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Gevangen in een humanitaire crisis 

 

 

 
 
 

(Samenstelling & edit:  Angelique Coetzee en Robin Jochems)  ǀ De bevolking van de Centraal 
Afrikaanse Republiek is getroffen door een ernstige humanitaire crisis ten gevolge van de 
politieke instabiliteit die is ontstaan na een staatsgreep. Vooral de Bayaka Pygmeëen, een 
inheemse stam, moet het onderspit delven. Stichting Drive Against Malaria is zeer bezorgd 
over de gezondheid van de Bayaka kinderen en baby’s die in afgelegen gebieden wonen en 
volledig zijn afgesneden van elke vorm van gezondheidszorg.  
  
Robertson van Drive Against Malaria uit zijn grote bezorgdheid: ‘’Al sinds maart van dit jaar, 
toen hevige gevechten losbarsten en de rebellen de macht in het land overnamen, heeft de 
bevolking in het land amper toegang tot welke vorm van gezondheidszorg dan ook. Omdat 
medische apparatuur en medicatie door rebellen is geplunderd en personeel moest vluchten is 
het overgrote deel van alle hulpposten in het gehele land platgelegd. De situatie treft vooral de 
kinderen van de inheemse bevolkingsgroepen. Hun gezondheid komt steeds meer onder druk 
te staan.  

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 
 
 
We benadrukken de dringende noodzaak om deze duizenden mensen te helpen om in hun 
behoeften aan medicijnen en andere vormen van gezondheidszorg te voorzien. Het is een 
wanhopige situatie die vraagt om onmiddellijke actie!"   Samuël van Drive Against Malaria zegt: 
‘’Gelukkig is de situatie in onze centrale distributiepost dankzij de hulp van de Bayaka 
Pygmeëen stabiel.  Zij hebben tijdens de staatsgreep de route naar de post volledig versperd 
waardoor de toegang voor de rebellen onmogelijk werd gemaakt’’. 
Drive Against Malaria maakt zich momenteel met name ernstige zorgen over elf missie dorpen. 
Er zijn verschillende uitbraken van malaria gemeld in het dorp Bayanga. Het locale team van 
Drive Against Malaria is inmiddels weer terug in de regio maar honderden gezinnen zijn het bos 
ingetrokken op de vlucht voor de geweldadige rebellen. Vluchtelingen die zijn teruggekeerd 
treffen hun hutten geplunderd aan.  

 

 



 
 
 
De veiligheidssituatie is op het moment redelijk stabiel maar de hoop van de bewoners in het 
gebied is ernstig beschadigd. Het Drive Against Malaria team is inmiddels begonnen met het 
behandelen van de meest ernstig zieke kinderen. ‘’Als dit zo doorgaat raken we te snel door 
onze medicatie heen. Het aantal stervende kinderen zal enorm oplopen" vreest Samuël. "We 
praten hier over duizenden kinderen!’’ 
 
Drive Against Malaria vraagt dringend om hulp!  
 
Julia Samuël plaatst een noodoproep: "Drive Against Malaria blijft zich inzetten om kinderen 
van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van centraal Afrika te beschermen tegen ziektes 
door extra noodhulp te leveren. Er is dringende behoefte aan medicatie, muskietennetten en 
middelen om diagnose te kunnen stellen. Drive Against Malaria  is echter voor een groot deel 
afhankelijk van giften van particulieren om het werk te kunnen voortzetten. Door het 
ondersteunen van Drive Against Malaria kunnen duizenden levens van kinderen gespaard 
blijven. Daarom vragen we dringend om hulp!’’ 
 
 
 

 

 

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. 
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