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 Drive Against Malaria - Newsflash - Juni 2013  
  

  

 
Het is nog niet zo lang geleden dat een bewoner uit een dorpje rond de
vulkaan Mount Cameroon, besmet raakte met de malaria parasiet en ten dode
was opgeschreven. 47 dorpjes werden regelmatig geteisterd door een
epidemie, die snel om zich heen greep.

 

   

  

 Tragedie van ongekende omvang 
   

 

In 2009 zag het er naar uit dat er voor duizenden kinderen geen hoop meer
was. Een tragedie van ongekende omvang tekende zich af. De aangetroffen
gezondheidssituatie rond de vulkaan Mount Cameroon was zeer
zorgwekkend. In 2009 is DAM van start gegaan met vooronderzoek voor het
malariaprogramma in de 47 dorpen in zuidwest Kameroen. Deze dorpen zijn
door de zeer slechte infrastructuur nauwelijks te bereiken en voornamelijk
toegankelijk met een 4x4 terreinwagen. De wegen bestaan uit vulkanische
rotsblokken en de bruggen zijn in het regenseizoen onbegaanbaar.
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Nu zijn er eindelijk muskietennetten en hulp

 

   

 

Sinds die tijd is er heel wat veranderd. In veel dorpjes zijn eindelijk
muskietennetten, medicijnen en hulp beschikbaar gekomen, waardoor
gezinnen beschermd zijn en de zieken zijn genezen. We blijven ons
voornamelijk concentreren op afgelegen gebieden die door de autoriteiten
vergeten zijn. Precies daar is onze toegevoegde waarde het grootst.

 

  

 

Hulp bieden in vergeten gebieden
   

 

Volkstelling
Het exacte aantal bewoners is hier onbekend. Zowel de cijfers van de officiële
autoriteiten als de cijfers van de dorpshoofden zijn niet correct. Na de eerste
monitoring is DAM in 2010 van start gegaan met een volkstelling van dorp tot
dorp. Bij een proeftelling in Debundscha zou het aantal inwoners volgens het
officiële register 300 inwoners zijn. Bij de volkstelling bleken het ruim 600 te
zijn. De juiste cijfers zijn belangrijk voor de financiering en de aanvoer van
preventie, medicatie, diagnosemateriaal, training en educatie.
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 Malaria is de grootste doodsoorzaak onder kinderen 
   

 

Malaria is de grootste doodsoorzaak onder de kinderen
Drive Against Malaria verstrekt geneesmiddelen aan duizenden
dorpskinderen. We lichten de bevolking voor over de besmetting met de
malaria parasiet, bieden malaria tests aan en hebben uitgebreide
educatieprogramma’s om te voorkomen dat moeders hun baby’s besmetten.
Ook het immuunsysteem van een geïnfecteerde zwangere vrouw raakt
gevaarlijk verzwakt. Daar komt bij dat de parasiet ernstige bloedarmoede
veroorzaakt.
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 Test teams van Drive Against Malaria zorgen voor zieke kinderen 
   

 

Naast de strijd tegen malaria onderzoekt DAM telkens weer naar nieuwe
toepassingsmogelijkheden voor relatief eenvoudig te behandelen tropische
ziektes. Bij het uitblijven van een juiste behandelwijze kan dit uitmondden tot
ernstige complicaties. Drive Against Malaria heeft nog een lange weg te gaan.
De strijd is nog niet gewonnen. We werken in afgelegen gebieden waar
nauwelijks medische voorzieningen zijn en geen andere hulporganisaties
werken.

 

   

  

 Wij laten zien dat het kan! 
   

 

In alle dorpen van Mount Cameroon moet toegang tot malaria hulp een
vanzelfsprekendheid worden. Wij laten zien dat het kan! Nu zijn wij aanwezig
in Malende, Batoke, Bota, Debundscha, Njonji, Idenau, Isobe, Koto Koto 1,
Koto Koto 2, Bakingili, Bokosso, Bomana, Efolofo, Kuke Kumbo en Mweli. 
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Tegelijkertijd gaat DAM naar de dorpen die het zonder hulp moeten stellen.
Zolang niet alle dorpen van de steun van DAM kunnen profiteren, zullen wij er
blijven.
   

  

 Wij blijven zolang de hulp nodig is 
   

 

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, Goed 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, World
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 Vision, GlaxoSmithKline, MalariaNoMore NL, Roche USA, RonJeths, Alle
Beetjes, International Ambassadors Africa, Alliance HealthCare, Tomorrow,
GGD, Ernst & Young, Frontline Video, Launched, AccountView, Lions Club,

Rotary Club, Tropicare, 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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