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 Kinderen sterven in onaanvaardbare aantallen 
   

 

TTeerrwwiijjll   ddee   iinntteerrnnaattiioonnaallee   hhuullppvveerrlleenniinngg   nnaauuwweelliijjkkss   oopp   ggaanngg   kkoommtt   iinn
aaffggeelleeggeenn   ggeebbiieeddeenn   lliijjddeenn   eenn   sstteerrvveenn   ddee   kkiinnddeerreenn   iinn   ddee   CCeennttrraaaall
AAffrriikkaaaannssee  RReeppuubblliieekk  iinn  oonnaaaannvvaaaarrddbbaarree  aaaannttaalllleenn..  HHeett  hheellee  llaanndd  bbeevviinnddtt
zziicchh   iinn   eeeenn   ttooeessttaanndd   vvaann   cchhrroonniisscchhee   mmeeddiisscchhee   nnoooodd..   DDee   eexxttrreeeemm
ggeewweellddddaaddiiggee   ‘‘ccoouupp   dd’’eettaatt’’   iinn   mmaaaarrtt   22001133   ddoooorr   SSeelleekkaa   rreebbeelllleenn
vveerrsslleecchhtteerreenn  ddee  ssiittuuaattiiee..  OOnnddaannkkss  ddee  ggiijjzzeelliinngg  eenn  ddee  eexxttrreemmee  cchhaaooss  iinn  hheett
llaanndd,,  kkeerreenn  JJuulliiaa  SSaammuuëëll  eenn  DDaavviidd  RRoobbeerrttssoonn  tteerruugg  nnaaaarr  CCAARR..

 

   

 

Drive Against Malaria zorgt inmiddels vijf jaar voor hulpprojecten in de jungle
ten zuidwesten van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). DAM is de enige
humanitaire organisatie die de medische zorg op zich neemt in dit gebied voor
de bevolking van meer dan 20.000 extreem arme mensen. Voornamelijk Bayaka
Pygmeeën.  DAM zorgt  voor  behandeling  en  de  bevoorrading van  medicatie.
Vanwege de dreigende situatie door oprukkende rebellen in maart 2013 zijn
Robertson en Samuël en de lokale teams gedwongen om te evacueren uit de
Dzanga Sangha wegens plunderingen en geweld.

 

   

Drive Against Malaria nieuwsbrief file:///Volumes/Projectmanagement/Projecten/Drive Against ...

1 van 6 01-04-14 14:17



  

 De noodzaak van onmiddelijke actie om de duizenden zieke kinderen te helpen is overduidelijk 
   

 

GGeeggiijjzzeelldd  ddoooorr  SSeelleekkaa  rreebbeelllleenn
Toestand maart 2013: Tijdens de evacuatie naar Kameroen, werden Robertson
en Samuël getroffen door een schokkende en levensbedreigende situatie:  zij
werden gegijzeld door Seleka rebellen in Berberati. Seleka dreigden te schieten
als zij pogingen ondernomen te ontsnappen. Voor dagen zijn beiden gevangen
en onder schot gehouden door minstens 25 gewapende rebellen met AK's. Het
werd hen verboden te eten, lezen, schrijven of spreken. Het was een schrijnend
tijd van uithoudingsvermogen, overleving en hoop tijdens de meest angstige
dagen van hun leven.

Gedurende hun gevangenschap grepen Seleka rebellen de macht in het hele
land met een staatsgreep. Michel Djotodia, de Seleka leider, riep zichzelf uit tot
president. François Bozize, de voormalige president, vluchtte uit het land.
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 We zijn teruggekeerd naar onze verblijfplaats Sangha Lodge aan de oever van de rivier 
   

 

TTeerruugg  iinn  hheett  hhaarrtt  vvaann  ddee  jjuunnggllee
Terwijl de brute Seleka de macht heeft overgenomen en zorgen voor ongekende
chaos, zijn Julia Samuël en David Robertson eind 2013 toch weer teruggekeerd
naar de Dzanga Sangha. De DAM faciliteiten in de jungle aan de rand van de
Sangha  rivier  zijn  na  de  ‘coup  d’etat’  niet  ontdekt  en  vrij  gebleven  van
plunderingen. De gezondheidssituatie in het projectdorp Yandoumbe is voor nu
nog stabiel. Maar de toestand in aangelegen dorpen zoals Mossapoula, Yondo
en  Manasao  is  schrijnend.  ‘it’s  a  time  of  death’  zegt  Robertson.  Kinderen
sterven in onaanvaardbare aantallen. DAM blijft diep bezorgd over het welzijn
en de gezondheid van de kinderen. Dagelijks moeten zij ontberingen doorstaan
om te overleven.

 

   

  

 De gezondheidssituatie van de kinderen is schokkend 
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OOnnmmiiddddeelliijjkkee  aaccttiiee  iinn  ccrriissiissttiijjdd
Malarie treedt ver buiten de menselijke drempels in onze projectdorpen. De
onzekerheid van vandaag dringt de kwetsbare situatie tot de limiet. De malaria
omstandigheden van de bevolking is schokkend en vereist onmiddellijke actie.
Zonder hulp van Drive Against Malaria is de gesteldheid uiterst somber. Tijdens
de rebellenregering in Bangui verkeert het hele land in een anarchie. Inmiddels
is Djotodia uit zijn ambt gezet. Het offensief, niet alleen tegen Seleka, maar ook
tegen de onschuldige moslim bevolking, voltrekt zich in een nieuwe chaos. Ook
nu ligt het nationale gezondheidssysteem zonder externe hulp volledig stil.

 

   

  

 We zien erbarmelijke omstandigheden van duizenden uitgeputte kinderen 
   

 

Samuël:  ‘’Ons  werk  in  CAR  heeft  nu  dringend  extra  steun  nodig  om  een
humanitaire ramp met stijgende ziekte gevallen te voorkomen. Dit is niet alleen
een crisis van de staatsgreep en de chaos die daarop volgt. Dit land is decennia
lang genegeerd. Vóór de ‘coup d’etat’ stierf een op de 10 kinderen voordat ze
de leeftijd van 1 jaar bereiken. En 15 van de 100 stierven voor hun 5e jaar. Na
de staatsgreep is die toestand catastrofaal verslechterd."

 

   

 

Geweld  en  dysfunctie  belemmeren  alle  aspecten  van  de  gezondheid.
Buitensporige sterfte van duizenden kinderen vraagt om actie. Het gebied is in
staat van crisis en deze situatie zal zonder hulp nog verder instorten. Ondanks
alle  inspanningen  zijn  de  noden  enorm  groot  voor  DAM  en  onze  lokale
hulpverleners. De grootste behoefte is de bevoorrading van levensbelangrijke
medicatie. Er is dringend meer hulp nodig!

 

   

 
WWee  bblliijjvveenn  ooppttiimmiissttiisscchh  oovveerr  ddee  ttooeekkoommsstt,,  mmaaaarr  mmeett  ‘‘ooppttiimmiissmmee  aalllleeeenn’’
kkrriijjggeenn  wwee  wwee  ddee  lleevveennssbbeellaannggrriijjkkee  mmeeddiicciijjnneenn  nniieett  wwaaaarr  hheett  hhaarrdd  nnooddiigg  iiss..
BBeekkiijjkk  aallssjjeebblliieefftt  oonnzzee  wweebbssiittee  eenn  oonnzzee  ccaammppaaggnnee  vvoooorr  CCAARR  eenn  hheellpp  oonnss
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mmeett  ffoonnddsseennwweerrvviinngg  vvoooorr  oonnzzee  mmiissssiiee..  WWee  vveerrvvuulllleenn  hhiieerr  eeeenn  vviittaallee  rrooll  vvoooorr
ddee  bbeevvoollkkiinngg  oomm  ttee  oovveerrlleevveenn
   
   

 

HHeett  iiss  ssiinnddss  11998888  ddee  ''ZZeerroo  OOvveerrhheeaadd  PPhhiilloossoopphhyy''  vvaann  ddee  BBrriittssee  oopprriicchhtteerr
DDaavviidd  RRoobbeerrttssoonn  eenn  hheett  wweerrkk  vvaann  SSttiicchhttiinngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa,,  oomm

oonnttvvaannggeenn  ffoonnddsseenn  vvoolllleeddiigg  ttee  bbeesstteeddeenn  aaaann  hheett  ddooeell,,  zzoonnddeerr  ssaallaarriisssseenn,,
bboonnuusssseenn  eenn  dduurree  kkaannttoorreenn..  DDaatt  zzaall  ooookk  zzoo  bblliijjvveenn,,  zzoo  llaanngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt

MMaallaarriiaa  bblliijjfftt  bbeessttaaaann  eenn  hhaaaarr  wweerrkk  kkaann  bblliijjvveenn  ddooeenn..

  

   

 

DDoonnaattiieess
VVaann  LLaannsscchhoott  BBaannkkiieerrss  NNLL1133FFVVLLBB  00669999339988339988
TTeenn  nnaammee  vvaann  SSttiicchhttiinngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa

PPoossttbbuuss  7711885500,,  11000088  EEAA  AAmmsstteerrddaamm,,  NNeeddeerrllaanndd
BBIICC::  FFVVLLBBNNLL2222

WWiilltt  uu  mmeeeerr  wweetteenn  oovveerr  wwaatt  oonnzzee  DDAAMM--tteeaammss  ddooeenn  eenn  wwaaaarroomm  oonnzzee  hhuullpp
nnooddiigg  iiss??

KKiijjkk  ddaann  oopp  ddee  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  wweebbssiittee..

 

   

 

OOnnzzee  ddaannkk  ggaaaatt  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  uuiitt  nnaaaarr  LLaanndd  RRoovveerr  NNeeddeerrllaanndd,,
EExxxxoonnMMoobbiill,,  NNoovvaarrttiiss  PPhhaarrmmaa,,  UUnnlliimmiitteedd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  RRiigg  RReeppaaiirrss

IInntteerrnnaattiioonnaall,,  EEEENN  BBUURREEAAUU  CCoommmmuunniiccaattiiee,,  SSwwuunnggHHoouussee,,  CCNNNN,,  VVeesstteerrggaaaarrdd
FFrraannddsseenn,,  PPeerrmmaaNNeett,,  CCAANNOONN,,  GGooeedd  TTVV,,  EEuurrooSSppoorrtt,,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  BBAAMM
RRaaiill,,  IInnnneerrwwhheeeell,,  KKLLMM,,  RReeddkkiiwwii,,  HHeeiinneekkeenn,,  SSOONNYY,,  NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc,,
WWHHOO,,  RRTTLL  NNeeddeerrllaanndd,,  RRBBMM,,  DDiissccoovveerryyCChhaannnneell,,  NNMMCCPP,,  AACCMMSS,,  GGllooccaallGGaazz,,
MMOOHH,,  PPiinnkk  LLoottuuss,,  RRooyyaall  GGeeooggrraapphhiiccaall  SSoocciieettyy,,  WWFFPP,,  HHooffsstteeee  SSttiicchhttiinngg,,

MMiicchheelliinn,,  LLaanndd  RRoovveerr  UUKK,,  WWoorrlldd  VViissiioonn,,  GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee,,  MMaallaarriiaaNNooMMoorree
NNLL,,  RRoocchhee  UUSSAA,,  RRoonnJJeetthhss,,  AAllllee  BBeeeettjjeess,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAmmbbaassssaaddoorrss  AAffrriiccaa,,

AAlllliiaannccee  HHeeaalltthhCCaarree,,  TToommoorrrrooww,,  GGGGDD,,  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg,,  FFrroonnttlliinnee  VViiddeeoo,,
LLaauunncchheedd,,  AAccccoouunnttVViieeww,,  LLiioonnss  CClluubb,,  RRoottaarryy  CClluubb,,  TTrrooppiiccaarree,,  SSiimmoonnee
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PPaassttoooorrss  TTeekksstt  &&  CCoommmmuunniiccaattiiee  AAddvviieess  eenn  vveellee  ddoonnaatteeuurrss..

WWee  tthhaannkk  yyoouu  aanndd  aallll  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  jjooiinniinngg  uuss  iinn  oouurr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  mmaallaarriiaa..
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