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De weg naar het hart van het tropische regenwoud van de Centraal Afrikaanse
Republiek (CAR) in de Dzanga Sangha is lang. Urenlang zien David en Julia
niks anders dan de Savanne en kindergrafjes langs de kant van de weg. De
afstand tussen hulpposten is soms wel 120 kilometer. Een afstand die voor
velen te lang is. Na een rit van vier dagen komen Julia & David dan eindelijk in
het gebied waar zij de laatste jaren zorgen voor de Bayaka Pygmeeën.

 

   

 

David en Julia tijdens lange rit door Savanne

 

 

Oogverblindende natuur in het regenwoud
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Uitbreiding
Het werkgebied van Drive Against Malaria (DAM) in de Dzanga Sanha is het
meest onaangetaste stuk Centraal Afrikaans regenwoud. Het heeft een
oogverblindende natuur en heel veel wildlife. DAM biedt hier hulp aan acht
dorpen en tientallen Bayaka nederzettingen. Vorig jaar heeft DAM in
verschillende nederzettingen muskietennetten uitgedeeld en alle bewoners
geconsulteerd en behandeld. Nu is DAM weer terug in deze nederzettingen en
worden weer alle bewoners geconsulteerd. Niemand heeft nog malaria. Een
fantastisch resultaat! De bewoners zijn weer energiek en gezond en sommige
hebben zelf een baantje bij het Wereld Natuur Fonds. DAM wil nu de hulp
uitbereiden naar meerdere nederzettingen, zodat nog meer Bayaka gezonder
door het leven kunnen.

 

  

 

Bayaka nederzetting in het regenwoud
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Moeder met kind wachten op consultatie
  

 

Verbeteren
Ook in de dorpen levert DAM succesvol werk. Zo is de stichting enkele jaren
geleden gestart met het malaria programma in Yandoumbe. Sindsdien is de
situatie in dit dorp aanzienlijk verbeterd. De bevolking is vertrouwd geworden
met DAM en de mensen vinden de hulppost feilloos. Nu kan DAM naast de
bestrijding tegen malaria ook andere tropische ziektes aanpakken, zoals
worm- en huidinfecties. Drive Against Malaria blijft ernaar streven de malaria
uit te roeien en de algehele gezondheidsomstandigheden voor de bewoners
van CAR te verbeteren.
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Nieuwsgierige kinderen zijn vertrouwd met DAM
  
  

  

   

 

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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