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Malaria uitgebannen in Camp One!
Op 11 maart 2007 lanceerde Drive Against Malaria een nieuw anti
malariaproject in Camp One. Een klein dorp in de Zuidwestelijke regio
van Kameroen. Het project had als doel een betere bescherming te
leveren tegen één van de dodelijkste ziekten in Afrika. Het project werd
verspreid over drie jaar.

 

   

 

Camp One, na drie jaar malariavrij

 

   

 

Julia: "In 2007 was het doffe ellende in Camp One. Ons doel in 2007 was om
hier een project op te zetten en malaria binnen 3 jaar uit te bannen. Dat is
gelukt. Dat betekent niet dat we Camp One achter ons laten. In tegendeel. We
blijven terugkomen om malaria onder controle te blijven houden. Wat we daar
NU doen is educatie geven, we hebben een vrouwengroep opgezet die we
trainen en les geven over malaria, en we gaan dieper op de materie in. Maar
ook leren we de lokale bevolking alles over koorts, diagnose, malaria
medicatie, het geven van voedzame voeding voor de kinderen, schoonhouden
van de leefomgeving en hygiëne. Wanneer we een vrouwenbijeenkomst hebben
dan worden er allerlei vragen gesteld over gezondheid in het algemeen. In
feite lopen projecten drie jaar omdat we verwachten dat malaria dan in de
dorpen is uitgebannen. We blijven altijd vinger aan de pols houden."
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Gezondheid, plezier en interesse in Camp One
   

 

Dorpshoofd Devine geeft aan dat malaria de belangrijkste doodsoorzaak in het
dorp is. "In het gebied rond Camp One wonen ongeveer 100 gezinnen. Het
sterftecijfer in 2007 bedroeg 35 kinderen in één jaar. Ruim 80% daarvan is
veroorzaakt door malaria. Van de volwassenen is 75% geïnfecteerd met
malaria. Zij zijn zo ziek dat ze niet in staat zijn om te werken."

 

   

  

   

 

Robertson: "Wij geven de lokale bevolking weer een nieuw leven en nieuwe
hoop. Ook al is malaria voor volwassenen niet levensbedreigend, zij kunnen
hun malaria wel overbrengen op anderen via de Anopheles muskiet. Daarnaast
zijn zij te ziek om te werken. En zwangere vrouwen infecteren zelf hun
ongeboren kind met malaria. Daarom zorgen wij ervoor dat alle inwoners,
kinderen én volwassenen van Camp One worden getest. De geïnfecteerden
worden door ons direct behandeld!"
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De 'Wind of Change' waait door het dorp terwijl onze trouwe Defender rust

 

   

 

Momenteel is malaria in Camp One uitgebannen. Om te voorkomen dat malaria
terugkeert is de consultatie niet volledig teruggeschroefd. Zodra er nieuwe
bewoners in het dorp komen wonen krijgen zij een Drive Against Malaria
voucher. Met deze coupon kunnen zij naar het lokale meetingpoint om zich te
laten testen.

 

  

 

Camp One panorama

 

  

 

Julia: "Wij hebben een vast meetingpoint in het dorp. Meestal is dit een lokale
verzamelplaats. Soort dorpshuis. (lees…een barak) Met een voucher komen de
mensen bij ons en krijgen zij een muskietennet. Ook worden ze geregistreerd
en krijgen een stempel op hun Healthcard. Daarnaast worden zij meteen getest
op malaria. Bij een positieve uitslag wordt de malaria ook direct behandeld.
Ook worden de nieuwe bewoners geregistreerd en ontvangen zij een
muskietennet. Op deze manier houden we malaria onder controle. En dat kost
nauwelijks tijd of geld. De bewoners helpen zelf goed mee en weten wat hen te
doen staat wanneer iemand met malaria is geïnfecteerd. Dit is mede te danken
aan de intensieve voorlichting die wij de lokale bevolking hebben gegeven. Op
deze manier kunnen we de dorpen malariavrij houden. De moeders zijn
ontzettend ontspannen omdat zij niet meer worden achtervolgd door malaria
angst."
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Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland,
ExxonMobil, Unlimited Communication Concepts, MalariaNoMore NL,
Alle Beetjes, CNN, Vestergaard Frandsen, PermaNet, EuroSport, United

Nations, National Geographic, WHO, RTL Nederland, RBM,
DiscoveryChannel, NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH, Royal Geographical

Society, WFP, Michelin, Land Rover UK, World Vision, Ambassadors,
Alliance HealthCare, GlaxoSmithKline, GGD Netherlands, Ernst & Young,

Frontline Video, Launched, Tomorrow, Een Bureau
Communicatiemiddelen, AccountView, Dietwee, 4Worx, Against Malaria
Foundation, Lions Club Alkmaar, Goede Doelen TV and many others! We

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

 

   
 'Drive Against Malaria' is een campagne van DAM, Amsterdam  
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