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(Edit: Anna van Wittenberghe)
IInn  rruuiimm  2255  pprroojjeeccttddoorrppeenn  wwaaaarr  DDAAMM  wweerrkktt  iinn  ddee  CCeennttrraaaall  AAffrriikkaaaannssee
RReeppuubblliieekk,,   bbeehhaannddeelleenn   oonnzzee   tteeaammss   dduuiizzeennddeenn   ssllaacchhttooffffeerrttjjeess   vvaann
mmaallaarriiaa..   HHeett   ggaaaatt   oovveerrwweeggeenndd   oomm   ddee   aarrmmssttee   bbeevvoollkkiinnggssggrrooeeppeenn   iinn
aaffggeelleeggeenn   ggeebbiieeddeenn   wwaaaarr   vvoooorrhheeeenn   ggeeeenn   hhuullpp   wweerrdd   ggeebbooddeenn..   DDaaaarr
zzoorrggeenn   wwee   nnuu   vvoooorr   ggrraattiiss   mmeeddiicciijjnneenn   eenn   bbeehhaannddeelliinnggeenn..   IInn   vveeeell
ggeebbiieeddeenn  zziieett  DDAAMM  eeeenn  sscchhrriijjnneenndd  ggeebbrreekk  aaaann  ggrraattiiss  ggeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg..
MMeett  hheellaaaass,,  ffaattaallee  ggeevvoollggeenn..

 

   

 

Drive Against Malaria helpt de armste kinderen van Afrika

 

   

 

BBAAYYAANNGGAA  iinn  ddee  CCeennttrraaaall  AAffrriikkaaaannssee  RReeppuubblliieekk
Het is vier uur in de middag. Déséré rent met haar dochtertje in haar armen
over de stoffige paden. De hele familie rent achter haar aan. Haar driejarige
dochtertje Ayina stuiptrekt en haalt moeizaam adem. Déséré komt buiten adem
aan  in  het  hulppostje.  De  dienstdoende  ‘dokter’  stelt  de  diagnose;
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hersenmalaria.  De juiste diagnosemiddelen heeft  hij  niet.  Hij  zegt dat  Ayina
meteen levensreddende medicijnen moet krijgen. Maar ook die zijn er niet. Het
is wrang, maar geen ongewone situatie; er is geen enkel medicijn beschikbaar.
Drive  Against  Malaria’s  ondersteuning en vrije  behandeling van malaria  met
levensreddende medicijnen, was toen nog niet in gang gezet.

  

 

Bewoners moeten kilometers lopen naar de hulppost
   

 

Patrique, de vader van Ayina, is in een dorp 20 kilometer verderop hulp gaan
zoeken  bij  een  hulppost.  Daar  wilden  ze  hem  Kinine  meegegeven,  maar
Patrique  had  geen  geld.  Wanhopig  zocht  hij  hulp  van  familie  en  vrienden.
Uiteindelijk slaagde hij erin om CFA 3000 (€45,-) bij elkaar te schrapen. Toen
Patrique  terugkwam  in  het  hulppostje  aan  de  rand  van  Bayanga,  was  zijn
geliefde dochtertje Ayina al overleden. Als de behandeling van malaria destijds
beschikbaar was geweest, zou hun dochtertje nu nog leven. In Bayanga is het
aantal sterfgevallen onder kinderen alarmerend hoog. Van elke 1000 kinderen
sterven er gemiddeld 200. 76% van deze kinderen sterft  thuis,  of onderweg
naar een hulppost.
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 Kinderen sterven in de hulppost door gebrek aan medicijnen 
   

 

9966%%  vvaann  ddee  kkiinnddeerreenn  bbeessmmeett
Als een kindje ziek wordt, proberen de ouders eerst de traditionele kruiden.
Maar als traditionele middelen geen effect hebben, wat vaak het geval is, zijn de
kinderen er al te erg aan toe op het moment dat ze de hulppost bereiken. Mede
omdat ze daarvoor eerst grote afstanden moeten lopen.

 

   

  

 Moeder Laticia komt met doodziek dochtertje naar de hulppost 
   

 

Drive Against Malaria heeft sinds 2009 de hulp aan gezondheidsposten opgezet
in en rond het dorp Bayanga. “In sommige dorpjes heeft 96% van de kinderen
die we consulteren, malaria. Dat is alarmerend”, zegt David Robertson. Daarom
heeft  DAM  hier  meteen  een  levensreddende  malariacampagne  opgezet.  Wij
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bezoeken  de  armste  gemeenschappen  in  de  dorpen  en  ondernemen  direct
actie.  Midden in  de kern waar  de meeste  kinderen sterven.  In  deze dorpen
geven  we  educatie,  training  en  hulpmiddelen  aan  de  lokale  gemeenschap,
waardoor  zij  ook  zichzelf  kunnen  helpen.  Kinderen  die  de  ziekte  oplopen,
krijgen  meteen  een  gratis  behandeling.  Daarnaast  zorgen  we  voor
beschermende muskietennetten.
   

 

In het dorp Bayanga zorgt DAM voor medicijnen en behandeling in twee hulpposten
  

 

GGrraattiiss  bbeehhaannddeelliinngg  rreeddtt  vveellee  kkiinnddeerrlleevveennss
Het  geven  van  gratis  behandelingen  aan  de  armste  en  meest  kwetsbare
bevolkingsgroepen is van cruciaal belang om de gezondheid van de kinderen te
waarborgen.  Om  complete  generaties  niet  letterlijk  te  laten  uitsterven.
Kinderen, en uiteraard de rest van de familie, krijgen gratis diagnostische tests
en  een  gratis  op  artemisinine  gebaseerde  combinatietherapie  (ACT).  Een
bewezen veilige en zeer effectieve behandeling tegen malaria.
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 Ook zieke Asobu en zijn zusje Kinda krijgen de malaria kuur 
   

 

In 2010, 2011 en 2012, heeft DAM in de Centraal Afrikaanse Republiek aan
ruim  75.000  zieke  kinderen  gratis  levensreddende  medicijnen  verstrekt.  En
duizenden gezinnen hebben een gratis muskietennet ontvangen om het hele
gezin te beschermen tegen deze levensbedreigende ziekte.

2255..000000  kkiinnddeerrlleevveennss  ssppaarreenn
“In  de  hutjes  slapen zij  samen onder  een geïmpregneerd  muskietennet.  We
geven preventieve behandeling aan zwangere vrouwen en toegang tot gratis
ACT  behandeling.  Hiermee  willen  we  jaarlijks  in  de  Centraal  Afrikaanse
Republiek, 25.000 kinderlevens sparen onder de vijf jaar”, zegt Julia Samuël.
“Daardoor  hopen  we  te  voorkomen  dat  kinderen,  zoals  Ayina,  sterven.  Een
situatie die zonder meer te wijten is aan gebrek aan goede én tijdige zorg.” In
veel dorpen is de noodzaak er nog steeds. Daar zit de bevolking midden in een
humanitaire crisis. Ook daar wil DAM ingrijpen.
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 Teresa, Nana en Josephine zijn besmet met malaria. DAM zorgt voor genezende medicijnen 
   

 

HHeett  iiss  ssiinnddss  11998888  ddee  ''ZZeerroo  OOvveerrhheeaadd  PPhhiilloossoopphhyy''  vvaann  ddee  BBrriittssee  oopprriicchhtteerr
DDaavviidd  RRoobbeerrttssoonn  eenn  hheett  wweerrkk  vvaann  SSttiicchhttiinngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa,,  oomm

oonnttvvaannggeenn  ffoonnddsseenn  vvoolllleeddiigg  ttee  bbeesstteeddeenn  aaaann  hheett  ddooeell,,  zzoonnddeerr
ssaallaarriisssseenn,,  bboonnuusssseenn  eenn  dduurree  kkaannttoorreenn..  DDaatt  zzaall  ooookk  zzoo  bblliijjvveenn,,  zzoo  llaanngg

DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  bblliijjfftt  bbeessttaaaann  eenn  hhaaaarr  wweerrkk  kkaann  bblliijjvveenn  ddooeenn..

  

   

 
OOookk  uu  kkuunntt  hheett  wweerrkk  vvaann  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  sstteeuunneenn..

BBeekkiijjkk  ddee  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  wweebbssiittee..
 

   

 
OOnnzzee  ddaannkk  ggaaaatt  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  uuiitt  nnaaaarr  LLaanndd  RRoovveerr  NNeeddeerrllaanndd,,

EExxxxoonnMMoobbiill,,  UUnnlliimmiitteedd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMaallaarriiaaNNooMMoorree  NNLL,,  AAllllee  BBeeeettjjeess,,
CCNNNN,,  VVeesstteerrggaaaarrdd  FFrraannddsseenn,,  PPeerrmmaaNNeett,,  EEuurrooSSppoorrtt,,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,
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NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc,,  WWHHOO,,  RRTTLL  NNeeddeerrllaanndd,,  RRBBMM,,  DDiissccoovveerryyCChhaannnneell,,
NNMMCCPP,,  AACCMMSS,,  GGllooccaallGGaazz,,  MMOOHH,,  RRooyyaall  GGeeooggrraapphhiiccaall  SSoocciieettyy,,  WWFFPP,,
MMiicchheelliinn,,  LLaanndd  RRoovveerr  UUKK,,  WWoorrlldd  VViissiioonn,,  AAmmbbaassssaaddoorrss,,  AAlllliiaannccee

HHeeaalltthhCCaarree,,  GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee,,  GGGGDD  NNeetthheerrllaannddss,,  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg,,
FFrroonnttlliinnee  VViiddeeoo,,  LLaauunncchheedd,,  TToommoorrrrooww,,  EEeenn  BBuurreeaauu

CCoommmmuunniiccaattiieemmiiddddeelleenn,,  AAccccoouunnttVViieeww,,  DDiieettwweeee,,  44WWoorrxx,,  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa
FFoouunnddaattiioonn,,  LLiioonnss  CClluubb  AAllkkmmaaaarr,,  GGooeeddee  DDooeelleenn  TTVV,,  NNoovvaarrttiiss,,  RRiigg  RReeppaaiirr

IInntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss!!

WWee  tthhaannkk  yyoouu,,  aanndd  aallll  vvoolluunntteeeerrss,,  ffoorr  jjooiinniinngg  uuss  iinn  oouurr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt
MMaallaarriiaa..
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