneregels en te informeren over de 
eerste symptomen van de ziektes.  

Vlotter toegankelijke verzorging 
voor veehouders en hun kuddes

Maar ons gemeenschappelijke 
doel was in de eerste plaats om de 
gezondheid in de meest afgelegen 
gebieden te helpen verbeteren. Twee 
jaar lang hebben onze veertien mo-
biele klinieken, bestaande uit teams 
voor zowel menselijke gezondheid 
als dierengezondheid, verzorging 
aangeboden aan de veehouders en 
hun kuddes in de twee gemeenten. 
We hebben ook 39 gezamenlijke 
vaccinatiesessies georganiseerd.  

De veehouders konden dus tegelij-
kertijd zichzelf én hun dieren laten 
vaccineren, wat zowel hen als ons heel 
wat tijd en geld heeft bespaard. Zo 
konden we tussen 2017 en 2019 meer 
dan 8.000 mensen en bijna 32.000 
dieren verzorgen of vaccineren. 

39
gezamenlijke  

vaccinatiesessies

8.000
mensen

en

32.000
dieren verzorgd  
of gevaccineerd
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02.
Grote Meren, 
Afrika

De aanwezigheid van Dierenartsen 
Zonder Grenzen in de regio van  
de Grote Meren dateert van 2001,  
het jaar waarin we onze activiteiten 
in Rwanda hebben opgestart. 

© Hervé Bossy / VSF



Ook in 2019 waren er weer hoogoplopende geopolitieke spanningen 
in de landen rond de Grote Meren. Sinds enkele jaren verslechtert de 
situatie, met name in Burundi en de Democratische Republiek Congo. 
Sinds 2015 zijn naar schatting 340.000 Burundezen naar de buurlanden 
gevlucht, terwijl de Democratische Republiek Congo meer dan 5 miljoen 
binnenlands ontheemde mensen telt. In 2019 waren er in de regio nog 
steeds verschillende gewapende conflicten, vooral in Noord- en Zuid-Kivu. 
Meer dan 140 gewapende groepen zwaaien de plak in deze twee provincies, 
die bovendien nog steeds worden geteisterd door het ebolavirus. Dit is 
dan ook met stip onze meest instabiele interventiezone in heel Centraal-
Afrika. Spanningen tussen landen hebben ook geleid tot gedeeltelijke of 
volledige grenssluitingen, waaronder de grenzen van Rwanda met Oeganda 
en Burundi.

Het algemene klimaat van onrust in de hele regio heeft geleid tot 
minder handel, en op tal van plekken kampt men nu met voedsel- en 
inkomensonzekerheid. De klimaatverandering veroorzaakt steeds meer 
droogte én overstromingen, en vergroot zo de kwetsbaarheid van de 
bevolking. In december werden duizenden huishoudens in Rwanda en 
Burundi zwaar getroffen door hevige regenval. 

Al dwingt de onzekerheid ons soms tot maatregelen om onze 
medewerkers te beschermen, toch gaan we door met ons werk zoals we 
altijd hebben gedaan, in het belang van de lokale bevolking, zij aan zij met 
hen. Want ondanks de moeilijkheden zijn we ervan overtuigd dat onze hulp 
onontbeerlijk blijft voor vele kwetsbare gezinnen. In 2019 kregen in de 
regio van de Grote Meren bijna 57.000 mensen steun via een van onze tien 
projecten. 

Vandaag de dag zijn we ook actief in 
Burundi, de Democratische Republiek 
Congo, Oeganda en Tanzania. Deze landen 
hebben een erg lage menselijke ontwikke-
lingsindex, maar wel een duidelijk  
potentieel voor meer veeteelt.  
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Ontwikkeling van de  
kleinschalige veehouderij

De Burundese regering is zich 
uiteraard bewust van deze problemen. 
De afgelopen jaren heeft de overheid 
verschillende maatregelen getroffen 
om de landbouwproductie te stimu-
leren en voedselonzekerheid tegen te 
gaan. Lokale en internationale ngo’s 
sluiten zich bij deze inspanningen aan 
en proberen kwetsbare huishoudens 
in te schakelen op de lokale markt en 
hen te betrekken bij de ontwikkeling 
van de landbouw. 

Sinds 2014 werken we samen met 
onze lokale partner UCODE-AMR 
(Union pour la Coopération au Déve-
loppement – Appui au Monde Rural) 
aan de ontwikkeling van kleinschalige 
veeteelt in acht gemeenten in de 
noordelijke provincies Ngozi en Ka-
yanza. Ons hoofddoel is de veerkracht 
van de kwetsbaarste segmenten van 
de Burundese samenleving verhogen. 
Om dat te verwezenlijken, hebben we 
een holistische aanpak uitgewerkt, 
die vervolgens ook als voorbeeld 
heeft gediend voor onze aanpak in 
Rwanda (zie artikel op p. 17). 

Focus project

Microkrediet  
als springplank  
om uit de armoede 
te raken

Microkredieten blijken een bijzon-
der effectief middel te zijn waarmee 
de kwetsbaarste veehouders hun 
toekomst in eigen handen kunnen 
nemen. Sinds 2016 vergemakkelijken 
we de toegang tot krediet voor kleine 
ondernemers in Burundi. Het doel is 
niet alleen om hun productiemiddelen 
te verbeteren en zo hun veeteeltac-
tiviteit verder te ontwikkelen, maar 
ook om hun inkomstenbronnen te 
diversifiëren. Met een krediet kunnen 
de landbouwers verschillende vee-
teeltactiviteiten opstarten (runderen, 
pluimvee, bijenteelt, vetweiderij ...). 

Doorgaans zijn lokale banken niet 
geneigd om krediet te verstrekken 
aan veehouders, omdat ze het risico 
te groot vinden. Na doorgedreven 
belangenbehartiging zijn we tot een 
overeenkomst gekomen met de 
plaatselijke instelling ‘UCODE-Micro-
finance’. In vier jaar tijd heeft deze 
microkredietverstrekker meer dan 
69 miljoen Burundese frank (bijna 
34.000 euro) vrijgemaakt voor de 
financiering van veeteeltactiviteiten 
in de vorm van leningen. 

Financiering verkrijgen  
met gebundelde krachten

In een eerste fase groeperen we 
veehouders en leiden we hen op in de 
veehouderijtechnieken die voor hen 
relevant zijn. Om de winstgevend-
heid van hun toekomstige bedrijf te 
garanderen, is het immers essenti-
eel dat ze de vereiste vaardigheden 
onder de knie hebben voordat ze 
beginnen. Maar daarvoor hebben ze 
ook geld nodig. Om hen te overtuigen 
een lening aan te gaan, informe-
ren onze medewerkers hen over de 
voordelen en hoe ze er gebruik van 
kunnen maken. Vervolgens helpen we 
elke groep veehouders om zich te or-
ganiseren en een gezamenlijk dossier 
samen te stellen. 

Elke groep verzamelt dus de 
kredietaanvragen van alle leden en 
dient vervolgens één enkel dossier in 
bij de microfinancieringsinstelling. Die 
analyseert dan de dossiers en kent 
een bedrag toe aan de groep die zich 
hoofdelijk borg stelt, waarna de groep 
het bedrag onder haar leden verdeelt.

 

Investeren in beter ontwikkelde 
activiteiten

Sinds 2017 hebben al 25 groepen 
van in totaal 188 veehouders een 
kredietdossier ingediend. Alleen al in 
2019 werden 15 aanvragen ingediend 
om de activiteiten van 119 veehouders 
te financieren. Binnen elke groep kon-
den de aangesloten veehouders zo 
100.000 à 400.000 Burundese frank 
lenen (zo’n 50 à 200 euro). Zelfs de 
kleinste lening kan al voldoende zijn 
om een kleinschalige veehouderij te 

Burundi
Burundi is het op één na dichtstbe-
volkte land van Afrika. Twee derde 
van de bevolking lee� er onder de 
armoedegrens, en daarmee behoort 
het land tot de vijf landen met de 
laagste levensstandaard ter wereld.

Landbouw en veeteelt vormen de belangrijkste broodwinning 
voor 90% van de Burundezen. Toch gaan er enorme uitdagingen 
gepaard met het aanpakken van de voedsel- en inkomensonzeker-
heid, vooral in plattelandsgebieden. Het merendeel van de land-
bouwers gebruikt de productie hoofdzakelijk voor eigen consump-
tie, eerder dan voor verkoop, en vaak is dat nog niet genoeg om 
het hele gezin te voeden. De meest kwetsbaren, zo’n zes op de tien 
mensen, bezitten nog geen halve hectare land, dat overigens niet 
bijzonder vruchtbaar is. Ze hebben ook zeer weinig dieren, hooguit 
één of twee geiten. 

© Gaël Vande Weghe / VSF
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beginnen: met 100.000 Burundese 
frank (50 euro) kan men bijvoor-
beeld twee geiten, een varken of tien 
kippen kopen. 

De voorbije twee jaar gingen drie 
van de zes kredietnemers met hun 
lening geiten houden, twee van de 
zes gingen runderen houden, en één 
op zes koos voor varkens. De voed-
selzekerheid van deze gezinnen is er 
zienderogen op vooruitgegaan. Door 
het gebruik van biologische mest is de 
productie van bonen en aardappelen 
verdubbeld en is de maïsproductie 
verdrievoudigd in vier jaar tijd. Het 
aandeel van de inkomsten uit de 
veeteelt is gestegen van 20% tot 55% 
sinds 2017. 

Deze inkomsten worden vooral 
gebruikt om de landbouwcapaciteit 
te verhogen (door meer grond aan te 
kopen of te huren) en om de kinde-
ren naar school te sturen. Sommige 
veehouders betalen er ook medische 
zorg mee, of ze verhogen het comfort 
van hun woning of ze starten een klein 
bedrijfje. Op één uitzondering na zijn 
alle groepen er tot nu toe in geslaagd 
de terugbetalingstermijnen te respec-
teren. Deze resultaten voorspellen 
veel goeds voor de toekomst van de 
veehouders.

90%
van de Burundezen  
leeft van landbouw  

en veeteelt

Met 50 euro
koop je 

2
geiten  

of

1
varken  

of

10
kippen 
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Félicien Mubirigi (72 jaar) en zijn vrouw Constance (68 
jaar) wonen in het dorp Gasharu in het zuiden van Rwanda. 
Rond hun huis bezitten ze een aantal kleine percelen die ze 
verbouwen om te kunnen eten. Aangezien ze onvoldoende 
produceerden om ervan te kunnen leven, hebben ze heel 
hun leven moeten werken op de velden van andere boeren. 
In het beste geval verdienden ze 600 Rwandese frank (of-
wel 0,60 euro) om zes uur lang hard te werken. Ze konden 
er op de markt amper een kilo bonen mee kopen …  

Eind juli 2019 vernamen Félicien en Constance dat ze vier geiten zouden 
krijgen. Het koppel, dat tot dan toe van dag tot dag leefde zonder inko-
mensgarantie, reageerde opgelucht op dit onverwachte nieuws: “De afge-
lopen jaren hadden we het steeds moeilijker om werk te vinden. De boeren 
vinden ons te oud. Ze nemen liever jongere mensen aan, die sneller kunnen 
werken”, aldus Félicien.

Net als de 203 andere gezinnen die in 2019 werden geselecteerd,  
hebben ze opleidingen gevolgd om onder meer de veeteelttechnieken  
onder de knie te krijgen. Ze kregen ook al het nodige om hun eigen geiten-
houderij op te starten. 

Half oktober, toen de geiten werden uitgedeeld, was Félicien zeer onge-
duldig. De dieren zullen zijn leven helemaal veranderen: “Deze geiten geven 
mij en mijn vrouw hoop op een rustige oude dag. Ik hoop dat we binnenkort 
meer zullen oogsten en dat we elders geen werk meer hoeven te zoeken.”

Getuigenis
Félicien Mubirigi   ÔRwanda

In Rwanda lee� meer dan een derde 
van de bevolking in armoede, vooral 
op het platteland. Buiten de steden 
halen de Rwandezen 80% van hun 
inkomsten uit landbouwactiviteiten, 
ondanks de lage opbrengsten. Door 
de bevolkingsdichtheid is er alsmaar 
minder landbouwoppervlakte  
beschikbaar, komt er steeds meer 
druk op de natuurlijke hulpbronnen 
en neemt de vruchtbaarheid van de 
bodem af. 

Als belangrijke bron van mest heeft de veeteelt altijd een belang-
rijke rol gespeeld in het leven van de Rwandese huishoudens op het 
platteland. Het vee verhoogt niet alleen de opbrengst van de gewassen, 
maar genereert ook inkomsten om schoolgeld en/of medische kosten 
te betalen, om te sparen, om kleding te kopen of om het comfort van 
de woning te verbeteren. De dieren helpen ook om sociale banden aan 
te halen. De opbrengst van de veeteelt wordt echter begrensd door het 
lage opleidingsniveau van de veehouders en de beperkte toegang tot 
diergeneeskundige zorg. 

Sinds 2001 zijn we actief in de Zuidelijke Provincie van Rwanda, een 
van de armste regio’s van het land. Samen met onze partners en lokale 
overheden verbeteren we er de toegang tot diergeneeskundige zorg en 
hernieuwbare energie (biogas). Om de veerkracht van de meest kwets-
baren te versterken, delen we geiten uit aan bepaalde gezinnen. We 
helpen hen ook om microkredieten te verkrijgen, zodat ze activiteiten 
kunnen ontwikkelen die extra inkomsten genereren. 

© Gaël Vande Weghe / VSF
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Focus project

Een strijd  
op verschillende 
fronten

Sinds 2017 hanteert ons team 
een holistische aanpak om kwetsbare 
gezinnen te helpen, met veelbelo-
vende resultaten. Door de technische 
vaardigheden van de veehouders aan 
te scherpen, willen we vooral hun 
voedselzekerheid verbeteren. Onze 
aanpak is gebaseerd op materieel 
kapitaal enerzijds, in de vorm van 
dieren en landbouwgrond, en op 
opleiding, solidariteit en collec-
tief sparen anderzijds. Want een 
probleem zo complex als armoede 
moet op verschillende fronten worden 
aangepakt.

Twee generaties,  
één solidariteitsketen  

Het principe is eenvoudig. Binnen 
hetzelfde dorp selecteren we in 
overleg met de lokale overheid 50 
gezinnen. We gaan van elk gezin de 
situatie na en kiezen er 25 die meteen 
steun krijgen. De andere 25 vormen 

de tweede generatie, die het jaar 
daarop steun krijgen. Vaak gaat het 
om weduwen en wezen die een gezin 
te onderhouden hebben. 

Deze eerste 25 huishoudens 
krijgen vooral materiële steun: 
vier geiten, een geitenhok en voe-
dergewassen om te telen. Daarnaast 
krijgen ze al het nodige om een kleine 
moestuin aan te leggen, die ze kunnen 
verrijken met de mest van hun geiten, 
om groenten te verbouwen. Ze krijgen 
ook fruitbomen en betere kachels 
om hun consumptie van houtskool en 
hout te verlagen. 

Samen nemen ze deel aan een 
opleiding over het houden van 
geiten: voeding, habitat, voortplan-
ting, verzorging van de geitenjongen 
en preventie van de meest voorko-
mende ziekten. Onze partners bieden 
hun ook andere opleidingen aan over 
verschillende onderwerpen, gaande 
van de integratie van landbouw en 
veeteelt tot hygiëne, menselijke 
gezondheid en gezinsplanning. We 
moedigen deze gezinnen eveneens 
aan om collectief te gaan sparen en 
zo de solidariteit te versterken en de 
gelduitwisseling te bevorderen.

Een heus sneeuwbaleffect

De gezinnen uit de eerste gene-
ratie verbinden zich ertoe om twee 
geiten terug te geven na de geboorte 
van hun eerste geitenjongen. Deze 
dieren worden doorgegeven aan een 
familie van de tweede generatie, die 
op haar beurt een jaar later hetzelfde 
zal doen. Binnen elke groep bevordert 
de sociale samenhang de solidariteit, 
het vertrouwen en de autonomie. 
Op die manier wordt een solida-
riteitsketen gecreëerd die ten goede 
komt aan meerdere ‘generaties’ van 
gezinnen, terwijl onze steun beperkt 
blijft tot één enkele groep van 25 
mensen. 

We zitten nu halverwege het pro-
ject, en de levensomstandigheden van 
de begunstigden zijn al merkbaar ver-
beterd. In 2019 konden 204 gezinnen 
onze steun genieten. Elk van deze 
gezinnen zal uiterlijk eind 2020 twee 
dieren aan een ander gezin doorgeven. 
Tegen het einde van het project, in 
2021, verwachten we vier keer zoveel 
Rwandese huishoudens te bereiken. 

Dankzij de geiten en andere 
steun gaat zowel de voedselze-
kerheid als de gezondheid van deze 
gezinnen erop vooruit. In 2019 is de 
maïs- en bonenoogst met een kwart 
toegenomen ten opzichte van 2017. 

Met het inkomen uit de veehouderij 
en uit nevenactiviteiten konden meer 
dan vier op de vijf huishoudens hun 
ziekenfondsbijdrage zelf betalen 
(in vergelijking met twee op de vijf in 
2017). Tot nu toe hebben alle gezinnen 
die geiten hebben gekregen zich aan 
hun belofte gehouden en twee van 
hun geitenjongen aan een naburig 
gezin doorgegeven. 

 

© Gaël Vande Weghe / VSF
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Maar helaas worden de Congolese  
veehouders geconfronteerd met 
allerlei beperkingen. In plaats van hun 
krachten te bundelen, werken ze vaak 
allemaal afzonderlijk, waardoor hun 
activiteiten nauwelijks rendabel zijn. 
Het ontbreekt hun aan technische 
kennis en geld om voedingssup-
plementen te kopen, waardoor hun 
kudde nauwelijks genoeg produceert 
om het hele gezin te voeden.  

De veehouderij rendabeler  
maken

Toch zijn we ervan overtuigd dat 
de veehouderij kan bijdragen tot de 
agrarische en sociaal-economische 
ontwikkeling van deze twee regio’s. 
Samen met onze lokale partner APDIK 
(Association Paysanne pour le Déve-
loppement Intégré au Sud-Kivu) on-
dersteunen we de veehouders om hun 
productiviteit te verhogen en de afzet 
van hun producten te bevorderen. 

Na tien jaar strijden tegen voed-
selonzekerheid via de veehouderij in 
Noord-Kivu richten we onze pijlen 
sinds 2017 op Zuid-Kivu. Ons doel 

is om de technische vaardigheden 
van de veehouders in de regio te 
versterken. Dankzij onze opleidingen 
zijn ze in staat om hun vee beter te 
beheren en hun producten te verko-
pen. Zo steunen we sinds 2019 ook 
de melkveehouders in Zuid-Kivu en 
Tanganyika om hun melkproductie te 
verhogen. Om de verkoop van melk en 
afgeleide producten te vergemakkelij-
ken, moedigen wij de veehouders aan 
om zich te groeperen en brengen we 
ze in contact met ophalers, verwerkers 
en verkopers. Ze krijgen allemaal op-
leidingen die door onze lokale teams 
worden gegeven. 

 

Focus project

Veehouders als  
belangrijke actoren 
om de dieren- 
gezondheid  
te verbeteren

Voor de verdere ontwikkeling van 
de veehouderij is een optimale ge-
zondheid van de dieren essentieel. Zo-
als in vele van de regio’s waar we actief 
zijn, wringt hier helaas het schoentje. 
Daarom gaan onze activiteiten altijd 
hand in hand met een versterking van 
de bestaande dierengezondheidszorg.

Noch in Zuid-Kivu, noch in Tanga-
nyika hebben de veehouders toe-
gang tot een efficiënt systeem voor 
dierenzorg. Door de aanhoudende 
onrust en de slechte toestand van de 
wegen is het gebied moeilijk bereik-
baar. Gediplomeerde dierenverzorgers 
zullen zich hier niet gauw vestigen en 

de levering van diergeneeskundige 
producten verloopt moeizaam. Bij 
gebrek aan vakmensen zorgen de 
veehouders zo goed en zo kwaad als 
het gaat zelf voor hun dieren, met 
alle risico’s van dien voor de gezond-
heid van mens en dier en voor het 
milieu. 

 

Dienstverlening voor  
en door veehouders

Om de dierengezondheid op lange 
termijn te bevorderen, steunen we pri-
védierenartsen en moedigen we hen 
aan zich op het platteland te vestigen. 
Samen maken we de diergeneeskun-
dige dienstverlening toegankelijker 
voor de veehouders. Vanuit Noord- 
Kivu breidt ons gemeenschapsnet-
werk voor dierengezondheid zich nu 
geleidelijk uit naar de meest afgelegen 
gebieden van Zuid-Kivu en Tanganyika. 
Dit systeem steunt op professionele 
privédierenartsen, maar ook op de 
inspanningen van de veehouders zelf.

In 2019 hebben we tien dieren-
artsen en technisch assistenten 
ondersteund zodat ze hun beroep in 
de best mogelijke omstandigheden 
konden uitoefenen. We hebben hen 
voorzien van basisuitrusting (materiaal 

Democratische 
Republiek  
Congo
Ondanks haar natuurlijke rijkdom-
men en landbouwpotentieel wordt 
de Democratische Republiek Congo 
geteisterd door grote voedselonze-
kerheid. Al bijna 30 jaar lang worden 
vele dorpen in het oosten van het 
land verscheurd door gewapende 
conflicten. 

In Zuid-Kivu en Tanganyika, waar wij momenteel actief zijn,  
leven meer dan zeven op de tien mensen onder de armoede-
grens. De meesten zijn afhankelijk van vee om in hun behoeften te 
voorzien. De veehouderij is een onmisbare bron van inkomsten en  
eiwitten en levert biologische mest, die noodzakelijk is voor de 
landbouwactiviteiten. Met de juiste aanpak kan de veehouderij  
leiden tot veel meer inkomsten en werkgelegenheid.

© Tim Dirven / VSF
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en producten) en geholpen bij het 
verkrijgen van een krediet. Zo kunnen 
ze beschikken over werkkapitaal en 
een (motor)fiets aanschaffen om bij 
veehouders langs te kunnen gaan. 

Hun werkterrein, ruim zes keer 
de oppervlakte van België, is echter 
veel te groot om alle veehouders te 
kunnen helpen. Daarom hebben onze 
dierenartsen ook 83 dierenverzor-
gers opgeleid als extra hulp in plaat-
selijke gemeenschappen. Deze vee-
houders kunnen dan alvast de eerste 
basiszorg verstrekken aan dieren in de 
omliggende dorpen en fungeren als 
tussenpersoon tussen de dierenartsen 
en de andere veehouders.

Diergeneeskundige zorg  
en preventie van zoönoses

In 2019 heeft ons netwerk van 
dierenartsen de kuddes van bijna 
10.500 veehouders in Zuid-Kivu en 
Tanganyika verzorgd, samen goed 
voor meer dan 22.000 runderen, 
geiten, schapen, varkens, pluimvee 
en konijnen. 

Ook privédierenartsen zetten 
zich in voor de sensibilisering van de 
veehouders. Zoönoses krijgen daarbij 
bijzondere aandacht: het netwerk 

houdt toezicht op uitbraken van 
ziektes zoals ebola en bevordert met 
name de pasteurisatie van melk om 
de verspreiding van tuberculose in te 
perken. Aan de hand van afbeeldingen 
leren ze de veehouders hoe ze bij hun 
dieren ziektes kunnen opsporen. In 
geval van symptomen kunnen ze bij 
het netwerk aankloppen voor dier-
geneeskundige zorg. Deze strategie 
kan bij de veehouders op veel bijval 
rekenen en lijkt vruchten af te werpen, 
want de veesterfte in Zuid-Kivu is in 
twee jaar tijd teruggevallen van 5% 
naar 2,29%.

 

83
dierenverzorgers 

opgeleid als  
extra hulp  

in plaatselijke  
gemeenschappen

22.000
verzorgde runderen, 

geiten, schapen, 
varkens, pluimvee 

en konijnen

2,29 %
Het sterftecijfer  

van de dieren 
daalde van 5  
naar 2,29%
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Isaac Sagal (29 jaar) werkt voor Dierenartsen Zonder Grenzen in Oeganda. 
Sinds twee jaar is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de veeteelt. 
Vanuit Moroto in het noordoosten van het land volgt hij onze activiteiten 
van dichtbij op om de veeteelt- en dierengezondheidspraktijken te verbe-
teren. Samen met ons netwerk van 181 lokale dierenverzorgers besteedt hij 
ook een deel van zijn tijd aan sensibilisering. Het is een cruciale functie die 
terug te vinden is in alle gebieden waar we actief zijn.

“Ik geef regelmatig ondersteuning aan ons netwerk van verzorgers en ik volg iedere maand 
hun diergeneeskundige apotheken op. De bedoeling is om hun rendabiliteit te monitoren, zodat ik 
de verzorgers feedback kan geven over het beheer van hun apotheek en ze advies kan geven om 
de nodige verbeteringen aan te brengen. Op basis van de ontwikkeling van hun medicijnenvoor-
raad, omzet, krediet en uitgaven kan ik aan het eind van het jaar zien of de zaken erop vooruit-  
of achteruitgegaan zijn, en kan ik de verzorgers bijsturen met advies. 

Ook volg ik de ontwikkeling van de geiten van onze begunstigden. Daarvoor maken we gebruik 
van een participatieve techniek, waarbij we de veehouders betrekken. Zo kan ik beter nagaan of er 
problemen zijn met de veestapel of met de techniek van de veehouders. Ik kan ze dan aangepast 
advies geven. Het geeft ons ook een beter beeld van de impact die de geiten op de gezinnen kun-
nen hebben. Met deze informatie kunnen we het project beter afstemmen op de behoeften van 
de begunstigden.

Meestal ligt de uitdaging niet zozeer bij hun veeteelttechnieken, want onze begunstigden 
zijn opgegroeid in gemeenschappen van veehouders. Het zijn vooral de dierenziektes die alles 
ingewikkelder maken. Hier delen de kuddes van verschillende veehouders dezelfde graslanden 
en waterpunten, wat de verspreiding van ziektes in de hand werkt. In 2019 werden de geiten- en 
schapenkuddes bijvoorbeeld getroffen door twee epidemieën. Gelukkig hadden we de bevolking 
gesensibiliseerd voor het belang van vaccinatie en hadden we voor de belangrijkste ziektes vac-
cinatiekalenders uitgedeeld. Om de toegang tot dierenverzorging te bevorderen, hebben we ook 
een nieuwe aanpak geïntroduceerd: de veehouder betaalt de helft van de vaccinatie- of behan-
delingskosten en wij nemen de andere helft voor onze rekening. Door deze aanpak te combineren 
met sensibilisering, zijn we erin geslaagd om de epidemieën in de kiem te smoren.”

Getuigenis
Isaac Sagal    ÔOeganda

In Oeganda is Dierenartsen  
Zonder Grenzen sinds 2006 actief  
in de provincie Karamoja. Ons werk 
hier steunt op vier grote pijlers:  
dierengezondheid, toegang tot  
krediet en inkomensdiversificatie, 
dierlijke productie en markttoegang, 
en het beheer van natuurlijke  
hulpbronnen en de vermindering  
van conflicten. 

Karamoja grenst aan Kenia en Zuid-Soedan en telt ongeveer 1,2 
miljoen inwoners. De veehouderij is hier meestal semi-nomadisch van 
aard, gecombineerd met kleinschalige landbouw. De provincie heeft 
negen districten en bijna evenveel etnische groepen en volkeren. In de 
buurlanden delen andere etnische groepen dezelfde cultuur en talen, 
zoals de Turkana in Kenia.

Plunderingen en diefstal van vee tussen verschillende etnische 
groepen zijn hier schering en inslag. Deze eeuwenoude rivaliteit wordt 
nog verergerd door de beperkte beschikbaarheid van graslanden en 
waterbronnen. De nabijheid van Zuid-Soedan, waar al meer dan twee 
decennia oorlog woedt, heeft geleid tot de verspreiding van wapens in 
Karamoja, en dat bemoeilijkt de inspanningen van de autoriteiten om 
conflicten te bedaren en vrede te sluiten. 
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Bovendien stelt de minerale rijk-
dom van de regio (o.a. goud en mar-
mer) de veehouders nu bloot aan een 
nieuw soort conflict, waarbij de nadruk 
ligt op mijnbouwrechten, landrechten 
en toegang tot pastorale hulpbronnen. 
Samenwerking tussen het maatschap-
pelijk middenveld, lokale overheden 
en de veiligheidsdiensten is dan ook 
onontbeerlijk om tot langdurige vrede 
te komen. 

 

Focus project

Natuurlijke  
hulpbronnen zijn  
de oorzaak van  
vele conflicten

Conflicten kunnen voor een stuk 
voorkomen worden door natuurlijke 
hulpbronnen te beschermen en de 
beschikbaarheid ervan te verhogen. 
Hoe meer graslanden en water-
bronnen er zijn, hoe kleiner de kans 
op conflicten. Daarom zijn we bezig 
met de renovatie van strategische 
waterpunten voor menselijke en 
dierlijke consumptie. We boren putten 
en installeren drinkbakken voor het 
vee en regenwateropslagtanks voor 
de bevolking.

Om de duurzaamheid van onze 
acties te verzekeren, betrekken we de 
lokale autoriteiten en de dorpshoof-
den bij het beheer van de hulpbron-
nen. Samen vormen we comités voor 
water- en graslandbeheer, samen-
gesteld uit leden van verschillende 
gemeenschappen om de belangen 
van iedereen zo goed mogelijk te  
behartigen en de deelname van ie-

dereen te garanderen. Sommigen  
zorgen voor het onderhoud van 
de waterpunten en zien toe op de 
naleving van de hygiënemaatregelen, 
terwijl anderen een begrazingsplan 
opstellen.

De comités voor graslandbeheer 
hebben ook de taak om conflicten te 
bedaren en veehouders te helpen bij 
het terugkrijgen van gestolen dieren. 
Om iedereen met elkaar te kunnen 
verzoenen, krijgen de leden van de 
comités opleidingen over groepsdyna-
miek en onderhandelingstechnieken. 

 

Bewustmaking en dialoog

We helpen hen ook om de 
hulpbronnen en het landgebruik in 
kaart te brengen. Deze informatie 
wordt verspreid binnen de verschil-
lende veehoudersgemeenschappen, 
zodat ze de graslanden beter kunnen 
beheren en de concentratie van vee 
rond grote waterreservoirs tijdens 
het regenseizoen kunnen vermijden. 
Door de middelen in deze periode 
op verantwoorde wijze te gebruiken, 
kunnen de veehouders en hun dieren 
er ook in het droge seizoen van blij-
ven profiteren.

Om conflicten verder te bedaren 
en ertoe te komen dat de verschillende 
etnische groepen in de regio vreed-
zaam kunnen samenleven, nodigen wij 
hen uit om akkoorden te sluiten over 
gedeelde middelen, in open dialoog 
met elkaar.  

 

Zorgen voor vrede tussen  
veehouders

In 2019 zijn er dankzij de inspan-
ningen van onze partners vier vre-
desakkoorden bereikt over corridors 
van graslanden tussen lokale etni-
sche groepen. Dankzij deze overeen-
komsten hebben zo’n 140.000 dieren 
nu toegang tot meer waterbronnen 
en graslanden. We hebben ook 31 
waterpunten gerenoveerd, waarvan 
nu 9.600 mensen en maar liefst 6.400 
dieren gebruikmaken.

Onze tien beheerscomités hebben 
ook al twintig kuddes bijeengebracht 
die verspreid waren geraakt na dief-
stallen of plunderingen. Dankzij hun 
inspanningen voor meer bewustma-
king rond overbegrazing groeit er nu 
weer gras rond de Kobebe-dam, tot 
grote vreugde van de veehouders en 
hun kuddes, die er binnenkort volgens 
het begrazingsplan toegang toe 
krijgen. 

4
vredesakkoorden 

bereikt over  
corridors van 

graslanden tussen 
lokale etnische 

groepen

31
waterpunten

140.000
dieren krijgen  

nu toegang tot 
meer waterbronnen 

en graslanden
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Traditionele manier van leven 
vrijwaren

Deze stammen van veehouders, 
die afhankelijk zijn van het land en de 
natuurlijke hulpbronnen om hun die-
ren te laten grazen en hun traditionele 
levenswijze in stand te houden, riske-
ren nu alles te verliezen. Steeds meer 
graslanden die altijd al eigendom 
waren van de gemeenschap worden 
opgeëist of geprivatiseerd ten nadele 
van de inheemse bevolking. Dag na 
dag wordt er meer land omgevormd 
tot toeristische parken, natuurreser-
vaten of akkers, waar hun kuddes niet 
meer welkom zijn. 

De klimaatverandering, die leidt 
tot frequente periodes van droogte, 
draagt ook bij tot de achteruitgang 
van de natuurlijke hulpbronnen en 
verzwakt de veestapel. Het aantal 
dieren neemt niet toe met de bevol-
king, maar neemt integendeel zelfs 
licht af door ziekte en gebrek aan 
water en graslanden, waardoor het 
land steeds meer onder druk komt 
te staan. 

Daarom hebben we een netwerk 
van plaatselijke dierenverzorgers 
opgezet om de veehouders in de 
regio bij te staan. Zij beschikken over 
traditionele kennis, aangevuld met 
de veehouderijtechnieken die wij hun 

hebben aangeleerd. In verschillende 
Masai-gemeenschappen hebben we 
de pluimveehouderij geïntroduceerd. 
Vooral vrouwen houden zich ermee 
bezig, en zo kunnen gezinnen hun in-
komstenbronnen diversifiëren en be-
ter in hun levensonderhoud voorzien. 

Rondtrekkende veehouders en 
jagers-verzamelaars helpen om hun 
traditionele territorium te bescher-
men is ook een centraal onderdeel 
van ons werk in Tanzania. Ze hoeven 
het land niet noodzakelijk te bezit-
ten, maar het is voor hun levensstijl 
wel essentieel om er toegang toe 
te hebben. We proberen hen ook te 
helpen om het land beter te beheren, 
zodat ze de aanwezige hulpbronnen 
optimaal kunnen benutten. 

 

Focus project

De rechten  
van rondtrekkende 
veehouders  
beschermen

Om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien, hebben Masai-vee-
houders veilige toegang tot verschil-
lende soorten land nodig. In het droge 
seizoen graast het vee op andere 
weilanden dan in het regenseizoen, 
en koeien eten niet hetzelfde gras 
als kalveren. Daarnaast hebben ze 
nog grond nodig voor teelten, bossen 
en woningen. Dit landgebruik, van 
oudsher overeengekomen tussen 
naburige gemeenschappen, wordt 
nu steeds vaker bedreigd door het 
toerisme en de landbouw. Het is des 
te moeilijker om dit eeuwenoude 

landgebruik af te dwingen, omdat de 
percelen niet duidelijk gemarkeerd of 
in kaart gebracht zijn en niet officieel 
toebehoren aan de gemeenschappen 
die ze gebruiken.

In Tanzania kunnen leefgemeen-
schappen hun territorium alleen  
beschermen door een zogenaamd 
‘certificaat voor bezetting op grond 
van het gewoonterecht’ aan te vra-
gen (Certificate of Customary Right of 
Occupancy, CCRO). Dit is een proces 
dat veel tijd, geld en administratie 
vergt. Voor plattelandsgemeen-
schappen waar de meeste mensen 
niet kunnen lezen of schrijven, is dit 
dan ook geen optie. Daarom hebben 
we samen met de UCRT besloten om 
de veehoudersdorpen te helpen bij 
het verkrijgen van zo’n officieel bezet-
tingscertificaat. 

Administratieve  
en juridische strijd

Eerst en vooral zijn we met de 
plaatselijke bevolking gaan praten om 
hen te informeren over de wetgeving  
rond bezettingscertificaten. We  
hebben uitgelegd welke stappen 
moeten worden ondernomen om zo’n 
certificaat te verkrijgen, en ook welke 
rollen en verantwoordelijkheden daar-

Tanzania
Dierenartsen Zonder Grenzen is 
sinds 2015 actief in Tanzania, met 
Ujamaa Community Resource Team 
en Heifer Tanzania als lokale part-
ners. We zijn vooral actief in het 
noorden van het land, in de distric-
ten Longido, Simanjiro, Karatu en 
Mbulu, bevolkt door veehouders-
gemeenschappen van de Masai en 
Datoga.  
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bij komen kijken. Ondanks de beper-
kingen hebben verscheidene dorpen 
ermee ingestemd om met ons deze 
administratieve en juridische strijd aan 
te gaan om zo hun levensonderhoud 
veilig te stellen. 

In elk dorp hebben we de mensen 
samengebracht om het land in kaart 
te brengen en samen te beslissen over 
het gebruik en de afbakening ervan. 
Als deze besluiten eenmaal door het 
bevoegde ministerie bekrachtigd zijn, 
is het land voor een periode van tien 
jaar beschermd, waarna het landge-
bruik eventueel kan worden herzien. 

Daarnaast moet elk dorp de 
betreffende percelen duidelijk afba-
kenen en een gemeentelijk regle-
ment opstellen met vermelding van 
de sancties voor inbreuken op het 
voorgeschreven landgebruik. Pas na 
deze verschillende stappen kan de 
gemeenschap eindelijk een certificaat 
aanvragen, dat op dorps- en vervol-
gens districtsniveau moet worden 
goedgekeurd. 

De dorpsraad en het comité voor 
graslandbeheer zien erop toe dat de 
begrazingskalender en de grenzen 
tussen de verschillende gebieden 
worden gerespecteerd. Het is tevens 
hun taak om de gemeenschappen 
te informeren over het vastgelegde 
landgebruik. 

23 dorpen haalden al hun  
slag thuis 

In bijna vijf jaar hebben we meer 
dan 100.000 dorpelingen in het 
noorden van Tanzania geïnformeerd 
over hun landrechten. We hebben ook 
de dorpsraden en traditionele leiders 
(zowel mannen als vrouwen) van  
28 dorpen opgeleid en begeleid in  
het correcte beheer van land en na-
tuurlijke hulpbronnen. In deze dorpen 
is het landgebruik nu vastgelegd, en  
23 ervan hebben al een certificaat 
verkregen voor de graslanden van 
hun gemeenschap. 

Dankzij deze nieuwe regelgeving 
kunnen de rondtrekkende veehou-
ders duurzamer gebruikmaken van 
hun land. Ze verplaatsen hun kuddes 
volgens de begrazingskalender en in 
overeenstemming met de grondbe-
zettingscertificaten. Dankzij de dui-
delijkere afbakening van de percelen 

overschrijden de veehouders geen 
grenzen meer zonder toestemming 
en wordt er geen grasland meer 
ingepalmd voor woning- of land-
bouw. Als gevolg daarvan zijn er veel 
minder conflicten tussen naburige 
dorpen. 

Alleen al in 2019 hebben we in 
twaalf dorpen gemeenschappelijke 
graslanden afgebakend en 553.186 
hectare grond veiliggesteld via  
bezettingscertificaten. Daarnaast 
hebben we negen overkoepelende 
comités ingesteld die de bewegingen 
van vee over de grenzen van verschil-
lende dorpen heen regelen. 

Vandaag loopt dit project ten 
einde, en we mogen trots zijn op de 
behaalde resultaten. We zijn nu op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden om 
dergelijke acties op te zetten voor  
andere Tanzaniaanse gemeenschap-
pen.

23
ervan hebben al 
een certificaat 

verkregen voor de 
graslanden van hun 

gemeenschap

553.186
hectare grond  
veiliggesteld 
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03.
België

Studenten sensibiliseren

Vanuit ons hoofdkantoor in Brussel 
strijden we voor de ontwikkeling van 
een juridisch kader dat gunstig is 
voor familiale veehouders, vooral in 
Afrika. Maar buiten de politieke sfeer 
willen we de Belgische bevolking ook 
bewustmaken van de impact van hun 
keuzes en consumptiegedrag op de 
rest van de wereld. Daarom organise-
ren we al meer dan tien jaar voorlich-
tingsactiviteiten rond wereldburger-
schap en solidariteit voor studenten 
diergeneeskunde en landbouwkunde. 

Zo was een van de hoogtepunten 
van 2019 de studiedag die we hebben 
georganiseerd voor Franstalige stu-
denten geneeskunde, diergeneeskun-
de en landbouwkunde. Het thema van 
de dag was ‘One Health’, waarbij de 
gezondheid van mens, dier en milieu 
werd besproken in het licht van de 
klimaatverandering. Dat onderwerp 
is nu actueler dan ooit. De studenten 
werden uitgenodigd om samen na 
te denken over één centrale vraag: 

hoe kunnen we de uitdagingen van 
de klimaatverandering laten samen-
gaan met meer interdisciplinariteit op 
gezondheidsvlak?

Focus project

“Un monde,  
une santé”

De laatste jaren is er een toene-
mende belangstelling voor de ‘One 
Health’-aanpak in het hoger onderwijs, 
met name in de opleidingen genees-
kunde, diergeneeskunde en landbouw-
kunde. Dit concept, dat stelt dat de 
volksgezondheid, de diergezondheid 
en de gezondheid van de ecosyste-
men sterk met elkaar verweven zijn, is 
intussen een essentieel thema in iedere 
opleiding over gezondheid of milieu. 
Daarbij wordt gepleit voor een strategie 
die verschillende sectoren, discipli-
nes en actoren betrekt, want in de 

toekomst zal het van essentieel belang 
zijn dat iedereen samenwerkt om het 
leefmilieu én de gezondheid van mens 
en dier te beschermen. 

Universiteiten en hogescholen 
spelen dan ook een sleutelrol in de 
bewustmaking van de landbouwin-
genieurs, dierenartsen en artsen van 
morgen, die in de loop van hun carrière 
de uitdagingen van de wereldgezond-
heid zullen aangaan. Met dat in het 
achterhoofd hebben we deze studiedag 
ontwikkeld voor deze specifieke stu-
dierichtingen. Ons doel was bovenal om 
de nadruk te leggen op het belang van 
samenwerking op gezondheidsvlak, 
met het oog op de klimaatverandering.

Een succesvolle eerste editie

Afgelopen oktober kwamen ruim 
250 Franstalige studenten naar onze 
studiedag. Om hen te sensibiliseren, 
nodigden we een panel van Belgische  
en Afrikaanse sprekers uit, met wie we 
een rijk gevuld en gevarieerd pro-

gramma hebben samengesteld over 
de verschillende aspecten van  
dit complexe onderwerp. 

De concepten ‘One Health’ en 
‘EcoHealth’ stonden centraal, met 
concrete voorbeelden uit de praktijk. 
Via interactieve sessies en rondeta-
felgesprekken werden de studenten 
ertoe aangezet om na te denken over 
interdisciplinariteit in hun opleiding 
en ook in hun toekomstige beroeps-
praktijk. 

Deze constructieve dag werd 
afgesloten met een duidelijke oproep 
naar de studenten: blijf in contact 
met andere disciplines, ga na hoe zij 
elk op hun manier kunnen bijdragen, 
en kijk samen met een open blik 
naar de gevallen die je tegenkomt. 
Hopelijk zijn hiermee enkele zaadjes 
geplant die hen later zullen helpen 
om samen de gezondheidsproblemen 
als gevolg van de klimaatverandering 
aan te pakken. 

Wilt u meer weten over de kijk van 
docenten, studenten en ngo’s op het 
concept ‘One Health’?   
Ga dan naar onze website of ons 
YouTube-kanaal ‘DZG-VSF Belgium’ 
en ontdek wat zij erover te zeggen 
hebben (video uitsluitend beschik-
baar in het Frans).
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Dierenartsen sensibiliseren

Een deel van onze sensibiliserings-
acties in België is specifiek gericht op 
dierenartsen. Zij zijn immers nauw ver-
bonden met onze organisatie, gezien 
ons werkterrein en onze geschiedenis. 
De Belgische dierenartsen hebben 
niet alleen een passie voor dieren-
welzijn, ze zijn ook erg begaan met 
de moeilijkheden van hun collega’s 
en veehouders in Afrika. Bovendien 
hebben ze het unieke voordeel dat 
ze zowel hun collega’s als het grote 
publiek kunnen sensibiliseren via hun 
praktijk. Daarom bieden we geregeld 
enkele dierenartsen een exclusieve 
blik achter de schermen van onze ngo 
en onze activiteiten in Afrika. 

Om de twee jaar richten we een 
oproep aan de Belgische dieren-
artsen om aanvragen in te dienen. 
Onze belangrijkste voorwaarde is dat 
kandidaten bereid zijn om zich actief in 
te zetten voor onze missie gedurende 
ten minste een jaar na hun werkbe-
zoek. De geselecteerde dierenartsen 
worden dan ‘ambassadeurs’ van onze 
zaak en verbinden zich ertoe onze ngo 
te vertegenwoordigen. Ze organiseren 
activiteiten om onze zichtbaarheid 
in België te vergroten en informeren 

verschillende doelgroepen over de 
situatie van veehouders en dierenart-
sen in Afrika en de oplossingen die we 
voorstellen. 

Deze methode hanteren we sinds 
2014, en met succes: in zes jaar tijd 
hebben we al een tiental dieren-
artsen kunnen sensibiliseren, die 
zich op hun beurt hebben ingezet 
voor Afrikaanse veehouders en hun 
kuddes. Samen hebben zij al tientallen 
voorlichtings-, bewustmakings- en 
soms ook fondsenwervingsactiviteiten 
georganiseerd ter ondersteuning van 
onze missie. Deze samenwerking is al 
even verrijkend voor hen als voor ons, 
zowel op menselijk als op professio-
neel vlak. 

Focus project

Op ontdekking  
in de Rwandese  
veehouderij

In 2019 hebben we opnieuw twee 
dierenartsen geselecteerd om ons 
team te versterken. In september 
vergezelden Victoria Tüllmann en 
Jean-Luc Arendt ons naar Rwanda.  

Ons team en onze partners in de 
Zuidelijke Provincie hebben hen 
rondgeleid en onze activiteiten ter 
ondersteuning van de veeteelt laten 
ontdekken. 

Ze konden een dag meedraaien 
met collega-dierenartsen, in hun 
praktijkruimte én in de brousse. Verder 
bezochten ze veemarkten, biogasin-
stallaties, moestuinen, geitenhouders 
en zelfs imkers. Telkens hadden ze de 
gelegenheid om uitgebreid in gesprek 
te gaan met de Rwandese dierenart-
sen, veehouders en landbouwers. Het 
was dus een unieke kans om meer 
inzicht te krijgen in het plattelands-
leven in het land van de duizend 
heuvels, en in het verschil dat een 
paar geiten, een bijenkorf of een 
biovergister kunnen maken in het 
leven van de mensen die er wonen. 
Deze ervaringen bieden de nodige 
bagage om het belang van ons werk te 
kunnen uitleggen in België. 

En dat zijn zij ook meteen na hun 
terugkeer beginnen te doen, bijvoor-
beeld door conferenties te organise-
ren op beurzen voor dierenartsen in 
Vlaanderen en Wallonië en in verschil-
lende Rotary Clubs. Dankzij deze initia-
tieven zijn al enkele duizenden euro’s 
ingezameld voor onze projecten.
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Zij steunen ons  

Om in 2019 onze activiteiten tot 
een goed einde te brengen, konden 
we rekenen op de steun van vele 
geldschieters. In het bijzonder hebben 
we samengewerkt met:  

•   11.11.11
•  Acting for Life
•  CNCD-11.11.11
•   DGD - Belgische  

ontwikkelingssamenwerking 
•   DFID - Britse  

ontwikkelingssamenwerking 
•   Enabel
•  Europese Unie
•   Hoge Commissaris  

van de Verenigde Naties  
voor Vluchtelingen

•   Italiaanse  
ontwikkelingssamenwerking

•   Internationaal Fonds  
voor Landbouwontwikkeling

•   Internationale Organisatie  
voor Migratie

•  Provincie Oost-Vlaanderen
•  Provincie Vlaams Brabant
•   SDC - Zwitserse  

ontwikkelingssamenwerking
•   USAID - Amerikaanse  

ontwikkelingssamenwerking
•   Vlaamse ontwikkelings- 

samenwerking
•  Wallonie-Bruxelles International
•  WeHubit
•  Wereldbank
•  Wereldvoedselprogramma

Ô

V.
U

.: 
M

ar
c 

Jo
ol

en
 –

 D
ie

re
na

rt
se

n 
Zo

nd
er

 G
re

nz
en

 –
 L

ie
fd

ad
ig

he
id

st
ra

at
 2

2 
- 

12
10

 B
ru

ss
el

 (0
7/

20
20

) -
 D

es
ig

n 
: B

el
tz

a

DZG BELGIË     ACTIVITEITENVERSLAG 2019         25



Contact  

Hoofdzetel
Kunstlaan, 7-8 
1210 Brussel, België
T : +32 2 539 09 89
E : info@vsf-belgium.org 

Regionale Coördinatie 
West-Afrika
Badalabougou Sema Gesco, 
Rue 139, porte 328, 
BP E 1992 Bamako, Mali 
T : +223 20 23 33 94
E : g.vias@vsf-belgium.org

Regionale Coördinatie 
Grote Meren
Sainte Famille Hotels Building, 
Plot Number 1260,  
Nyarugenge District, 
Kigali City, Rwanda
T : +250 787 77 33 74
E : d.ripoche@vsf-belgium.org

DOE EEN GIFT  

op onze bankrekening
BE73 7326 1900 6460  (CREGBEBB)

of online  
www.dierenartsenzondergrenzen.be 
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