
 

 
 

Portret over Julia Samuël in “Vinger aan de pols” 
trekt  945.000 kijkers 

 
Door: Hans de Jong 
 

 
 
  
INHOUD VAN DE DOCUMENTAIRE 
 
Gewoon weer verder 
Julia Samuël die gewend is om haar eigen boontjes te doppen, zwijgt lang over kanker. Bij 
Julia maakt een extreme vorm van tegenspoed ook een extreme kracht  los. Ze ondergaat een 
pijnlijke tijd, maar laat tegelijkertijd haar werk niet los.  
In 2007 neemt Julia na een dodelijke malaria infectie een ingrijpende beslissing  die haar leven 
een totaal andere wending geven. Nu werkt zij een groot deel van het jaar in Afrika, waar zij 
mensenlevens redt door muskietennetten en medicatie uit te delen. “Dat maakt me gelukkig” 
zegt ze. 
 
Anderen helpen inspireert me 
Pia Dijkstra zoekt Julia op in haar woonplaats en volgt haar naar Kameroen, waar kinderen aan 
malaria lijden. Dagelijks sterven ruim 3000 kinderen aan deze ziekte. Pia treft een dappere 
vrouw die van haar leven maakt wat er van te maken valt. Onverzettelijk en overtuigd van haar 
missie. Zij is een bron van inspiratie om anderen te helpen en daardoor ook jezelf. 
“In Afrika heb ik de kracht om te doen wat ik moet doen. Helpen helpt in tijden van nood.” 



 

945.000 kijkers 
De documentaire met het portret over Julia Samuël  heeft  945.000  kijkers getrokken. De 
uitzending overtrof zelfs het concert van Nelson Mandela dat 545 duizend kijkers trok. De 
woordvoerder van DAM  zegt: “ Dit is natuurlijk prachtig! Zoveel aandacht voor het werk dat zij 
doet in Afrika en Julia’s persoonlijk gevecht. En dit persoonlijke gevecht heeft ze buitengewoon  
goed doorstaan. ”  
Vervolgens zegt Julia Samuël: “ Ik ben werkelijk overspoeld met positieve reacties. Kijkers die 
mijn liefde voor Afrika delen, mensen die te maken hebben met  kanker  of malaria en die steun 
hebben gevonden bij het portret.  En de reacties stromen nog steeds binnen. Ik wil langs deze 
weg graag iedereen bedanken voor hun positieve respons. Mijn dank gaat ook zeker uit naar 
programmamaker Heleen Minderaa. Zij heeft het portret fenomenaal neergezet. Ik wil Pia 
Dijkstra bedanken voor haar steun tijdens de opnamen. Zonder deze vrouwen had ik het niet 
gekund.” 
David Robertson: “It is truly remarkable that the Dutch audience are so captivated by Julia’s 
commitment to help Africa’s children.” 
Heeft u de uitzending gemist? Dan kunt u deze terug zien via:  
www.avro.nl/tv/programmas_a-z/vinger_aan_de_pols/
of 
www.tvopjepc.nl/programma/127 ■ 
 
 
 
 
 
 

Drive Against Malaria in 2008  
and our special thanks to ExxonMobil, LandRover Netherlands, Tropicare, SONY, MalariaNoMore NL, Unicef, 

Frontline Video, Vestergaard Frandsen, PermaNet, Unicef, WHO, RBM, NMCP, MOH, DFID, PSI, UN Foundation, 
World Vision, CCF, SFH, JICA, US Aid, Ambassadors, MSF, RedCross, Food For The Hungry, Alliance 

HealthCare, ClaxoSmithKline , Ernst & Young 
 and many others !!!! 

We thank you for joining us, and our many volunteers,  in our fight against Malaria 
‘Drive Against Malaria’ is a campaign of Transparent World Foundation 

www.driveagainstmalaria.org
Correspondence: info@transparentworld.org 
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