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Door malaria omringd  

 

De rotsachtige weg leidt ons langs slingerende riviertjes tot aan een nederzetting. Daar 

stopt het pad. Hier ligt Meveo Me Mbenge, een dorpje verscholen in de bergen, waar de 

mensen ooit gedwongen waren hun geboortegrond te verlaten. De huisjes, die moesten 

plaatsmaken voor palmolieplantages, werden volledig platgegooid.  

 

 
Kinderen met gevaarlijk lage weerstand  krijgen voorrang 

 

(Edit & Samenstelling: Miranda Birney & Angelique Coetzee)  Nu mogen de mensen 

terugkeren en proberen de bewoners hier weer een nieuw leven op te bouwen. Maar de 

nieuwe hoop wordt opnieuw wreed verstoord door dreiging; Meveo is door malaria 

omringd. 

 

Overdonderende stroom patiënten 

We krijgen een warm welkom van de Traditional Chief Ndiko Fonderson Henry. De Drive 

Against Malaria-vlag wordt gehesen en behandeltafels worden in orde gebracht. Tientallen 

moeders zitten al geduldig te wachten. Ons team voert de consulten uit waarbij de kinderen 

met gevaarlijk hoge koorts voorrang krijgen. De stroom patiënten is overdonderend maar 

we zetten alles op alles om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Malaria heeft hier 

genadeloos toegeslagen, maar daar zullen we snel verandering in brengen.  



 

 

 
We regelen distributiepunten van malarianetten voor de families 

 

Hopeloze situatie zonder steun 

Het nieuws over onze hulp verspreidt zich als een lopend vuurtje en ook uit andere dorpjes 

komen moeders met hun zieke kinderen om bij ons genezing te zoeken voor 

dodelijke malaria en andere veelvoorkomende ziekten. We ontfermen ons over de zieke 

kinderen en regelen malarianetten voor de families ter bescherming. Ook hier is de 

dankbaarheid van de mensen groot en we beseffen hoe hopeloos de situatie er zou uitzien 

zonder steun. 

 

 
We behandelen zieke kinderen met malaria waarna zij weer gezond kunnen spelen 

 

Meveo krijgt hulp 

Daarom moet Meveo voorgoed op de kaart worden gezet. We beseffen de immense 

noodzaak van luisteren naar de mensen die we ontmoeten. Luisteren naar de schreeuw om 

hulp die zonder onze inzet ongehoord zou zijn gebleven. Er is intensieve hulp nodig om 

malaria in Meveo onder controle te krijgen zoals permanente bevoorrading van 

geneesmiddelen en diagnostiek.  Zodra de malaria situatie in het dorp verbetert, dan 

kunnen de bewoners de zorg zelfstandig voortzetten, met als gevolg dat malaria daar op 

termijn niet meer voorkomt. □ 



 

 

 
 

Ook in Meveo is de dankbaarheid van de mensen groot 

 

 

We Care 
 

Met samengebundelde krachten kunnen we nog zo veel levens redden.  

We gebruiken elke gift op plaatsen waar onze hulp cruciaal is in Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, 

Nigeria, Namibië, Angola, Zimbabwe en Zambia. Hartelijk dank voor uw steun ! 
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