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Inheemse Volken hebben hulp nodig 

 

 

 
 
AFRIKA │De delegatie van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO) stelt de gezondheid van Inheemse 
Volkeren centraal op de mondiale agenda door partners 
op het hoogste niveau te betrekken bij de prioriteit 
‘Gezondheid voor Iedereen’.  De WHO pleit voor 
nadrukkelijke aandacht voor deze kwestie. Deze 
kerngedachte is eveneens een speerpunt in DAM’s beleid 
om kwetsbare gemeenschappen te steunen. DAM heeft 
in Afrika’s afgelegen gebieden eminente ervaring in haar 
missies met een groot aantal Inheemse Volkeren in 
Afrika en is getuige van de toestand van ondermeer de 
Ba’Aka en Bayaka bevolking in de Centraal Afrikaanse 
Republiek en de Rendille in Noord Kenia.  

DAM viert 15 jaar ‘Women Groups’  

   
 

 
 
 
 
 

ZIMBABWE │ DAM viert dit jaar ’15 Jaar Women Groups 
Africa’. In 2004 ontstond DAM’s initiatief. Ons eerste 
plan zetten we om in actie met het speciale programma 
waarmee we vrouwengroepen effectief kunnen creëeren 
en ondersteunen. Vrouwen stimuleren en begeleiden is 
een van de vele antwoorden bij de oplossing van malaria. 
Vrouwen laten ontdekken hoe zij zichzelf kunnen helpen 
is een aanpak die in vijf DAM-projectlanden in Afrika, in 
steeds grotere aantallen tot successen leidt. Terwijl zij 
zich eerst bevonden in ontredderde machteloosheid, zijn 
zij nu krachtige pijlers in de samenleving en vervullen een 
onmisbare rol. Zij geven voorlichting en behandelen nu 
zèlf hun patiëntjes in de dorpen.  



   

 

   
 

Inheemse volken kunnen de 
klimaatverandering temperen 

 

 
 
 
 

Inheemse volken kunnen de klimaatverandering temperen 
omdat inheemse volken in harmonie leven met hun 
natuurlijke omgeving en het bos beschermen. Zij benutten 
de natuur op duurzame wijze. Hun kennis over de natuur 
vormt ook een rijke bron van inspiratie om voedsel te 
winnen, wouden duurzaam te beheren en de natuurlijke 
hulpbronnen te beschermen.  Niet alleen de strijd tegen 
klimaatverandering, maar ook de groene groei heeft er 
baat bij. Bossen die door hen beheerd worden gaan 
nauwelijks verloren.  Inheemse volken zorgen voor 80% 
van alle bossen. "Het potentieel is enorm: met 5% van de 
wereldbevolking – 370 miljoen inheemse mensen 
wereldwijd – zorgen zij voor 22% van de aardoppervlakte 
en beschermen zo’n 80% van de overblijvende 
biodiversiteit. Dit is een sterk voorbeeld dat aantoont dat 
de stammen klimaatverandering kunnen tegengaan ", zegt 
DAM’s voorzitter Robertson. 
  

PLASTIC GEDUMPT IN DE OCEAAN :  
‘Het maakt de mensen ziek’ 

 
 

 
 
WEST AFRIKA │ De Atlantische Oceaan ligt aan 21 
Afrikaanse landen met rijke viswateren. Maar de oceaan is 
vervuild met tonnen plastic afval. Plastic dat aanspoelt 
vanuit de Atlantische Oceaan vormt een grote bedreiging 
voor de natuur en de verspreiding van malaria. Het plastic 
vangt regenwater op, dat een perfecte broedplaats vormt 
voor de malaria-muskiet.  Daarnaast stroomt het plastic 
vanuit de oceaan via de rivieren landinwaarts en drijft 
dichtbij de rand van uiterwaarden en rivieren. Het 
aangespoeld plastic produceert een groot aantal 
Anopheles gambiae-volwassenen. Hierdoor groeit het 
aantal broedplaatsen die malaria verspreiden, zowel langs 
de kust als langs de rivieren.  ‘De armste gemeenschappen 
leven van visvangst. ‘ Maar wat zij vandaag eten maakt hen 
ziek en is bezig de planeet te verwoesten.’ Alle landen aan 
de kust van de Atlantische Oceaan zijn getroffen en niet 
alleen de landen langs de kust.  


