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(Edit: Lianne de Vries)
CCeennttrraaaall   AAffrriikkaaaannssee   RReeppuubblliieekk   ǀǀ   DDzzaannggaa   SSaanngghhaa::   ZZeeeerr   vvrrooeegg   iinn   ddee
oocchhtteenndd  ssttaaaatt  BBaayyaakkaa  ppyyggmmeeee  HHyycceennttbboonngg  uuiitt  MMoossssaappoouullaa  mmeett  zziijjnn  zziieekkee
vvrroouuww  CChhuurriittaa  bbiijj  ddee  hhooooffddhhuullppppoosstt  vvaann  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa..  SSaammeenn
hheebbbbeenn  zzee  zzoojjuuiisstt  2255  kkiilloommeetteerr  ddoooorr  hheett  ttrrooppiisscchh  rreeggeennwwoouudd  aaffggeelleeggdd
oomm   vvooeeddsseell   ttee   zzooeekkeenn..   HHiijj   hheeeefftt   eeeenn   eerrnnssttiiggee   uuiittddrruukkkkiinngg   oopp   zziijjnn
ggeezziicchhtt..  ““MMiijjnn  vvrroouuww  CChhuurriittaa  iiss  eerrnnssttiigg  zziieekk..  ZZee  iiss  iinn  hheett  bbooss  iinn  eellkkaaaarr
ggeezzaakktt..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  mmaallaarriiaa  iiss..””  CChhuurriittaa  iiss  ddee  rruuggggeennggrraaaatt  vvaann  hheett
ggeezziinn..  ZZiijj  bblliijjfftt  ddee  kkiinnddeerreenn  bboorrssttvvooeeddiinngg  ggeevveenn  ttoottddaatt  eerr  ggeeeenn  mmeellkk
mmeeeerr  iiss..  WWaannnneeeerr  zziijj  kkoommtt  ttee  oovveerrlliijjddeenn  iiss  ddee  rraammpp  nniieett  ttee  oovveerrzziieenn..
CChhuurriittaa   hheeeefftt   eexxttrreeeemm  hhooggee   kkoooorrttss   eenn   mmaallaarriiaa,,   ddee   mmeeeesstt   ddooddeelliijjkkee
vvaarriiaanntt..  VVoooorr  ddee  bbeewwoonneerrss  vvaann  MMoossssaappoouullaa  lliijjkktt  ddiitt  eeeerrddeerr  rreeggeell  ddaann
uuiittzzoonnddeerriinngg..  DDee  ssiittuuaattiiee  iinn  hheett  ddoorrpp  bblliijjkktt  mmeeeerr  ddaann  sscchhrriijjnneenndd..
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We helpen de armsten in afgelegen gebieden

 

   

 

In 2010 luidde DAM de noodklok over het gebrek aan hulp aan Mossapoula en
zeven dorpen binnen het  Dzanga Sangha gebied,  gelegen in het  op één na
grootste regenwoud ter wereld. In deze dorpen is malaria gezondheidsgevaar
nummer 1. Hier wonen de Bayaka pygmeeën, ooit de meesters en heersers van
het tropische regenwoud in het kloppend hart van Afrika. Dat is nu wel anders.
Van een unieke, sterke bevolkingsgroep die dit gebied al meer dan 15.000 jaar
bevolken,  zijn  de  Bayaka  nu  kwetsbare  mensen  met  zeer  ernstige
gezondheidsproblemen.  Veroorzaakt  door  ontbossing  en  de  aanhoudende
‘bushmeat trade’.

 

  

 

Dankzij fondsen kan DAM hulp bieden aan de Bayaka
   

 
HHuullpp  bbiieeddeenn  iiss  zzeeeerr  ccoommpplleexx  eenn  kkoossttbbaaaarr
Het leven van de Bayaka dreigde ernstig in gevaar te komen door gebrek aan
medische voorzieningen. DAM heeft alles in het werk gesteld om de Bayaka, die
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behoren tot de armste bevolkingsgroepen ter wereld, te helpen. Een complexe
en kostbare operatie, mede door de slechte infrastructuur naar hun leefgebied.
In 2010 startte DAM de hulp aan de pygmeedorpen Yandoumbe en Monasao.
Dankzij  extra fondsen na een ‘SOS-alarm’,  kon DAM in 2011 ook een start
maken om de bewoners  van Mossapoula  hulp te  bieden,  consultaties  uit  te
voeren op malaria en hen voorzien van geïmpregneerde muskietennetten.

   

  

 DAM zorgt voor muskietennetten in alle hutten 
   

 

DDooddeelliijjkkee  vvaarriiaanntt  vvaann  mmaallaarriiaa
Churita,  is  één  van  de  Mossapoula  Bayaka  pygmeeën  die  we  helpen.  We
schatten  haar  23  jaar.  Deze  jonge  pygmeevrouw  vertoont  nauwelijks  de
natuurlijke reflexen. Haar oogopslag is energieloos. Rechtop zitten lukt niet. We
onderzoeken Churita, terwijl haar man vertelt over zijn kinderen van ongeveer 3
en  6  jaar.  Niet  lang  daarna  laat  de  bloeddruppel  in  het  testapparaat
onverbiddelijk  zien  waar  wij  al  bang  voor  waren:  Churita  heeft  de  meest
dodelijke vorm van Malaria Pf, Plasmodium Falciparum.
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 Moeders met zieke kinderen komen op consult bij DAM 
   

 

KKaannss  oopp  mmaallaarriiaa  iinnffeeccttiiee  vvoooorr  hheellee  ggeezziinn  ggrroooott
Malaria  wordt  overgebracht  van  mens  op  mens  door  een  geïnfecteerde
Anopheles  muskiet.  Zolang  een  Anopheles  onbesmet  bloed  opzuigt  kan  zij
zonder gevaar voor de bewoners samenleven met mensen. Draagt een inwoner
de parasiet in het bloed mee, dan kan de Anopheles het geïnfecteerde bloed
ook bij andere bewoners injecteren. De kans is groot dat deze muskiet iedereen
in  de  hut  van  deze  kwetsbare  familie  tot  slachtoffer  maakt.  Daarom is  het
noodzakelijk dat de kinderen en alle andere mensen die samen met Hycentbong
in de hut slapen op consult komen voor een test.

 

   

 

De stamleden komen dagelijks massaal naar de hulppost
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SScchhookkkkeennddee  tteessttrreessuullttaatteenn
Na de test  blijkt  ook Hycentbong slachtoffer  te  zijn  van malaria,  hoewel  in
lichtere mate. Maar de impact van zijn infectie zal binnen 24 uur verdubbelen
als hij geen behandeling krijgt. Patrice, een Bayaka pygmee die met het DAM
team samenwerkt, haalt de vijf andere mensen direct op, waarmee Hycentbong
in zijn hut samenleeft. De testresultaten zijn schokkend.

Fembih Bassie, 21 jaar, zwanger, geïnfecteerd met malaria Pf. Als behandeling
voor  haar  uitblijft  zal  zij  en  haar  ongeboren  baby  sterven.  Fabrice,  3  jaar,
ernstige malaria. Confidence 6 jaar, malaria. Stanley 3 jaar, ernstige malaria.
Kum, 28 jaar ook geïnfecteerd met de dodelijke malariavariant Pf.

Wanneer alle gezinsleden die in één hut wonen besmet zijn, dan weten we uit
ervaring, dat ook de meeste bewoners van het dorp besmet moeten zijn. Weer
een  duidelijk  signaal  dat  alle  vrouwen,  kinderen  en  mannen  in  Mossapoula
dringend hulp nodig hebben.

 

   

Drive Against Malaria nieuwsbrief file:///Volumes/Projectmanagement/Projecten/Drive Against ...

5 van 11 22-03-13 10:09



  

 Moeder dolblij met de hulp van DAM 
   

 

PPrriioorriitteeiitt  aaaann  kkiinnddeerreenn  oonnddeerr  ddee  77  jjaaaarr  eenn  zzwwaannggeerree  vvrroouuwweenn
Het  DAM team speelt  direct  in  op  de  eerste  noodsituatie  en  vertrekt  naar
Mossapoula waar Hycentbong en zijn familieleden wonen. Hoe schokkend ook,
het zijn momenten waarin we weten dat we zeer snel te werk moeten gaan.
Meteen ontstaat er een enorme toestroom van moeders en hun zieke kinderen.
Kinderen onder de 7 jaar, zwangere vrouwen en bewoners met extreem hoge
koorts  krijgen  voorrang.  Zonder  adequate  medicatie  zullen  zij  malaria  niet
overleven en sterven zij binnen enkele dagen.
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 De bewoners van Mossapoula mogen rekenen op permanente hulp 
   

 

In zeer afgelegen gebieden beperkt Drive Against Malaria zich niet alleen tot
malaria behandelingen. In dit geïsoleerde gebied komt maar weinig hulp. De
hulporganisatie  behandelt  méérdere  levensbedreigende  ziekten.  Het  mag
immers niet zo zijn dat het kind sterft aan een andere ziekte, terwijl die goed is
te behandelen.

 

   

  

 Tijdens het consult woren zowel malaria als andere ziekten behandeld 
   

 

MMuusskkiieetteennnneetttteenn  vveerrssttrreekkkkeenn
Situatie 2011:
Vanwege de hoge nood in Mossapoula raakt de diagnostiek en de medicatie in
een razend tempo uitgeput.  Drive Against Malaria zet alle zeilen bij  om het
gevaar voor een acute malaria infectie te verlagen. Een groot verschil daarbij is
de distributie  van geïmpregneerde muskietennetten om verdere verspreiding
van malaria te voorkomen.
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 Iedereen is gelukkig met de steun van DAM 
   

 

IInnwwoonneerrss  iinn  MMoossssaappoouullaa  oonnddeerrzzoocchhtt  éénn  ggeenneezzeenn
Situatie 2012:
Gedurende  enkele  maanden  zijn  de  inwoners  van  Mossapoula  systematisch
door DAM onderzocht én genezen! De organisatie heeft een hulppost ingericht,
lokale  mensen  opgeleid  en  gezorgd  voor  medische  middelen.  De  kans  op
massale sterfgevallen voor de komende maanden is geweken. De hulp die we
hebben gegeven aan de armste  inwoners  van Mossapoula,  had niet  gekund
zonder  nieuwe  fondsen  uit  Nederland!  David  Robertson  van  DAM:  “Het  is
fantastisch  dat  verschillende  instanties  gehoor  hebben  gegeven  aan  onze
noodoproep. Met een resultaat waar we zeer blij en dankbaar voor zijn!”

 

   

  

 Ook de kinderen willen graag meehelpen 
   

 

DDAAMM  bblliijjfftt  iinn  MMoossssaappoouullaa  eenn  hheett  DDzzaannggaa  SSaanngghhaa  ggeebbiieedd
Dat wil niet zegen dat DAM Mossapoula en het Dzanga Sangha gebied verlaat.
“Een  nieuwe  noodsituatie  ligt  op  de  loer  wanneer  we  het  nu  opgeven.  We
streven naar  aan stabiele  situatie  voor nu en in de toekomst.  Onnodig veel
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kinderen en moeders stierven door gebrek aan medische zorg. Dit hebben we
nu  kunnen  vermijden.  We  gaan  verder  met  het  uitvoeren  van  de
diagnosecampagne waarbij honderden kinderen en volwassenen worden getest
op malaria. Zonder de extra fondsen uit Europa zou dat niet kunnen”, aldus
Robertson.
   

  

 DAM zorgt ervoor dat de lokale mensen worden opgeleid 
   

 

SStteeuunn  vvaann  lleevveennssbbeellaanngg  vvoooorr  ppyyggmmeeeeëënn  iinn  nnoooodd
DAM zorgt ervoor dat nieuwe fondsen direct worden besteed aan ons doel om
de gezondheidzorg voor de bewoners van Mossapoula te blijven garanderen.
Waardoor malaria niet continue een terugkerende levensbedreiging vormt. Onze
steun is van levensbelang voor de pygmeeën in nood.

 

   

  

 We behandelen honderden kwetsbare kinderen 
   

 
Julia  Samuël:  “We  hopen  van  harte  dat  de  financiële  middelen,  ondanks  de
economische crisis, voor de komende jaren gegarandeerd kan blijven waarmee
we  de  armste  bevolking  van  Mossapoula  hulp  kunnen  blijven  bieden.  Met
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voldoende steun kunnen we de komende jaren nog meer kwetsbare kinderen
behandelen en de hulpprogramma’s voor de armste bevolkingsgroepen in de
zeven andere dorpen veiligstellen.”
   

  

 De zieken krijgen van DAM genezende medicijnen 
   

 DAM heeft de ‘ZERO overhead filosofie’. Alle fondsen worden besteed aan het
doel!

 

   

 

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..
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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..

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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