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DRIVE AGAINST MALARIA BOEKT  
SUCCES IN WEESHUIS

Samuël: “In het weeshuis in Mutengene hebben we direct de malariapreventie situatie bekeken. Helaas herhalen 
de omstandigheden zich telkens weer opnieuw. De kinderen slapen ’s nachts onbeschermd. De leiding weet dat 
muskietennetten malaria bij de kinderen kan voorkomen, maar hebben geen fondsen om deze aan te schaffen. 
Bij onze komst werden we uiteraard omringd door kinderen die ons de hand schudden. De hand van Aaron was 
extreem warm. Ik heb meteen zijn temperatuur opgemeten die hoger was dan 39 graden. Na de malariatest bleek 
hij Falciparum positief. We hebben hem direct de malaria combinatie therapie gegeven. Soms vraag ik me af wat 
er met Aaron was gebeurd als wij er niet waren geweest, omdat het weeshuis geen geld heeft voor de juiste 
medicatie.” Na 3 dagen was Aaron volledig genezen. 

Jaarlijks reageert Drive Against Malaria op malaria noodsituaties. Onze stichting richt zich 
op kansarmen die uitzonderlijke steun nodig hebben. Vooral de ernst van de gevolgen voor 
kinderen worden bij elke actie onder de loep genomen. Hierbij wordt bekeken hoe wij de 
mogelijkheden om levensreddende resultaten te bereiken het best kunnen toe passen in 
de breedste zin van het woord. Bijkomende gezondheidsproblemen veroorzaakt zwakte 
bij kinderen. Waardoor het lichaam te weinig energie heeft wanneer een kind met malaria 
besmet raakt. Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen. Daarom is het essentieel 
om naast de hulpcentra in de dorpen, ook aandacht te besteden aan de weeshuizen waar 
beschermende netten vaak niet aanwezig zijn.

De “Darcas” weeskinderen van Mutengene

Drive Against Malaria consulteert “Darcas” weeshuis

Aaron heeft malaria en 
krijgt meteen de  
combinatie therapie

Na nauw overleg 
met de leiding 
van het weeshuis 
over de algemene 
toestand in het 
huis heeft DAM 
geïmpregneerde 
netten gedoneerd.
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Samuël: “We zijn nu inmiddels een half jaar verder. Sinds de netten zijn opgehangen is er geen malaria voor 
gekomen! De kinderen hebben een ongestoorde nachtrust en zijn veel actiever dan voorheen. Daarnaast zijn alle 
kinderen volledig genezen van Scabiosis. Dat is een fantastisch resultaat. Ook de leiding is nu erg alert. Uiteraard 
blijven we ook het “Darcas” weeshuis consulteren.” 

Robertson: “Naast malaria bekijken we ook andere mogelijke gezondheidsproblemen waar de kinderen mee te 
kampen hebben. Gezondheidsproblemen kunnen het kind verzwakken waardoor het een malariabesmetting 
moeilijker kan overwinnen.”

De kinderen in het Darcas weeshuis lijden allen aan een agressieve vorm van Scabiosis. Een huidziekte die niet 
verdwijnt zonder behandeling. Scabiosis wordt veroorzaakt door slechte hygiëne en is extreem besmettelijk.  
Het veroorzaakt een onophoudelijke jeuk en houdt de kinderen uit de slaap waardoor zij veel te weinig nachtrust 
krijgen en lijden aan oververmoeidheid. Kinderen vallen zelfs staand in slaap.

Scabiosis kan worden behandeld met een kostbare  
Ascabiol lotion. DAM doneerde de lotion.
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