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Samenvatting (vertaling)
Dit artikel beschrijft Heifer’s internationale ervaring met het promoten van geiten voor arme mensen in
ontwikkelingslanden.
Heifer International voorziet arme mensen in 55 landen van productiedieren met gebruikmaking van een
op waarde gebaseerde aanpak. Op basis van recente case+studies uitgevoerd in China, Peru, Roemenie
en Tanzania, zijn de voordelen voor de deelnemers en de belangrijkste knelpunten aangeduid. Knelpunten
in een succesvolle introductie zijn het gebrek aan goede dieren voor de lokale omstandigheden, aan
veterinaire begeleiding, aan voorlichting en gebrek aan kredieten en toegang tot afzetmarkten. De focus
verleggen naar meer ondersteuning van vrouwelijke boeren zal het resultaat kunnen verbeteren. Een op
werkelijke waarde gebaseerde holistische aanpak voor de ontwikkeling van een gemeenschap met
zelfhulp+groepen vormt een goede basis voor het verbeteren van de boereninkomens.
Zie voor het originele oorspronkelijke artikel http://www.geitennet.com/KennisBestanden/Goats+for+the+
poor+Some+keys+to+successful+promotion+of+goat+production+among+the+poor.pdf

Praktijktoepassing
Het verstrekken van productiedieren aan arme (vrouwelijke) boeren in ontwikkelingslanden kan een
belangrijke bedrage leveren aan hun inkomen en hun gevoel van eigenwaarde. Heifer International is
bekend geworden met projecten met koeien (heifer is engels voor vaars), maar ze zijn een aantal jaren
terug ook projecten met geiten gestart. Geiten zijn voor hun doelen zeer zich geschikt omdat ze zowel
melk als vlees kunnen leveren en een beperkte hoeveelheid ruimte en voer nodig hebben. Ook voor geiten
is het, voor het slagen van de projecten, van belang de randvoorwaarden in orde te hebben. De stappen
die nu gemaakt worden naar een grotere zelfredzaamheid door gemeenschappen en groepen te vormen,
biedt goede perspectieven.

