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MALARIA SITUATIE IN MALENDE VERONTRUSTEND 
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Gebrek aan preventie, de grote armoede en de aanhoudende regenval, zijn de oorzaak van 
alarmerende hoge sterftecijfers in het dorpje Malende als gevolg van malaria. DAM bezocht het 
dorp in zuidwest Kameroen nadat verpleegster Doris Eyong Echaw van het Malende Health 
Center aan de bel trok. Doris: “Tachtig procent van de Health Center bezoekers zijn 
geïnfecteerd met malaria. De meeste malaria slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf. “ 
 

 
 
 

DAM bezocht het dorpje in november 2009. Al tijdens de en tijdens de eerste werkdag stierven 
er zes kinderen. Julia Samuël en David Robertson bezochten enkele van Malende’s 
dorpskwartieren Balong en Muanja, waar ze eveneens een verontrustend hoog aantal 
Falciparum-positieve patiënten aantroffen. David: “Tijdens de huis-aan-huis-bezoeken hebben 
we de algemene malaria situatie bekeken. Een positief punt is, dat de bevolking onder een net 



 

slaapt. Ze zijn zich ervan bewust dat een net hen kan beschermen tegen malaria. Het 
schrijnende is dat geen enkel net is geïmpregneerd of een ‘long-lasting’ impregnerende 
werking heeft. Het belang van impregnatie is onbekend bij de bevolking. Als een net niet 
geïmpregneerd is, dan beschermd het nauwelijks. Belangrijk was dus, dat we hen hierover 
zouden inlichten.” 

 

De handen in elkaar 

Samuël en Robertson hebben met dorpsleider Atumu Ignatus,  de overige leiders van de 
getroffen bevolking, dorpshoofden en medewerkers van het lokale hulpcentrum bijeengeroepen 
voor het maken van preventieplannen. Duidelijke informatie is van essentieel belang, waardoor 
hulp snel en succesvol kan verlopen als de plaatselijke bevolking hierbij nauw wordt betrokken. 
En bijvoorbeeld weet dat de juiste malaria preventie gedaan kan worden met LLIN (Long 
Lasting Impregnated Net). Zo kan de lokale bewustwording worden opgebouwd en is het 
positieve resultaat en de duurzaamheid van de projecten beter gewaarborgd. 

Schrijnende situatie in hulpcentrum 

Het medische hulpcentrum van Malende is slechts een houten barrak. Okarabi Philip is hoofd 
van het centrum: “We zijn al blij dat we een houten barak hebben. Een jaar geleden hadden we 
helemaal niets! Deze plek is ons aangeboden door een bewoner van Malende. We hopen dat 
we snel een echt gebouw krijgen”. De situatie is schrijnend. De patiënten met vergevorderde 
malaria, kunnen hier niet worden behandeld en moeten worden doorgestuurd naar een ander 
dorp in Muyuka Sub Devision.  



 

 

Foto v.l.n.r.: Houten barrak is hulpcentrum Malende – Kinderen met malaria in coma – 
Julia Samuel maakt plannen met verpleegster Doris Eyong Echaw van het Malende 
Health Center - Okarabi Philip hoofd van het centrum.  

Meer dan de helft van de kinderen in coma 

Bij het bezoek aan het gezondheidscentrum in Muyuka werd nog eens duidelijk hoe be-
droevend de situatie ook daar is. Maar DAM kon wel meteen hulp bieden. Jenette Musongo 
(30) en haar dochtertje Cicitia (17 maanden): “Ik bracht mijn dochtertje hier naar toe, omdat ze 
diarree en hoge koorts heeft. Ze heeft malaria. Cicitia moest meteen medicijnen hebben, maar 
ik heb geen geld. Ik ben heel gelukkig, dat ik van Drive Against Malaria gratis medicijnen heb 
gekregen. Nu zal mijn baby beter worden."  
In een dag tijd deed het DAM-team, samen met hoofdarts Dr Bin Augustine van het Muyuka 
District Health Service Centre, 173 consultaties op de kinderafdeling. Op een bevolking van 
naar schatting 1500  huishoudens werden gemiddeld 117 kinderen positief getest voor de 
meest dodelijke Falciparum vorm.  Tijdens een tweede interventie vonden 76 consultaties 
plaats, waarbij 42 kinderen positief testten voor Falciparum. Het centrum is overvol: vaak liggen 
twee tot drie doodzieke kinderen in 1 bed. En meer dan de helft van de kinderen ligt al in coma. 
Arts Bin Augustine vertelt dat veel patiënten vanuit Malende komen. “Maar de mensen komen 
vaak te laat bij ons binnen. Veel kinderen zijn dan al in coma geraakt. We zeggen dit niet tegen 
de moeder. Zij denkt dat haar kind slaapt. Wij moeten zwijgen want anders raken de moeders 
in paniek. Tachtig procent van onze patiënten heeft malaria en tien procent komt te laat en 
sterft. Nagenoeg alle dorpsbewoners zijn arm. We weten dat er geïmpregneerde netten zijn, 
maar die hebben we niet in het dorp. Ook in ons ziekenhuis hebben we geen netten. We zijn 
erg blij dat we jullie hulp krijgen.” 



 

Schrijnend tekort aan ACT 

DAM steunt het lokale hulpcentrum in Malende dat geen of nauwelijks middelen heeft om 
malaria effectief te bestrijden. Het DAM-project in dit dorp is erop gericht de ziekte-
verschijnselen en de sterfgevallen als gevolg van malaria terug te dringen. Dit kan door 
begeleiding en levering van preventieve middelen, zoals de LLIN.  En ook met ACT, de meest 
effectieve malaria medicatie waarmee malaria perfect te genezen is. ACT wordt momenteel 
beschouwd als de eerstelijns behandeling in de meeste Afrikaanse landen en wordt gratis door 
DAM verstrekt.  

 

In Kameroen is ACT ondertussen opgenomen in het nationale behandelingsprotocol voor 
malaria. Maar er is nationaal voortdurend tekort aan dit zeer effectieve genezingsmiddel. Ook 
speelt het gebrek aan financiële en menselijke middelen en weinig tot geen opleiding voor 
gezondheidswerkers mee. Met als gevolg, dat de voordelen van ACT’s te weinig bekend zijn 
en daardoor niet erkend worden in de gemeenschappen. Verder is er ook een tekort aan ACT's 
van gewaarborgde kwaliteit. Gezondheidswerkers beschikken niet over snelle diagnosetests. In 
de praktijk betekent dit, dat meer dan zeventig procent van de gezondheidscentra zich niet kan 
houden aan het protocol of het maar mondjesmaat kan toepassen. 

Julia: “De bevolking heeft gehoord over ACT. Hiermee stopt de kennis. Ze hebben geen idee 
welke dosis ACT nodig is voor een kind. Ik ontving tijdens een consult een kindje met extreem 
hoge koorts. Het kind had enkele dagen ervoor diagnose malaria en kreeg een dosis ACT 
voorgeschreven. Op zich is dat positief. Toen de moeder mij de verpakking liet zien, ontdekte ik 
dat het kind 4 maal de benodigde dosis toegediend kreeg. Deze overdosis kan fataal zijn!  Er 
was niet aan de moeder verteld hoeveel pillen haar kind nodig had. Het staat op de verpakking, 
maar de moeder kan niet lezen.” 



 

Educatie en bewustwording is essentieel 
 
“Malaria is beter te voorkomen dan te genezen. Daarom zijn de geïmpregneerde netten zo 
ontzettend belangrijk. Voordat we de LLIN distribueren hebben onze lokale Drive Against 
Malaria medewerkers in het hele dorp al massaal bewustwordingsposters van DAM 
opgehangen. Daarnaast hebben we verschillende voorlichting bijeenkomsten gehouden.  
 

 
 
Educatie en bewustwording is essentieel voor een effectieve aanpak van malariabestrijding; de 
basiskennis over malaria, preventie en herkenning van malaria symptomen. Onze grootste 
motivatie is dat straks iedereen onder een geïmpregneerd net slaapt.” DAM heeft binnen de 
gemeenschap van Malende en op schooltjes veel energie gestoken in malaria educatie aan de 
hand van video’s, pictogrammen en handleidingen over het gebruik van LLIN’s (Long Lasting 
Impregnated Nets). Het resultaat is, dat de inwoners het belang inzien van preventie én dat de 
netten overal op een goede manier gebruikt worden. 
 

 
 
 
 



 

Bevolking toont dankbaarheid  
 
Op de eerste distributiedag heeft de bevolking van Malende haar dankbaarheid getoond. “Ze 
hebben er een groot feest van gemaakt”, zegt David. “Dat is belangrijk. Hierdoor voelt iedereen 
zich betrokken, belangrijk en aangesproken. Dit zijn Afrikaanse tradities die het belang van ons 
project nog meer kans van slagen geven.”  
 

 
 
Verschillende stammen voerden hun traditionele dansen uit en er werden speeches gehouden 
door dorpsleiders, de regioleider, burgemeester Ndille Nguere Joseph en de traditionele leider 
Chief Sone Ekoke Isaac. Voor DAM was het een mooie gelegenheid om demonstraties te 
geven . Leke Philip, het hoofd van de school heeft nog eens uitvoerig het belang van de LLIN 
uitgelegd. Tijdens deze eerste distributie fase in Malende heeft DAM ruim 6.000 mensen 
kunnen beschermen.  
 

 



 

 

 

 
 
Foto: Tijdens de ceremonie worden er dansen uitgevoerd en geeft de gerespecteerde 
traditionele leider Chief Sone Ekoke Isaac een toespraak over de komst van Drive 
Against Malaria in Malende.  
 
 



 

 

 

 
 
Foto1: Ook de lokale sector GlocalGaz ondersteund de ceremonie. 
Foto2: Julia Samuël geeft een demonstratie. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Foto: De traditionele dansen tijdens de ceremonie zijn van grote betekenis van de bevolking en 
zet de malaria campagne kracht bij. 
 
Monitoring van deur-tot-deur 
 
DAM controleert van deur-tot-deur of iedereen die een net heeft ontvangen, het ook 
daadwerkelijk correct heeft opgehangen. Dat is een essentieel onderdeel van het werk. De 
lokale ‘quarterheads’ Mr. Pethe, Mr. Ambe, Mr. Masok, Mr. Maurice en Mr. Tsingu hebben 
hierbij een belangrijke functie. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Naast de controle is een huisbezoek ook een gelegenheid zicht te krijgen op problemen en 
knelpunten, die de vooruitgang en het succes van de distributie kunnen blokkeren. Deze 
problemen en knelpunten kunnen bijvoorbeeld van traditionele of culturele aard zijn. 
De actieve betrokkenheid van de bewoners is een belangrijke factor in het garanderen van de 
duurzaamheid. Tijdens de eerste controle ofwel monitoring in Malende (binnen een week na de 
distributie) blijkt dat 67 procent van de bevolking het net heeft opgehangen. Geen enkel net 
was verdwenen. De overige 33 procent sliep nog onder een oud net. Na de tweede monitoring 
hebben ALLE ontvangers het net correct opgehangen. 
 

 
 

 
 
Bevolking merkt positief effect LLIN 
   
Julia: “Nu zij al een tijd onder een LLIN slapen merken de bewoners welk positief effect het 
heeft en dat zij daardoor minder muskieten en andere insecten in huis hebben. Dit is al een 



 

enorme mijlpaal. We gaan ook de gevormde vrouwengroepen stimuleren om de bevolking aan 
te moedigen de netten de komende jaren blijvend te gebruiken gecombineerd met de complete 
malaria preventie. Het is fantastisch om te ervaren hoe het leeft in het dorp. De mensen 
hebben weer hoop gekregen en voelen zich gesteund”. 
 

 
 
Ook de naburige dorpen kunnen ervan verzekerd zijn dat zij snel steun krijgen. DAM zal de 
komende jaren Malende en de buurtdorpen blijven steunen in de strijd tegen malaria, totdat 



 

malaria in dit gebied onder controle is.  Het feit dat de bevolking nu zelf op de hoogte is hoe zij 
zelf een steentje kunnen bijdragen in hun eigen gezondheid, is al een enorme stap vooruit! ■ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Drive Against Malaria   
and our special thanks to ExxonMobil, Land Rover Netherlands, MalariaNoMore NL,  Alle Beetjes, CNN, 

Vestergaard Frandsen, PermaNet, EuroSport, United Nations,  National Geographic,  WHO, RTL 
Nederland,  RBM, DiscoveryChannel, Veronica Radio,  NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH,  Royal 

Geographical Society, WFP, Michelin, Land Rover UK, World Vision,  Frontline Video, Ambassadors, 
Alliance HealthCare, GlaxoSmithKline , GGD Netherlands, Ernst & Young, Frontline Video, Launched, 
Tomorrow, Een Bureau Communicatiemiddelen, AccountView, Dietwee, 4Worx, Lions Club Alkmaar, 

Against Malaria Foundation and many others !!!! 
We thank you, and all volunteers, for joining us in our fight against Malaria 

  
www.driveagainstmalaria.nl

www.driveagainstmalaria.org
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