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Bakingili, een dorp met 1.163 inwoners in Zuidwest Kameroen. Het dorp heeft
een klein hulpcentrum, maar elke vorm van moderne medicatie ontbreekt. De
medicijnen die sporadisch geleverd worden zijn vaak binnen een week al op.
De reden waarom er elk jaar meer dan 200 kinderen hun vijfde levensjaar niet
halen. Zij sterven aan de gevolgen van malaria. Sterfgevallen die onnodig zijn.

 

   

 

DAM is betrokken bij moeder en kind

 

  

 

Het consultatieboek laat schokkende resultaten zien
   
Het lot zal beslissen
(Mount Cameroon Project) In 2008 bezoekt Drive Against Malaria Bakingili

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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voor het eerst. De situatie die zij aantreffen in het hulpcentrum is schrijnend.
Op een bed zit Tapita met een trieste blik in haar ogen voor zich uit te staren.
Zij heeft die nacht haar ongeboren kind verloren. Tapita raakte tijdens haar
zwangerschap geïnfecteerd met malaria. Haar kindje overleefde deze infectie
niet, maar ook Tapita zelf is nog steeds ziek. Het hulpcentrum heeft geen
effectieve medicijnen meer om haar te behandelen. Het lot zal over haar leven
beslissen.

 

   

  

 DAM verdeeld duizenden netten voor moeder en kind 
   

  

 DAM zorgt voor medicatie 
   
Duurzame hulp
DAM is betrokken bij het verbeteren van de situatie in Bakingili. Al vier jaar
leveren zij duurzame hulp aan de bewoners. Er werden duizenden
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muskietennetten uitgedeeld om besmetting te voorkomen. Daarnaast zorgt
de stichting voor Rapid Diagnose Tests, geneesmiddelen en trainingen voor
de speciale teams die DAM heeft geformeerd. De bewoners in Bakingili krijgen
nu blijvende steun, zodat de bewoners een gezonde toekomst hebben en
malaria effectief bestreden wordt. Door de betrokkenheid van DAM zijn
sterfgevallen door malaria infecties het afgelopen jaar niet meer
voorgekomen.

 

   

  

 De meest kwetsbaren 
  
 U kunt het werk van Drive Against Malaria steunen. Met uw bijdrage kunnen
onze teams zorgen voor malariabescherming van duizenden kinderen.  
   

 

Donaties
Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398

IBAN: NL13FVLB 0699398398 BIC: FVLBNL22
Ten name van Stichting Drive Against Malaria

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland

Bekijk ook de Drive Against Malaria website.
  

  

   
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, ExxonMobil,
Unlimited Communication, MalariaNoMore NL, Alle Beetjes, CNN, Vestergaard

http://driveagainstmalaria.nl/
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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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