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De weersomstandigheden in Niger bemoeilijken het dagelijkse leven van de plattelandsbewoners. Ze zijn grotendeels afhankelijk van de landbouw krijgen steeds
vaker af te rekenen met droogte, overstromingen of epidemieën.
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Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen wil Dokters van de Wereld deze situatie
het hoofd bieden en de bevolking in staat stellen natuur- en klimaatcrisissen te
overleven. De organisaties hebben natuurgerelateerde daarom het concept One
Health gelanceerd. Het project koppelt de gezondheid van mens en dier en
elkaar en brengt ook de leefomgeving in rekening.
Het One Health-project zal de Nigerese bevolking beter te wapenen tegen de
impact natuurgerelateerd op hun gezondheid. Zo wordt hun kennis bijgeschaafd bijgeschaafd via sensibilisering, radiocampagnes, reizende bioscopen of
bijvoorbeeld rampoefeningen). Daarnaast wordt het zorgsysteem voor mens en
dier versterkt door het verbeteren van de voorraadbeheer en het uitbreiden van
de logistieke capaciteit en het aanwezig personeel. Tot slot levert het project ook
inspanningen op bestuursniveau, onder meer om een betere coördinatie te garanderen tussen de lokale partners, de planning beter te laten verlopen en risico’s en
kwetsbare punten in kaart te brengen.
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