Gezinnen komen soms 70 kilometer te voet om onze steun te zoeken

SCHREEUW OM HULP
Door: Hans de Jong
Info: Julia Samuël.

Julia Samuël en David Robertson werken aan de projecten in het tropische regenwoud
in zuid-oost Kameroen, ten oosten van Lomie en de grens met Central African Republic.
Dit deel van het land wordt grotendeels bewoond door de armste bevolkingsgroep: de
Baka Pygmeeën. “Voor deze mensen schreeuwen we om meer hulp” zegt Julia Samuël.
“Nadat de mensen in de wijde omgeving hebben gehoord dat wij hier sinds 2007 werken
en gratis malaria medicatie bieden, komen gezinnen van heinde en verre. Dit nieuws
verspreid zich als een lopend vuurtje. Gisteren bijvoorbeeld hadden we hier een

doodziek gezin. Moeder Christa Mbungo heeft met haar doodzieke kind maar liefst
zeventig kilometer moeten lopen om hier te komen. Ook zij heeft gehoord dat wij hier
zijn.”

Gratis gezondheidszorg in alle malariaprojecten in arme gebieden
Drive Against Malaria stelt vast dat veel te weinig mensen uit de armste bevolkingslaag
toegang hebben tot het doeltreffende middel ACT tegen malaria. Dat moet dringend
veranderen. Op de vraag of er meer organisaties zijn die in het oosten malaria hulp bieden zegt
Julia: “ We zien hier geen enkele grote hulp organisaties die malaria bestrijden. Dat is de trieste
realiteit. Zij hebben hun kantoren in de grote steden. Als we de handen ineen zouden slaan
voor de armsten zou dat een groot verschil maken. Elk leven telt. Ik heb in de hoofdstad
Yaounde gesproken met Het Rode Kruis voor hulp. Het antwoord was: “Het treft te veel
mensen, daarom geloven niet in malariabestrijding”.

Drive Against Malaria brengt hoop en beterschap

Door deze gratis zorg, vooral voor kinderen jonger dan vijf, verdubbelt het aantal consultaties.
Julia Samuël: “In 2007 zijn wij begonnen met de distributie van beschermende muskietennetten
in verschillende Baka dorpen. We bezoeken met ons hulpteam alle families persoonlijk en
controleren of zij nog steeds onder de netten slapen. Dat is belangrijk. Telkens als wij de
moeders spreken geven we educatie. En dit herhalen we opnieuw en opnieuw. Zij zijn
ontzettend dankbaar dat we hen aandacht en hulp blijven geven. Wij brengen niet alleen hoop
bij de mensen, maar ook beterschap. Naast de effectieve preventie dankzij de geïmpregneerde
netten met een jarenlange levensduur is de behandeling en beschikbaarheid van de ACT een
uitkomst. “

Na sterke daling een onverwachte stijging
De eerste resultaten merkte DAM al in 2008 door een zeer sterke daling van het aantal malaria
patiëntjes in de dorpen. Maar tot ontstellende verbijsternis stijgt het aantal in 2009 door de
aanloop van de zieken uit de omliggende dorpen.

Het feit dat Drive Against Malaria gratis de levensreddende ACT medicijnen (Artemisinine
Combinatie Therapie) beschikbaar stelt, verspreid zich razend snel in de wijde omgeving. Julia
vervolgt: “Het lijkt hier wel een refugee-kamp. We kunnen de druk nauwelijks aan door de grote
aanloop. Als het zo doorgaat raken we binnen een paar maanden door onze medicatie heen.
Als dat gebeurt, is de ramp niet overzien. Dan zullen we de kinderen voor onze ogen zien
sterven. Hier had niemand op kunnen rekenen. Ondanks de situatie waarin we ons momenteel
bevinden moeten we het vertrouwen blijven houden.

We moeten een knop omdraaien en doorgaan met de instelling: Wat gisteren gebeurde moeten
we achter ons laten. Wat de morgen brengt is onzeker. Wat we vandaag kunnen doen pakken
we aan.” De bevolking in het tropische regenwoud rond de rivier de Dja, waar Drive Against
Malaria momenteel werkzaam is heeft zwaar te lijden onder malaria door de aanhoudende
regens. Het werkgebied heeft een oppervlakte van ruim 80 vierkante kilometer en is moeilijk
bereikbaar. Mensen buiten dit gebied komen te voet om hulp te vragen.

Simon (rechts) is een van de veldwerkers van Drive Against Malaria.

Julia Samuël: “Omdat zij soms dagen lopen met hun zieke kind op hun rug heeft de
malariaparasiet ruimschoots de tijd om zich razendsnel te vermenigvuldigen in alle organen
van het kind. Totdat het kindje in een coma raakt. Voor 1 op de 7 kinderen, die van kilometers
ver komen, is het te laat. We zitten hier met de handen in het haar.”

ACT nauwelijks verkrijgbaar in afgelegen gebieden
“Naast het gebruik van de eerste preventie zoals het gebruik van een muskietennet, is de ACT
die wij hier gebruiken een zeer effectief middel en geeft reden tot hoop in dit gebied. .

We hopen van harte dat geldschieters dringend in actie schieten om een bevoorradingstekort
met catastrofale gevolgen te voorkomen. Combinatiebehandelingen tegen malaria op basis van
artemisinine worden al meer dan tien jaar gebruikt in Azië, maar zijn nauwelijks verkrijgbaar in
afgelegen gebieden in Afrika.

DAM besliste in 2006 om waar mogelijk ACT te gebruiken in haar projecten en zegt dat 100%
van de malariapatiëntjes die bij DAM ACT ontvangt het overleefd. “We zijn dagelijks getuige
van het verschil dat dit geneesmiddel maakt”, zegt Julia Samuël.
Een van de vele voorbeelden is het verhaal van de moeder van JèJe Emile. Zijn moeder
Delphine had vergevorderde malaria en was hoog zwanger van de nog ongeboren JèJe. Vlak
na de bevalling is zij door de ziekte en verzwakking overleden. Haar pasgeboren baby heeft
het dankzij de hulp van DAM overleefd.

Julia:”Het is hartverscheurend dat het voor moeder Delphine te laat was. Nu is het voor ons
geweldig om JèJe te zien. Ik kan nu een gezonde kleine hummel in mijn armen houden. Zijn
vader Emanuel is apetrots. Als wij er niet waren geweest had JèJè nu naast zijn moeder
gelegen. Dit is geen uitzondering. Dit zien wij hier elke dag. Dankzij de medicatie worden onze
patiëntjes sneller beter. Als zij op tijd komen groeit het niet uit tot een levensbedreigende vorm
van malaria. Ik hoop van harte dat we eens genoeg fondsen hebben waardoor we voldoende
medicatie hebben voor iedereen die van ver komen en bij ons om hulp vraagt, waardoor de
sterfte als gevolg van malaria sterk zal verminderen. Vooral bij kinderen.”
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