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Land Rover Nederland 
steunt levensreddende projecten 

van Drive Against Malaria 
 
 
(Samenstelling & edit: Angelique Coetzee & Simone Pastoors)  
Sinds 2003 is Land Rover Nederland partner van Stichting Drive Against Malaria en 
ontvangt onze hulporganisatie jaarlijks € 50.000. Deze belangrijke financiële bijdrage van 
Land Rover Nederland is een levenslijn voor duizenden Afrikaanse gezinnen. De steun 
wordt gezamenlijk bijeen gebracht door de Nederlandse importeur- en dealerorganisatie. 
Dankzij deze fantastische bijdrage kunnen we met onze teams levensreddende missies 
uitvoeren en onze slagvaardigheid vergroten.  
 

 
Investeren in Personal Protection Nets is essentieel.  
V.l.n.r. Marc Bienemann (Managing Director Jaguar Land Rover Benelux, Julia Samuël en David Robertson van DAM 
(Foto: Louis Blom)   

 
 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 
Levensreddende rol op Bakassi 
 
De steun van Land Rover Nederland betekent ondermeer een levensreddende rol voor 
Bakassi, het project dat door ons begin 2014 officieel is opgezet. Bakassi is een groot en 
vooral extreem afgelegen gebied op de grens van Nigeria en Kameroen. Het leven in dit 
gebied is zo hard, dat slechts weinig gezondheidswerkers en verpleegkundigen zich op het 
schiereiland willen vestigen. Hulporganisaties zijn er niet. Het gebied heeft wel twee 
gezondheidscentra, maar die kampen met een groot tekort aan hulpverleners, medicijnen en 
apparatuur. 
 
 

 
 
 
Ebola gevaarlijk dichtbij 
 
Zeker nu ook ebola gevaarlijk dichtbij komt is de hulp van Drive Against Malaria op Bakassi 
cruciaal. De laatste en dichtstbijzijnde uitbraak ligt op slechts 178 kilometer afstand van 
Bakassi.  Door zijn vroege symptomen, kan ebola vaak worden verward met andere, meer 



voorkomende ziekten zoals malaria. Een burger van Bakassi keerde onlangs ziek terug van 
een reis naar Nigeria, waar mensen waren omgekomen na een uitbraak. Er ontstond meteen 
paniek, omdat de dorpelingen vreesden voor ebola. Maar het lokale gezondheidsteam van 
Drive Against Malaria constateerde malaria. 
In samenwerking met onze lokale collega’s, zal Drive Against Malaria de inspanningen om 
óók ebola buiten de deur te houden intensiveren.  
Met de financiële steun zal DAM niet uitsluitend duizenden diagnosetests inzetten, 
medicatie en malaria Personal-Protection-Nets, maar ook ebola beschermingsmiddelen voor 
Bakassi in dit grensgebied.  
 
 

 
Ook in afgelegen gebieden is gezondheidszorg een recht  

 

 
Land Rovers zijn onze terreinwagens in Afrika 
 
Drive Against Malaria gebruikt inmiddels  alweer 25 jaar Land Rovers in Afrika. Daarbij biedt 
Land Rover Nederland ook steun, door het onderhoud van de auto’s te verzorgen. 
Julia Samuël: ‘’ Onze terreinwagens zijn cruciale schakels in de ketting van onze hulp.  Er zijn 
tegenwoordig moderne en effectieve instrumenten om malaria uit de wereld te helpen. 
Zoals diagnostiek, geneesmiddelen en beschermende netten. De grootste, en meest 
complexe opgave is, om deze levensbelangrijke malaria-ammunitie ook dáár in te zetten 
waar ze keihard nodig is. Namelijk in de méést afgelegen gebieden in Afrika. En dat kunnen 
we alleen met 4x4’s. Onze terreinwagens in Afrika functioneren al jaren als mobiele 
hulpposten, worden gebruikt om consultaties uit te voeren, om onze missiedorpen, klinieken 
en weeshuizen te bevoorraden en dienen als ambulance tijdens epidemieën.” 
 
 



 

 
Onze terreinwagens zijn cruciale schakels in de ketting van hulp 

 
 
Grote successen 
 
Door de oorzaak  en het gevolg van malaria bij de wortels aan te pakken zorgen we voor 
belangrijke successen. Zoals we hebben bereikt in de regio van Tiko, met ruim 130.000 
inwoners. Hier hebben we malaria inmiddels onder controle gekregen. Van 74% 
besmettingen, gereduceerd naar 4%. Dankzij de beschikbare medicatie  genezen zij binnen 3 
dagen. 
Juist daar waar malaria is, viert armoede hoogtij. Door ons werk gaat onze positieve 
ontwikkeling ook hand in hand met de verbeterde economische situatie van onze missie 
dorpen. Zo heeft DAM’s malaria bestrijding in Camp One (Kameroen) eveneens gezorgd voor 
een onvoorstelbare economische transformatie van het dorp. Deze successen kunnen we 
alleen bereiken met steun! 
 
 
 
 
 

Meer over het werk van DAM vindt u op www.driveagainstmalaria.nl. 
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Donaties 

Van Lanschot Bankiers NL13FVLB 0699398398 

Ten name van Stichting Drive Against Malaria 

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 

BIC: FVLBNL22 

 

 

 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, Land Rover Benelux, 

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, Launched, 

AccountView, Lions Club, Rotary Club, Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies, YouBeDo, 

Tropicare en vele donateurs. 

 

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