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Idenau is één van de 47 dorpen in het gebied rond Mount Cameroon
waar Drive Against Malaria hulp biedt. Hulp aan de mensen die deze het
hardst nodig hebben. Tot een jaar geleden waren er geen medische
voorzieningen in dit dorp en stierf één op de vijf kinderen onder de zes
jaar aan malaria.
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Rij wachtende voor de noodhulppost

 

  

 

Wanneer Drive Against Malaria in 2010 in het dorp Idenau aankomt, zetten zij
gelijk een noodhulppost op in een schoolgebouwtje. Een grote menigte
moeders met kinderen zit al geduldig te wachten tot zij geholpen kunnen
worden. Het team gaat gelijk aan het werk. Meer dan 350 bewoners worden per
dag getest en behandeld. Na de eerste testsessie bleek de gezondheidssituatie
zeer droevig. Drie op de zeven kinderen bleek besmet met malaria.
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Kinderen worden getest op malaria
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DAM test meer dan 350 mensen per dag

 

  

 

Flinke vooruitgang
Wanneer de eerste noodbehandelingen zijn gedaan, verhuist DAM van het
schoolgebouwtje naar een nieuw opgezette hulppost. Het testen gaat hier
verder en daarnaast deelt het team muskietennetten uit, geven zij informatie
over het belang van deze netten en leren zij moeders hoe zij de symptomen
van malaria kunnen herkennen bij hun kinderen. Door deze maatregelen is er
in het afgelopen jaar een flinke vooruitgang geboekt. Er zijn sinds enkele
maanden geen sterfgevallen meer en het aantal infecties loopt langzaam terug.
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Bewoners krijgen muskietennetten

 

   

 

Aan de slag
Drive Against Malaria vindt het belangrijk dat de lokale mensen zichzelf kunnen
helpen. Daarom zijn 15 inwoners opgeleid tot gezondheidswerker. Zij gaan aan
de slag in de hulppost. De medewerkers kunnen zelfstandig malaria testen en
behandelen. Ook is gezorgd voor beschermende muskietennetten voor
iedereen die naar de hulppost komt. DAM blijft de aankomende jaren steun
geven aan Idenau en haar bewoners.
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Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland,
ExxonMobil, Unlimited Communication, 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.
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