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 Drive Against Malaria - Newsflash - December 2012  
  

  

   

 
(Edit: Simone Pastoors)
Al vijf jaar zorgt Drive Against Malaria er met succes voor dat weeskinderen in
Kameroen toegang krijgen tot medische hulp. En dat zij dezelfde emotionele
steun krijgen als andere kinderen die opgroeien in betere omstandigheden.

 

   

 

Weeskinderen nu gelukkig gezond

 

   

 

De armste en meest afgelegen gebieden in Afrika worden zwaar getroffen
door malaria epidemieën. Hierdoor is een groot percentage van de kinderen
wees geworden. Daarnaast is er ook een groot aantal kinderen dat moet
opgroeien zonder ouderlijke zorg en liefde, doordat één of beide ouders als
gevolg van hersenmalaria niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Zij worden
ondergebracht in weeshuizen.
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DAM zorgt voor een kerstfeestmaal
   

 

Angstige kinderen
David Robertson: “Een schrijnend hoog aantal ouders is door de armoede niet
in staat voor hun kinderen te zorgen. Ze zijn gedwongen om ze van hun
broertjes en zusjes te scheiden. Dat heeft een enorme impact. We zien
regelmatig kinderen die door emotionele trauma’s, zoals het verlies of de
dood van de ouders, niet meer kunnen praten. Ze lachen niet, spelen niet
meer met andere kinderen en zitten zwijgzaam in een hoekje. Zij kunnen zich
moeilijk aanpassen aan hun nieuwe situatie en krijgen daarbij weinig tot geen
steun. Problemen als angst en depressie, komen veel voor bij de kleintjes.
Ook hebben we gesprekken met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar die
liever zouden willen dat ze dood waren.”

 

   

 

Samen kerstliedjes zingen met de weeskinderen
   
Nieuwe levensvreugde
Weeskinderen zijn vaak de zwaksten van de samenleving. Zij worden extra
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hard getroffen door de gesel van armoede. Julia Samuel: “Het zijn gebroken
leventjes van de kleintjes, omdat zij verlaten zijn door ouders en familie. Met
de hulp van DAM zorgen we ervoor het droevige levenspad, naar een weg van
levensvreugde te veranderen. Overal horen wij de verhalen van de kinderen
die uit verschrikkelijke omstandigheden komen. De ouders zijn weggevallen
en de kinderen hebben chronische honger. Ondervoeding maakt de kinderen
vatbaar voor ziektes en verminderd hun functioneren. Zij hebben een tekort
aan essentiële mineralen en vitaminen. Deze tekortkomingen kunnen leiden
tot ernstige geestelijke of lichamelijke beschadigingen en verzwakken het
immuunsysteem. De toekomst van deze kinderen lijkt uitzichtloos. Wij kunnen
daar verandering in brengen.”

 

   

  

 Alle kinderen krijgen een kerstknuffel 
   

 

Emotionele steun
DAM maakt op een effectieve manier het verschil in de levens van deze
kwetsbare kinderen. Sinds 2007 helpt Drive Against malaria weeshuizen in
Bota, Batoke, Lumpsum, Lomie en Douala om te ontsnappen aan de cyclus
van ontbering. Duurzaamheid is de sleutel tot ontwikkeling op deze lange
termijn projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen geboren worden
met het recht op gezondheidszorg en geluk.
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Een veilig en gelukkig leven voor de kleine Gift
  

 

Zoals bij Gift, een prachtig klein meisje die werd binnengebracht bij het
weeshuis in Lumpsum. Nog maar net een jaar. Haar moeder overleed vlak na
de geboorte. Julia: “Het verhaal is zo tragisch dat het nauwelijks te bevatten
is. Haar vader is alcoholist en heeft het babymeisje verkracht. Omdat haar
leventje niet meer veilig was, hebben de vrouwen van het dorpje het kind
weggehaald en naar ons in Lumpsum gebracht. Ze was sterk vermagerd en
besmet met malaria. We willen haar een nieuw leven geven en hebben haar
een nieuwe naam geven. Nu heet ze Gift. Ze krijgt te eten, draagt kleertjes en
krijgt veel liefde en aandacht. We hebben haar genezen van malaria en zorgen
ervoor dat Gift voor de rest van haar leven veilig en gelukkig is.

 

   

  

 DAM test regelmatig alle kinderen op malaria 
   

 

Speciaal voor weeskinderen spant DAM zich in om te helpen.
Gezondheidszorg is belangrijk. En essentieel is ook de emotionele behoefte
van de kinderen die in weeshuizen zijn ondergebracht. Dat mag niet vergeten
worden. Een ouder die ziek of gestorven is, zorgt voor een groot trauma bij
elk kind en is van invloed op de rest van hun leven.
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 De kinderen krijgen veel aandacht 

 

Successtory
Een voorbeeld van het weeskinderen-programma van DAM zijn de
weeskinderen van Bota. Alle verzorgers zijn vrijwilligers. Bij de start van het
project trof DAM kinderen aan onder erbarmelijke omstandigheden. Twee
baby’s waren overleden als gevolg van malaria besmetting. Julia: “Het meisje
Carine dat besmet is met HIV en malaria, hebben we met medicatie kunnen
redden. DAM ondersteunt door de verstrekking van muskietennetten,
medicatie, voeding, voeding supplementen instrumenten, speelgoed en
leesboekjes. Ook consulteren we de kinderen regelmatig. Op dit moment
heeft geen enkel kind in het weeshuis malaria en zijn ze gezond en vrolijk.”
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 Dansen en zingen om het verdriet te verzachten 
   

 

Kerst is een feest voor de kinderen
“Kerstfeest is ontzettend belangrijk voor deze kinderen”, vult David aan. “We
zorgen ervoor dat het voor de weeskinderen een onvergetelijke kerst wordt.
Ze maken een kerststalletje en wij zorgen dat zij een feestmaal krijgen. Ze
krijgen allemaal voor het eerst in hun leven een kado. Een lieve knuffel. 

Vrolijk kerstfeest!

 

 

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.
   

  

 We zorgen voor een onvergetelijke kerstavond 
  

 

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, Novartis, Rig Repair

International and many others! 

We thank you, and all volunteers, for joining us in our fight against Malaria.
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