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De weeskinderen van Bota

Ouders zijn de belangrijkste beschermers en begeleiders van kinderen. Kinderen die beide ouders hebben
verloren zijn daarom extra kwetsbaar en zonder hulp belanden ze in Afrikaanse landen veelal in de
prostitutie of georganiseerde misdaad. Tijdens onze missie in Afrika ontmoeten wij mensen die zich
inzetten voor deze kwetsbare kinderen. Zo ook Josephine, de oprichtster van het weeshuis 'Save the
Children' in Bota. Een klein dorp in het zuidwesten van Kameroen, waar malaria constant op de loer lag…

Weeshuis 'Save the Children' in Bota

Wel een net, toch besmet
Josephine heeft in het weeshuis 'Save The Childeren' 25 ouderloze kinderen onder haar hoede. Ondanks
haar initiatief de kinderen onder netten te laten slapen, raakten zij doorlopend besmet met malaria. Twee
met HIV besmette baby's waren inmiddels overleden aan de gevolgen hiervan. Kortom: deze ziekte was
gezondheidsprobleem nummer één. Bij onze eerste monitoring in Bota, kwamen we erachter dat de netten
die Josephine gebruikte, niet geïmpregneerd waren. De bescherming van zo'n net ligt 70% tot 80% lager dan
bij een geïmpregneerd net. Bovendien waren deze netten in een slechte conditie.

Kinderen in Bota

Rustig slapen
Om het weeshuis te helpen heeft Drive Against Malaria samen met Junior Chamber International (JCI) het
weeshuis voorzien van LLIN geïmpregneerde netten, nieuw impregnatiemiddel, malaria medicatie en
thermometers. Hiermee worden onnodige kosten voorkomen en zijn de kinderen honderd procent
beschermd. Voor de juiste toediening van de medicatie hebben we gezorgd voor een uitgebreide
handleiding voor de begeleiders. Evenals een weegschaal die nodig is om de juiste hoeveelheid te bepalen.
Als er nu een malaria infectie voorkomt, zijn zij in staat deze te behandelen. Nu kunnen de kinderen met
een gerust hart slapen.

Kinderen in Bota

Kleurplaten
Ook de kinderen wordt kennis bijgebracht over malaria. Speciaal daarvoor hebben wij het weeshuis
voorzien van boekjes en kleurplaten. Deze worden gretig gelezen en gebruikt. Wij leren de kinderen
spelenderwijs over malaria. De kinderen lezen elkaar voor uit de kinderboeken. Ook zijn er speciale

kleurplaten die de kinderen met kleurpotloden kunnen inkleuren. Op deze manier wordt malariapreventie
een deel van hun leven en dat is belangrijk.

Weerstand
Naast de preventie, medicatie en hulpmiddelen hebben wij de kinderen ook ontwormd. Deze kinderen
hebben vaak een verminderde weerstand tegen malaria vanwege de veel voorkomende worminfecties.
Momenteel is er een zeer effectief en betaalbaar middel dat wij aan alle kinderen hebben gegeven. Gelukkig
heeft dit middel geen nare bijwerkingen en het doodt alle volwassen wormen. Tijdens de ontworming
hebben wij bovendien alle kinderen getest op malaria. En wat bleek? Geen enkel kind heeft malaria! Dat
moeten we zo houden.
Een warme groet vanuit Bota,
Julia & David

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,
Goede Doelen TV and many others! We thank you, and all volunteers, for joining us in our fight against
Malaria.
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