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Jaguar Land Rover België Luxemburg doneert 50.000 euro voor hulpprojecten Afrika 

Jaguar Land Rover België Luxemburg heeft wederom een schenking gedaan aan Stichting Drive Against Malaria waardoor 

duizenden kinderen genezing krijgen. Vooral voor regio’s in ver afgelegen gebieden in Namibië, Angola en Zambia, waar 

de aanwezigheid van medicijnen in hulpcentra niet vanzelfsprekend is. 

"De dankbaarheid en de waardering die de bewoners voor ons hebben is telkens weer overwelmend. De vreugde is van hun gezichten af 

te lezen als we onze consultaties opzetten en zeker ook wanneer we zieke kinderen weer gezond en wel, samen met vader en moeder, 

terug naar hun huizen kunnen sturen. Bij ons is dit de normaalste zaak van de wereld, maar voor de mensen hier is dit zonder onze hulp, 

geen vanzelfsprekendheid. Hierdoor weten we hoe belangrijk we voor hen zijn, "  zegt Julia Samuël. 

Donaties zoals deze van Jaguar Land Rover BeLux zijn een levenslijn waarmee duizenden mensenlevens in Angola, Namibië en Zambia 

gered en beschermd kunnen worden en waar de meest kwetsbare gemeenschappen toegang krijgen tot medicijnen. Mede dankzij deze 

belangrijke steun heeft DAM in de afgelopen jaren meer dan 75.000 kinderen en volwassenen genezen en beschermd tegen Afrika’s 

meest gevreesde en dodelijke ziekte. 

David Robertson voegt toe:  " Elke euro maakt een groot verschil in de levens van ontelbare hulpbehoevende gezinnen. We helpen hen 

ook voor de toekomst een gezond leven op te bouwen. Mede dankzij deze bijdrage kunnen we onze projecten in Afrika uitvoeren en 

onze missies uitbreiden. Om een voorbeeld te geven; we zetten lokale hulpposten op, trainen lokale mensen en met 50.000 euro kan 

DAM ruim 30.000 jonge kinderen genezen van malaria. We zijn bijzonder dankbaaqr voor de bijdragen van Jaguar Land Rover België 

Luxemburg voor de steun aan DAM projecten in de loop der jaren. Dit is een aanzienlijke donatie voor ons hulpprogramma dat dringend 

nodig is om hulpbehoevende gezinnen te helpen. "   □

 


