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' 'WITNESS AT FIRST
HAND''

Land:
Centraal Afrikaanse
Republiek

Nederzettingen aan de
Bondingue Rivier
Bayaka Stam

WE ZIJN VOORBEREID OP
ONVERWACHTE HULPACTIES
Door Angelique Coetzee - Drive Against Malaria Team

“We rijden dwars door de jungle, op weg naar de volgende missie.

Plotseling staat er een moeder midden op de weg. Zij zwaaide heftig

en was duidelijk in paniek. Ze roept: “De kinderen hebben malaria,

maar er zijn geen medicijnen.’’ De start van een hulpverleningsproject

begint altijd onverwacht. Terwijl we in de hoofdstad Bangui te horen

hadden gekregen dat er hier geen malaria zou zijn



THROUGHOUT BEING THERE 
WE WITNESS.

WITNESSES TAKE ACTION
BECAUSE WE CARE

 

CALL TO ACTION
Omdat er niemand anders komt

Rijdend naar het gebied, wordt al snel duidelijk dat

het begin van de bittere waarheid hier midden op

de weg staat.

NGO Drive Against Malaria reageert al meer dan 30

jaar op lokale urgente gezondheidscrises in de armste

en afgelegen gebieden van Afrika. In gebieden waar

geen andere hulp is, kwamen we te hulp in 37 landen.

We redden levens ter plaatse en verlichten het

menselijk lijden waarvan we rechtstreeks getuige zijn

op de moeilijkst bereikbare en verwoeste plaatsen. En

keer op keer brengen we hoop en vertrouwen en een

betere gezondheid in de toekomst van de mensen die

er wonen.

Dat is telkens weer een enorme uitdaging.  Omdat er 

 voortdurend operationele aanpassingen nodig zijn

om iedereen die steun nodig heeft te kunnen blijven

helpen. Nu redden we hier de levens van honderden

kinderen op een van de moeilijkst bereikbare en

verwoeste plaatsen ter wereld. Hier komt bijna

niemand. Behalve de houtkapbedrijven.

Zolang we verzekerd zijn van voldoende voorraden en

medicijnen binnen de Drive Against Malaria Relief

Projects in de C.A.R. , dan blijven we humanitaire hulp

verlenen in onverwachte situaties aan de mensen die

hulp nodig hebben in deze verstoorde gebieden.

Omdat er niemand anders komt.

RESULTATEN

Behandeling met ACT van 918 kinderen.

1.000 ACT behandelingen voor lokale toekomstige

infecties

Investering: ACT Medicatie / PPE / RDT Diagnostics

Tests > Euro 6.442


