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OP STAP MET DE MASAï IN KENIA
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De Masaï leven van hun vee. Moderne landbouw- en managementtechnieken
moeten hen helpen om hun economische situatie te verbeteren en de ecologische
problemen aan te pakken. – Luc Van Dijck

M

voor 70% bestaat uit droog en semidroog
land. Met de klimaatverandering worden
de droge seizoenen droger en lopen de
kuddes gevaar. Als de regen uitblijft, is
er geen gras en hebben de koeien niets
te vreten. Bovendien is gras alleen niet
genoeg voor de melk- of de vleesproductie. Een koe onderhouden in het droge
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asaï zijn veehoeders, herders die
leven in Kenia (zie kaart p. 42) en
Tanzania, in Oost-Afrika. Ze
moeten volledig in hun eigen onderhoud
voorzien. Hun dieren betekenen alles voor
hen: ze eten het vlees, drinken de melk en
het bloed en gebruiken de huiden.
Daarnaast verbouwen ze wat maïs, graan
en bonen. In hun cultuur zijn dieren een
deel van hun welzijn. Vee is hun bezigheid,
hun zekerheid en hun spaarboekje.
Een Masaï wil liever geen dieren
verkopen. Hij zal dat alleen doen
wanneer hij echt geld nodig heeft om het
schoolgeld van de kinderen te betalen of
om een huis te bouwen. De traditionele
veehouderij is gebouwd op het nomadische weidesysteem: de kudde verhuist
naar waar er regen valt en gras groeit.
Vaak komen de herders in conflict met
andere boeren over landgebruik. De
koeien eten enkel gras en ander groen
dat ze op hun weg tegenkomen. Dat
systeem is problematisch omdat Kenia

40
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Een Masaï verkoopt
enkel dieren als hij
echt geld nodig heeft.
seizoen kost meer dan zij opbrengt.
Afstappen van het nomadische systeem
en de koeien voederen op stal met hooi
is een deel van de oplossing. Een andere
mogelijkheid is de dieren te verkopen
voor de slacht, eerder dan ze te laten
sterven door de droogte.

Keekonyokie slachthuis
In Kiserian, in de rift Valley, bezoeken
we het Keekonyokie-slachthuis. Het
werd in de jaren 80 gebouwd door de
Masaï en de veehandelaars. Het is tot op
vandaag een mooi voorbeeld van hoe de
Masaï zelf een project hebben opgezet
om hun situatie te verbeteren. We
kregen tekst en uitleg van Michaël
Kibue, een van de directieleden. “Vroeger verkochten de Masaï vee op afgelegen markten die moeilijk bereikbaar
waren. Ook de markt in naïrobi was
moeilijk wegens de afstand en het
gebrek aan transport. slachten gebeurde
in de openlucht zonder sanitaire controle
en gezondheidscontrole. De privésector
bleef afwezig omdat de bevoorrading
onregelmatig was en er zich zo geen
markt kon ontwikkelen. De Masaï namen
zelf het initiatief in handen en bouwden
een slachthuis met een capaciteit van
200 koeien en 100 geiten of schapen per
dag, al wordt deze niet volledig gebruikt.
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1 Vanaf 3 uur ’s ochtends komen de herders
met hun koeien, geiten en schapen naar de
veemarkt. 2 Het slachthuis mag dan wel een
moderne naam hebben, het gaat er toch heel
anders aan toe dan bij ons. 3 Kenianen eten
graag vers vlees en bovendien zijn de mogelijkheden van koeling zeer beperkt.

Bo

taalbaar. De stijgende bevolking en de
ontwikkeling van de middenklasse
zwengelen de vleesconsumptie aan. “Met
dit slachthuis willen wij een toegevoegde
waarde creëren en ervoor zorgen dat het

C

IFAj EXPOSuRE-4-dEVElOPMENT MEdIA TOuR

De internationale vereniging van landbouwjournalisten IfAJ organiseerde begin
november een studiereis naar Kenia. Aanleiding was het internationaal jaar van de
coöperaties in 2012. De praktische uitwerking van de reis was toevertrouwd aan
Agriterra. We maakten er kennis met enkele aspecten van de Keniaanse landbouw. Het werd een boeiende vijfdaagse. We zagen vooral kleinschalige landbouw
met boerenfamilies die met de opbrengst van een klein stukje grond hun gezin
onderhouden en soms wat opzij kunnen zetten om te sparen. Deze kleine
bedrijven brengen voedselzekerheid in de praktijk. De internationale organisaties
en de Keniaanse overheid staan achter deze kleinschalige landbouw. Hij zorgt
voor tewerkstelling en voor een zekere welvaart op het platteland.
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nu hebben wij een deel van de keten zelf
in handen.”
Kiserian ligt op 30 km ten zuidwesten van
de hoofdstad naïrobi. De verstedelijking is
tot hier voelbaar. De grond wordt onbe-

er
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marktmechanisme efficiënt kan spelen”,
vertelt Michaël Kibue. “De aanwezigheid
van een markt verkleint het risico dat
boeren hun dieren voor weinig geld
moeten verkopen en maakt hen minder
kwetsbaar en afhankelijk. In het slachthuis
kan de gezondheidsstatus van de dieren
ook efficiënter gecontroleerd worden voor
en na de slacht. Bovendien hebben wij de
werking efficiënter gemaakt. Wij besparen
op de vaste kosten. Bijvoorbeeld op
transport: door het gebruik van vrachtwagens met een oploopbrug kunnen we
nu de dieren laden met 2 in plaats van 6
personen.”
Het slachthuis zelf koopt geen dieren en
verkoopt geen vlees. Vanaf 3 uur ’s ochtends komen de herders met hun Zebukoeien, geiten en red Maasaischapen naar
de veemarkt naast het slachthuis. slagers
en handelaars keuren de dieren en
onderhandelen over de prijs. Alles loopt
door elkaar, een buitenstaander snapt niet
wat er gebeurt, maar het systeem lijkt
goed te werken. Een koe naar de markt
brengen kost 50 KEs (100 Keniaanse
shilling = 0,90 euro), het slachten kost
600 KEs. Voor een schaap of geit is dat 20
en 100 KEs. Een koe wordt verkocht tussen
20.000 en 30.000 KEs, een geit tussen 5000
en 10.000 KEs. De gekochte dieren worden
aangeboden voor de slacht en versneden.
soms koopt een handelaar dieren om ze
nog verder af te mesten. Het slachthuis
mag dan wel modern heten, er is toch een
wereld van verschil met hoe het er bij ons
dossier ••41
41
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muren grote tekeningen aangebracht die
bepaalde landbouwtechnieken visualiseren. Ze doen denken aan de kunstwerken
die in onze lagereschooltijd in de klas aan
de muur hingen voor het vak ‘Gewijde
geschiedenis’.
“We zijn 5 jaar geleden gestart met
bijeenkomsten onder een boom, vandaag
hebben we 3 lokalen”, vertelt coördinator
Isaac nemuta trots. “Wij volgen de
holistische leer van Allan savory. Verwoestijning is volgens savory geen gevolg van
te grote aantallen dieren, maar wel van de
manier waarop die dieren worden
gehouden. De natuur verbetert zichzelf
wanneer je er vee op laat grazen. Het is
een kringloop, een proces dat de grond
beter maakt. Om de ecologische problemen aan te pakken moet je bovendien een
plan uitwerken dat aansluit bij de culturele, ecologische en economische noden
van de groep. De droogte van 2005-2007
heeft ons pijn gedaan. Centraal staan de
aanpak van de klimaatverandering en de
verbetering van de kwaliteit van het
melkvee en vleesvee. De lessen gaan
onder meer over grasland, rantsoenen,
vruchtbaarheid, diergezondheid, watermanagement, hygiëne en vermarkting. Dit
nieuwe concept slaat aan. Al 800 veehouders hebben hier praktijk gevolgd.” n

nd

vergisters, de eerste biogasinstallatie in
Kenia. “De gasproductie bedraagt 200 m³
per dag en we zouden de productie
kunnen opdrijven tot 1000 m³ per dag”,
aldus technical manager Michael Kibue.
“Met het gas verlichten we het slachthuis.
We hebben ook een gasleiding naar 7
hotels in de buurt. Die betalen 20 KEs per
m³. In het begin bliezen we het gas in
autobanden, maar dat was te gevaarlijk.
nu ligt er een plan op tafel voor de
productie van gasflessen, maar het is nog
wachten op financiering. Met de verkoop
van gas om te koken kunnen we ertoe
bijdragen dat er minder bomen gekapt
worden voor de productie van houtskool.
Volgens ons businessplan zal het gas
meer opbrengen dan het slachthuis. We
zouden kunnen verkopen aan de overheid,
maar de bureaucratie is te log. Een ander
project is de vergroting van de frigo-opslag
voor liefhebbers van vlees dat bestorven is
en om nieuwe markten te kunnen
bevoorraden.”

Directeur Michaël Kibue: “Met de verkoop van
gas kunnen we ertoe bijdragen dat er minder
bomen worden gekapt.”
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In Oloirien bezochten we een praktijkcentrum voor veehouders. Hier leren de
Masaïherders moderne landbouwtechnieken. Er zijn 3 klaslokalen. rondom is een
grasland aangelegd. De boeren leren hoe
ze gras kunnen zaaien, gras oogsten en
hooi maken. Er staat een schuur met hooi
en met maïs- en grassilage verreikt met
minerale zouten. Water van het dak wordt
opgevangen en wat verder is een dam
aangelegd. In ieder leslokaal zijn op de
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aan toegaat … Het vlees vertrekt met de
handelaars of beenhouwers en wordt vaak
nog dezelfde dag geconsumeerd. Kenianen
eten graag vers vlees en bovendien zijn de
mogelijkheden van koeling zeer beperkt.
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De melkveesector in Kenia is een voorbeeld voor de landen in Oost-Afrika. Melkvee
levert een dagelijks inkomen voor de kleine bedrijven. Maar de productie per koe
moet omhoog. – Luc Van Dijck
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e Britten gaven de aanzet in de
vorige eeuw. Bedrijven met 15
koeien waren toen geen uitzondering. Omdat de Britten zelf geen grote
melkdrinkers zijn, werd de melk verwerkt
tot boter voor de export; de magere melk
was voor de koeien. na de onafhankelijkheid in 1963 namen de Kenianen de
landbouw in eigen handen.
De zuivelsector heeft een omzet van
2 miljard dollar per jaar, goed voor 6 tot 8%
van het bruto nationaal product (bnp) en is
een grote werkverschaffer. De melkveehouderij en de zuivelsector zorgen voor
werk en tewerkstelling en zijn een wapen
tegen armoede en werkloosheid. Kenia
produceert jaarlijks 4,2 miljard l. Zowat
30% van de melk wordt geproduceerd door
kamelen en geiten. 80% van de melkproductie komt van de meer dan 600.000
kleine boeren. De meesten hebben 1 tot 3
koeien. Kenia zou ongeveer 3,5 miljoen

melkkoeien (de rassen Holstein, Ayrshire,
Jersey en kruisingen) hebben die voor
ongeveer 3 miljard l melk produceren. Als
deze cijfers kloppen, dan bedraagt de

De Keniaanse zuivelsector is
goed voor 6 tot 8% van het bnp
en is een grote
werkverschaffer.
gemiddelde jaarproductie net geen 1000 l.
Er moet dus nog veel veranderen om te
kunnen voldoen aan de vraag naar melk
die naar verwachting tegen 2030 zal stijgen
tot boven 12 miljard l. Kenia heeft verder
nog 9 miljoen koeien die gehouden worden
voor het vlees, overwegend inlandse
rassen als Zebu.
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Rauwe melk
De informele melkmarkt is goed voor drie
vierde van de melkplas. De meeste
Kenianen drinken rauwe melk die ze
aankopen direct bij de boer of via venters.
In de hoofdstad naïrobi en omgeving wordt
meer verwerkte melk gedronken. De
Kenianen verkiezen rauwe melk wegens
het hogere vetgehalte, de smaak, de
voedingswaarde en de prijs. slechts een
klein deel van de melk gaat naar de
melkerijen. Die produceren consumptiemelk. Kenia heeft geen kaastraditie.

Melkindustrie
De Kenya Cooperative Creameries (KCC)
werd opgericht in 1925. Maar rond 1980
verging het vele coöperaties slecht door
wanbeheer. Ook KCC, de grootste zuivelcoöperatie, ging failliet. De melk werd toen
nog alleen opgehaald door straatventers
die de melk in naïrobi verkochten. Zo
dossier ••43
43
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ties hebben 15% marktaandeel. De boeren
klagen niet over de melkprijs die tussen 30
en 35 eurocent ligt.

New KCC
De missie van new KCC is kwaliteitsvolle
melk aankopen en deze verwerken tot
melk en melkproducten: verse melk,
botermelk en yoghurt, boter, kaas,
boterolie, UHT-melk en poedermelk. new
KCC heeft 50.000 tot 60.000 leveraars en
11 melkverwerkende bedrijven en 11
strategisch gelegen locaties voor koeling;
de melk wordt iedere dag opgehaald en
gestockeerd in de koelingplants met tanks
tussen 5000 en 20.000 l. De melk wordt er
gekoeld tot 6 °C. De leveraars kunnen bij
het bedrijf terecht voor sperma en
adequate reinigingsmiddelen. new KCC
helpt bij onderhandelingen van leningen
en organiseert opleidingsdagen en training
over veehouderij en melkproductie.
slechts ongeveer 20% van de leveraars
heeft een soort van contract; van de
andere 80% is het niet zeker dat ze
morgen nog leveren. Bedrijven die zelf de
melk koelen, krijgen een bonus. new KCC
betaalt de boer tussen 30 en 35 KEs/l. De
melkfabriek in naïrobi werd gebouwd in
1992. De fabriek verwerkte vroeger
400.000 l per dag, vandaag nog slechts
130.000 l per dag. De melk wordt verwerkt
tot poeder, verse melk, yoghurtdrinks,
boterolie (99,7% vet), magere melk en een
soort van botermelk. De productie is
bestemd voor de supermarkt. Er wordt
hygiënisch en correct gewerkt volgens de
HACCP-richtlijnen. In het labo wordt
gecontroleerd op samenstelling, densiteit,
versheid, verontreiniging, antibiotica. Als
er problemen zijn, bezoekt de fieldwerker
de boeren en zoekt naar een oplossing.
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dalend. Vandaag is 40 tot 50% van de
markt in handen van Brookside, dat geleid
wordt door de zoon van de vroegere
president Kenyatta die ook een groot
melkveebedrijf heeft. De kleine coöpera-
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konden de boeren toch nog een deel van
hun melk kwijt en moesten de koeien niet
geslacht worden. na KCC kwam er in 2003
een nieuwe coöperatie new KCC. Het
marktaandeel van new KCC is 35% en

3
1 Aan de straatkant heeft de coöperatie Ndumberi Dairy Cooperation een yoghurtbar geopend. 2
De boeren wordt geleerd gras te oogsten en de koeien op stal te voederen. 3 Arthur Kabaria houdt
in zijn stalletje van ongeveer 5 bij 10 m 1 koe, 1 kalf, 3 varkens en 2 biggen.
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Ndumberi dairy Cooperation
In Kiambu gingen we naar een tweede
melkverwerkingsbedrijf. De ndumberi
Dairy Cooperation heeft 1800 actieve leden
en ontvangt rond 20.000 l/dag. De grootste
boer heeft 13 koeien. “De leden hebben
leveringsplicht maar we weten dat ze een
gedeelte rechtstreeks verkopen om over
cash te beschikken”, zegt voorzitter
Waruingi njau. “soms verkopen ze aan
opkopers die boven de gangbare prijs
bieden. We halen in 19 ophaalpunten melk
op. We verkopen de helft van de melk aan
Brookside, 40% verkopen we aan melkventers en 10% verwerken we tot yoghurt.”
ndumberi neemt normaal een kleine
marge op de melk die doorverkocht wordt
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Klein bedrijf met één koe
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Het bedrijf van Peris Njenga met 18 melkkoeien behoort tot de grotere bedrijven. Zij heeft zelfs een
melkmachine met 2 melkstellen.

Bo

ambities antwoordde hij dat hij graag
3 koeien zou hebben, meer kapitaal en een
betere opleiding.

Voorbeeldbedrijf met 30 runderen
Het bedrijf van Peris njenga, voorzitter van
de zuivelcoöperatie Kiambaa, behoort tot
de grotere bedrijven. Tot 15 jaar geleden
werkte zij bij de overheid en heeft nu een
bedrijf met 18 melkkoeien en bijbehorend
jongvee, 30 runderen in totaal. Dit is een
voorbeeldbedrijf. Peris njenga wil van
melkvee een business maken. De nieuwe
stal werd vorig jaar gebouwd. De koeien
liggen op matten en nemen via de liksteen
de noodzakelijke mineralen op. Er is zelfs
een melkmachine voor 2 koeien. De

ht

aan Brookside maar we betalen de boer
minimaal 31 KEs, ook wanneer Brookside
onder dit bedrag duikt. Dan maakt de
coöperatie nog wel winst op de eigen
verwerking en de doorverkoop voor de
lokale markt. De boeren worden iedere
maand uitbetaald, de meesten via de bank,
meestal een coöperatieve spaar- en
leenbank. De coöperatie maakt verder
werk van de bijscholing van de melkveehouders en start met voorbeeldbedrijven.
Met de verkoop van yoghurt kan er nog
wat verdiend worden. Waruingi njau: “Het
verbruik zit in de lift. Er is veel verschil in
yoghurt op het vlak van consistentie en
kwaliteit. Wij willen doorbreken naar het
topsegment van de markt en willen een
stabiel klantenbestand in de middenklasse
aanspreken.” Een yoghurtdankje van
250 cl kost 35 KEs, een 0,5 l kost 65 KEs.
Aan de straatkant heeft de coöperatie een
yoghurtbar geopend.
ndumberi is in onderhandeling met de
zuivelcoöperatie Kiambaa over een fusie
om schaalvoordeel te krijgen en te kunnen
besparen op de kosten. Kiambaa organiseert ook opleidingen voor de boeren. “De
training heeft al resultaat”, zegt de
nederlander Dirk scheepers die hier stage
loopt en een onderzoek doet naar de
betrokkenheid en loyauteit van de leden
aan hun coöperatie. “na 6 maanden
begeleiding is de melkproductie in deze
coöperatie al met 12% gestegen.”
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Paul Mambo is opbouwwerker en voederadviseur. “De boeren hebben een beperkte
kennis van alle aspecten van de melkveehouderij. We leren ze hoe ze hun vee op
stal kunnen houden, vers gras en hooi
naar de dieren moeten brengen en ze
bijvoederen met krachtvoer. Als we de
productie kunnen verhogen, dan staan we
al een hele stap verder. We leren de
boeren ook hoe ze hooi moeten maken.”
Paul Mambo nam ons mee naar het bedrijf
van de 60-jarige Arthur Kabaria die een
vrouw en 2 kinderen heeft. Hij houdt in zijn
stalletje van ongeveer 5 bij 10 m 1 koe, 1
kalf, 3 varkens en 2 biggen. Hij bewerkt
bijna 1 ha land en teelt maïs, bonen en
aardappelen. Het rantsoen van de koe
bestaat uit nepiagras gemengd met hooi
en wordt aangevuld met 4 kg uitgebalanceerd meel en 3 kg krachtvoeder. Een zak
van 70 kg krachtvoeder kost 1800 KEs.
Deze boer schat zijn inkomen op 9000 KEs
per maand. Met 3 melkbeurten per dag
komt hij aan 15 l. Gevraagd naar zijn

Francis Gakuu houdt 40 zeugen op 2 locaties.
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genetica komt van diverse KI-centra. De
koeien worden geïnsemineerd door de
veterinaire dienst van de coöperatie. De
stierkalveren gaan weg na 2 weken. De
gemiddelde productie bedraagt 20 l. Er zijn
uitschieters tot 30 l per dag. Het rantsoen
bestaat uit goed hooi dat gemengd wordt
met gras, maïsgraan en melasse aangevuld met maximum 6 kg krachtvoer. Het
hooi wordt geplet om het beter opneembaar te maken en minder verlies te
hebben. Het bedrijf teelt op 20 are
eigendom groenten voor de lokale markt
en huurt 40 are voor de teelt van nepiagras
en luzerne als eiwitaanbrenger. Een deel
van het hooi wordt gekocht. Een ‘ondergrondse’ biogasinstallatie zet de mest om
in gas dat gebruikt wordt om te koken en
voor warm water.

Geen varkenscultuur
Kenia heeft geen grote varkensvleescultuur.
francis Gakuu is in 2008 na zijn pensionering als schooldirecteur gestart met het
houden van varkens. Boeren zat in de
familie. Hij heeft in totaal 40 zeugen en 5
beren op 2 locaties en verbouwt ook nog
koffie en thee. Het productiegetal ligt rond
20 biggen per jaar. francis heeft een
contract voor de afzet van 700 biggen per
jaar. De varkens gaan weg tussen 26 en 28
weken. De consument wil liever geen te
vette varkens. francis rekent ons voor dat
hij voor een varken 12.500 KEs krijgt en dat
de productiekost 10.000 KEs bedraagt. De
winst per varken bedraagt dus 2500 KEs. n
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