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Drive Against Malaria - Newsflash - September 2011

In september 2010 trof een zware malaria epidemie het Kameroeneze
dorp Njonji. Hulp om op tijd de malaria te behandelen is niet
voorhanden. De weg naar het hulpcentrum is lang en brengt hoge
kosten met zich mee. Daarnaast hebben de bewoners ook niet de
middelen om de behandelingen te betalen. Hierdoor kwamen veel
kinderen uit het dorp om het leven. Het enige dat de dorpelingen
konden doen was de doden begraven.

Njonji zwaar getroffen door malaria

Hartelijk
Gelukkig was Drive Against Malaria vlak na de uitbraak van de epidemie ter
plaatse. Als eerste hulp zetten zij een noodcentrum op waar alle bewoners
werden getest. Wie geïnfecteerd bleek met malaria, werd meteen behandeld.
David zegt hierover: “Het is inhumaan dat de mensen in Njonji onnodig
kinderen verliezen. Het onthaal is dan ook enorm hartelijk en dankbaar. De
bewoners zijn blij dat wij ons bekommeren om de malaria patiënten in Njonji.”

Kinderen staan te wachten om getest te
worden

Vader troost kind na vingerprik voor malaria
test
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Julia test de mensen in Njonji

Hoop op beterschap
Na de eerste noodhulp steunt DAM de bevolking met een uitgebreid
behandelingsprogramma. Daarnaast zorgen zij voor aanvoer van de juiste
medicatie en diagnose middelen. De stichting deelt aan 1.600 families
muskietennetten uit, in combinaties met educatiesessies. Om de massale
toestroom van mensen in goede banen te leiden, trekt DAM lokale
medewerkers aan. De teams krijgen trainingen en dragen nu zelf zorg voor
behandelingen, medicatie en algemene gezondheidszorg. Goed nieuws is dat
na de eerste hulp van DAM in Njonji het aantal nieuwe malaria infecties
gestaag daalt en zich stabiliseert. Hier is de hoop op beterschap teruggekeerd.

Bewoners van Njonji

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland,
ExxonMobil, Unlimited Communication Concepts, MalariaNoMore NL,
Alle Beetjes, CNN, Vestergaard Frandsen, PermaNet, EuroSport, United
Nations, National Geographic, WHO, RTL Nederland, RBM,
DiscoveryChannel, NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH, Royal Geographical
Society, WFP, Michelin, Land Rover UK, World Vision, Ambassadors,
Alliance HealthCare, GlaxoSmithKline, GGD Netherlands, Ernst & Young,
Frontline Video, Launched, Tomorrow, Een Bureau
Communicatiemiddelen, AccountView, Dietwee, 4Worx, Against Malaria
Foundation, Lions Club Alkmaar, Tropicare, Goede Doelen TV and many
others! We thank you, and all volunteers, for joining us in our fight
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against Malaria.
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