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Land Rover België – Luxemburg helpt 
duizenden kinderen in Afrika !  

 

 

 
 
BELGIË - LUXEMBURG │ Land Rover BeLux strijdt mee 
tegen malaria en stelt voor het vijfde opeenvolgende jaar  
50.000 euro beschikbaar ten behoeve van de 
hulpprojecten van Drive Against Malaria in Afrika ! Deze 
geweldige geldsom helpt vooral de kinderen die wonen 
in zwaar getroffen regio’s in Noord Namibië,  Angola, 
Zambia en malaria- risico-regio’s in zuidelijk Afrika. 
Vooral in díe gebieden waar geen medicijnen zijn,  wat 
desastreuze gevolgen heeft. De donatie gebruikt DAM 
voor preventie, medische zorg, levensreddende 
medicijnen en training voor de lokale bevolking.  Met 
deze steun stoppen we epidemische uitbraken, 
voorkomen verdere verspreiding en redden duizenden 
kinderlevens. We zijn enorm dankbaar voor deze steun !  

DAM is de enige hulp voor de 
allerarmsten in afgelegen gebieden  

   
 

 
 
 
 
 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK │ Een spoedmissie 
voltrekt zich in CAR. Een bevriende Amerikaanse 
missiepost in het zuiden van het land vraagt onze hulp in 
de Lobaye regio bij de grens met Congo DRC. Zij zijn 
vanwege toestanden volledig geïsoleerd en kunnen het 
gebied niet in of uit. De aanvoer van essentiële 
medicijnen via de hoofdaders tussen Mbaiki en Djondo 
wordt ernstig bemoeilijkt. Een grote voorraad met 
25.000 malaria geneesmiddelen komt per vliegtuig aan 
via de enige air-strip in de jungle. Maar er is geen 
efficiënte hulp zonder de grensverleggende Land Rover 
die de medicijnen bezorgt voor de missiepost,  dwars 
door een onherbergzame forest-piste. Wij kunnen altijd 
onmiddelijk in actie komen, overal in CAR! □ 

 



   

 

   
 

Kyade in Congo DRC revisited 

 
 

 
 
 

CONGO KYADE │ ‘’Zodra onze muskietennetten en 
medicijnen de hulppost bereiken,  staat er de volgende dag 
een grote rij  moeders met in hun armen zieke kinderen,’’ 
zegt Julia Samuël.  In Kyade van de Congo DRC is de baby- 
en kindersterfte als gevolg van de gevreesde ziekte enorm 
hoog. Medische middelen ontbreken er vrijwel volledig. 
David Robertson bezocht de hulpposten eerder in 2016 
tijdens de ‘Congo Kalahari Expeditie’ en sindsdien steunen 
we de centra en bezorgen ruim 8.500 behandelingen en 
beschermende muskietennetten. We stellen noodzakelijke 
medicijnen beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft, 
ongeacht hun financieel onvermogen. Daarom zetten we 
ons in om de middelen op de juiste plek te krijgen. De 
geneeskracht van de medicijnen is resoluut en deze 
medicatie moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. In 
Kyade maken we een significant verschil voor de 
allerarmsten.  □  

 

19 collega’s omgekomen  

 
 
 
 
 

 

 

ETHIOPIË │ De vluchtroute van Addis Ababa, de hoofdstad 
van Ethiopië, naar Nairobi, Kenia, wordt vaak de "AID-
shuttle" genoemd vanwege het hoog aantal keren dat 
hulpverleners deze vluchten nemen. 19 collega’s  stierven 
in de crash. Volgens de luchtvaartmaatschappij had de 
vlucht passagiers uit minstens 30 landen, waaronder 
hulpverleners voor  humanitaire organisaties die hun leven 
wijden aan het helpen van 's werelds meest kwetsbaren. 
DAM werkt nauw samen met de UN en het 
Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), een 
toonaangevende humanitaire organisatie die voedselhulp 
levert in noodsituaties en werkt aan de armste 
gemeenschappen om de voeding te verbeteren. Zij deden 
levensveranderend werk in Afrika. Onze gedachten zijn 
met families van al degenen die omgekomen zijn in de 
crash van Ethiopian Airlines. Diepe sympathie voor familie, 
collega's en vrienden. □ 


