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DAM BRENGT 9.361 MENSEN IN 
VEILIGHEID 
 

 

Drive Against Malaria heeft 9.361 mensen van zes dorpen in 
Kameroen in malaria-veiligheid gebracht ! DAM distri-
bueerde samen met de lokale bevolking insecticide-
behandelde muskietennetten voor de gezinnen. Vooral in 
de dorpen waar infrastructuur ontbreekt is dit een 
behoorlijke onderneming. "De afgelopen jaren hebben we 
al fantastische voorbeelden gezien in Kameroen waar 
DAM’s net-distributie-missies hebben gezorgd voor de 
eliminatie van de ziekte", benadrukt David Robertson.  
Precies datgene dat deze missie ook beoogt te bereiken. 

Ook in deze dorpen willen we zorgen 
voor vermindering van malaria 
 

 

1.800 bednetten werden in de dorpen – Bota, Nymong, 
Kelle, Konbeng, Medoumba en Motamb gedistribueerd, 
ondersteund door voortdurende educatie voor mensen om 
ze elke nacht te gebruiken. "Ook in deze dorpen willen we 
zorgen voor een sterke vermindering van malaria. Met 
grote gezamenlijke inspanningen hopen we dat meer levens 
worden gered en de kwaliteit van de gezondheidstoestand 
ten goede verandert," zegt Julia Samuël. De netten werden 
verdeeld door enthousiaste teams van gezondheidswerkers 
en vrijwilligers uit de gemeenschap.    



. 
 

 

 

We bereiken de afgelegen gemeenschappen  

Na ontvangst van de netten werden gezinnen aangemoedigd om de omgeving rond hun huizen schoon en vrij van 
stilstaand water te houden om de broedplaatsen van malariamuggen te voorkomen. Van dorpen in extreem 
afgelegen gemeenschappen is het doel van de missie dat elk huishouden en elk gezin één met insecticide behandeld 
bednet ontving, zodat de gehele bevolking tegen malaria kan worden beschermd. We vormen kleine groepen 
waardoor iedereen de juiste aandacht krijgt. Dit  gemeenschapsbewustzijn speelt een cruciale rol bij de uitvoering 
van campagnes voor de volksgezondheid. Tijdens de planning en uitvoering van de verspreiding van muskietennetten 
werden verschillende kanalen gebruikt om het grote publiek te bereiken met relevante informatie over de missie. 
Lokale radiostations, posters en banners, luidsprekers en ‘towncryers’  werden ingezet om de berichten door te 
geven. Ook nu werd de verspreiding van het muskietennet tegelijk uitgevoerd met campagnes voor alle bewoners, 
waarin teams van gezondheidswerkers en vrijwilligers uit de gemeenschap zorg leveren, zoals malaria-behandelingen 
en ontwormingstabletten. □      

 

   
 

 



DRIVE AGAINST MALARIA FOUNDATION 

Update Service Department 

 

Graaf Engelbertlaan 75,  

4837 DS Breda, THE NETHERLANDS  

 

 

YOUR DONATION MAKES A DIFFERENCE IN MANY LIVES 

Account details 

Drive Against Malaria Foundation 

NL13FVLB 0699 398 398  

BIC: FVLBNL22 

(Bank: Van Lanschot Bankiers) 

 

 

FOR ALL YOU QUESTIONS PLEASE EMAIL US 

info@driveagainstmalaria.nl 

 

 

 

THANK YOU ! 
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