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Het begon 25 jaar geleden met de visie van de Britse David Robertson: helpen
om de levens van de armste Afrikaanse mensen te verbeteren. Hun onnodig
lijden te verlichten en hen weer hoop te geven op een betere toekomst; voor
de ouders en hun kinderen.

 

   

  

 (Foto: Hélène Wiesenhaan) David Robertson en Julia Samuël 
   

 

Toen David Robertson Drive Against Malaria (DAM) oprichtte in 1988, was hij
getuige van het drama dat malaria veroorzaakt en elk gezin in Afrika trof. Hij
was vastbesloten om wereldwijd meer aandacht te vragen voor malaria,
waarbij hij werd gesteund door de World Health Organization. Als filantroop
wendt hij de eerste tien jaar zijn eigen vermogen aan om de minderbedeelden
in Afrika te helpen en om bij te dragen aan hulp met een blijvende impact. In
1999 werd hij bijgestaan door Julia Samuël. Zij voelt zich betrokken bij de
bevolking van Afrika; de malariaslachtoffers die zich onder hen bevinden. Een
bevolking die gebukt gaat onder de armoede en het onrecht. Julia Samuël,
strijdend voor een betere wereld en tegen kanker in haar eigen lijf. Zij is méér
dan betrokken bij DAM. Wat begon als het opzetten van fondsenwervings-
activiteiten in Nederland is uitgegroeid tot actief honderden kinderen
behandelen van malaria en andere tropische ziekten in Afrikaanse landen.
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Wat begon met twee gepassioneerde hulpverleners in Afrika omvat nu meer
dan 200 medewerkers in Afrikaanse landen. Na 25 jaar heeft DAM miljoenen
mensen in Afrika bereikt. Robertson's en Samuël’s visie gaat ook na vandaag
verder. DAM werkt in Afrikaanse landen zoals Tsjaad, Sudan, Kenia, Tanzania,
Uganda, Zimbabwe, Malawi, Congo (DRC), Kameroen en de Centraal
Afrikaanse Republiek.

TSJAAD
Aan de bevolkingsgroepen, die gevlucht zijn vanuit de frontlinie van de
oorlog, verstrekken we muskietennetten en medicatie. DAM bezoekt een van
de ergst getroffen malaria gebieden in oost-Tsjaad. De mensen worden hier
steeds zwakker door de miserabele leefomstandigheden. Wanneer zij ziek
worden is de toegang tot hulp uiterst beperkt. De eerste zorgen gaan uit om
diarree en malaria, ziektes die hier het meest voorkomen, te bestrijden. DAM
richt zich vooral op de behandeling van kinderen en zwangere vrouwen.

 

  

 

   

 

SUDAN
We bieden hulp aan wanhopige populaties in Darfur, die geen enkele toegang
hebben tot gratis basisgezondheidszorg. We leiden mensen op tot lokale
gezondheidswerkers en behandelen duizenden malariaslachtoffers in
afgelegen nederzettingen in Darfur. Van de 1000 kinderen sterven er 208.
Malaria op deze schaal kan men zich bijna niet voorstellen, laat staan dat men
zich kan indenken dat malaria te voorkomen is. Toch weten Robertson en
Samuël om met adequate acties een groot verschil te maken.

KENIA  
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Haperende gezondheidsfaciliteiten en een chronisch tekort aan
malariabescherming zorgen voor een dramatische situatie. Dit heeft geleid tot
een kwetsbare bevolking voor wie toegang tot zelfs de meest elementaire
preventie ontbreekt. Gebrek aan beschermende muskietennetten zorgen voor
onnodige kindersterfte. DAM zorgt in Kenia voor de distributie van duizenden
muskietennetten (LLIN) voor de Samburu en Rendille stam in Marsabit en
Laisamis in Noord Kenia. We helpen Kajiado CBO, een centrum waar
uitsluitend jonge kinderen komen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar en het
Kitengela Health Centre.

   

  

   

 

TANZANIA
In het Tosamaganga Orphanage and Childrens Home in Iringa is aanvankelijk
plaats voor maximaal 200 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Een leeftijd
waarop malaria dodelijk kan zijn door de nog lage weerstand. Maar
momenteel hebben 600 kinderen hier een onderkomen. De grootste oorzaak
waarom de kinderen hier zijn ondergebracht is vanwege het overlijden van de
ouders door malaria of aids. De familie heeft geen middelen om de kinderen
te voeden en te verzorgen. DAM zorgt voor malariabescherming en verstrekt
vitale zorg aan de slachtoffertjes. 

UGANDA
Drive Against Malaria werkt in Uganda om zo veel mogelijk mensen te
voorzien van de levensreddende netten. Dit houdt in dat de assistentie van de
lokale bevolking elementair is. Dit versterkt de betrokkenheid van de
gemeenschap voor nu en in de toekomst. In Uganda beschermt DAM de
armste bevolkingsgroepen. Als deel van de zorg biedt DAM de
geïmpregneerde netten - die een gegarandeerde werking hebben voor 4 jaar
- gratis aan, parallel aan essentiële educatie. Educatie en persoonlijke
benadering zijn belangrijk om ervan verzekerd te zijn dat het net ook
daadwerkelijk wordt gebruikt.
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ZIMBABWE
Ooit de graanschuur van zuidelijk Afrika. Nu een toneel van afbraak en
hongersnood. Armoede en honger ontstaan niet vanzelf. Het is een keten van
opeenvolgende gebeurtenissen die het rad van rampspoed in gang zet. De
kinderen lijden het meest onder deze vreselijke situatie. Mugabe heeft er
allang geen aandacht meer voor; hij is inmiddels bedwelmd geraakt door de
geur van dictatoriale macht. Drive Against Malaria steunt de bewoners van het
dorp Ndlovu. In 2005 startte DAM de voorbereiding voor een belangrijke
noodmaatregelen operatie in de zwaarst getroffen gebieden van Zimbabwe.
We zorgen voor de middelen voor het dorpshospitaal waardoor we vele levens
sparen.

 

   

  

   
ANGOLA
De littekens van bijna een kwart eeuw oorlog kan Angola onmogelijk
verstoppen. Angola is één van de landen met de hoogste kindersterfte - één
op de vier kinderen sterft voor zijn vijfde verjaardag aan malaria. De Angolese
autoriteiten doen hun uiterste best om het gezondheids- en transportsysteem
weer op te bouwen. De werkelijkheid is dat de gezondheidszorg in de
afgelegen gebieden van Angola nog steeds erg gebrekkig is. Reizen buiten de
hoofdwegen is gevaarlijk en een uiterst moeizame onderneming vanwege de
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landmijnen. In samenwerking met het ministerie zorgt DAM voor ruim 17.000
muskietennetten en verstrekt diagnosemiddelen en medicatie aan
verschillende afgelegen ziekenhuizen. 

CONGA (DRC)
Door de oorlog is de infrastructuur volledig vernietigd. Vooral in de oostelijke
provincies is de bevolking te angstig om te reizen. In 2006 hebben David en
Julia in Kinshasa de eerste gesprekken gevoerd met het Ministerie van
Volksgezondheid over het nationale malariaprogramma. Daarnaast zijn
vergaderingen gearrangeerd met de Nederlandse en Engelse ambassadeurs,
de United Nations en US Aid om de malariasituatie in diverse gebieden in
kaart te brengen en hulp te bieden. In Kwango heeft DAM 17.000 LLIN’s en
ACT verstrekt. In Noord en Zuid Kivu 760.000 muskietennetten.

 

   

  

  

 

KAMEROEN
Kameroen telt bijna 19 miljoen inwoners, waarvan bijna acht miljoen onder de
18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de vijf jaar! Meer dan 50% van de bevolking
leeft momenteel onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking
leeft in ver afgelegen gebieden. Drive Against Malaria heeft Kameroen als
vaste uitvalsbasis gekozen voor hun projecten in het gevecht tegen malaria.
Sinds 2007 heeft DAM in Kameroen tientallen projecten opgezet en er zijn
prachtige resultaten behaald. Zoals in het dorpje Bakingili in Limbe Healthcare
Area; in het dorpje Bimbia (Limbe Healthcare Area) waar een explosieve
toename van malaria is waargenomen; DAM steunt het dorpje Bingongol II
(zes kilometer ten zuidoosten van Lomie) dat 384 gezinnen telt; het Solange
Weeshuis dat in 1998 is opgericht met als doel een belangrijke bijdrage te
leveren aan verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen van
Douala; het Rhema Grace Orphanage is een lokaal project voor weeskinderen
en kwetsbare kinderen in nood. Het weeshuis is gelegen in Ombe in het
zuidwesten van Kameroen; in Tiko steunt DAM ruim 18 dorpjes met
bescherming en behandeling. In deze regio is malaria inmiddels onder
controle. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK
De Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) is een van de armste landen in de
wereld, met extreem hoge sterftecijfers onder de kinderen als gevolg van

 



Drive Against Malaria nieuwsbrief

http://www.unlimitedsales.nl/driveagainstmalaria/DAM_news_07_2013_onlineversie.html[28/08/2013 15:28:48]

malaria. Bovendien wordt het land geteisterd door onrust, veroorzaakt door
gewapende milities die vooral de armste bevolkingsgroepen bedreigen. DAM
zorgt voor toegang tot de meest elementaire gezondheidszorg in tientallen
projectdorpen in CAR. Met name aan de Bayaka Pygmee bevolking.
   

  

   

 

Drive Against Malaria gaat verder dan het verstrekken van malaria noodhulp.
DAM richt zich sinds enkele jaren op het verhogen van de zorg voor een
breed scala tropische ziekten die de bestrijding van malaria - de grootste
gezondheidsbedreiging van Afrika - in de weg staan. DAM traint lokale
mensen om duurzame veranderingen in hun eigen gemeenschappen te
creëren. We mogen terugkijken op 25 jaar Drive Against Malaria en de vele
duizenden levens die gespaard zijn gebleven. Vandaag de dag kijken we als
organisatie vooruit, enthousiast over de dingen die komen gaan, volledig
vertrouwend op begeleidende steun bij elke stap die we zetten op de weg
naar een hoopvolle toekomst voor de armsten van Afrika.

 

   

  

   

 

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.
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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
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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