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In April 2014 heeft ‘Animals for life’ twee conferenties voor boeren georganiseerd in 
samenwerking met KIPRC (KenyanIndependent 
Protestant ReformedChurch)uit Nyamarambe, Kisii, 
Kenia.  In dit gebied is de bevolking helemaal 
afhankelijk van hun vee. Er is echter maar zeer weinig 
kennis over preventieve van ziektes, voortplanting, 
goede huisvesting, voeding van hun vee. Hierdoor 
lijden de boeren veel verlies door diersterfte en lage 
productie van melk, eieren en vlees. Dit resulteert in 
weinig voedsel en inkomen van de families. Daarnaast 
isdiergeneeskundige zorg bijna niet bereikbaar voor 
deze boeren, omdat er weinig dierenartsen en 
diergeneeskundige faciliteiten zijn. Ook zijn de kosten 
voor deze diensten hoog.  

 
Op twee plaatsen is een conferentie gehouden om 
boeren meer kennis te geven m.b.t. preventie van 
ziektes, optimalisering van de voortplanting, 
voedsel en huisvesting van vee Harmke Groenveld, 
dierenarts, heeft de lessen gegeven. De eerste 
conferentie duurde vijf dagen en werd gehouden in 
Nyamarambe, Kisii. De tweede duurde drie dagenen 
werd gehouden in Mogenda, Kisii. In beide plaatsen 
zijn 50 boeren uitgenodigd uit een gebied die 
ongeveer 50 km rond de plaatsen bestrijkt. De 

boeren is gevraagd om de verkregen kennis te verspreiden in het gebied waar ze 
vandaan komen. Op deze manier kunnen meer boeren hun voordeel hiermee doen.  
 
De boeren waren erg dankbaar voor de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over 
veehouderij. Al tijdens the conferentie gebruikten de boeren de verkregen kennis om 
verbetering door te voeren. Voornamelijk op het gebied van voortplanting kunnen grote 
stappen worden gemaakt. Nu lijden de boeren grote verliezen doordat koeien maanden 
tot zelfs jaren niet tochtig of drachtig worden. Hierdoor maken de boeren veel kosten 
zonder opbrengst:  wat voor terug te krijgen in de vorm een kalf en melk. In de lessen 
werden de meest belangrijke dingen die een boer kan doen om de voortplanting te 
verbeteren besproken. Herkennen, behandelen en preventie van veel voorkomende 
ziektes werd behandeld.  Ook verspreiding van dierziektenen hoe je dezekunt 
voorkomen is erg belangrijk om het vee  gezond te houden. Andere onderwerpen die 



aan de orde kwamen waren anatomie, lichamelijk onderzoek, huisvesting, voeding, 
klauwverzorging en castratie.  
 
De boeren waren zeer gemotiveerdom de verkregen 
kennis te gebruiken om hun veehouderij te verbeteren. 
Maar deze conferentie is slechts een kleine stap in de 
goede richting. Hopelijk kunnen er in de toekomst meer 
van deze conferenties worden georganiseerd in andere 
gebieden en vervolglessen voor de boeren die deze 
conferenties hebben bijgewoond. Ook zijn er meer 
bekwame diergeneeskundige werkers nodig in dit gebied.  
Onze wens is dat in de toekomst lokale mensen kunnen 
worden opgeleid om basale diergeneeskundig zorg te 
verlenen en te adviseren op het gebied van voortplanting 
van het rundvee. De boeren verzochten om meer 
praktische hulp in kunstmatige inseminatie (KI) om de 
veestapel te verbeteren.  
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Het project Animals4life is een onderdeel van de stichting-in-oprichting Together4life. 
Contact:  
Together4life@gmail.com 
https://www.facebook.com/together4lifekenya 

 


