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Introductie en doelstellingen
Dit is het beleidsplan van de stichting Dierenartsen Zonder Grenzen-Nederland.
Het beleidsplan is herschreven in april 2021 en heeft betrekking op de
beleidsvoering van de stichting van 2021 tot het jaar 2024.
Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) heeft als doel om samen te werken met
Afrikaanse veehouders zodat zij een betere toekomst voor zichzelf kunnen
opbouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. Daarom helpt DZG deze
boeren met het verzorgen en vaccineren van hun kudde: dit verhoogt het welzijn
en de productiviteit van de dieren en daardoor ook de inkomsten van de boeren.
DZG leidt ook boeren op, waardoor zij de verzorging van hun eigen dieren en die in
hun gemeenschap zelf op zich kunnen nemen. Op verschillende manieren helpt
DZG de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te verbeteren,
van het verstrekken van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot
opleidingen, landbouwmaterialen, noodhulp, vredesonderhandelingen en
beleidsbeïnvloeding.
De focus van DZG ligt op Malawi, waar DZG de expertise en capaciteit opbouwen.
De armoede in Malawi is groot en het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk
van landbouw. Om die reden zet DZG zich in om de boeren in dit gebied te helpen.
Dit doen we door ons te richten op diergezondheid.
De komende jaren wil DZG zich blijven richten op het verhogen van de
voedselzekerheid in Noord Malawi door samen te werken met lokale partners en
gemeenschappen. Door het opleiden van lokale veehouders tot zogenaamde
Community Animal Health Workers (CAHWs) kunnen we lokale boeren meer
zekerheid geven op een bestaansminimum. Wij willen in verschillende regio’s in
Noord
Malawi
groepen
geselecteerde
boeren
opleiden
tot
diergezondheidswerkers. Momenteel zijn wij actief in de regio Mzimba om daar het
aanbod van veterinaire kennis en hulp te vergroten. Op deze manier is er meer
toegang voor de boeren tot veterinaire hulp en advies en zal de gezondheid van
het vee en daarmee de leefomstandigheden van de boeren verbeteren.
Per project bereiken wij structureel 3000 boeren en hun gezinnen. Er worden dus
gemiddeld 15000 mensen en ongeveer 50000 dieren geholpen. De impact is groot
omdat er lokaal meer capaciteit ontstaat om boeren bij te staan.
De afgeronde projecten PASACLIP en ECAHS hebben bijgedragen aan het
realiseren van onze doelstellingen door zich te richten op het opleiden van CAHWs
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in Noord-Malawi. Het project Livestock For Empowerment (L4E), dat in 2021 van
start gaat, heeft hetzelfde uitgangspunt als de eerdere projecten. L4E richt zich
echter in het bijzonder nog op het verbeteren van de maatschappelijke positie van
vrouwen en jongeren door te investeren in hun toegang tot de arbeidsmarkt. Ook
wordt de toegang van kleinschalige boeren tot de markt voor dierlijke producten
verbeterd. In de jaarverslagen van DZG staat een uitgebreidere beschrijving van
deze projecten en hun belangrijkste doelstellingen en activiteiten.
Onderstaand figuur verduidelijkt de
levensonderhoud van boeren in Malawi:
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De werving en het beheer van het vermogen
De inkomsten van DZG worden op verschillende manieren gegenereerd, zoals:
• Samenwerking met andere organisaties met een vergelijkbaar doel, zoals
Wilde Ganzen.
• Donateurs (reguliere schenkingen en nalatenschappen).
• Vermogensfondsen.
• Crowdfunding voor projecten door andere stichtingen, vermogensfondsen
of overheidssubsidies.
• Evenementen:
o Vaccinate For Africa: deelnemende praktijken doneren €2,50 per
gezette vaccinatie. Deze campagne vindt jaarlijks een week lang
plaats.
o Run4Rabies: een jaarlijks hardloopevenement rondom World Rabies
Day waarbij er geld wordt opgehaald voor de bestrijding van het
rabiësvirus.
DZG investeert in toenemende mate in het verhogen van naamsbekendheid, onder
andere door stagiaires in te zetten voor het werken aan communicatiematerialenen kanalen. De verwachting is dat een groeiende naamsbekendheid zal leiden tot
toenemende inkomsten.
Meer informatie over de inkomstenwerving van de stichting is te vinden in het
jaarlijkse financieel verslag.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Uitgaven door de
coördinator boven 1000 euro dienen van tevoren te worden goedgekeurd.
In de statuten is opgenomen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe
komt aan ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders. Daarmee is in de
dagelijkse praktijk geregeld dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken
over het vermogen van de stichting.
De stichting heeft geen Raad van Toezicht.
In de eerste drie jaar vanaf de oprichting wordt door Dierenartsen Zonder GrenzenBelgië een financiële bijdrage geleverd voor het opzetten van de organisatie. Vanaf
2021 wordt deze bijdrage jaarlijks geëvalueerd, maar kan worden voortgezet.
Het vermogen wordt vanaf 2022 voor minimaal 60% besteed aan de doelstelling
van de stichting: projecten in landen in Afrika die diergezondheid bevorderen.
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Oorspronkelijk heeft DZG-België de rol van partner/supporter op zich genomen
met het doel de naamsbekendheid en daaruit voortkomend de geldstromen te
vergroten. Zowel institutioneel als ongeoormerkt budget moet verkregen worden
om DZG-NL na drie jaar zelfstandig(er) te laten functioneren. In 2021 is gebleken
dat er nog onvoldoende inkomsten zijn om DZG-NL volop te laten functioneren
zonder bijdrage van DZG-België.
Om gezamenlijk aanspraak te kunnen maken op mogelijk beschikbare fondsen van
de Nederlandse overheid, bv. via het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het voor
DZG-België belangrijk dat er een advocacy doelstelling gerealiseerd wordt. O.a.
door samen te werken met stagiaires, kan DZG-NL met de beperkte middelen die
er zijn, toch capaciteit opbouwen om in de komende jaren te beginnen met
advocacy. Dit begint o.a. vorm te krijgen in het vertalen van beleidsbrieven van VSF
International over relevante onderwerpen, en de oprichting van de
educatiecommissie door DZG-student.
DZG bezit geen stamvermogen. Wel wordt een continuïteitsreserve van de omzet
in een jaar aangehouden. Dit is belangrijk om de continuïteit van de stichting te
waarborgen.
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Het bestuur
De bestuursleden van Dierenartsen Zonder Grenzen-Nederland zijn:
1. Hans de Smit, voorzitter. Eigenaar van Smivet BV; Research &
Development, regulatory affairs, due dilligence en interim management.
Nevenfunctie:
- Algemeen bestuurslid Raad van Bestuur DZG-België.
2.
Bart Balis, penningmeester. Dierenarts, vroeger gewerkt bij MSD Animal
Health.
Nevenfunctie:
- Vice-voorzitter en secretaris Raad van Bestuur van DZG-België.
3.
Sarah Farrand, secretaris en coördinator DZG-NL.
Dierenarts gezelschapsdieren in Amsterdam.
Nevenfuncties:
• Lid algemene vergadering VSF-international.
• Algemeen bestuurslid Raad van Bestuur DZG-België
4.
Marc Joolen, algemeen bestuurslid.
Algemeen Directeur DZG België.
5.
David Speksnijder, algemeen bestuurslid.
Dierenarts Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk ULP, Harmelen &
Onderzoeker Departement Infectieziekten & Immunologie, Faculteit
Diergeneeskunde, Utrecht.
Nevenfuncties:
• Commissielid cluster Gezondheidsbescherming
programma
Infectieziektenbestrijding ZonMw
• Faculteitsafgevaardigde AITVM (Association of Institutions for Tropical
Veterinary Medicine)
6.
Marieke Le Poole, algemeen bestuurslid.
Hoofd marketing en communicatie Free Press Unlimited
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
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De stichting heeft één persoon parttime in dienst, de coördinator. Het
beloningsbeleid voor het personeel houdt de aanbevelingen van het
"Salariskompas" als richtlijn aan.
Vooruitkijkend is het doel om in 2021 een omzet van €100.000,- te realiseren. Naast
het programma in Malawi zal dit aangewend worden om projecten in andere landen
te supporten. In de toekomst zullen projecten kunnen worden aangestuurd vanuit
ons gemeenschappelijke operationele centrum in Brussel. In 2021 willen we een
projectvoorstel indienen bij institutionele fondsen, zoals bv. de Europese
Commissie of overheden van landen in Europa. We blijven ons hiervoor richten op
het project in Malawi en willen partnerschappen met andere organisaties in Malawi
aangaan.
Tussen 2021 en 2024 wil DZG-NL in Nederland de naamsbekendheid vergroten, o.a.
door effectiever gebruik van social media en het vergroten van deelnemers aan de
verschillende campagnes. We willen meer mensen sensibiliseren van het belang
van onze missie: “gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu” en de
klimaatimpact van (duurzame) keuzes hier in Nederland op mensen in Afrika. Via
VSF International richten we ons ook op het verspreiden van informatie over One
Health.

De studententak: DZG-Student
Vanuit de opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is de
studententak van DZG-NL opgezet: DZG-Student. DZG-Student bestaat uit een
bestuur en commissies. Het bestuur bestaat uit 6 studenten diergeneeskunde. Elk
bestuurslid stuurt een commissie aan die momenteel bestaat uit studenten
diergeneeskunde en afgestudeerde dierenartsen, echter zijn ook vrijwilligers
buiten diergeneeskunde welkom.
De activiteitencommissie organiseert lezingen, symposia en workshops waarbij
ontwikkelingslanden en -samenwerking de hoofdrol spelen. Zij proberen hierbij
veterinaire studenten te interesseren voor deze onderwerpen en na te laten denken
over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de gezondheid van mens, dier
en milieu.
Elk jaar organiseert DZG-student een symposium over een onderwerp dat
gerelateerd is aan onze doelstellingen en visie.
De Run4Rabies commissie organiseert elk jaar op of rond de World Rabies Day (28
september) het hardloop- en wandelevenement Run 4 Rabies. Rabiës
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(hondsdolheid) is wereldwijd een belangrijke ziekte, die – zeker in
ontwikkelingslanden – voor mens en dier fataal is. Met het inschrijfgeld en
sponsoring voor de Run 4 Rabies steunen we een project ergens ter wereld, dat
aandacht besteed aan rabiës. Dat is vaak door het vaccineren van straathonden en
het voorlichten en bewust maken van de lokale bevolking, maar soms horen daar
ook castratie- en sterilisatieprojecten bij.
Daarnaast organiseert DZG-Student elk jaar in juni de Vaccinate For Africacampagne.
Gedurende
deze
campagneweek
doneren
deelnemende
dierenartspraktijken voor elke gezette vaccinatie €2,50 aan Dierenartsen Zonder
Grenzen. De commissie zorgt voor promotie van de campagne door het benaderen
van dierenartspraktijken en het verspreiden van promotiemateriaal met als doel
om zoveel mogelijk praktijken te laten deelnemen en geld in te zamelen voor de
projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen.
De projectcommissie is er om de projecten van DZG-NL en externe partijen, zoals
eerder benoemd, te ondersteunen.
De educatiecommissie is nog in ontwikkeling. Het doel is om middels gastlessen op
scholen leerlingen bewust en enthousiast te maken over onze doelstellingen en
onderwerpen rondom de veehouderij in derdewereldlanden. Dit helpt ook mee aan
de advocacy.

Einde
In 2024 zal er een nieuw beleidsplan van Dierenartsen Zonder Grenzen-Nederland
verschijnen.
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