DAM levert muskietennetten aan
Ugandees weeshuis
Door: Simone Pastoors

De meest basale gezondheidszorg in Uganda is ver onder de maat. Door de slechte
gezondheidszorg sterven er in dit land per jaar 65.000 kinderen onder de vijf jaar aan malaria.
Bijvoorbeeld het Bushenyi District in het zuidwesten van Uganda, is er wat betreft
gezondheidszorg slecht aan toe. In dit afgelegen gebied wonen 735.388 mensen, maar er zijn
maar 343 ziekenhuisbedden en slechts 21 gekwalificeerde dokters.
Second Home Kitojo is een organisatie van 20 voogden, ouders en lokale bevolking in Kitojo.
Zij werken samen om de duurzame ontwikkeling van Kitojo te bevorderen, waardoor zij ook
beter voor de (wees)kinderen kunnen zorgen.
Zij bieden ouderloze kinderen onderdak en geven hulp aan kinderen afkomstig uit arme

gezinnen die geen geld hebben voor school en een dokter. Het aantal weeskinderen in dit
gebied als gevolg van aids, malaria, longontsteking en diarree ziek worden en vaak ook
overlijden is enorm. Muskietennetten zijn een basisvoorwaarde voor een betere toekomst.

Het is erbarmelijk te concluderen dat maar 10% van de Ugandese kinderen onder een
muskietennet slaapt. Waarom? Omdat de bevolking te arm is om een net aan te schaffen.
DAM heeft in de dorp Kitojo gezorgd voor beschermende muskietennetten voor de Stichting
Second Home For Children.

Drive Against Malaria zal Second Home For Children blijven steunen met het malaria
gezondheidsprogramma om hiermee de malariaslachtoffertjes voor nu en in de toekomst flink
te laten dalen. ■
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