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Kwart miljoen voor strijd tegen malaria. 

Donatie Land Rover redt vele levens! 

 
Zieke kinderen hebben medicijnen nodig om malaria te kunnen overleven 

 

 
(Samenstelling & edit: Heleen Depaltier & Johan Nebbeling) 
De Belgisch-Luxemburgse vestiging van Land Rover stelt de komende vijf jaar in totaal 
250.000 euro ter beschikking voor de strijd tegen malaria in Noord-Namibië. Drive Against 
Malaria gebruikt deze schenking voor medische zorg, preventie, diagnose en medicatie ten 
behoeve van de bevolking in het gebied. “Met de steun van Land Rover kunnen wij vele 
levens redden”, zegt Julia Samuël, operationeel directeur van de hulporganisatie. 
 
 
Drive Against Malaria heeft een hulpproject opgezet in het uiterste noorden van Namibië. De 
situatie is daar nijpend, omdat liefst 67 procent van de bevolking besmet is met malaria. 
Nergens in Namibië is de baby- en kindersterfte als gevolg van de infectieziekte hoger dan in 
deze zeer arme regio. Medische voorzieningen ontbreken er vrijwel volledig.  

http://www.driveagainstmalaria.nl/


Het zijn vooral de stammen die in het grensgebied met Angola rondtrekken die het zwaarst 
te lijden hebben van malaria. ‘Verwoestend’, noemde een vertegenwoordiger van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitwerking van de ziekte op deze grensbewoners. 
Stijgende temperaturen en een toename van de hoeveelheid neerslag als gevolg van de 
klimaatverandering zorgen bovendien voor een toename en grotere verspreiding van 
malaria.  
 

 
Met geïmpregneerde muskietennetten kunnen we uitbraken voorkomen 

 
 
Aanzienlijk verschil 
Julia Samuël licht toe:  “Met dit bedrag kunnen we een aanzienlijk verschil maken. We 
voorzien de mensen die hier wonen van muskietennetten, testen en medicatie, met name 
voor de meest kwetsbare groep, de kinderen. Dit moet ons toelaten epidemische uitbraken 
te voorkomen en vele levens te redden. Wij zijn Land Rover BeLux dan ook erg dankbaar 
voor hun hulp.’’ 
 
 

 
 
 
 



 
 
Malaria ontwricht gemeenschappen 
Drive Against Malaria zet zich al jaren in voor de bestrijding van malaria in Afrika. De ziekte is 
vaak dodelijk en eist wereldwijd jaarlijks een miljoen dodelijke slachtoffers, met name onder 
Afrikaanse kinderen. Op het continent sterven èlke week 10.000 kinderen onder de vijf jaar 
aan de ziekte, die wordt verspreid door muggen. Malaria ontwricht vaak hele 
gemeenschappen, omdat ook de overlevenden langdurig kampen met ernstige complicaties.  
Via het gratis verspreiden van geïmpregneerde muskietennetten,  het opzetten van 
medische hulpposten, voorlichting en het bieden van medische ondersteuning bindt Drive 
Against Malaria de strijd aan tegen malaria. 

 
 
 

 
Stammen die extreem afgelegen wonen in het grensgebied met Angola lijden het zwaarst 

 
 

 
 

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. 
 

 

 

http://driveagainstmalaria.nl/


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

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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