
 

 
 
 

  
“Drive Against Malaria” ontvangt 50.000 Euro van 

Malaria No More! Nederland 
 

 Drive Against Malaria (DAM) heeft voor 2008 een donatie van 50.000 Euro ontvangen 
van Malaria No More! Nederland (MnM!). 

Met deze bijdrage kan DAM 30.000 kinderen beschermen tegen malaria. 
 
Door: Hans de Jong 
 
 

 
 
V.l.n.r.:Henk-Jan van Hees (MnM), Julia Samuël, Michiel Vogels, David Robertson 
 
 
DAM bestaat in 2008 precies 10 jaar en is een van de goede doelen die steun krijgt van  
MnM! Nederland .  Met dit bedrag zal DAM duizenden jonge kinderen en zwangere vrouwen 
beschermen. Voornamelijk in het kustgebied in zuid-west Kameroen in verband met de 
alarmerende slachtoffer toename in deze regio.   
DAM zorgt ondermeer voor doeltreffende malaria preventie met geïmpregneerde 
muskietennetten (LLIN’s) en nieuwe combinatie behandelingen voor malaria. Deze vorm van 
bescherming en genezing is onbereikbaar voor miljoenen Afrikanen vanwege de slechte 
infrastructuur en de betrekkelijk hoge kosten.   



 

Julia Samuël: “De inspanningen van DAM de afgelopen tien jaar hebben inmiddels hun 
vruchten afgeworpen. We zitten op de juiste weg en nationaal en internationaal krijgen we 
steeds meer ondersteuning. DAM moet haar werk in Afrika kunnen blijven voortzetten. Dat is 
noodzaak.” 

Met de donatie van MnM! Nederland zullen 10.000 LLIN’s worden gedistribueerd. DAM start 
hiermee in april 2008. Aangezien gemiddeld een moeder en drie kinderen onder één net 
slapen, betekent dat 30.000 kinderen voor de komende vijf jaar tegen malaria beschermd zijn.” 
 
Malaria No More! is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren 
aan de preventie en behandeling van malaria. Daarin werkt zij nauw samen met Malaria No 
More in Amerika en in Duitsland. Zij heeft  samenwerkingsverbanden met 
implementatiepartners. Dat zijn niet-gouvernementele organisaties in Nederland die hun 
sporen verdiend hebben op het gebied van malariabestrijding in Afrika. Al deze organisaties 
werken nauw samen met lokale organisaties, gouvernementeel dan wel niet-gouvernementeel, 
en voeren effectieve malaria-interventies uit.■ 
 
 
 
 
 
 
 

Drive Against Malaria in 2008  
and our special thanks to ExxonMobil, Land Rover Netherlands, Tropicare, SONY, MalariaNoMore NL, Unicef, 
Vestergaard Frandsen, PermaNet, Unicef, WHO, RBM, NMCP, MOH, DFID, PSI, UN Foundation, WFP, Land 

Rover UK, World Vision, CCF, SFH, JICA, US Aid, Ambassadors, MSF, RedCross, Food For The Hungry, Alliance 
HealthCare, ClaxoSmithKline , GGD Netherlands, Ernst & Young, Frontline Video, Launched, Tomorrow, 

AccountView,   
 and many others !!!! 

We thank you, and many volunteers, for joining us in our fight against Malaria 
‘Drive Against Malaria’ is a campaign of Transparent World Foundation, Amsterdam 

www.driveagainstmalaria.org
Correspondence: info@transparentworld.org
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