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 Drive Against Malaria - Newsflash - Mei 2013  
  

  

 

(Edit: Angelique Coetzee)
Vier muren en een dak, houten banken, geen stromend water en geen
elektriciteit. Moeders en kinderen moeten tientallen kilometers lopen voor een
medische behandeling. De omstandigheden zijn niet optimaal, maar de
afgelegen dorpjes in zuidwest centraal Afrika beschikken weer over
‘functionerende’ hulpposten.

 

   

  

 Kinderen lopen vele kilometers voor een behandeling 
   

 
De dorpjes in de jungle van de Centraal Afrikaanse Republiek zijn volledig
verstoten van medische zorg. De streek er omheen is al tijden het strijdtoneel
van hevige gevechten tussen het leger en de rebellen.
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Bayaka dorpjes zijn volledig verstoken van hulp
   

 

Drive Against Malaria werkt in de bossen. Vanwege de voortdurende
onveiligheid zijn er geen hulporganisaties actief in deze streek door het
geweld van de geteisterde Republiek. Mochten de rebellen toch dit bosgebied
binnendringen dan zal de doodsbange bevolking nog dieper het oerwoud
invluchten. De armste bewoners, de Bayaka Pygmeëen, zijn dan volledig aan
hun lot overgelaten.

 

  

 

Dagelijks behandelen we ruim 400 patiëntjes
   

 

Drive Against Malaria werkt sinds 2009 in verschillende Bayaka dorpjes. De
lokale hulppost stond er eerder volledig verlaten bij. We hebben de post weer
nieuw leven ingeblazen. Dagelijks behandelen we er ruim 400 patiëntjes.
Vooral baby’s en kinderen. Met onze mobiele 4x4 hulp-unit bieden we hulp
in verder afgelegen Bayaka nederzettingen. Vaak brengen we zieke kinderen
naar de hulppost voor extra behandeling. Wanneer de Bayaka zich
noodgedwongen moeten schuilhouden in de jungle, dan delen we extra
muskietennetten uit.

 



Drive Against Malaria nieuwsbrief

http://www.unlimitedsales.nl/driveagainstmalaria/DAM_news_05_2013_onlineversie.html[28/08/2013 15:42:34]

   

  

 Vele vaders en moeders komen met hun kinderen naar DAM 
   

 

Onze DAM-teams werken de klok rond en zetten zich in tot het uiterste. En
niet alleen in de Centraal Afrikaanse Republiek, maar overal waar de armste
bevolkingsgroepen volledig verstoken zijn van medische hulp. Zoals rond de
vulkaan Mount Cameroon, waar bewoners in 47 dorpjes geen enkele hulp
krijgen, en in oost-Kameroen waar Bayaka Pygmeëen verdreven zijn door de
Houtkapmaatschappijen.

 

   

  

 Malaria vormt de grootste bedreiging 
   

 
Dankzij uw steun kunnen wij hulp blijven verlenen in afgelegen gebieden.
Overal waar de armste bevolkingsgroepen ons nodig hebben. Wij danken u
hartelijk voor uw bijdrage aan ons werk.
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 Vaak brengen we zieke kinderen naar de hulppost 
   

 

Het is sinds 1988 de 'Zero Overhead Philosophy' van de Britse oprichter David
Robertson en het werk van Stichting Drive Against Malaria, om ontvangen
fondsen volledig te besteden aan het doel, zonder salarissen, bonussen en
dure kantoren. Dat zal ook zo blijven, zo lang Drive Against Malaria blijft

bestaan en haar werk kan blijven doen.

  

   

 

Donaties
Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398

Ten name van Stichting Drive Against Malaria
Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland

IBAN: NL13FVLB 0699398398 BIC: FVLBNL22

Wilt u meer weten over wat onze DAM-teams doen en waarom onze hulp
nodig is? 

Kijk dan op de Drive Against Malaria website.

 

   

 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, ExxonMobil,
Novartis Pharma, Unlimited Communication, Rig Repairs International, EEN

BUREAU Communicatie, SwungHouse, CNN, Vestergaard Frandsen, PermaNet,
CANON, Goede Doelen TV, EuroSport, United Nations, BAM Rail, Innerwheel,
KLM, Redkiwi, Heineken, SONY, National Geographic, WHO, RTL Nederland,
RBM, DiscoveryChannel, NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH, Pink Lotus, Royal
Geographical Society, WFP, Hofstee Stichting, Michelin, Land Rover UK,
GlaxoSmithKline, MalariaNoMore NL, Roche USA, RonJeths, Alle Beetjes,
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International Ambassadors Africa, Alliance HealthCare, Tomorrow, GGD, Ernst
& Young, Frontline Video, Launched, AccountView, Lions Club, Rotary Club,

Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies en vele donateurs. 

We thank you and all volunteers for joining us in our fight against malaria.
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