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Fantastische vervolgdonatie Land 
Rover België Luxemburg voor 2016  

 

Duizenden Himba krijgen bescherming die hard nodig is 

 



Dankzij de fantastische vervolg donatie van € 50.000 voor het nieuwe jaar 2016 kan Drive 
Against Malaria de hulpverlening in Afrika nog verder uitbreiden met nieuwe projecten in 
noord Namibië, zuid Angola en Zambia.  In deze landen geven we bijstand aan mensen 
die dringend zorg nodig hebben. Drive Against Malaria is enorm dankbaar voor deze 
steun van Land Rover België Luxemburg. 

 

 

We leggen grote afstanden af  naar de geïsoleerde projectdorpen 

 

Ons partnerschap is in september 2014 gestart om steun te geven aan tal van Afrikaanse 
gemeenschappen in het uiterste noorden van Namibië. Het gaat hierbij om de meest 
kwetsbare gezinnen die volledig zijn verstoten van hulp terwijl zij in de hoogste malaria-
risico gebieden wonen. Drive Against Malaria zorgt ervoor dat zij kunnen ontsnappen uit 
deze levensbedreigende isolatie door juist binnen de dorpen en nederzettingen te zorgen 
voor medische oplossingen.   

 

 

Met training kunnen lokale teams de zorg zelfstandig voortzetten 

 

De besmetting cijfers van de afgelopen vijftien jaar laten ons duidelijk zien dat kinderen het 
eerst besmet raken. Daarom geeft Drive Against Malaria vooral extra aandacht aan de 
kinderen. We zorgen voor een goede bescherming tegen de besmettelijke ziekte. Dit 
kunnen we bereiken met de verspreiding van geïmpregneerde muskietennetten. De zieken 
worden behandeld met doeltreffende medicatie waardoor zij na drie dagen volledig 
genezen. Daarnaast geven we educatie en wisselen onze kennis uit aan de lokale bevolking.  

 

 



Met de nieuwe kennis en trainingen kunnen zij de zorg in hun eigen community gezond en 
zelfstandig voortzetten voor de toekomst. Hierdoor kunnen de bewoners malaria 
overwinnen. 

 

 

Moeder was in schok toen zij zich realiseerde dat haar zieke baby leed aan de dodelijke vorm van malaria 

 

HULP AAN DE MEEST AFGELEGEN STAMMEN IN DE WERELD 

Het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat voornamelijk afgelegen dorpen worden 
bereikt. In het uiterste noorden van Namibie zorgen we voor hulp aan een van de meest 
afgelegen stammen in de wereld. Vanwege de geïsoleerde ligging bereikt de medische zorg 
deze mensen niet. Daar komt bij dat de gezinnen nauwelijks tot geen geld bezitten. De 
meeste gezondheidsposten houden de deur voor deze groepen gesloten waardoor zij  
verstoten blijven van behandeling.  

 

 

Oprichter David Robertson zet zich sinds 1988 in voor Afrika 

 

In 2015 bereikte DAM, met de support van Land Rover Belux, ruim 6.000 mensen in het 
uiterste noorden van Namibië. Met onze hulp willen we ervoor zorgen dat   baby’s, jonge 
kinderen en zwangere vrouwen, niet langer onnodig sterven aan de ziekte die goed te 
voorkomen is.  

 



 

Malaria heeft een grote impact op zwaar getroffen gemeenschappen 

 

We zullen ons optimaal inzetten om de ziekte in de dorpen uit te bannen. In 2016 
concentreren we ons ondermeer op de projectgebieden met een hoog malaria risico in 
Zuid-Angola, Noord-Namibië en Zambia. Dankzij Land Rover België Luxemburg kunnen we 
dit doen.  Met elkaar geven we vergeten stammen en gemeenschappen weer een kans op 

een gezond leven voor vandaag en in de toekomst!  ם 

 

 

We verkennen de gezondheidssituatie in afgelegen nederzettingen waar geen hulp is. 

 

 

 

We Care 
 

Met samengebundelde krachten kunnen we zorgen voor hulp. 

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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