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De Vergeten Kinderen
van Zimbabwe

(Samenstelling Samuël & Uffing) │ Zimbabwe was ooit een van de meest welvarende en productieve

landen van zuidelijk Afrika. Echter, de afgelopen tien jaar, zorgen politieke en economische crises
voor een verwoestende afbraak van de volksgezondheid. Zodra een kindje met cerebrale malaria
in een kliniek terecht komt, is het vaak te laat om het verloop van de ziekte te keren.

Geen ontsnappen aan malaria
Zimbabwe was ooit een van de meest welvarende en productieve landen van zuidelijk Afrika. Echter,
de afgelopen tien jaar hebben politieke en economische crises gezorgd voor een verwoestende
afbraak van de volksgezondheid.

Geen ontsnappen aan malaria
Stichting Drive Against Malaria blijft zich inzetten voor de mensen in het noordwesten van
Zimbabwe, in het grensgebied met Zambia, waar nu ook een noodsituatie is aangekondigd vanwege
de ongenadige droogte . Het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties heeft inmiddels de
hoogste prioriteit gelegd op het verstrekken van voedsel aan de bevolking.

Een klein jongetje is er slecht aan toe - de malariaparasiet heeft de rode bloedcellen aangevallen en de zooltjes van zijn
voetjes zijn schrikbarend wit

Zij stierf aan malaria
Aangezien deze crisis aanhoudt, en de weinige financiële middelen volledig opgaan aan het
voedselprobleem, is de zorgsector niet bij machte te ontsnappen aan de herhaalde aanvallen van
malaria. Zelfs de meest elementaire middelen ontbreken: geneesmiddelen bij voorbeeld, en bedden
op gezondheidsposten zijn niet uitgerust met beschermende klamboes. Een klein meisje werd
binnengebracht met een gebroken arm, maar is nooit meer weggegaan ... Zij raakt tijdens haar
opname besmet en stierf aan malaria. Dat is meer dan hartverscheurend. En toch – terwijl je dit leest
– liggen er drie, zelfs vier kinderen in hetzelfde bedje, in coma en aan het infuus. Ze zijn besmet met
malaria en zullen het waarschijnlijk niet overleven.

Kinderen in coma
In elk wieg liggen stuiptrekkende kinderen. Een baby ligt in coma in een oud verroest ledikant en
heeft moeite met ademen. Een jong kind in het volgende bed is er eveneens slecht aan toe - de
malariaparasiet heeft de rode bloedcellen aangevallen en de palmen van zijn handen en de zolen van
zijn voeten zijn alarmerend wit. Hij heeft onmiskenbaar een bloedtransfusie nodig, maar in dit
ziekenhuis staat de levering van bloedplasma op nul.

Levensbedreigende bloedarmoede
Ouders hebben hun kleine zoontje binnen gebracht bij de gezondheidspost, maar ze zijn te laat
gekomen. Voor ze kwamen, hebben ze geprobeerd hun kind te behandelen met een kruidenremedie,
puur uit geldgebrek. Toen de situatie levensbedreigend werd, leenden ze geld van buren, vrienden
en familie voor opname in het ziekenhuis, maar de organen van hun zoon waren te zeer verzwakt
door de malariaparasiet. Als hij al overleeft, zal hij hoogstwaarschijnlijk blind zijn en doof, en lijden
aan een ernstige hersenbeschadiging. Hij zal verstandelijk gehandicapt blijven voor de rest van zijn
leven.

Ouders hebben hun kleine zoontje binnen gebracht, maar ze zijn te laat gekomen

Getuige van de dodelijke stilte
Een vader en moeder zitten neerslachtig bij een wieg. Er is niets meer te doen dan wachten wachten op hun baby om beter te worden, of wachten tot hij sterft. Zijn borst stopt met bewegen.
Een verpleegster houdt haar vinger tegen een slagader als de moeder opkijkt. Er is geen hartslag
meer.De moeder is kapot van verdriet en wiegt haar kind heen en weer in de ijdele hoop dat hij weer
een levensteken zal geven. Ze huilt, ze is ontroostbaar. Langzaam legt ze haar baby terug in de wieg,
zodat de verpleegkundige het infuus kan verwijderen. Dan neemt de moeder een sjaal, wikkelt die
rond haar overleden baby en drukt hem dicht tegen zich aan. Het is te afschuwelijk voor woorden.

Drive Against Malaria maakt afspraken met ziekenhuis personeel om de verwoestende situatie te keren

Snelle reactie
Drive Against Malaria stuurt hulpteams naar klinieken in dorpen verwoest door malaria; - dorpen die
anders geen medische zorg zouden krijgen. Onze gezondheidsteams zijn momenteel werkzaam in
Zimbabwe, een land dat ook nog eens lijdt onder een slopende droogte-crisis. Onze organisatie werd
in deze regio voor het eerst actief in de jaren negentig, met het verstrekken van medicijnen,
bescherming en diagnostiek voor een bevolking waarvan het bestaan wordt aangevallen op vele
fronten.

Duizenden vergeten kinderen in Zimbabwe sterven elk jaar aan malaria

De vergeten kinderen van Zimbabwe
Onze hulpverlening in Zimbabwe is een levenspijler die onderdeel uitmaakt van een gezamenlijke
nationale inspanning, gecoördineerd met de Verenigde Naties, nationale instanties en de Wereld
Gezondheids Organisatie. We ondersteunen meer dan 50 man medisch en technisch personeel in de
noordwestelijke regio van het land om de behandeling van malaria te bevorderen. Duizenden
vergeten kinderen in Zimbabwe sterven elk jaar aan malaria. Door de inzet van personeel, essentiële
malaria-interventies en door middel van financiering, ondersteunen wij essentiële activiteiten en
bieden kostenloze en levensreddende behandelingen aan.

De kinderen hebben een gepassioneerd en hevig verlangen om te leren; met ons onderwijsprogramma over
malaria veranderen we vele levens

Lokale vrijwilligers worden opgeleid en uitgerust door het project van Drive Against Malaria, in
nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties. Ook wordt instructie gegeven over
preventie, en worden vroegtijdig testen en behandeling in de gemeenschappen aangemoedigd. Het
is mogelijk om met onze gezamenlijke inzet, sámen met de gemeenschap de vergeten kinderen van

Community health vrijwilligers worden opgeleid en uitgerust door Drive Against Malaria

Zimbabwe en de volgende generatie te bevrijden van malaria. Die betrokkenheid stuwt de
gezondheid van de kinderen weer in de goede richting en bevordert het verder terugdringen van
sterfte aan malaria en gerelateerde complicaties. □

We Care
Met samengebundelde krachten kunnen we zorgen voor educatie.
We gebruiken elke gift op plaatsen waar deze cruciaal is in Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria,
Namibië, Angola, Zimbabwe en Zambia. Hartelijk dank voor uw steun !
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