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Land Rover Nederland geeft 

nieuwe hoop voor de bevolking 
 

 
 

 

(Samenstelling Julia Samuël  & Johan Nebbeling) Met een jaarlijkse donatie van € 50.000  aan 

Drive Against Malaria maken Land Rover Nederland en haar dealerorganisatie onze strijd 

tegen malaria in Afrika mogelijk. Deze steun is onmisbaar voor duizenden kinderen in centraal 

Afrika. Dankzij die donatie kunnen wij in de meest getroffen geïsoleerde gebieden hulp bieden 

aan kwetsbare families die zonder onze steun malaria onmogelijk buiten de deur kunnen 

houden. Samen met Land Rover Nederland  hebben we de afgelopen jaren  vele 

levensreddende hulpprojecten gerealiseerd, waarbij we de vaak in zeer grote armoede 

levende malariaslachtoffers nieuwe hoop konden geven op een beter, gezonder leven.  

 

 
Steun is onmisbaar voor duizenden kinderen 



 

Preventie en behandeling in Oost-Kameroen 

 

Zo konden we de verspreiding van een malaria-epidemie in Kameroen tegengaan, omdat we  

onmiddellijk konden beginnen met preventie en behandeling. Samen met de lokale DAM-

teams beschermen we  momenteel in ruim 200  dorpen gezinnen, genezen we kinderen en 

vertellen we mensen hoe malaria wordt overgedragen en welke maatregelen zij daartegen 

kunnen nemen. Het gaat om gezinnen diep  in het tropisch regenwoud in Oost-Kameroen, 

mensen die door anderen in de steek worden gelaten.   

Drive Against Malaria is in 2009 begonnen met een grootschalige actie om de kinderen in dit 

deel van Kameroen  te helpen. De BaAka zijn bosmensen pur sang, bezitten nagenoeg geen 

geld en zijn een van de meest genegeerde groepen mensen in Afrika. Schrijnend weinig 

nederzettingen uit deze armste bevolkingslaag hebben toegang tot doeltreffende medicijnen  

tegen malaria. We hebben dit met de hulp aan 27 dorpen en nederzettingen kunnen 

veranderen en zullen deze aanpak ook in 2016 voortzetten. We zijn er enorm trots op dat we 

dit keer op keer kunnen waarmaken met onze lokale teams, met een snelheid en 

doeltreffendheid die duizenden levens redt. 

 

 
4 x 4 ’s zijn cruciaal om materiaal en voorraden ter plaatse te krijgen voor getroffen gebieden 

 

Medische hulp en ondersteuning rond Mount Cameroon 

 

We ontvingen ook steun toen we in Zuidwest Kameroen een zeer zorgwekkende 

gezondheidssituatie aantroffen in 47 geïsoleerde dorpen rond  de vulkaan Mount Cameroon. 

Malaria is ook in dit gebied het gevolg van armoede, slechte infrastructuur en het ontbreken 

van preventie, medicatie en diagnostiek. Ook de langdurige regens die vrijwel het gehele jaar 

aanhouden spelen een rol.  

Tot voor kort overleden elke dag vooral kinderen onder de vijf jaar aan de ziekte. Vandaag is 

het aantal malaria-infecties  in dit deel van Kameroen drastisch terug gedrongen. Sterfgevallen 

door malaria komen  zelfs helemaal niet meer voor!   

 

 

 



 

 
We zorgen voor directe hulp die zo noodzakelijk is 

 

Solidariteit met en hulp aan de meest kwetsbaren in de CAR 

 

Ook in de Centraal Afrikaanse Republiek is de situatie alarmerend en de nood hoog.  Malaria 

laat hier een spoor van verwoeste levens achter.  Wij wonen en werken naast deze getroffen 

mensen. We weten wat hen beweegt en overkomt, we begrijpen hen en zijn solidair met hen. 

Zo bouwen we een band met hen op. Dat geeft deze kwetsbare, arme mensen een gevoel van 

veiligheid: ze staan er niet alleen voor. Vanwege onze positie kunnen we de directe hulp 

organiseren die zo noodzakelijk is. Daarbij zetten we ons optimaal in om herhalingen van 

malaria-uitbraken te voorkomen.  

 

 
We transporteren vrachtwagens vol medicatie en muskietennetten 

 

 

 



 

Muskietennetten en medicatie in Bakassi 

 

Wij maken ons sterk voor mensen in kritieke gezondheidssituaties op Bakassi (grens Nigeria-

Kameroen) die zo hard hulp nodig hebben. Wij staan hen ook terzijde als een malaria-uitbraak 

zich herhaalt omdat  de regio geïsoleerd raakt door onrust die wordt veroorzaakt door 

rebellen. Onze organisatie biedt sinds 2014 hulp om de hoge kindersterfte terug te dringen tot 

0%.  We zorgen dat de hulpcentra in Bakassi de middelen krijgen om malaria te bestrijden met 

beschermende muskietennetten, diagnosemiddelen en medicatie. We leiden lokale 

medewerkers van de Bakassi-hulpposten op, waardoor ze nu en in de toekomst in staat zijn 

om voor hun eigen mensen te zorgen.  Zo geven we de mensen van Bakassi weer hoop voor de 

toekomst. 

 

 

 
Onvoorwaardelijke hulp aan wie het nodig heeft 

 

Onze inzet met hart en ziel voor de goede zaak 

 

Elke dag zetten we ons met hart en ziel in voor de goede zaak waar we voor staan en waar we 

in geloven: het bestrijden van voorkomen van malaria. Onvoorwaardelijk aan wie het maar 

nodig heeft. We verdelen geïmpregneerde muskietennetten en zorgen voor mobiele 

behandelunits. Daarmee redden we mensenlevens en zorgen we dat getroffen 

gemeenschappen weer op adem kunnen komen, zodat ze zélf, met vallen en opstaan, de 

mogelijkheid hebben om een gezond leven op te bouwen. Als de zieken zijn genezen en weer 

aan het werk kunnen krijgen de gezinnen hun vaders en moeders, hun kostwinners, weer 

terug.  Tot op heden hebben meer dan een half miljoen mensen met behandelingen bereikt en 

hun leven en dat van hun families  ingrijpend veranderd.   

 

De hartverwarmende steun van Land Rover Nederland 

 

Met de onmisbare (financiële) steun  van Land Rover Nederland kunnen we grote en kleine 

projecten verwezenlijken en zo talloze levens redden. De solidariteit van Land Rover 

Nederland heeft al zoveel dankbaarheid en hoop gebracht in Afrika dat woorden tekort 

schieten.  

 



 
Leonel was doodziek maar gaat nu weer zienderogen vooruit 

 

 

Met de hartverwarmende steun van Land Rover Nederland zullen we hulp blijven geven, met 

onze volledige inzet!  

 

 

 

We Care 
 

Met samengebundelde krachten kunnen we nog zo veel levens redden.  

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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