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 Drive Against Malaria - Newsflash - September 2014  
  

  

   

 

(Samenstelling & edit: Julia Samuël & Charlotte Latten) 
Weeskinderen in Afrika vallen, als het om gezondheidszorg gaat, buiten de
boot. En dat is schrijnend want vele zijn ernstig ziek door malaria. Drive
Against Malaria zorgt ervoor dat weeskinderen regelmatig op consult kunnen
en verstrekt levensreddende medicijnen, bescherming in de vorm van
muskietennetten en extra voeding.

 

   

  

 Kleintjes hebben behoefte aan steun 
   

 

Hoe erg is het?
Ruim achttien miljoen kinderen in Sub-Saharisch Afrika zijn wees. Daarmee is
het, het werelddeel met het grootste aantal weeskinderen. Iedere vijftien
seconden komt er een weeskind bij. Deze kleintjes hebben dringend behoefte
aan steun van hulpverleners zodat die hun levens een positieve kant kunnen
opsturen.

 

   

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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 De weeskinderen eten in een schuur 
   

 

Geen geld voor een dokter
Begeleiders in de weeshuizen ontdekken het vaak veel te laat als er kinderen
besmet zijn met malaria. Vervolgens zijn er geen medische middelen en
ontbreekt geld voor een dokter. Wanneer de ziekte levensbedreigend is, zijn
de financiële gevolgen niet te overzien. Ruim acht jaar geleden is Drive
Against Malaria (DAM) gestart met hulp aan verschillende weeshuizen in
Kameroen, zoals ‘Solange’, ‘Save the children’, ‘Darcas’, ‘Destitute Children
Home’, ‘Ombe’ en ‘Laura May’.

Wij focussen ons, naast de zorg voor de kansarme kinderen, vooral ook op
begeleiding en training van de begeleiders, zodat zij leren hoe zij ziekten
kunnen voorkomen. Om verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen is
duurzaamheid het sleutelwoord.

 

  

 



Drive Against Malaria nieuwsbrief

http://www.unlimitedcommunication.nl/nieuwsbrieven/DAM_news_09_2014_onlineversie.html[12/09/2014 11:42:35]

 De kinderen sliepen onbeschermd zonder muskietennetten 
   

 

Uitgebreide hulp
DAM helpt de kwetsbare weeskinderen die noodgedwongen moeten leven in
armoede en ontbering. Het grootste gezondheidsprobleem in de weeshuizen
is malaria. Ons werk om die ziekte te bestrijden is veelomvattend. Veel werk
is erop gericht alle gezondheidsproblemen die het gestel van de kinderen
kunnen verzwakken te genezen. Zodoende zijn de kinderen beter bestand
tegen malaria.

 

   

  

 De impact van Drive Against Malaria 
   

Positieve impact
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Daarnaast verstrekt DAM de kinderen een educatief boekje, en werken wij aan
het zelfvertrouwen van de kinderen. Wij benadrukken waar we kunnen dat de
kinderen worden gewaardeerd. Wij willen positieve ervaringen creëren, die zij
kunnen meenemen in de rest van hun leven. Door onze hulp halen we de
kinderen uit hun isolement, boosten we hun zelfvertrouwen en we leren hen
dat zij er, net zoals elk kind, ook bij horen. Het is geweldig om te zien wat
voor positieve impact onze hulp en aandacht op de kinderen heeft.

 

   

  

 We geven de kinderen weer zelfvertrouwen 

 

Het effect van onze hulp
Inmiddels gaat het stukken beter met de kinderen in de weeshuizen die steun
krijgen van DAM. Het effect van onze hulp is enorm groot. In het Destitute
Childrens Home was de situatie in 2011 schrijnend. De kinderen leefden
onder inhumane omstandigheden. Vooral de kinderen onder de vijf jaar waren
chronisch ondervoed. Sommige konden nauwelijks lopen omdat hun
spierweefsel werd afgebroken. Nu zijn de kinderen levenslustig en gezond en
gaan ze naar school. Zonder de bescherming van muskietennetten kampten
tientallen kinderen per maand met malaria. Nu is er sprake van slechts drie
infecties per half jaar. En dankzij de medicijnen worden zieke kinderen snel
weer beter.
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 De kinderen zijn nu levenslustig en gezond 
   

 

Enorme voldoening
Een ander mooi voorbeeld is het meisje Gift. Toen we haar in het verleden
ontmoetten, was ze amper een jaar oud, zwaar ondervoed en doodziek. Julia
Samuël: ‘’Het geeft een enorme voldoening om Gift nú te zien. Ze is
levenslustig en gaat naar school. Het is een blij kind.’’

Tijdens recente consultaties in de weeshuizen bleek geen enkel kind besmet
te zijn met malaria. Een geweldig resultaat! En we zullen ons blijven inzetten
om deze positieve ontwikkelingen voort te zetten.

 

   

  

 We zullen ons blijven inzetten voor weeskinderen 
   

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

http://www.unlimitedcommunication.nl/nieuwsbrieven/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

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, Launched, AccountView, Lions Club, Rotary Club, Simone Pastoors

Tekst & Communicatie Advies, YouBeDo, Tropicare, Complete
Communications EU 
en vele donateurs. 

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