
 

 
 

 
DONATIE EXXONMOBIL 2009 GOED BESTEED! 
 
STEUN ZET ZODEN AAN DE DIJK - REDUCTIE MALARIA MET 70% - 90% PROCENT 
Amsterdam; mei 2010 
 
Dankzij de $ 40.000 donatie van Exxon Mobil heeft Drive Against Malaria het bereiken van het 
doel om malaria te bestrijden in Afrika ook in 2009 en 2010 kunnen blijven waarmaken. 
De verdeling van geïmpregneerde muskietennetten (LLIN) is de meest effectieve manier om 
malaria te voorkomen voor de lange termijn van vier jaar. Deze preventie in combinatie met 
diagnose, behandeling, nazorg en educatie, versterken de strijd tegen deze levensbedreigende 
ziekte. De behandeling met combinatie therapie is zeer effectief, gemakkelijk toe te dienen en 
vertoont nauwelijks of geen bijwerkingen. Voor diagnose gebruikt DAM de zogenoemde “field-
based-rapid-test” voor Plasmodium Falciparum: de in Afrika meest voorkomende en meest 
dodelijke vorm van malaria.  Deze analyse methode is eenvoudig te gebruiken en de resultaten 
zijn binnen vijfentwintig minuten af te lezen. De test is aangepast voor gebruik in afgelegen 
gebieden waar microscoop onderzoek in laboratoria niet mogelijk is.  
 

 
 



 

 
Moeders kunnen hun ogen nauwelijks geloven 
 
Julia Samuël: “In de regio’s waar we de afgelopen jaren het malaria probleem hebben 
aangepakt, daar zijn de malaria infecties gereduceerd met maar liefst 70% - 90%!! Dat is 
geweldig! Ook de bewoners weten niet wat hen overkomt. Nu de moeders weten dat we sámen 
aan malaria kunnen werken en deze ziekte niet meer per definitie de dood betekent voor hun 
kinderen, nu hebben de moeders plannen. Plannen voor zich zelf.  “We willen ons mooi 
maken” zeggen ze. Het tij heeft hun zorg gekeerd !”  
 

 
 
De moeder met haar doodzieke kind op schoot kan haar ogen nauwelijks geloven dat DAM is gekomen 
met medicijnen die haar kind kan genezen van malaria 
 
Om het doel te kunnen bereiken met dit fantastische resultaat gaat DAM niet over een nacht 
ijs. Educatie en training spelen een uitermate belangrijke, noodzakelijke rol voor het 
doorbreken van de cirkel van malaria, armoede en maatschappelijke verandering. Wij ervaren 
dat training, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel, basiskennis, en 
onophoudelijke herhaling hiervan, essentieel zijn bij een effectieve aanpak van 
malariabestrijding.  
Het is schrijnend dat informatie over preventie volledig ontbreekt.  Men weet niet op welk 
moment men risico loopt voor infectie en hoe men zelf kan voorkomen om besmet te raken. 
Ook de informatie over de herkenning van malaria symptomen ontbreekt. Men weet 
bijvoorbeeld niet wat de kerntemperatuur is van koorts. Men is niet in het bezit van een 
thermometer, laat staan van de kennis hoe die moet worden afgelezen. Die basiskennis is 
belangrijk. Daar hebben we, mede dankzij de donatie van ExxonMobil, keihard aan kunnen  
werken. Het resultaat is hoopgevend.  
 
In Kameroen heeft Drive Against Malaria in 2009/2010 ondermeer hulp kunnen bieden aan de 
dorpen in Tiko Health Area, Malende, Bimbia Health Area, Bosquet Health Area en aan diverse 
ziekenhuizen en weeshuizen. 
 
Geen medicijnen in hulpposten Centraal Afrikaanse Republiek   
 
In 2009 en 2010 heeft onze “drive” ons het afgelopen jaar óók gedreven naar de Centraal 
Afrikaanse Republiek, het land dat grenst aan Kameroen. Dit is een van de armste landen ter 



 

wereld. Een genegeerd land. Sinds de onafhankelijkheid in 1960 wordt het land geteisterd door 
burgeroorlogen. Ondanks waarschuwingen over rebellerende groeperingen hebben wij 
desalniettemin voet aan land gezet. We hebben diverse gewapende confrontaties moeten 
doorstaan. Toch vallen deze angstige momenten in het niets in vergelijking met de gruwelijke 
gezondheidssituatie van de bevolking. De enkele hulpposten die er zijn staan leeg omdat er 
geen medicijnen zijn. De moeders en vaders die in de dorpen wonen waar wij hulp bieden 
kunnen hun ogen niet geloven dat we zijn gekomen met medicatie voor hun doodzieke 
kinderen.  We willen deze mensen verder helpen. En dat betekent dat DAM de komende 
maanden volop moeten invullen om fondsen te werven, zodat we de vergeten bevolking, ook in 
de Centraal Afrikaanse Republiek, kunnen blijven helpen. 
 
Julia Samuël en David Robertson bedanken  Exxon Mobil, namens de bevolking in Kameroen 
en  de Centraal Afrikaanse Republiek, voor de humane steun! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.DRIVEAGAINSTMALARIA.NL 


