
 
 

25 april 2010   -  World Malaria Day 

A Day to Act 
Malaria treft elk jaar 500 miljoen mensen en eist elk jaar meer dan een miljoen doden. 

De meeste slachtoffers zijn de kinderen en zwangere vrouwen in Afrika. 

Er bestaan effectieve medicaties tegen malaria. Maar de mensen die wonen in afgelegen 

gebieden hebben nog steeds nauwelijks toegang tot deze medicijnen. Er moet meer geld 

komen om dat te verbeteren. Ook moeten er meer geïmpregneerde muskietennetten 

komen wat een uitstekend preventiemiddel is om te voorkomen dat kinderen besmet 

raken door de malariamug. Daarnaast is er een schrikbarend tekort aan educatie en 

communicatie over malaria. 

 
25 april 2010, Wereld Malaria Dag is de dag om extra stil te staan bij de wereldwijde 

inspanning om te streven naar effectieve bestrijding van malaria over de hele wereld. Dit jaar 

markeert Wereld Malaria Dag een cruciaal moment in de tijd. De internationale gemeenschap 

heeft namelijk minder dan een jaar om de in 2000 geformuleerde doelstellingen voor 2010 

voor malariabestrijding te behalen. De doelstelling houdt in dat effectieve, betaalbare 

bescherming en behandeling worden geleverd aan alle mensen die groot risico lopen om 

malaria te krijgen. 

 

Wereld Malaria Dag biedt een kans voor iedereen die een verschil wil maken. Regeringen, 

bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en individuen kunnen helpen bij de malaria bestrijding 



en steun genereren voor de gezondheid en ontwikkeling van mensen die dat het hardste nodig 

hebben. 

 

“Wij doen grote inspanningen om malaria terug te dringen door de Afrikaanse bevolking te 

helpen bij de bestrijding van de ziekte. Wij willen extra muskietennetten verspreiden, meer 

medicatie aanbieden om kinderen te behandelen en klinieken beter te laten functioneren door 

betere kennis over malaria. Het is onaanvaardbaar dat nog steeds ruim een miljoen mensen, 

van wie het merendeel kinderen, jaarlijks sterven aan malaria” aldus Julia Samuël van Drive 

Against Malaria. 

 

 
 

Inspanningen om een aanzienlijke vermindering van malaria te bereiken hebben een direct 

positief effect om de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken. Deze omvatten niet alleen 

het doel van de bestrijding van de ziekte zelf, maar ook doelen met betrekking tot vrouwen en 

de rechten van kinderen en gezondheid, toegang tot onderwijs en de vermindering van 

extreme armoede. 

 



David Robertson, oprichter van Drive Against Malaria zegt: “ We hebben al indrukwekkende 

stappen gezet in Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek in het onder controle 

brengen van malaria in veel gebieden. We verspreiden muskietennetten, en begeleiden dat 

met intensieve educatie en controle. Dat heeft geresulteerd dat het aantal malaria slachtoffers 

in die gebieden fors is teruggedrongen, met maar liefst 70 % – 90 %.” 

 

 
 

Drive Against Malaria zorgt voor preventieve geïmpregneerde muskieten netten, effectieve 

combinatie therapie om malaria te genezen en kennisoverdracht. Vóór de lokale gemeenschap 

en samen mèt de lokale gemeenschap. 

Steun Drive Against Malaria, bezoek onze website www.driveagainstmalaria.nl. 
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