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 Drive Against Malaria - Newsflash - Augustus 2013  
  

  

 

(Edit: Coetzee & Uffing) 
In het oosten van Kameroen heeft Drive Against Malaria de afgelopen
maanden meer dan 3.000 kinderen behandeld tegen malaria. De campagne
moest worden opgeschort vanwege de precaire veiligheidssituatie in dit
gebied dat grenst aan de Centraal Afrikaanse Republiek, waar verschillende
gewapende groepen aanwezig zijn en waar frequent gevechten ontbranden.

 

   

  

 Voor de pygmee kinderen is malaria snel dodelijk 
   

 

Malaria uitbraak
Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria zijn gestuit op een
malaria uitbraak onder de BaAka pygmee bevolking in oost-Kameroen, in het
grensgebied met de Centraal Afrikaanse Republiek. Samuël: “De uitbraak van
malaria werd ontdekt in mei dit jaar toen de eerste gevallen binnenkwamen
bij onze missiepost. Al snel werden dat massale aantallen. Vooral onder
kinderen, die vaak ondervoed zijn, is de ziekte snel dodelijk.”
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DAM roept de bevolking op om zich te laten testen

 

   

 

Razend snelle verspreiding
Door gebrek aan middelen in afgelegen nederzettingen van de BaAka
pygmeeën ontstaat er een nijpende situatie waar de ziekte honderden
kinderslachtoffertjes maakt. Wanneer niet onmiddellijk actie wordt
ondernomen verspreidt malaria zich razendsnel. De consequenties zijn
hartverscheurend. Als geen hulp wordt geboden zal 40 procent van de
kinderen sterven. 
Na een epidemiologische analyse heeft DAM besloten een massale
testcampagne te lanceren. De DAM-teams hebben zich gevestigd in
verschillende nederzettingen; de bevolking is opgeroepen om hun kinderen te
laten testen. Dagelijks verplaatsen de teams zich meer en meer naar
ontoegankelijke gebieden. Robertson: ‘’Overal bleek de behoefte
overweldigend. In de dorpjes buiten de nederzettingen vinden we wel
gezondheidsposten maar die zijn vaak niet in staat om te helpen vanwege het
ontbreken van medicijnen.’’

 

  

 

In het uitgestrekte bosgebied in oost-Kameroen moeten mensen dagen lopen om zorg te krijgen
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Situatie bemoeilijkt zorgverlening
De hulpoperatie in het gebied wordt bemoeilijkt in het uitgestrekte bosrijke
gebied vanwege het ontbreken van infrastructuur, de overstromende rivieren
tijdens extreme regenval en de precaire veiligheidssituatie. Deze
omstandigheden maken het bijzonder moeilijk om medische zorg te verlenen.

In deze omgeving moeten mensen meerdere dagen lopen om zorg te krijgen.
De ouders komen aan wanneer het kind al medische complicaties heeft. Een
groot aantal kinderen sterft onderweg. Samuël: ‘’We behandelen veel kinderen
met meervoudige malaria en levensbedreigende complicaties. Door de hulp
die we kunnen bieden samen met het lokale kernteam is de noodsituatie
gestabiliseerd. Maar we zien nog steeds malariapatiëntjes die geholpen
moeten worden.’’

 

   

  

 Door onze hulp is de noodsituatie gestabiliseerd 
   

 

Het grootste deel van de pygmee bevolking leeft ver onder de armoedegrens.
In dit gebied is DAM is voor hen het belangrijkste redmiddel. 

Sinds 2007 heeft Drive Against Malaria meer dan 10.000 pygmee kinderen
behandeld en duizenden muskietennetten verdeeld. Maar dat er veel meer
behoefte is in deze grote regio aan hulp is duidelijk.

 

   

 

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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