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EXXONMOBIL HEEFT WEER GELD  
UITGETROKKEN VOOR DAM 

Stichting Drive Against Malaria (DAM) steunt de Afrikaanse gemeenschap in Kameroen en in de Centraal 

Afrikaanse Republiek bij malaria preventie en behandeling. Met in het bijzonder de focus op de meest kwetsbare 

groepen zwangere vrouwen en jonge kinderen. Ook ondersteunt de stichting met training en opleiding en voor 

gezondheidswerkers en de gemeenschap gericht op malaria bestrijding.

ExxonMobil Benelux President Joost van Roost kondigde afgelopen maand de donatie aan 
van 15.000 euro om Drive Against Malaria te helpen in haar voortdurende inspanningen 
om malaria te bestrijden in Afrika. Deze subsidie zal bijdragen voor de bescherming van 
duizenden kwetsbare kinderen. Sinds 2005 heeft ExxonMobil bijgedragen om DAM bij  
haar malaria activiteiten in Afrika te steunen. 

DAM ontvangt 15.000 euro voor de strijd tegen malaria in Afrika

V.l.n.r.: President ExxonMobil Joost van Roost, David Robertson & Julia Samuël (DAM)

Met bednetten beschermt DAM 
duizenden kwetsbare gezinnen

Julia Samuël, directeur van DAM:  

“Ik ben erg blij dat we met de ExxonMobil 

donaties de afgelopen jaren in staat zijn 

geweest om duizenden kwetsbare gezinnen 

duurzaam te kunnen beschermen tegen 

malaria. Met deze nieuwe donatie kunnen 

we ons werkveld verder uitbreiden om 

malaria terug te dringen. In de Centraal 

Afrikaanse Republiek zullen we ons vooral 

richten op training, bewustwording en 

correct gebruik van beschermende netten 

voor de bevolking en ondersteuning bieden 

met ACT behandeling. In Kameroen staat 

ondermeer het dorp Bikok op de planning 

om malaria preventie te verzorgen.”



EEN NET REDT
Our special thanks to Land Rover Netherlands, 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 a campaign of DAM, Amsterdam 
www.driveagainstmalaria.nl

Correspondence: driveagainstmalaria@gmail.com

Joost van Roost, president ExxonMobil Benelux: “ExxonMobil is een grote investeerder in Afrika en mede door 

onze lokale medewerkers weten we hoeveel impact malaria heeft op het leven van mensen en de economische 

ontwikkeling van de gemeenschappen. ExxonMobil zet zich (daarom) in voor de bestrijding van malaria en levert 

een actieve bijdrage aan programma’s die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van de ziekte en het 

verspreiden van levensreddende bednetten. Daarnaast geeft ExxonMobil financiële steun aan onderzoek naar en 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen, training en educatie. De afgelopen vier jaar heeft ExxonMobil in de Benelux 

Drive Against Malaria gesteund, waardoor jaarlijks duizenden mensenlevens gered konden worden. Met name 

dankzij de persoonlijke inzet van Julia Samuël en David Robertson.”

David Robertson, voorzitter en oprichter 

van DAM zegt: “Ondanks de moeilijke 

economische tijd is het belangrijk dat 

het bedrijfsleven zich met de financiële 

investeringen blijft inzetten waardoor  

DAM de strijd tegen malaria kan  

verhogen. In de afgelopen drie jaar heeft 

DAM ruim zestig dorpen blijvend kunnen 

beschermen. Wij zien 70% tot 90% 

reductie in het aantal malaria infecties. 

Hiermee hebben we bewezen dat malaria 

preventie uiterst effectief is.” 

DAM heeft ruim zestig dorpen 
blijvend kunnen beschermen

Julia Samuël David Robertson 

Akongwi is nu genezen en 
beschermd tegen malaria


