
 
 

Drive Against Malaria – Newsflash – September 2013 
 

____________________________________________________ 

ExxonMobil doneert 45.000 dollar aan 
Drive Against Malaria 

Op het Benelux-hoofdkantoor in Breda overhandigde Joost Van Roost, president 
van ExxonMobil in de Benelux, deze maand symbolisch een cheque van 45.000 
dollar aan Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria. “Wij zijn dit 
jaar extra blij om Julia en David hier te kunnen ontvangen, na een gelukkig goed 
afgelopen gijzeling.” 

 

V.l.n.r. Remko Kruithof, David Robertson, Joost van Roost, Julia Samuël 

De Benelux-organisatie van ExxonMobil steunt de malariabestrijding van Drive 
Against Malaria al sinds 2007 met een donatie. “In het kader van het 25-jarig bestaan 
van Drive Against Malaria wilden we dit jaar graag iets extra’s doen,” vertelde Remko 
Kruithof, directeur Public Affairs en Communicatie, ter introductie van de donatie. 
“Samen met enkele initiatiefgroepen van medewerkers, leveranciers en onze retail-
afdeling hebben we toen twee acties georganiseerd om het donatiebedrag te 
verhogen.” 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 

Als eerste werd een ‘matching gift’ van ExxonMobil gekoppeld aan de ‘Antwerp 10 
Miles’. Bijna 150 Belgische en Nederlandse medewerkers namen deel aan dit 
loopevenement en droegen zo hun steentje bij aan malariabestrijding. Daarnaast 
werd op verschillende Esso-tankstations, samen met Land Rover Nederland extra 
aandacht gevraagd voor DAM met een promotieteam, een speciale Land Rover 
Defender, flyers en een verkoopactie voor ruitenvloeistof, waarbij een gedeelte van 
de verkoopopbrengst eveneens ten goede kwam aan Drive Against Malaria. De 
resultaten van deze acties werden opgeteld bij het basisbedrag van 25.000 dollar. 

 “Malaria heeft niet alleen impact op de gezondheid van de mensen maar ook op de 
productiviteit en economische kansen van een land,” lichtte Joost Van Roost de 
donatie aan Drive Against Malaria verder toe. “Verbetering van de gezondheid is 
fundamenteel voor het verbeteren van economische kansen en het welzijn van een 
land. Economische ontwikkeling betekent vooruitgang. Ik ben blij dat wij met deze 
donatie daaraan bij kunnen dragen.” Ook prees hij de enorme gedrevenheid en 
gepassioneerdheid waarmee Julia en David hun werk in Afrika verrichten. 

 

Initiatiefgroepen van medewerkers, leveranciers en de retail-afdeling waren aanwezig tijdens de 
uitreiking. 



Julia en David namen de cheque dankbaar in ontvangst. “Het is hartverwarmend om 
te ervaren dat ExxonMobil ons werk zo ondersteunt”, zei Julia. “We hebben in de 
afgelopen jaren al veel bereikt met het bestrijden van malaria en met deze donatie 
kunnen we nog veel meer goed werk verrrichten.” 

ExxonMobil steunt wereldwijd talrijke projecten voor malariabestrijding. Sinds 2000 
hebben ExxonMobil en de ExxonMobil Foundation meer dan 111 miljoen dollar 
bijgedragen aan de strijd tegen malaria. 

 

 

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 

IBAN: NL13FVLB 0699398398 BIC: FVLBNL22 
Ten name van Stichting Drive Against Malaria 

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 
 

Bekijk 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, International Ambassadors Africa, Alliance 

HealthCare, Tomorrow, GGD, Ernst 

& Young, Frontline Video, Launched, AccountView, Lions Club, Rotary Club, 

Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies, Tropicare en vele 

donateurs. 

 

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

 

http://driveagainstmalaria.nl/
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