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NIEUWS UIT AFRIKA 
 
 
 
MALARIA IN LUMPSUM MET 55% GEDAALD !  
 
‘’Nu hebben we het aantal Malaria infecties van 63% teruggebracht naar 8%.  
Sterfgevallen onder de kinderen als gevolg van Malaria komen niet meer voor!’’ 
 

 
 
‘’Drive Against Malaria heeft de bewoners Lumpsum, met de uitvoering om malaria 
te bestrijden en vooral kwestbare kinderen te genezen van Malaria, krachtig 
gesteund’’, zegt David Robertson. ‘’Lumpsum had een groot volksgezondheids-
probleem en daar moest effectief een einde aan worden gemaakt. En dit is onze 
hulporganisatie uitstekend gelukt. DAM had een duidelijk programma. Om dit plan 
uit te voeren heeft DAM gezorgd voor trainingprogramma’s, consultaties voor de 
diagnose van kinderen en genezende medicatie. Nu hebben we het aantal Malaria 
infecties van 63% teruggebracht naar 8%.’’ Sterfgevallen onder de kinderen als 
gevolg van Malaria komen niet meer voor!  
 
 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 
 
BAM INTERNATIONAL STEUNT DAM 
 
‘’Drive Against Malaria voorziet op indrukwekkende wijze in de behoefte van 
levensreddende middelen om malaria te beteugelen. We zijn trots dat wij hieraan 
een bijdrage kunnen leveren.’’ 
 
 

 
 
Met de donatie van een Land Rover Discovery in West Afrika steunt BAM 
International Drive Against Malaria. De onderneming voelt zich verwant met de 
missie van onze hulporganisatie, maar ook als instelling die snel initiatief neemt en 
uitvoert om Malaria bescherming en genezing mogelijk te maken. ‘’Deze 
levensbelangrijke middelen moeten terecht komen in afgelegen gebieden waarvan 
de toegangswegen alleen overwonnen kunnen worden met een 4x4’’ zegt David 
Robertson. De Land Rover vervult hierbij een essentiële schakel binnen het proces. 
BAM International vervolgt ‘’Drive Against Malaria voorziet op indrukwekkende wijze 
in de behoefte van levensreddende middelen om malaria te beteugelen. We zijn 
trots dat wij hiermee een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast bestaat er een 
verband ; BAM International voert vele bouwprojecten uit in het Afrikaanse 
continent en kennen het Malaria probleem. De bestrijding van de ziekte zijn de 
wortels die we delen met Drive Against Malaria in Afrika.’’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ONZE STRIJD TEGEN EBOLA  
 
‘’DAM is in Afrika om Malaria te bestrijden. Maar soms kruisen andere epidemieën 
ons pad, zoals een Cholera uitbraak of een Tifus uitbraak. Dit negeren we niet. Ook 
Ebola moeten we beteugelen.’’ 
 
 

 
 
Drive Against Malaria staat aan de frontlinie van een dodelijk virus. Wij strijden 
tegen Malaria in een Ebola risico gebied in west Afrika. 
We werken de klok rond, maar er is nog veel meer nodig. Het zal een catastrofe 
betekenen voor de slachtoffers wanneer dringende maatregelen uitblijven om de 
verspreiding te stoppen in deze crisis. Het is een feit dat het aantal slachtoffers van 
Malaria veel hoger ligt dan die van Ebola. 10.000 kinderen onder de 5 jaar sterven 
èlke wéék aan Malaria. Malaria is in Afrika nog steeds de duivel die hier regeert. Aan 
Ebola bijna 6.000 in een jaar. DAM is in Afrika om Malaria te bestrijden. Maar soms 
kruisen andere epidemieën ons pad, zoals een Cholera uitbraak of een Tifus uitbraak. 
Dit negeren we niet. Ook deze ziekte moeten we beteugelen. 
 
 

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

ExxonMobil, Novartis Pharma, Unlimited Communication, BAM International, 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. 

 



 
 

Donaties 

Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398 

Ten name van Stichting Drive Against Malaria 

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 

IBAN: NL13FVLB 0699398398 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. 

 

 

 
 

 
 

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief | Afmelden van onze nieuwsbrief 

E-mail Drive Against Malaria 
 

http://driveagainstmalaria.nl/
http://www.driveagainstmalaria.nl/
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedsales.nl%20?subject=aanmelden%20nieuwsbrief
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedsales.nl%20?subject=afmelden%20nieuwsbrief
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedsales.nl%20?subject=reactie%20Drive%20Against%20Malaria%20nieuwsbrief

