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(Edit: Hans de Jong)
DDrriivvee   AAggaaiinnsstt   MMaallaarriiaa   lluuiiddddee   ddee   nnooooddkkllookk   iinn   22000077  vvoooorr   ddee   PPyyggmmeeee
bbeevvoollkkiinngg  iinn  hheett  ttrrooppiisscchhee  rreeggeennwwoouudd  vvaann  cceennttrraaaall  AAffrriikkaa..  DDuuiizzeennddeenn
oonnddeerrvvooeeddee,,  mmeett  mmaallaarriiaa  bbeessmmeettttee  kkiinnddeerreenn,,  ddrreeiiggddeenn  ttee  sstteerrvveenn..  MMeett
mmeeddiicciijjnneenn  eenn  vvooeeddiinngg  hheellpptt   DDrriivvee  AAggaaiinnsstt   MMaallaarriiaa  ddee  aalllleerrzzwwaakksstteenn
ddoooorr  ddee  mmeeeesstt  kkrriittiieekkee  ffaassee  hheeeenn..

 

   

 

Ernstig ondervoede kinderen

 

   

 

In  de afgelegen gebieden in het  tropisch regenwoud,  het  leefgebied van de
Pygmeëen, draait Drive Against Malaria (DAM) overuren. Tientallen moeders met
hun zieke ondervoede kinderen staren geconcentreerd en gespannen naar de
medische  behandeling,  de  distributie  van  muskietennetten  en  noodvoeding
voor hun kinderen.
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Zieke kinderen herstellen sneller dankzij de pasta
   

 

Het DAM team gaat zorgvuldig te werk. Er mag geen enkel ziek kind aan hun
aandacht ontsnappen. Het werk van het team is letterlijk een kwestie van leven
of dood. Al sinds 1999 past DAM gedurende de malaria bestrijding in gebieden
met schrijnende ondervoeding, een zeer effectief supplement toe: pindapasta.
Pinda’s vormen de basis van deze voedzame pasta die het  leven van zwaar
ondervoede kinderen kan redden. “De kinderen die we voeden zijn zo zwak, dat
ontbreken van vitaminen en mineralen, fataal kan zijn”, zegt David Robertson.

 

   

  

 In Congo (Kivu) zijn duizenden zwakke kinderen gevoed 
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“In Darfur (regio in het westen van Soedan) werkten we in 2000 voor het eerst
met  pindapasta.  Het  positieve  effect  op  de  toestand  van  de  kinderen  was
verbluffend.  Ook  in  het  Congoleze  Kivu  zijn  hiermee  duizenden  ernstig
verzwakte  kinderen  door  ons  gevoed.  Hier  hebben  we  de  pasta  bovendien
gemengd met water en granen”, zegt Julia Samuël.

 

   

  

 Kinderen krijgen een extra powerboost om sneller te genezen 
   

 

MMooeeddeerrss  hheebbbbeenn  ttee  wweeiinniigg  bboorrssttvvooeeddiinngg
DAM werkt eveneens in het tropisch regenwoud. Aan de oost- en westzijde van
de landgrens tussen Zuidoost-Kameroen en het  Zuidwesten van de Centraal
Afrikaanse  Republiek.  De  armste  bevolkingsgroepen  worden  hier  geteisterd
door levensbedreigende, eenzijdige voeding. Duizenden ondervoede baby’s en
jonge  kinderen  krijgen  een  powerboost  van  de  pindapasta,  met  essentiële
vitaminen  en  mineralen.  Uitgeputte  moeders  zijn  vaak  niet  in  staat  hun
kinderen  met  de  borst  te  voeden.  Ook  baby’s  kunnen  de  pasta  langzaam
opzuigen. Een zakje van de pindapasta bevat 500 kilocalorieën en ondermeer
calcium, magnesium en ijzer.

 

   

 

DAM deelt voeding uit in afgelegen dorpjes
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Drive Against Malaria deelt de pasta sachets uit in de afgelegen dorpjes voor de
bevolking in het tropisch regenwoud. Kinderen die eenzijdige voeding krijgen
zijn sterk verzwakt. Deze situatie is in deze gebieden de harde realiteit. “Overal
zien  we  kinderen  met  bolle  buikjes,  armpjes  en  beentjes  zo  dun  als
luciferhoutjes  en  een  schriel  lijfje.  Met  deze  extra  voeding  hebben  we
duizenden leventjes gered.

 

   

  

 Ondervoede kinderen herstellen moeilijker van malaria 
   

 

Ondervoede kinderen herstellen moeilijk van malaria. Een malaria infectie heeft
voor  een  verzwakt  kind  vaak  dodelijke  gevolgen.  Het  werk  van
malariabestrijding en het genezingsproces van de kinderen wordt dankzij de
pindapasta enorm versneld. Deze extra boost is voor de gezondheid van het
kind een welkome ondersteuning”, aldus Robertson.
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 Maaltijden bestaan vaak uit niets anders dan cassave 
   

 
Sterk verzwakte kinderen is een diepgeworteld probleem in deze gebieden.
Moeders komen regelmatig naar onze hulppost voor malaria controle en krijgen
vervolgens een nieuwe voorraad sachets met de pasta mee naar huis.

 

   

  

 DAM zorgt voor duizenden ondervoede kinderen 
   

 

Sinds 1999 zijn meer dan 78.000 ondervoede kinderen door Drive Against
Malaria weer buiten levensgevaar gebracht in Soedan (Darfur) en Congo (Kivu).
Vandaag en morgen willen we zorgen voor nog meer kwetsbare kinderen in het
regenwoud van Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek. In deze
gebieden zijn wij hun enige hoop. U kunt ons daarbij helpen. Zo kunnen we nog
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meer kinderen helpen. Bedankt!
   

  

 Initiatiefnemer David Robertson al 25 jaar voorvechter van Afrika’s armsten 
   

 

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,,  AAccoooouunnttVViieeww,,  DDiieettwweeee,,  44WWoorrxx,,

AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  FFoouunnddaattiioonn,,  LLiioonnss  CClluubb  AAllkkmmaaaarr,,  GGooeeddee  DDooeelleenn  TTVV,,
RReeddkkiiwwii  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss..
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WWee  tthhaannkk  yyoouu,,  aanndd  aallll  vvoolluunntteeeerrss,,  ffoorr  jjooiinniinngg  uuss  iinn  oouurr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt
MMaallaarriiaa..

   

  

  

   

 Aanmelden voor onze nieuwsbrief | Afmelden van onze nieuwsbrief
E-mail Drive Against Malaria
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