
 

  
 
 

 
 
 

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT  
104.000 EURO 

VAN LAND ROVER NEDERLAND 
 

DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES  
104.000 EURO  

FROM LAND ROVER NETHERLANDS  
 

 
 

V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann 
 

Julia Samuël:  
“Dit betekent nieuwe hoop voor de Afrikaanse 

kinderen”   
 



 

(Version: Dutch & English) 
 
Het jaar begint goed voor de Drive Against Malaria. Onze organisatie 
ontving deze week een cheque ter waarde van 104.000 Euro uit handen 
van Land Rover Nederland CEO Marc Bienemann op het hoofdkantoor in 
Beesd. Bij de overhandiging waren de twintig Nederlandse dealers 
aanwezig. 
 
In 2008 rijdt DAM precies tien jaar lang met – nog steeds dezelfde – 
Land Rover Defender in Afrika.  
David Robertson: “Hierdoor zijn wij in staat de armste bevolkingsgroepen 
in de meest afgelegen gebieden in Afrika te bereiken en te ondersteunen. 
Land Rover Nederland staat onze organisatie al jaren terzijde met het 
onder- houden van onze Defender in Afrika. Maar ook in Nederland 
kunnen wij altijd op professionele ondersteuning rekenen op gebied van 
advocacy, PR en inzamelen van fondsen.” 
 

 
 
Marc Bienemann, algemeen directeur Land Rover Nederland: "Toen ik 
Julia en David voor de eerste keer ontmoette, werd ik direct gegrepen 
door hun passie en enorme toewijding. Zij hebben van dit werk hun 
levensmissie gemaakt. Wij willen hen graag op allerlei verschillende 
manieren steunen zodat zij met hun Land Rover Defender zoveel mogelijk 
muskietennetten kunnen uitdelen." 
 



 

 
 

Distributie van levensreddende netten in PontNiari, Congo Brazzaville (2007) 
 

 
Julia Samuël: “ Deze donatie is voor ons een fantastisch begin van het 
nieuwe jaar. Dit betekent nieuwe hoop voor de Afrikaanse kinderen en hun 
ouders. Voor ons is dit een grandioze stimulans om de strijd tegen malaria 
voort te zetten. We zitten nu midden in de voorbereidingen voor de 
volgende campagne. Dit is een belangrijke impuls die ons weer nieuwe 
energie geeft om de volgende stap voor onze hulp te zetten. Wij zijn een 
kleine organisatie die hele grote stappen kan zetten in Afrika. Vorig jaar 
hebben we ruim 1 miljoen netten gedistribueerd in Angola, de Congo’s, 
Gabon en Equatorial Guinea.  
 
Over een paar maanden vertrekken we naar Kameroen en Nigeria waarvoor 
wij nu werken aan de organisatie daarvan”.  
 
De 104.000 Euro komt tot stand door een deel van de opbrengst van de 
verkoop van een speciale Design Edition Defender die Land Rover 
Nederland heeft laten ontwerpen door de bekende Nederlandse 
vormgever Piet Boon. 
 



 

 
 

V.l.n.r.: Marc Bienemann (CEO Land Rover Nederland), Julia Samuël,  
ontwerper Piet Boon en David Robertson (2007) 

 
De ontwerper heeft zich laten inspireren door het werk van de stichting 
Drive Against Malaria. Piet Boon: "Een auto onder handen nemen is altijd 
leuk. Dat een deel van de opbrengst voor een goed doel is, inspireert me 
des te meer." aldus de ontwerper.  
 
David Robertson: “Met deze financiële ondersteuning zij wij in één klap in 
staat ruim 60 duizend kinderen te beschermen tegen de dodelijke malaria. 
Dat is fantastisch!”  
 

 
Door oorlog en honger getroffen kinderen in Congo DRC, in de Kivu, krijgen van 

de Drive Against Malaria hun eerste net (2007) 



 

DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 
104.000 EURO  

FROM LAND ROVER NETHERLANDS  
  
 

Julia Samuël:  "This means new hope for the 
African children"  

 

 
 

 
2008 began with wonderful news for the Drive Against Malaria, as the 
foundation received a cheque of 104,000 Euros on 7th January from CEO 
Marc Bienemann, Land Rover Netherlands. The funds were created due 
to the sale of  20 special addition Land Rover Defenders. The Design 
Edition Defender, a collaboration between Land Rover Netherlands, Piet 
Boon + Land Rover dealers was created to help raise funds for the Drive 
Against Malaria. 
 
2008 is the ten years of DAM using the same – Land Rover Defender in 
all 62 countries driven through and covering  a total 154,000 km’s. 
 



 

David Robertson:  "Through our Land Rover we are able to reach the 
poorest communities in most rural area. Land Rover Netherlands stands 
our organization aside with the maintaining of our Defender in Africa for 
years.  Also in the Netherlands, we can count always on professional 
support on malaria advocacy, PR and to collect the necessary funds."   
 
Marc Bienemann, general manager Land Rover the Netherlands:  "When I 
met Julia and David for the first time,  I became immediately moved by 
their passion and enormous devotion.  They have made their work ,  their 
life mission.  We are glad to support them in different manners so that 
they can distribute as much as possible mosquito nets with  their Land 
Rover Defender.” 
 
Julia Samuël:  "This donation is a fantastic beginning of this new year. It 
means new hope for the African children and their parents.  For us, this 
is a grandiose stimulus to forward our fight against malaria. Now we are 
in the middle of in the preparations for the next campaign.  This is an 
important impulse that gives us  new energy for the next step of our 
mission. We are a small organization that sets large steps in Africa.  Last 
year we  distributed over 1 million nets in Angola, the Congo’s, Gabon and 
Equatorial Guinea. In a few months DAM will continue giving Long Lasting 
nets in Nigeria and Cameroon.   
 

 
Julia Samuel in Congo: “If these children contract malaria, they die within 24 

hrs” 



 

The 104,000 Euros comes till position through a part of the yield of the 
sale of a special Design Edition Defender that Land Rover the 
Netherlands has let design through the well known Dutch designer Piet 
Boon.    
 

 
 
The designer had been inspired through the work of the foundation Drive 
Against Malaria.  Piet Boon:  "To design a special edition is always amusing.  
That a part of the yield is for a good target , inspires me even more."   
 
David Robertson:  "With this financial support we can protect over 60 
thousand children against the deadly Malaria.  That is fantastic!"   
 

 
 David Robertson in Congo during distribution of over 700.000 nets in Kivu 



 

‘Drive Against Malaria’ is a campaign of Transparent World Foundation 
www.transparentworld.org 

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

P.O.Box 71850 
1008 EA Amsterdam 

The Netherlands 
Phone: 00 31 (0) 653 33 67 30 

BankGiro 2070, t.n.v. TWF Amsterdam 
Bank : Van Lanschot Utrecht 

BIC :  FVLBNL 22 
IBAN :  NL13 FVLB 0699 398 398 
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