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 Drive Against Malaria - Newsflash - Oktober 2012  
  

  

 

Beesd, 8 oktober 2012 – Drive Against Malaria kan rekenen op de steun van
Land Rover! Met de overhandiging van een cheque voor €50.000 heeft Land
Rover Nederland de steun aan Drive Against Malaria wederom met een jaar
verlengd. Daarnaast werden de sleutels overgedragen van een geheel
gereviseerde en gespoten Discovery, zodat ons team van DAM voortaan over
twee Land Rovers kan beschikken voor het werk in Afrika.

 

   

  

 
David Robertson en Julia Samuël ontvangen de cheque van €50.000 en de sleutels van de Discovery uit

handen van Marc Bienemann, Managing Director Land Rover BeNeLux, en van het Land Rover
dealerbestuur: Peet van Herpen, Hein van Laarhoven en Jelle Romijn

 

   

 

Het begint al een traditie te worden: de jaarlijkse overhandiging in het najaar
van de donatie aan Drive Against Malaria door de Nederlandse importeur en
dealers van het merk Land Rover. Praktisch vanaf het begin is Land Rover
Nederland een enthousiast supporter van DAM. Na verschillende giften door de
jaren heen, werd de steun vier jaar geleden gestructureerd, zodat Drive
Against Malaria al vanaf 2008 kan rekenen op een jaarlijkse gift van € 50.000.
Daarbij wordt de ene helft geschonken door de importeur en de andere helft
door de dealerorganisatie.

 

  

http://www.driveagainstmalaria.nl/


Drive Against Malaria nieuwsbrief

file:///Volumes/...ive%20Against%20Malaria/Creatie/Digitale%20nieuwsbrief/2012/Opmaak%20HTML/DAM_news_10_2012_onlineversie.html[04-12-12 15:03:30]

 

De door Land Rover Nederland geheel gereviseerde en gespoten Discovery voor DAM

 

   

 

“Terugkijkend over de periode dat wij Drive Against Malaria ondersteunen, kun
je zeggen dat wij op een goed paard hebben gewed”, verklaart Marc
Bienemann, Managing Director Land Rover BeNeLux. “Toen wij voor het eerst
een bijdrage gaven, was dat omdat wij in Drive Against Malaria dezelfde
waarden constateerden als bij Land Rover: een authentieke, eerlijke
organisatie die ‘Above and Beyond’ gaat om mensen in Afrika te helpen. Maar
ook een transparante organisatie die ‘lean and mean’ is, zonder overhead,
waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Doordat Drive Against Malaria
uitsluitend werkt met vrijwilligers en geen duur kantoor heeft, zijn er geen
kosten voor salarissen, kantoor en fondsenwerving. Dit betekent dat nagenoeg
het volledige bedrag aan donaties kan worden besteed voor de bestrijding van
malaria en aan de hulpverlening in Afrika, in plaats van slechts een laag
percentage zoals bij talloze andere hulporganisaties.”

 

   

 

Projecten
Terugkijkend over de afgelopen jaren is het fantastisch om te kunnen
constateren dat de doelstellingen die Drive Against Malaria in 2008
formuleerde om voor 2013 uit te voeren inmiddels voor een belangrijk deel
zijn gerealiseerd. Er werden verschillende projectgebieden gepland: Mount
Cameroon, Tiko Health Area, en Regio Zuid Oost – alle drie in Kameroen – en
Regio West & South West in de Centraal Afrikaanse Republiek. Alle gebieden
die nagenoeg alleen toegankelijk zijn met 4x4’s, zodat de Land Rover’s van
Drive Against Malaria een absolute noodzaak zijn.
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4X4 in gebieden waar DAM hulp biedt is een absolute noodzaak
   

 

Vanwege hun geografische afgelegen ligging en gebiedsomvang zijn al deze
projectgebieden nauwelijks door officiële instanties in kaart gebracht. Al deze
afgelegen projectdorpen vertonen over het algemeen grote overeenkomsten:
een zeer arme bevolking, nauwelijks educatie, geen gezondheidszorg, het
ontbreken van medische faciliteiten en extreem hoge ziektecijfers. Malaria is
hier het meest schrijnend. Daarnaast komen worminfecties en typhus veel
voor.

Zo was Regio South West in de Centraal Afrikaanse Republiek een zwaar
getroffen gebied, dat extreem moeilijk bereikbaar is. Gezondheidszorg
ontbrak volledig. Hier bleek meer dan 97% van de mensen met koorts,
geïnfecteerd te zijn met malaria, waarvan 96% van de kinderen onder de tien
jaar geïnfecteerd was. Inmiddels wordt hier vanuit drie open hulpposten
gewerkt en is een permanente post in aanbouw. Naast het verdelen van
geïmpregneerde muskietennetten wordt de bevolking geconsulteerd op
malaria, zieke patiënten worden behandeld en de lokale bevolking wordt
getraind om zelfwerkzaamheid te bevorderen. DAM zorgt ervoor dat de
bevolkingsgroepen in haar projectgebieden zichzelf kunnen helpen. Inmiddels
is het aantal malaria-infecties al met 24% gedaald, met voor volgend jaar een
verwachte afname tot rond 50%. Dit is een beeld dat ook in de andere
projectgebieden is te zien.

 

   

  



Drive Against Malaria nieuwsbrief

file:///Volumes/...ive%20Against%20Malaria/Creatie/Digitale%20nieuwsbrief/2012/Opmaak%20HTML/DAM_news_10_2012_onlineversie.html[04-12-12 15:03:30]

 Honderden zieke patienten worden dagelijks door DAM genezen 
   

 

Lokale bevolking krijgt training
Malaria is nog steeds het grootste gezondheidsprobleem van kinderen in de
wereld. Per jaar zijn er gemiddeld 216 miljoen gevallen van malaria, die tot
een miljoen doden tot gevolg hebben, vooral onder Afrikaanse kinderen. In
Afrika sterft elke 45 seconden een kind onder de vijf jaar aan deze ziekte. Ook
raken er ieder jaar tientallen miljoenen kinderen geestelijk gehandicapt als
gevolg van Malaria Falciparum die de hersenen aantast.

Omdat de mug alleen ’s nachts steekt, is dit probleem relatief simpel op te
lossen: gezinnen voorzien van een geïmpregneerd muskietennet, dat –
afhankelijk van de afmetingen en soort net – tussen de 4 en 8 euro per stuk
kost. Daarmee zijn gezinnen voor zo’n vier jaar beschermd. Initiatiefnemers
David Robertson en Julia Samuël brengen met hun Defender – en nu ook met
hun Discovery – netten, medicatie en educatie materiaal naar vooral zeer
afgelegen gebieden in Afrika. Ze geven samen met tientallen lokale
vrijwilligers voorlichting, consulteren duizenden kinderen en genezen hen die
ziek zijn. De lokale bevolking krijgt training, diagnose en medicatie, waardoor
zij ook zelf in staat zijn zichzelf te helpen. Zo worden honderdduizenden
levens per jaar gespaard.

 

   
 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.

 

  

http://driveagainstmalaria.nl/
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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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