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(Samenstelling & edit: Julia Samuël en Hans Uffing) 
Stel je voor; je helpt een vrouw te bevallen in het holst van de nacht zonder
de juiste apparatuur, in een vervallen gebouw zonder elektriciteit. De enige
bron van licht is dat van een olielamp of een enkele kaars. Waar de baby ter
wereld komt, regeert malaria; de baby sterft omdat er geen muskietennetten
zijn die de moeders en de baby’s in het kraambed beschermen. Dit is de
keiharde realiteit waarmee verplegend personeel in afgelegen regio’s van oost
Kameroen vaak wordt geconfronteerd. Jarenlange armoede en voortdurende
onveiligheid door rovende milities uit het buurland, de Centraal Afrikaanse
Republiek en de afgelegen ligging maken dat de bevolking in de jungle van
Oost Kameroen uiterst kwetsbaar is.
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 Moeders leven in wanhoop 
   

 

Extreem hoge babysterfte
De mensen in Oost Kameroen leven in wanhoop. Er is geen enkele vorm van
humanitaire hulp beschikbaar. Gezondheidscentra die ooit werden opgezet
zijn vervallen. En beschikken niet over de nodige geneesmiddelen en
beschermende muskietennetten. Dit gebied heeft een extreem hoge
babysterfte: in en rond het dorp Lomie sterven 199 van de 1000 baby’s. In de
verder afgelegen dorpen zijn de aantallen nog schrijnender. Veel van deze
sterfgevallen kunnen voorkomen worden met de juiste zorg en bescherming.

 

  

 

 DAM zet niet alleen lokale medewerkers in, maar ook duizenden muskietennetten 
   

 

In de frontlinie van Malaria
Drive Against Malaria (DAM) staat in de frontlinie van malaria met de zorg en
ondersteuning aan moeders en maakt meetbare verschillen in het gevecht
tegen deze dodelijke ziekte. Onze organisatie helpt inmiddels ruim 25 jaar
om de situatie in extreem afgelegen gebieden te verlichten. Wij van DAM doen
dit door de capaciteit voor versterking van de gezondheidszorg voor moeders
in afgelegen gebieden te verhogen. Daarnaast zorgen we voor extra lokale
medewerkers die door DAM worden ingezet en ook een gegarandeerd loon
ontvangen. DAM helpt eveneens mee om de situatie in de hulpcentra op te
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bouwen.

   

  

 Verpleegster Elila Collette (foto midden) verloor in een maand 12 baby’s 
   

 

Een verschil maken
Tot voor kort was Elila Collette slechts een van de twee krachten in het lokale
Healthcare Centre van Bingongol. Het werken met een minimale uitrusting is
meer regel dan uitzondering. Elila verloor 12 baby’s vlak na bevallingen in
één enkele maand, omdat baby’s in het hulpcentrum werden geïnfecteerd
zonder de bescherming van een muskietennet. Drive Against Malaria heeft
ervoor gezorgd dat het centrum beschikt over voldoende bescherming, en dat
alle moeders die pas kort zijn bevallen, een muskietennet krijgen. De
ondersteuning die Drive Against Malaria heeft ingezet met de verstrekking
van levensreddende netten maakt een enorm verschil. De hoop die deze steun
teweegbrengt onder de bevolking is enorm.

 

   

  

 Verpleegster Tania Nyomoh zegt ‘Zij geloven weer in ons.’ 
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Minder doden dankzij training
Drive Against Malaria leert de lokale medewerkers hoe zij diagnose malaria
moeten stellen en hoe zij de juiste medicatie moeten hanteren. ‘’Door deze
training zijn er veel minder doden en alle zwangere vrouwen kunnen nu veilig
naar ons hulpcentrum komen. Zij geloven weer in ons’’ zegt Tania Nyomoh,
een verpleegster in het door Drive Against Malaria ondersteunde
gezondheidscentrum in Kumakong, een afgelegen dorpje aan de rivier de
Djah, midden in de jungle.

 

   

  

 Onze hulp maakt een groot verschil in het leven van kinderen 
   

 

We hebben uw hulp nodig
Om deze positieve trend te kunnen doorzetten moet ook voor de toekomst
het gebruik en de voorraad van netten worden gewaarborgd. Daarom hebben
we uw hulp nodig om de goede situatie in stand te houden en de
noodsituaties van hoge babysterfte in Oost Kameroen een halt toe te roepen.
Veel van de gezondheidscentra en verplegend personeel die worden
ondersteund door Drive Against Malaria moeten gegarandeerd zijn van
financiële ondersteuning. Verpleegkundigen zoals Tania worden niet
ondersteund door de overheid en ontvangen zelden een loon. ‘’Door een loon
kan ik mijn gezin en de rest van mijn familie onderhouden. Ik ben erg
gelukkig dat ik in het hulpcentrum kan werken. Maar hier hebben we
muskietennetten, medicijnen en materialen nodig om onze patienten te
kunnen blijven helpen. We kunnen hen toch zeker niet ziek naar huis sturen?
De situatie in het hulpcentrum is erg slecht. De zwangere vrouwen en baby’s
die hier blijven worden ziek door vocht en schimmel. We hebben twee kamers
van de afdeling al moeten sluiten omdat het gewoon niet meer kan.’’
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 Kinderen met een zwak imuunsysteem lopen hoge risico op malaria 
   

 

Help Drive Against Malaria met de ondersteuning voor een betere situatie in
de hulpcentra, meer verplegers en het redden van tientallen baby’s. Uw
donatie helpt ons om malaria te voorkomen en het verbeteren van de situatie
voor verpleegkundigen zoals Tania en Collette in het tropisch regenwoud van
oost Kameroen.

 

   

 

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 NL13FVLB 0699398398 
Ten name van Stichting Drive Against Malaria 

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 
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,

http://driveagainstmalaria.nl/
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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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