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Eerste Wereld Malaria Dag !! 
 

 

25 april 2008 : éérste “Wereld Malaria Dag”  

Ingezonden brief uit Afrika door Julia Samuël :  

 

“Het is voor het eerst dit jaar dat “Afrika Malaria Dag” officieel wordt uitgeroepen tot “Wereld 

Malaria Dag”. Een besluit van de WHO waarvoor onze organisatie, de “Drive Against Malaria”,  

zich de afgelopen tien jaar hard heeft gemaakt. Deze “wereld-status”  is essentieel want èlke 

dag sterven op aarde ruim drie duizend kinderen onder de vijf jaar aan malaria. Met andere 

woorden, meer dan een miljoen kinderen per jaar.  Laat ik u uit de statistische proportie van dit 

enorme cijfer halen; het is vergelijkbaar wanneer elk jaar in Nederland alle kinderen tussen nul 

en 10 jaar in één klap zouden verdwijnen. Dit cijfer is des te huiveringwekkender omdat 

malaria helemaal geen ongeneeslijke- en noodzakelijk dodelijke ziekte hoeft te zijn. Het is een 

parasitaire ziekte waartegen de mens zich kan beschermen. En het is des te schandaliger 

omdat we allemaal weten dat er anti-malaria behandelingen bestaan die geen complexe 

toediening vereisen en elke dag duizenden kinderlevens kunnen redden. De ziekte kan zelfs 

worden vermeden gezien de preventie met geïmpregneerde muskietennetten. Wij werken de 

afgelopen tien jaar in Afrika en zijn er getuige van dat malaria in de rurale gebieden nauwelijks 

aandacht krijgt in preventie en genezing. “Wereld Malaria Dag” benadrukt duidelijk het belang, 

dat we in de héle wereld aandacht aan deze schrijnende kwestie moeten besteden. Een strijd 

die de internationale gemeenschap moet voeren om het malaria leed te bestrijden. “Wereld 

Malaria Dag” op 25 april  is een historisch moment waar we bij stil moeten staan. Een moment 

die de verslapte aandacht voor ’s wereld meest dodelijke ziekte nieuw leven moet inblazen.” 

SMS Afrika naar 4422 en help een heel gezin in Afrika aan beschermend muskietennet.  

 

Donaties 

Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398  

IBAN: NL13FVLB 0699398398  

BIC: FVLBNL22  

Ten name van Stichting Drive Against Malaria  

Postbus 71850  

1008 EA Amsterdam, Nederland  

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


Bekijk ook de Drive Against Malaria website.  

 

                   

 
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, ExxonMobil, Unlimited Communication 

Concepts, AccountView, Dietwee, 4Worx, Against Malaria Foundation, Lions Club Alkmaar, Goede Doelen TV and 

many oWe thank you, and all volunteers, for joining us in our fight against Malaria.                 
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