in

ANGOLA & CONGO DRC
Geachte sympathisant,
De afgelopen maanden hebben we in Angola en Congo DRC veel hulp kunnen
bieden aan mensen die volledig zijn afgesloten van gezondheidszorg.
Vooral kinderen en zwangere vrouwen behoren tot de meest kwetsbare
groep.

Deze kinderen in Angola krijgen voor het eerst een muskietennet

ANGOLA
In Angola heeft de “Drive Against Malaria” diverse dorpen malaria vrij
gemaakt door de distributie van muskietennetten. We hebben gezorgd

voor 100% dekking. Dat betekent dat in elk huis, boven elk bed een net
hangt. Angola is het afgelopen jaar enorm geteisterd door
overstromingen. Door het stilstaande water vierde malaria hier hoogtij.
Voor deze getroffen gebieden hebben we een konvooi opgezet met twee
containertrucks met 27.600 muskietennetten en hulpgoederen

Twee containertrucks vervoerden medicijnen en 27.600 muskietennetten
CONGO DRC
Congo DRC wordt al ruim 45 jaar geteisterd door oorlogen.
Oppositieleiders van de regering en agressoren uit omliggende landen
spelen een grote rol in deze conflicten. De infrastructuur is volledig
vernietigd en de bevolking is angstig om te reizen.
Wij hebben het ziekenhuis in het dorp Kwango (ruim 10.000 inwoners)
onder onze hoede genomen. Het hospitaal was slechts een gebouw met vijf
medewerkers en had nauwelijks middelen om kwalitatieve
gezondheidszorg te kunnen bieden. De “Drive Against Malaria” doneerde
de beschermende muskienetten, medicijnen, diagnose-tests en andere
middelen die een ziekenhuis broodnodig heeft.

Ons Drive Against Malaria kamp bij het ziekenhuis in Kwango
De periode dat we niet in Afrika zijn besteden we aan lezingen, educatie
en media aandacht over malaria. Zowel in Europa als in Amerika. Daarnaast
organiseren we hulpgoederen aan de permanente projecten in Afrika en
werken aan de voorbereidingen voor onze komende missies. Bovendien is
fondsenwerving essentieel om de mensen in Afrika hulp te kunnen blijven
bieden.

Verder zijn we bezig met de voorbereidingen om begin september weer
naar Congo DRC te vertrekken. In nauwe samenwerking met
partnerorganisaties zoals UNICEF en het Ministry of Health bezoeken
we de door de oorlog getroffen provincie Zuid Kivu om daar duizenden
muskietennetten te distribueren en te zorgen voor malaria medicijnen.
Deze campagne zal de grootste malaria missie worden ooit! De BBC zal
tijdens de campagnedagen zorgen voor berichtgeving in de media.
Een uitgebreid verslag over ons werk in Angola en Congo zit in de pen. Met
daarin onze doelstelling, de aanpak en de behaalde resultaten. Deze krijgt
u binnenkort toegestuurd.

Met vriendelijke groet en bedankt voor uw steun,
Drive Against Malaria,
David Robertson en Julia Samuël
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