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 Drive Against Malaria - Newsflash - Juli 2012  
  

  

 

Isobe, een vissersdorp ten Zuidwesten van Kameroen. De armoede in dit dorp
is duidelijk zichtbaar. De mensen leven er van de visvangst, maar door de
overbevissing van buitenlandse rederijen blijft er nauwelijks genoeg vis over
om van te leven. Gezinnen moeten rondkomen met €25,- per maand en geld
voor andere zaken naast primaire levensbehoeften is er niet.
Gezondheidszorg en medicijnen zijn een luxe geworden.

 

   

 

Honger door visschaarste

 

  

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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Kinderen sterven onnodig
   

 

Malaria vormt in Isobe een constante levensbedreiging. Door een hoge
luchtvochtigheid is het dorp een paradijs voor de malaria muskiet en door het
ontbreken van medicijnen en beschermende muskietennetten heeft de mug
vrijspel. Ongeboren baby’s raken besmet via de moeder. Als zij de ziekte al
overleven, is de kans op een normaal en gezond leven klein door permanente
hersenbeschadiging die de parasiet heeft veroorzaakt. Veel kinderen zullen
echter het levenslicht niet zien. Ook de zwangere vrouwen zelf verkeren in
levensgevaar wanneer zij zijn besmet. Voor de moeders en vooral voor de
kinderen is malaria een ramp. De reden waarom Isobe de hulp van Drive
Against Malaria (DAM) heeft ingeroepen.

 

   

  

 De angst is van de gezichten af te lezen 
   

 

Sinds 2010 biedt DAM hulp aan de bewoners van Isobe en in het bijzonder
aan de kinderen die slachtoffer zijn van malaria. De stichting zorgt voor
bescherming tegen malaria, een juiste diagnose, de behandeling met
levensreddende medicijnen en educatie. Daarnaast worden andere  
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infectieziekten, zoals Thypoid Fever, hersenvliesontsteking en wormen
behandeld. En de hulp werpt zijn vruchten af. De kindersterfte in Isobe is met
70% gedaald. Om het goede werk voort te zetten en de kinderen van Isobe
blijvende gezondheidszorg te geven bouwt DAM nu een hulpcentrum in Isobe.
   

  

 De kinderen van Isobe 
  
 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
Frandsen, PermaNet, EuroSport, United Nations, National Geographic, WHO,

RTL Nederland, RBM, DiscoveryChannel, NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH, Royal
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 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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