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Miljoenen mensen in Afrika zijn afhankelijk van hun
vee. Dierenartsen zonder Grenzen werkt samen met
Afrikaanse boeren om hun dieren gezond te houden.
Daardoor kunnen deze boeren zelf een beter leven
opbouwen.
Een van de concepten die gehanteerd wordt is
het opleiden van diergezondheidswerkers. Zoals
bijvoorbeeld de laatste tien jaar in Malawi. Zij helpen
de boeren om hun kudde gezond te houden. Dankzij
dieren, training, materiaal en diergezondheidszorg
kunnen ze voldoende voedsel produceren voor zichzelf
en voor de markt.
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Voorwoord
Voor u ligt de eerste jaarrapportage van de stichting Dierenartsen zonder
Grenzen Nederland (DzG-NL). De stichting DzG-NL is opgericht in 2018 in
nauwe samenwerking met Dierenartsen zonder Grenzen België en de stichting
Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking (DIO). Sinds de jaren 80 van de
20ste eeuw is DIO betrokken geweest bij het geven van veterinair advies en ander
vormen van ondersteuning aan veehouders die hier geen toegang tot hebben. In
2017-2018 is na ruim 30 jaar besloten de activiteiten van DIO onder te brengen
bij de daarvoor opgerichte stichting Dierenartsen zonder Grenzen Nederland
(DzG-NL).
Twintig jaar geleden was er met name in West-Europa een voedselcrisis gaande, de
BSE crisis. De oorzaak lag in de voedselbereiding voor de rundveehouderij en het
gehanteerde economische model. De productie van gezond voedsel van dierlijke
oorsprong is niet vanzelfsprekend en vereist de inbreng van technische (veterinaire)
kennis en andere vormen van ondersteuning, waar ook ter wereld, met name in
de regio’s waar middelen en een veterinair infrastructuur schaars zijn. DzG-NL
wil haar activiteiten in Afrika uitbreiden in de komende jaren. Om dit te bereiken
is internationale samenwerking nodig en uitbreiding van de fondsenwerving
activiteiten in Nederland.
Het devies was en is:
- Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu Het bestuur
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Gezonde dieren, Gezonde mensen, Gezond milieu.
‘One Health’ is een samenwerkingsbenadering die gericht is op het tot
stand brengen van optimale gezondheids- en welzijns omstandigheden,
waarbij rekening wordt gehouden met de samenhang tussen mensen,
dieren, planten en hun gedeelde milieu.

Vétérinaires Sans Frontières International

We zijn lid van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International. Dit netwerk bestaat uit
twaalf verschillende
non-profit organisaties in Europa en Canada. Samen zetten we ons in voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van kleinschalige boeren wereldwijd en het versterken van lokale initiatieven
op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn.
Binnen het netwerk wisselen we kennis uit en combineren middelen om de grootste impact te
kunnen maken. Zo hebben we in 2019:
• De One Health werkgroep opgericht, dit om de One Health aanpak in projecten door te
voeren
• Een gezamenlijke internationale strategie gemaakt door de VSF’s die actief zijn in West Afrika
en in de Hoorn van Afrika
• Een beleidsbrief geschreven om de accreditatie van Community Animal Health Workers te
promoten.
• DzG-Nederland heeft een speciale band met haar zusterorganisatie DZG-België. Het team
van Belgische experts geeft desgevraagd technische en methodologische ondersteuning aan de
door DzG-Nederland uitgevoerd activiteiten
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Malawi

In Malawi is ongeveer 80% van de bevolking afhankelijk
van kleinschalige landbouw en veeteelt. Meer dan
50% van de mensen leeft onder de armoedegrens,
dus van minder dan 2 dollar per dag. In Malawi is er
een tekort aan dierenartsen. Als een dier ziek wordt,
weet de veehouder vaak niet wat te doen. Als het dier
sterft, gaat een bron van mest, voedsel én inkomen
verloren. Daarom trainen wij diergezondheidswerkers
(zogeheten “Community Animal Health Workers”) die
binnen hun eigen gemeenschap dieren gezond houden.
Zij geven voorlichting aan boeren over huisvesting,
voeding, voortplanting en gezondheid. Zo stijgt de
dierlijke productie en kunnen kleinschalige boeren
voldoende voedsel produceren voor zichzelf en voor
de markt.
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Dierenartsen zonder Grenzen is actief in het noorden van Malawi, rondom Rumphi en Mzuzu. Eerder is een groep van 15
diergezondheidswerkers getraind rondom Rumphi, via het Matunkha centrum. In november 2018 is een nieuw project van start
gegaan, genaamd Participatory Action for Sustainable Animal Care and Livelihood Improvement Project (PASACLIP). Het doel van
het project is inkomsten en voedselzekerheid van kleinschalige veehouders te verhogen, door het verbeteren van diergezondheid en
veterinaire services. Op die manier stijgt de dierlijke productie en verbeteren de leefomstandigheden.
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De resultaten van het project zijn:
• Versterking van op de gemeenschap gebaseerde diergezondheid en voorlichtingssystemen door 15 diergezondheidswerkers op
te leiden en hen te ondersteunen met medicatie en uitrusting voor het opstarten van de werkzaamheden, beschermende kleding
en fietsen.
• Door de diergezondheidswerkers zijn ten minste 1000 1814 boeren opgeleid in verschillende aspecten van de veehouderij. Zo
kunnen kwetsbare mensen zelf dieren houden en verkopen, dit zijn vooral vrouwen, jongeren, ouderen en mensen die leven met
en / of getroffen zijn door hiv / aids. Er zijn minimaal 13500 dieren gevaccineerd, ontwormd of behandeld tijdens het project.
• Het project integreert de 15 diergezondheidswerkers in de bestaande veterinaire infrastructuur, en koppelt hen bv. aan leveranciers
van diergeneesmiddelen en apparatuur, melkverzamelgroepen en andere veterinaire dienstverleners.
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Testimonial van een boer geholpen door een
Community Animal Health Worker
In Malawi is op veel plekken onvoldoende kennis aanwezig over het
houden van melkkoeien. Daardoor kunnen boeren niet de maximale
productie en inkomen behalen. Cynthia Bota woont in het dorp
Chimbala in Mzimba in Malawi. Ze is een van de boeren die profijt
heeft gehad van de diergezondheidswerkers die werden getraind
door het PASACLIP programma. Cynthia is boerin en moeder van vier
kinderen. Eerder verbouwde ze maïs en groenten voor commercieel
gebruik. Echter, leverde dit niet genoeg geld op voor de tijd die ze erin
stopte.

Pasaclip
resultaten

Er zijn

1814

boeren getraind

‘’Ik realiseerde dat ik niet genoeg omzet maakte om mijn familie te onderhouden
toen ik maïs en groenten verbouwde. Hieraan verdiende in maar MK100,000
(ongeveer 121 euro) per jaar. Hiervan moest ik MK60,000 (73 euro) weer
investeren waardoor ik 40,000 (48 euro) overhield als winst.
In 2015 kreeg Cynthia de kans om zich aan te sluiten bij een groep melk
producerende boeren. Twee jaar later, kreeg ze hierdoor een melkkoe.
Het produceren van melk bleek een uitdaging. Cynthia kreeg te maken
met veel problemen. Haar koe kreeg regelmatig last van mastitis en
ziektes door teken en wormen. Een dierenarts kon vaak niet komen
vanwege de afstand en hoge reiskosten. Simon Moyo is door PASACLIP
getraind tot diergezondheidswerker om boeren zoals Cynthia te
ondersteunen. Dankzij het advies van Simon sprayt Cynthia haar koe
regelmatig tegen teken en heeft ze geleerd hoe ze haar melk opslag
beter schoon kan houden. Ook heeft Simon haar kippen ingeënt tegen
de ziekte van Newcastle.
‘’De koe heeft 2 maanden geleden een kalf gekregen. Ik kan de koe 7
maanden melken waardoor ik MK420,000 (509 euro) verdien per jaar. De
melk wordt niet meer zo snel zuur omdat ik getraind ben in hoe ik mijn
melkopslag schoon kan houden. Dankzij de inentingen verlies ik nu ook geen
kippen meer aan de ziekte van Newcastle, waardoor ik meer dieren kan
verkopen.”
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Er zijn

4827

boeren bezocht

Er zijn

13412

dieren
geholpen

Testimonial van een Community Animal Health Worker
Dorika (31) komt uit het dorp Yachema Ngwira
in het Mzimba district in Noord Malawi. Ze is
een van de door de gemeenschap geselecteerde
boeren om getraind te worden tot Community
Animal Health Worker. De training kon ze
volgen door middel van het Participatory Action
for Sustainable Animal Care and Livelihood
Improvement Program (PASACLIP). PASACLIP is
opgezet en gefinancierd door Dierenartsen zonder
Grenzen – Nederland.
De vraag naar lokale veterinaire services in dit
gebied in Malawi is erg groot. Dit komt doordat
de meeste door de overheid gereguleerde
dierenartsen alleen in de grotere steden zitten.
Dit betekent dat boeren die op afgelegen plekken
wonen een grote bijdrage moeten betalen voor
reiskosten en dat de dierenartsen vaak niet op tijd
ter plekke zijn bij een ziek dier.

me dat onze dieren onnodig lijden onder de beperkte
toegang tot dierenartsen en door niet optimale
leefomstandigheden. Het is altijd mijn ambitie
geweest om iets te doen om boeren te helpen in mijn
gemeenschap, maar ik heb de kans niet gekregen om
te studeren. Ik had de hoop opgegeven, maar God had
een plan voor mij. Ik vond dat er diergezondheidsservices
binnen de gemeenschap moesten komen. Wanneer
een dier ziek wordt kan het direct behandeld worden
door iemand uit onze eigen gemeenschap. Dit gaf mij
de inspiratie om deel te nemen aan de training tot
diergezondheidswerker. De gemeenschap en ik zijn
erg blij dat we nu zelf dieren kunnen behandelen.
Als een diergezondheidswerker, voel ik dat we door
het behandelen en informatie geven veel kunnen
bijdragen aan onze gemeenschap. Daarnaast helpen
we de overheid door het bijhouden van maandelijkse
rapporten over dierziekten.’’

‘’Vee is een belangrijke bron van levensonderhoud voor Dorika is een moeder van drie kinderen en trotse
veel mensen in het landelijke gebied. Ik realiseerde bezitter van een melkkoe, 15 geiten en 20 kippen.

In het verleden heeft Dorika er ook veel verloren
wegens een gebrek aan diergeneeskundige zorg.
‘’Vroeger verloor ik veel dieren wegens ziektes die te
voorkomen waren. Nu kan ik ze zelf behandelen. Als je
kijkt naar mijn geiten hebben ze allemaal een mooie
glans op hun vacht doordat ik ze ontworm bij aankomst.
Ik vaccineer ook mijn kippen tegen de ziekte van
Newcastle.’’
Dorika vraagt een kleine bijdrage voor haar services.
Met deze bijdrage heeft zij eigen inkomsten en kan
ze nieuwe medicijnen aanschaffen.
‘‘Sinds de PASACLIP training in december heb ik
MK62,000 (ongeveer 75 euro) verdiend. Tot de dag van
vandaag heb ik 440 kippen gevaccineerd en 76 varkens,
38 geiten en 15 koeien behandeld.
Zodra ik ter plekke kom, voer ik een klinisch onderzoek
uit en maak ik een diagnose van het probleem,
gebaseerd op de PASACLIP training, voordat ik de
juiste medicatie voorschrijf. Tijdens het voorschrijven van
medicatie bereken ik het gewicht van het dier door de
borstomtrek op te meten. Sinds ik aan het werk ben heb
ik veelvoorkomende ziektes zoals parasieten, wonden,
ooginfecties, uierontsteking en longontsteking behandeld.
Ook vaccineer ik tegen de ziekte van Newcastle. ‘’
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Wat doen we in
Nederland?
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In Nederland maken we mensen
bewust van duurzame veeteelt
en voedselproductie. We lobbyen
voor besluitvorming ten gunste
van kleinschalige boeren in Afrika.
We betrekken dierenartsen en
studenten Diergeneeskunde hierbij, via
verschillende acties, zoals de Vaccinate
4 Africa campagne, Run4Rabies en
Geef een geit.
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Over de organisatie

Het bestuur geeft de koers van de stichting aan, zet nieuwe strategische plannen uit en geeft leiding en
feedback aan de coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de financiële administratie, interne
en externe communicatie, en fondsenwerving.
De bestuursleden van Dierenartsen zonder Grenzen-Nederland zijn in 2019:
1. Marc Joolen, voorzitter.
2. Bart Balis, penningmeester.
3. Sarah Farrand, secretaris.
4. Hans de Smit, algemeen bestuurslid.
5. David Speksnijder, algemeen bestuurslid.
6. Marieke Le Poole, algemeen bestuurslid.
7. Bram Schreuder, algemeen bestuurslid.

Sarah Farrand
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In Nederland heeft Dierenartsen zonder Grenzen een
persoon in dienst als coördinator voor twee dagen per week:
Sarah Farrand. Zij regelt o.a. de dagelijkse gang van zaken en
communicatie met en fondsenwerving voor de projecten in
Malawi. Ze overlegt met het bestuur en DzG-student.

Gilbert Banda

Sinds 2018 werken we samen met onze nieuwe programma
manager in Malawi: Gilbert Banda. Hij heeft veel ervaring in het
trainen van diergezondheidswerkers opgedaan bij zijn eerdere
werk voor Heifer en andere ngo’s in Malawi. Gemiddeld werkt
hij de helft van de tijd voor Dierenartsen zonder Grenzen en
de andere helft voor een sociale onderneming, Ziweto. Gilbert
houdt zich bezig met het design en de implementatie van nieuwe
projecten, traint diergezondheidswerkers en sluit hen aan bij
de bestaande veterinaire infrastructuur, en tot slot monitort en
evalueert hij de projecten.
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DzG-Student

DzG-Student is de studenten tak van Dierenartsen zonder Grenzen – Nederland.
Het stond voorheen bekend als Stichting DIO en is sinds 18 februari 2019 actief
onder de naam DzG-Student. Het studentenbestuur bestaat uit zes Diergeneeskunde
studenten en er zijn vijf commissies. Het studentenbestuur is gevestigd op de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht.
De Projectcommissie houdt zich bezig met de projecten die lopen via DzG-NL. Dit
zijn de eigen projecten van DzG-NL in Malawi, maar er is ook een ondersteunende
functie bij projecten van andere organisaties in onder andere Kameroen, Madagaskar,
Guaranda en Armenië. De commissie onderhoudt contact met andere organisaties
en schrijft projectvoorstellen. Daarnaast is de campagne ‘Geef een Geit’ opgezet, die
in november 2019 van start is gegaan.
De Run4Rabies commissie organiseert de jaarlijks terugkerende Run4Rabies. Dit
is een hardloopevenement waarbij het opgehaalde geld naar een goed doel gaat
dat zich inzet om rabiës te bestrijden. In 2019 vond de Run4Rabies plaats op 27
september. Hiermee is €1134,55 opgehaald voor de Travelling Animal Doctors.

24 april
Symposium
Diergeneeskunde
in Extreme
Omstandigheden

26 maart
CPD symposium
31 maart
Weekendschool
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2 mei
Lezing DzG
Nederland
1 mei
Lezing Wildlife
in crime i.s.m.
Archaeopteryx

25 mei
Diergeneeskunde
Outdoor Event
21 mei
Vaccinatie lezing

29 juni
Techniekweek WOT

De Activiteitencommissie organiseert activiteiten voor studenten op de
faculteit. Dit zijn met name lezingen, maar ook bijvoorbeeld een schilderavond
en de kerstactie. Met de kerstactie in 2019 zijn maar liefst alle 400 oliebollen
verkocht. Hiermee is €206,31 opgehaald voor de projecten van DzG.
De Vaccinate4Africa commissie houdt zich bezig met de organisatie van
de Vaccinate4Africa campagne. Dit is een week waarin bij deelnemende
dierenartsenpraktijken €2,50 per gezette vaccinatie naar Dierenartsen zonder
Grenzen gaat. De commissie houdt zich bezig met het aanschrijven van
dierenartsenpraktijken, het promoten van de Vaccinate4Africa en het verschaffen
van de nodige (promotie)middelen voor de deelnemende praktijken.

Ieder jaar rond oktober is er een Algemene Donateurs Vergadering en rond maart
de Halfjaarlijkse Donateurs Vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden
de voorgaande zes maanden besproken en de plannen voor het komende half
jaar gepresenteerd. Daarnaast kan een deel van het studentenbestuur gewisseld
worden.
Hieronder een overzicht van de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden.
Dit zijn zowel activiteiten georganiseerd door DzG-Student, als evenementen waar
het studentenbestuur aanwezig was om informatie te verstrekken, te netwerken
en/of bekendheid te verwerven.

De Symposiumcommissie houdt zich bezig met het organiseren van het
jaarlijkse symposium. Hierbij wordt een educatieve dag met meerdere lezingen
georganiseerd met een thema dat past bij de missie van DzG. In 2019 is er
op 24 april het Symposium ‘Diergeneeskunde in Extreme omstandigheden’
georganiseerd.

16 september
Lezing:
Reddingsacties en
opvang van grote
katachtigen

3 september
Eerstejaarsintroductie
11 september
Bedank Barbecue

4 november
Begin campagne
Geef een Geit

27 september
Run4Rabies
21 september
World Clean Up
Day

21 oktober
Lezing
Diergeneeskunde in
o.a. Syrië.

11 december
DzG Kerstactie
3 december
Giving Tuesday
(interview)
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Stichting Dierenartsen zonder
Grenzen-Nederland
Veerstraat 17-1
1075 SL Amsterdam
T: 06-55625708
E: coordinator@
dierenartsenzondergrenzen.nl
RSIN: 858920463
KvK: 71964843
Doneer op onze bankrekening
IBAN: NL67 TRIO 0379 3388 66
of online:
www.dierenartsenzondergrenzen.nl
Volg ons op:
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Contact

