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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 de afgelopen elf jaar in 
Malawi. Zij helpen de boeren om hun kudde gezond te houden.  
Dankzij dieren, training, materiaal en diergezondheidszorg 
kunnen kleinschalige boeren voldoende voedsel produceren 
voor zichzelf en voor de markt.

www.dierenartsenzondergrenzen.nl
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Voor u ligt de rapportage van de activiteiten van de stichting Dierenartsen  
Zonder Grenzen Nederland (DZG-NL) gedurende het jaar 2021. 
Ondanks het tweede Covid pandemie jaar heeft de stichting toch een goed  
jaar achter de rug. Opnieuw is er intensief samengewerkt met onze lokale  
partners in Malawi. 
Net als wij ervaren ook zij de gevolgen van de pandemie. Onze programma- 
manager Gilbert Banda, ter plekke, vatte het als volgt samen.

“The impact of Covid has not spared anybody. CAHWs and livestock farm-
ers alike were affected. Most (over 95%) of animal veterinary drugs and  
equipment used in Malawi are imported. Covid slowed the rate of importation  
of such products, as such prices of veterinary drugs and equipment went up.  
In some cases essential veterinary drugs were unavailable. 
As such CAHWs had to pay more to access the products due to an increase in  
demand of the product and that the products were in limited supply. This meant 
that CAHWs would also charge more for the services they offer to farmers.  
Restrictions on the number of people that could gather at one place meant 
that farmers could no longer meet for their savings and loan activities that 
are a major source of ‘soft’ loans. Ultimately, Covid affected farmers’ income. 
In these times of Covid, community animal health service has become increasingly 
important. CAHWs are already in their respective localities and are able to work 
with individual farmers who are in need of animal health services.”

DZG-NL kan via haar programma in Malawi bijdragen aan herstel in Malawi 
door continuering en uitbreiding van haar lopende project programma.
De stichting DZG-NL heeft na 3 jaar de samenwerking met DZG-BE geëva-
lueerd en verschillende belangrijke stappen voor een verdere vruchtbare  
samenwerking in de nabije toekomst geïdentificeerd. In 2022 zal een volgende 
fase van de samenwerking in gaan.
DZG-NL wil haar activiteiten in Afrika uitbreiden in de komende jaren. Om dit 
te bereiken is internationale samenwerking nodig en uitbreiding van de fond-
senwervende activiteiten in Nederland en binnen de Europese Unie samen met 
internationale partners. 

——  Het bestuur

Voorwoord
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Meer dan ooit in 2021, nu en voor  
de nabije toekomst geldt:  
gezonde dieren, gezonde mensen, 
gezond milieu.



Een internationaal netwerk

We zijn lid van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International. 
Dit netwerk bestaat uit dertien verschillende non-profit organisaties in Europa,  
Canada en Australië. 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 dierenwelzijn.  
Binnen het netwerk wisselen we kennis uit en combineren middelen om de 
grootste impact te kunnen maken. Zo hebben we in 2021:

•   Een samenwerking gestart met de World Organization for Animal Health,  
de OIE, om de voorbereidingen voor een nieuw internationaal project te 
starten; hierbij wordt onderzoek gedaan om de omstandigheden van dier-
gezondheidswerkers te verbeteren, door richtlijnen voor competenties en 
curricula te ontwikkelen.

•   Deelgenomen aan de coalitie van Action for Animal Health: we roepen over-
heden en internationale organisaties op om meer te investeren in diergezond-
heidssystemen als een manier om dieren en mensen te beschermen tegen 
toekomstige ziekte uitbraken en One Health.

•   Meegeschreven aan het rapport “Are livestock always bad for the planet”;  
een rapport dat het verschil uitlegt van effecten van veehouderij op het kli-
maat in rijke, geïndustrialiseerde landen, vergeleken met dat van extensieve  
veehouderij systemen (met relatief minder klimaatimpact), waar miljoenen 
mensen wereldwijd van afhankelijk zijn. Het rapport geeft aanbevelingen voor 
het betrekken van pastoralisten in debatten over de toekomst van voedsel.

•  Een nieuw lid opgenomen in ons netwerk: Vets Beyond Borders Australië.

‘One Health’ is een samenwerkings-
benadering die gericht is op het  
tot stand brengen van optimale  
gezondheids- en welzijnsomstan-
digheden. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de samenhang  
tussen mensen, dieren, planten  
en hun gedeelde milieu. 

www.vsf-international.org

Gezonde dieren,  
gezonde mensen,  
gezond milieu
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http://vsf-international.org/action-for-animal-health/%20
http://vsf-international.org/new-report-are-livestock-always-bad-for-the-planet/%20
http://vsf-international.org/vsf-int-general-assembly-2021-we-have-a-new-member/%20
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Malawi
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Uit de ervaringen van 
boeren gezinnen in Malawi 
blijkt dat het verbeteren 
van de (toegang tot) 
diergezondheidsdiensten 
een enorm effect kan 
hebben op de dieren en  
de hele gemeenschap. 
Zo zijn op de volgende 
pagina’s een aantal 
ervaringen te lezen van 
mensen die wij hebben 
ondersteund en getraind. 



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” ofwel “CAHWs”) die binnen 
hun eigen gemeenschap dieren gezond houden. Zij geven voorlichting aan boeren  
over huisvesting, voeding, voortplanting en gezondheid. Ook worden bijvoor-
beeld vaccinatie- en ontwormingscampagnes georganiseerd, i.s.m. de overheid. 
Zo stijgt de dierlijke productie en kunnen kleinschalige boeren voldoende voedsel 
produceren voor zichzelf en voor de markt. 

Sinds april 2021 is CCEI met de hulp van DZG - Nederland en Wilde Ganzen 
bezig met de implementatie van het project Livestock For Empowerment (L4E). 
Met L4E willen wij ervoor zorgen dat vrouwen en jongeren in Malawi meer capa-
citeiten krijgen om de productiviteit van hun vee op een duurzame en verant-
woorde manier te verhogen en te verbeteren. Het beginpunt van het project was 
het opleiden van 15 diergezondheidswerkers in Mzuzu, Malawi. Daarnaast hebben 
eerder opgeleide diergezondheidswerkers een opfriscursus gekregen, evenals 
kunstmatige inseminatie technici en een aantal veterinaire (para)professionals 
in dienst van de overheid. L4E heeft de bevordering van de diergezondheid als 
doel, waarbij geloofd wordt in de kracht van het versterken en opleiden van de 
gemeenschap zelf. De CAHWs worden geselecteerd uit hun eigen gemeenschap 
en opgeleid om te zorgen dat zij de dieren zelf zo goed mogelijk kunnen verzor-
gen. Tijdens de opleiding komen verschillende theorielessen en practica aan bod. 
Daarna lopen de CAHWs mee met een Assistant Veterinary Officer uit hun eigen 
regio, om hun kennis in de praktijk te gaan gebruiken. Dit draagt ook bij aan een 
goede verstandhouding tussen de verschillende veterinaire (para)professionals 
en de overheid. Iedere maand leveren de diergezondheidswerkers informatie aan 
over dierziekten in hun omgeving, zodat dit gebruikt kan worden in monitorings-
programma’s van de overheid. 

De reacties van de boeren en CAHWs in de gebieden  
waar we onze projecten uitvoeren, zijn positief. Met name 
de beschikbaarheid van de diergezondheidsdiensten is 
sterk verbeterd door het opleiden van boeren tot CAHWs. 
Daarnaast merken de boeren en de CAHWs dat er met 
kleine en eenvoudige ingrepen een enorme verbetering 
kan worden gemaakt op het gebied van diergezondheid. 
Hierdoor wordt de productiviteit van de dieren sterk 
verhoogd en zo wordt ook het bestaan als veehouder  
een stuk aantrekkelijker gemaakt.
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Zo vertelt CAHW Reddings Nkhata dat de geiten 
een levende bank voor hem zijn.  De geiten die hij 
heeft gekregen, hebben al twee jongen gekregen 
per geit. Met het geld dat hij verdient met de  
diergezondheidsdiensten, heeft Reddings extra  
geiten gekocht om de kudde te vergroten.  
Hij verkoopt geiten om het schoolgeld van zijn  
kinderen te betalen en om in de basisbehoeften  
van het huishouden te voorzien.

“Ik was opgetogen toen ik de twee geiten van  
het project kreeg. Dat was een duidelijk teken  
dat veehouders en mijn collega CAHW’s mijn  
inspanningen om dieren te beschermen tegen  
ziektes waardeerden. Ik ben DZG Nederland dan  
ook erg dankbaar dat ze mij via CCEI geiten hebben  
gegeven”, zei Nkhata.

Testimonial
Reddings Nkhata     Ô

© VSF

80%
van de bevolking  
afhankelijk van

kleinschalige landbouw  
en veeteelt

50%
van de mensen leeft

onder de armoedegrens, 
dus van minder dan 

2 dollar per dag



In het jaarverslag van 2020 stond Mary Kumwenda 
uit het dorp Kazizwa, Malawi, met het verhaal dat 
zij zich na de deelname aan de training (project 
ECAHS) van DZG en de sociale onderneming Ziweto 
Enterprise helemaal is gaan richten op het houden 
van vee. Zij vertelde hierin het volgende: 
“We waren hiervoor afhankelijk van het verbouwen 
van gewassen als tabak, er was weinig aandacht 
voor veeteelt en we wisten nog niet goed hoe je daar 
geld mee kan verdienen. Ik ben zelf boerin, maar  
wist niet hoe je met dieren om moest gaan”.

Het jaar voor de trainingen was Mary zeven geiten 
verloren, omdat zij de kennis miste om hen te 
kunnen verzorgen. Na de training is gelukkig geen 
enkele geit meer overleden.

Dankzij de donateurs van Geef een geit, hebben 
Mary en haar man, Zakeyu Chima, twee geiten 
mogen ontvangen. Mary vertelt: “Het project gaf me 
twee geiten als een manier om me aan te moedigen 
nog harder te werken en na het zien van de problemen 
waarmee we als gezin te maken hadden. Jaar in, jaar 
uit hadden we te kampen met honger. Mijn huis was 
klein en in vervallen staat. Sommige van mijn kinde-
ren zitten ook op school, zij hebben schoolgeld nodig. 
Ik kocht meer geiten met het geld dat ik verdien met 
het aanbieden van diergezondheidsdiensten”. Mary 
vervolgde met de uitleg waarom geiten veel waard 
zijn voor haar en haar man: “Geiten hebben zeer 
goede eigenschappen die het voor ons gemakkelijk 
maken om ze te houden. In tegenstelling tot varkens 
concurreren geiten niet met mensen als het gaat 
om voedsel. Geiten groeien snel en kunnen twee 
keer per jaar jongen krijgen. Geiten zijn ook resistent 
tegen veel ziekten. Dit maakt het houden van geiten 
relatief goedkoop”. 

De doelstellingen van het ECAHS-project waren onder andere het vergro-
ten van de toegang van boeren tot betaalbare en kwalitatief goede diergezond-
heidsdiensten in de afgelegen gebieden en het versterken van de banden tussen 
de overheid, boeren en leveranciers van diensten en producten voor de dier-
gezondheid. Op de lange termijn dragen deze doelstellingen bij aan verbeterde 
diergezondheid en -welzijn, en een verbeterde financiële positie en leefomstan-
digheden voor kleine veehouders.

Testimonial
Mary Kumwenda 
en Zakeyu Chima     Ò

© VSF
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We zijn dan ook trots op  
de resultaten die we  
in 2021 hebben behaald  
met het project Livestock  
For Empowerment:

45
diergezondheidswerkers  

ondersteund

156.854 
dieren geholpen

19.875 
boeren bezocht
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Wat we doen  
in Nederland

© Amani Papy / VSF

In Nederland maken 
we mensen bewust 
van duurzame veeteelt 
en voedselproductie. 
We lobbyen voor 
besluitvorming ten  
gunste van kleinschalige 
boeren in Afrika. 



In 2021 heeft DZG-NL geïnvesteerd in het uitbreiden van de communicatie en 
de fondsenwerving, onder andere door opnieuw stagiaires aan te nemen. Zo kon 
de social media content bijvoorbeeld fors worden uitgebreid. Ook is er veel aan-
dacht besteed aan de fondsenwerving, onder andere door het ontwikkelen van 
communicatiematerialen voor nalatenschappen en het actief blijven werven van 
fondsen voor de realisering van het L4E-project en voor een nieuw rabiësproject 
in Malawi dat in het laatste deel van 2021 is ontwikkeld.

DZG-student

DZG-Student is de studententak van Dierenartsen Zonder Grenzen – Neder-
land en is nu 3 jaar operatief onder deze naam. Het studentenbestuur bestaat 
uit zes Diergeneeskunde studenten en er zijn zes commissies. Het studenten-
bestuur is gevestigd op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Ons hoofddoel 
luidt: “Diergezondheid en daarmee volksgezondheid in ontwikkelingslanden ver-
beteren, met inachtneming van de bescherming van het milieu en in een perspectief 
van samenwerking en duurzame ontwikkeling.” Dit komt samen onder het motto: 
“Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu!”

Ook in 2021 was de invloed van de coronapandemie nog goed te merken.  
Er moest creatief gezocht worden naar oplossingen om toch acties te houden en 
leuke activiteiten te organiseren voor geïnteresseerden. Zo zijn we het jaar begonnen  
met online activiteiten, maar gedurende 2021 hebben we zeker ook hele leuke  
fysieke activiteiten kunnen organiseren.

Aan het begin van het jaar was er nog sprake van een lockdown, waardoor  
studenten niet (vaak) naar de universiteit mochten komen. Desalniettemin zijn 
er toch een aantal leuke online activiteiten georganiseerd. De International  
Veterinary Student Association (IVSA) had bijvoorbeeld op 25 februari een lezing  
georganiseerd over wat Dierenartsen Zonder Grenzen doet als organisatie. Daarna 
vond er op 17 maart nog een online lezing plaats over de illegale handel in wildlife.  
Op 24 maart vond onze Halfjaarlijkse Donateursvergadering online plaats, waarbij 
er 1 bestuurslid is gewisseld.

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.

Sarah Farrand    Ô

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 2021:

•   Marc Joolen, voorzitter.
•   Bart Balis, penningmeester.
•   Sarah Farrand, secretaris.
•   Hans de Smit, algemeen bestuurslid.
•   David Speksnijder, algemeen bestuurslid.
•   Marieke Le Poole, algemeen bestuurslid.

We betrekken dierenartsen en
studenten Diergeneeskunde hierbij,
via verschillende acties, zoals de
Vaccinate For Africa campagne,
Run4Rabies en Geef een Geit.
 

© Hervé Bossy / VSF
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Sinds 2018 werken we samen met 
onze programma manager in Malawi: 
Gilbert Banda. Hij heeft veel ervaring in 
het trainen van diergezondheidswer-
kers 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 de non-profit 
organisatie die is opgezet door Ziweto, 
genaamd Centre for Community  
Empowerment Initiatives. Gilbert houdt 
zich bezig met het design en de imple-
mentatie van nieuwe projecten, traint 
diergezondheidswerkers en sluit hen aan 
bij de bestaande veterinaire infrastruc-
tuur, en tot slot monitort en evalueert  
hij de projecten.

Gilbert Banda    Ô

Op 7 april vond de eerste fysieke activiteit weer plaats. Er mochten namelijk 
twee vrijwilligers een gastles komen geven over Diergeneeskunde bij IMC on tour  
in Amersfoort. Ook het Bubbles&Bones Outdoor event vond fysiek plaats op 25 
april en hier waren twee bestuursleden aanwezig om de enthousiaste deelnemers 
meer te vertellen over de activiteiten van DZG.  

In de periode voor de zomervakantie hebben er nog een aantal online activi-
teiten plaatsgevonden zoals een online stekjesruil, het minisymposium Dieren-
gevechten, een lezing over dieren in de bontindustrie en een lezing in samenwer-
king met de studieverenigingen Archaeopteryx en Hygieia over Libassa Wildlife 
Sanctuary.

Met de start van het nieuwe collegejaar werden er ook veel coronamaatre-
gelen losgelaten. Dit betekende vooral dat we met DZG-Student weer aanwezig 
mochten zijn op veel evenementen om aan studenten Diergeneeskunde te laten 
zien wie wij zijn en wat wij doen. Zo waren we aanwezig bij Peerdepieten op 29 
augustus en hebben we de nieuwe lichting studenten verteld over DZG-Student 
tijdens het Eerstejaarsweekend en de introductiedagen in begin september. Zij 
konden ook gelijk kennismaken met onze nieuwe huisstijl, want per 1 september 
is DZG-Student overgegaan naar een nieuwe huisstijl met aardetinten, in navol-
ging van DZG-NL.

© Richard Nyoni / VSF
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2021 in een oogwenk

Hieronder een overzicht van de activiteiten die 
in 2021 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 de naamsbekendheid te 
vergroten. 

25 februari
Lezing ‘Meet Veterinarians without  

borders’ van de IVSA (online)

17 maart
Lezing Illegale handel  

in wildlife (online)

24 maart
Halfjaarlijkse Algemene  

Donateursvergadering (online)

7 april
Gastles IMC on tour

25 april
Bubbles&Bones Outdoor event

© Hervé Bossy / VSF



DZG-student    
Van links naar rechts, boven naar beneden, stelt het studentenbestuur 
zich voor: Tim Haverkort, Stella Steenbergen, Annika Stokvis,  
Femke Castellino, Amber van Beek, Max van Straaten.

Ô

26 t/m  
30 april

Online stekjesruil 
20 t/m  

26 september
Online Run4Rabies

7 mei
Minisymposium  

Dierengevechten (online)

18 september
World Clean Up Day

7 t/m  
21 juni

Vaccinate For Africa  
campagne 7 september 

Introductiedag Diergeneeskunde

21 juni
Lezing Dieren in de  

bontindustrie (online)

29 augustus
 Peerdepieten

8 juni
Lezing Libassa wildlife sanctuary  

in samenwerking met  
Archaeopteryx en Hygieia (online)

1 september
Overgang nieuwe huisstijl
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V4A
VACCINATE 
FOR 
AFRICA



De Vaccinate For Africa-campagne vond plaats in de week van 7 t/m 13 juni.  
Hieraan hebben 26 praktijken meegedaan en deze hebben samen €5621,35  
opgehaald. 

Ook zijn er vrijwilligers van DZG-Student actief geweest om de Uithof schoner te 
maken tijdens World Clean Up Day en aanwezig bij de klimaatmars in Amsterdam. 

Na vorig jaar geëxperimenteerd te hebben met een online versie van de Run-
4Rabiës, was er ook dit jaar de mogelijkheid om online mee te doen. Daarnaast 
zijn er ook hardlopers van start gegaan tijdens het fysiek evenement op de Uithof.  
Het online, fysieke evenement en de loterij waren samen goed voor een opbrengst  
van € 192, na aftrek van de organisatiekosten. Dit jaar was er een bijzondere  
samenwerking met Jim Lasseur die zijn vader is verloren aan rabiës. Hij heeft een 
crowdfundingsactie opgezet en liet zich sponsoren voor de marathon van Berlijn. 
De opbrengst hiervan is verdeeld tussen stichting IC Connect en FCIC en Dieren-
artsen Zonder Grenzen, en leverde uiteindelijk maar liefst € 6.000 op. Met dit geld 
kan een eigen rabiësproject opgezet worden door Dierenartsen Zonder Grenzen - 
Nederland. 

Op 22 september vond de Algemene Donateursvergadering plaats en is er  
1 bestuurslid gewisseld. 

In het najaar laaide het coronavirus weer op en dit betekende helaas dat het 
symposium wat gepland stond niet door kon gaan. Hier wordt een vervangende 
datum voor gezocht in het voorjaar van 2022. 
De projectlezing die gepland stond, is omgezet in een online lezing. Het jaar slo-
ten we helaas af zonder onze jaarlijkse kerstactie waarbij we oliebollen verkopen, 
maar door de kerstkaartenactie zijn er maar liefst 84 kaartjes opgestuurd naar het  
Nationaal Ouderenfonds en deze hebben vast voor een brede glimlach gezorgd bij 
verschillende mensen. 

22 september
Algemene  

Donateursvergadering

24 september
Fysieke Run4Rabies

6 november
Klimaatmars

22 november
Projectlezing (online)

29 november t/m  
3 december
Kerstkaartenactie

Contact  

Stichting Dierenartsen Zonder Grenzen
Nederland 
Veerstraat 17-1 
1075 SL Amsterdam 
+31 6 55625708 
coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl

RSIN: 858920463 
KVK: 71964843

DOE EEN GIFT  

op onze bankrekening
NL67 TRIO 0379 3388 66 

of online  
www.dierenartsenzondergrenzen.nl 

https://dierenartsenzondergrenzen.nl/doneer/


Volg ons op
 
Facebook: @dierenartsenzondergrenzennederland
Instagram: @dierenartsenzondergrenzen.nl

https://www.facebook.com/dierenartsenzondergrenzennederland/
https://www.instagram.com/dierenartsenzondergrenzen.nl/



