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Nog altijd zijn miljoenen mensen in Afrika afhankelijk van hun vee. Stichting Die-

renartsen zonder Grenzen (DzG) werkt samen met Afrikaanse boeren om hun die-

ren gezond te houden, waardoor deze boeren zelf een beter leven kunnen opbou-

wen. Sarah Farrand is naast dierenarts twee dagen in de week coördinator van DzG 

en vertelt meer over de stichting en het werk dat ze doen.

Interview Sarah Farrand

leeft onder de armoedegrens, dus van minder 

dan 2 dollar per dag. In Malawi is er een tekort 

aan dierenartsen en als een dier ziek wordt, weet 

de veehouder vaak niet wat te doen. Als het 

dier sterft, gaat een bron van vruchtbare mest, 

voedsel én inkomen verloren. Daarom trainen 

wij diergezondheidswerkers 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. “

Hebben jullie ook internationale samenwer-
kingsverbanden?
“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 verster-

ken van lokale initiatieven op het gebied van 

diergezondheid en dierenwelzijn.

Binnen het netwerk wisselen we kennis uit en 

combineren we middelen om de grootste impact 

te kunnen maken. Zo hebben we in 2019 de One 

Health werkgroep opgericht om de One Health 

aanpak in projecten door te voeren, een geza-

menlijke internationale strategie, gemaakt door 

de organsiaties die actief zijn in West Afrika en in 

in Amsterdam. In totaal zitten er zes personen 

in het bestuur van DzG. Hun expertisegebieden 

lopen uiteen van dierenarts tot communicatie-

deskundige. Twee bestuursleden van Dierenart-

sen Zonder Grenzen België zijn ook actief in ons 

bestuur.” 

Welke rol spelen studenten in de organisatie?
“Voor studenten diergeneeskunde die iets willen 

bijdragen is er een speciale studententak van 

Dierenartsen zonder Grenzen opgericht: DzG-stu-

dent. Die bestaat uit een studentenbestuur dat 

verschillende acties, campagnes en activiteiten 

organiseert met de hulp van verschillende com-

missies. 

Eén van de acties die door studenten wordt 

georganiseerd is de jaarlijkse Vaccinate 4 Africa 

campagne. Tijdens deze actieweek werken die-

renartsenpraktijken in heel Nederland samen met 

DzG om geld op te halen voor onder andere de 

projecten in Malawi. Dit jaar hebben we met de 

hulp van Covetrus veel praktijken kunnen bena-

deren. We hopen dat de campagne, die dit jaar in 

november heeft plaatsgevonden, weer een groot 

succes blijkt!”

Kun je iets vertellen over het project in Malawi?
“In Malawi is ongeveer 80 procent van de bevol-

king afhankelijk van kleinschalige landbouw en 

veeteelt. Meer dan 50 procent van de mensen 

Hoe is Dierenartsen zonder Grenzen Nederland ontstaan?
“De stichting Dierenartsen zonder Grenzen Nederland 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 

twintigste eeuw is DIO betrokken geweest bij het geven van 

veterinair advies en andere vormen van ondersteuning aan 

veehouders die hier geen toegang toe hebben. De huidige 

missie van Dierenartsen zonder Grenzen - ‘gezonde dieren, 

gezonde mensen, gezond milieu!’ - is hieruit voortgekomen. 

Eén van de concepten die de stichting hanteert is het op-

leiden van diergezondheidswerkers, zoals bijvoorbeeld de 

laatste tien jaar in Malawi. Zij helpen de boeren om hun kudde 

gezond te houden. Dankzij gezonde dieren, training, materiaal 

en diergezondheidszorg kunnen boeren voldoende voedsel 

produceren voor zichzelf en voor de markt.”

Hoe ben je er zelf bij betrokken geraakt?
“Via DIO was ik als student al betrokken bij het project in 

Malawi. Ik ben er toen ook twee keer geweest om te helpen 

met het geven van trainingen aan de diergezondheidswerkers. 

Daar ben ik zo enthousiast geworden over het verbeteren van 

diergezondheid waar dat hard nodig is, dat ik nu twee dagen 

per week als coördinator werk voor DzG. Dit combineer ik 

met een baan als dierenarts in een gezelschapsdierenkliniek 
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praktijk aanmelden voor de Vaccinate 4 Africa 
campagne 2021.” 

Wat zijn jullie doelen voor de toekomst?
“We willen graag onze projecten met dierge-

zondheidswerkers in noord Malawi gaan uitbrei-

den zodat alle boeren toegang hebben tot veteri-

naire zorg. Verder willen we de hele waardeketen 

van dierlijke producten verbeteren, zodat de 

voedselkwaliteit toeneemt en de toegang tot de 

markt voor kleinschalige boeren verbetert.”

Wil je meer weten over de projecten en manier 
van werken van DzG? Ga dan naar de website: 
dierenartsenzondergrenzen.nl of neem contact 
op met Sarah Farrand via coordinator@dieren-
artsenzondergrenzen.nl

de Hoorn van Afrika en hebben we een beleids-

brief geschreven om de accreditatie van dierge-

zondheidswerkers te promoten.”

Met welke organisaties werken jullie samen?
“We werken samen met organisaties die ver-

gelijkbaar werk doen om van elkaar te leren en 

samen te werken aan onze missie, zoals VSF 

International en DZG België. Daarnaast zijn er 

organisaties en fondsen met wie we samen-

werken om het project in Malawi te financieren, 

zoals Wilde Ganzen en de Triodos Foundation. In 

Malawi werken we samen met een lokale pro-

jectpartner: Ziweto, een sociale onderneming die 

diergeneesmiddelen betaalbaar en beschikbaar 

wil maken voor alle veehouders in Malawi.”

Hoe genereren jullie inkomsten?
“Er zijn veel mensen die via onze website een 

donatie doen. Sommige mensen doen een 

verjaardagsinzamelactie via Facebook. Daarnaast 

zijn er veel dierenartsen die meedoen aan de 

Vaccinate 4 Africa campagne. Voor grotere giften 

dienen we projectvoorstellen in bij vermogens-

fondsen.”

Wat kunnen dierenartsen/ paraveterinairen 
doen voor DzG
“Ook afgestudeerde dierenartsen/ paraveteri-

nairen zijn van harte welkom om zich in één van 

onze commissies in te zetten. Bij het project in 

Malawi werken we samen met een Malawische 

programmamanager die het project coördineert 

en alle activiteiten uitvoert. We zenden dus geen 

Nederlandse dierenartsen meer uit naar onze 

eigen projecten. Wel horen we vaak van andere 

projecten of initiatieven waar behoefte is aan 

dierenartsen en paraveterinairen, dus je kan ze-

ker contact met ons opnemen om te vragen naar 

de mogelijkheden.

Om DzG direct te ondersteunen kun je mee-

doen aan onze Geef een geit actie, waar geiten 

worden gegeven aan kwetsbare gezinnen in 

Malawi. Daarnaast hebben sommige praktijken 

een spaarpot voor DzG op de balie staan - neem 

contact met ons op om er één aan te vragen – 

en als er spullen over zijn in de praktijk, zoals 

handschoenen of instrumenten, kunnen wij 

deze meegeven aan studenten die bijvoorbeeld 

op castratiestage gaan. Verder kan je nu al je 

De training van een diergezondheidswerker
 

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 Live-

lihood 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 die-

renartsen 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. 

 

”Vee is een belangrijke bron van levensonderhoud voor veel mensen in 

het landelijke gebied,” geeft Dorika aan. “Ik realiseerde me dat onze die-

ren onnodig lijden onder de beperkte toegang tot dierenartsen en door 

suboptimale 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 diergezondheidswer-

ker. De gemeenschap en ik zijn erg blij dat we nu zelf dieren kunnen be-

handelen. Als een diergezondheidswerker, voel ik dat we door het behan-

delen en informatie geven veel kunnen bijdragen aan onze gemeenschap. 

Daarnaast helpen we de overheid door het bijhouden van maandelijkse 

rapporten over dierziekten.”

 

Dorika is moeder van drie kinderen en trotse bezitter van een melkkoe, 

15 geiten en 20 kippen. In het verleden heeft Dorika veel dieren verloren wegens een gebrek aan diergenees-

kundige zorg.

”Vroeger verloor ik veel dieren door ziektes die te voorkomen waren. Nu kan ik ze zelf behandelen. Mijn geiten 

hebben allemaal een mooie glans op hun vacht doordat ik ze ontworm bij aankomst. Ik vaccineer ook mijn kip-

pen 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 para-

sieten, wonden, ooginfecties, uierontsteking en longontsteking behandeld. Ook vaccineer ik tegen de ziekte van 

Newcastle.”
DzG in cijfers


