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 Drive Against Malaria - Newsflash - November 2012  
  

  

 

De levens van kinderen die geïnfecteerd zijn met de malaria parasiet kunnen
op vele fronten zeer ernstig worden bedreigd. Malaria veroorzaakt niet alleen
bloedarmoede, aantasting van het centraal zenuwsysteem en
hersenbeschadiging maar er zijn zelfs concrete aanwijzingen dat kinderen
met malaria grotere kans hebben op een agressieve en pijnlijke vorm van
kanker.

 

   

 

DAM hulppost Mount Cameroon

 

   

 

DAM hulppost, Mount Cameroon
In de schaars verlichte behandelkamer, die ook dienst doet als wachtkamer,
zitten tenminste zestig patiëntjes op plastic stoeltjes. Door plaatsgebrek
hebben anderen een plek gevonden op de grond. Weer anderen zijn door de
enorme opkomst gedwongen om buiten te wachten. Het is vandaag wederom
malaria-kindertest-dag.
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Ook buiten wachten moeders op hun beurt
   

 

Julia Samuël: "Een moeder komt binnen met haar dochtertje. Ik schat dat het
meisje ongeveer vijf jaar oud is. Ze heeft behalve malaria ook een enorme buil
in haar nek. De buil is zo groot als een tennisbal. De huid al is
opengebarsten. Ik herken het meteen. Kanker! “Hoe heet jij?” vraag ik. Bijna
onhoorbaar zegt ze, “Clarissa”. Ze kijkt verdrietig uit haar oogjes. Ik spreek
de moeder aan: “We gaan Clarissa meteen voor malaria behandelen. Daarna
moet u direct door naar de districtsmissiepost in Mutengene. Ik geef u een
briefje mee, en zeg tegen de dokter dat ik u heb gestuurd. We zorgen ervoor
dat iemand van DAM u brengt”.

 

   

 

Clarissa heeft malaria en kanker
   

 

Clarissa heeft ernstige vorm van kanker
Ik spreek mijn bezorgdheid niet uit want de vrouwen in de wachtkamer horen
alles. Elk nieuws verspreid zich als een lopend vuurtje en ik wil geen paniek
zaaien in het dorp. Ik kijk mijn collega aan en knik. Ze weet wat ik bedoel.
Clarissa heeft een ernstige vorm van Burkitt-Lymfoon kanker, een zeer snel
groeiende kanker. Als zij niet snel wordt behandeld dan sterft ze.

Het EBV-virus (dat onder meer Burkittlymfoon kan veroorzaken) treft 95% van
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de wereldbevolking. Baby’s en kinderen zijn met een nog zwakke lichamelijke
weerstand erg gevoelig voor dit virus. Bijna elk kind overal ter wereld wordt
getroffen door het onschuldige virus maar meestal is dat al na een paar
dagen weer voorbij. Voor kinderen in Afrikaanse landen ligt die situatie heel
anders.
   

  

 EBV-virus is levensgevaarlijk voor kinderen met malaria 
   

 

Het eiwit dat wordt geproduceerd door de malariaparasiet kan een normaal
onschuldig kindervirus telkens weer opnieuw activeren. Dit geeft een enorme
overproductie van immuuncellen. Deze immuuncellen worden omgezet in
kankercellen die zich ontwikkelen in de lymfeklieren. Deze vorm van kanker
(Burkittlymfoon) veroorzaakt verschrikkelijk lijden voor het kind. 

Bij Afrikaanse volwassenen komt deze vorm van kanker veel minder tot
nauwelijks voor omdat zij al immuniteit tegen malaria hebben verworven.
Maar als een kind met relatief onschuldige kinderziektes telkens wordt
blootgesteld aan malaria, kan dat fatale gevolgen hebben.

 

   

 

DAM zorgt voor snelle genezing van malaria
  

 

DAM zorgt er iedere dag weer voor dat malaria bij kinderen snel wordt
behandeld waardoor ook Burkitt Lymfoon kanker geen kans krijgt. U kunt ons
helpen met dit zeer belangrijke, levensreddende werk! Wij zorgen voor
malaria preventie, tijdige detectie van de malariaparasiet en snelle genezing
met effectieve medicatie. Hierdoor kan dus ook Burkittlymfoon bij kinderen
voorkomen worden.

 

   
Donaties

Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398
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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
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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