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Niet alleen geteisterd door ziekte

CAR, oftewel Centraal-Afrikaanse Republiek wordt geteisterd door oorlog, geweld
en armoede. De getroffen bevolking heeft nagenoeg geen toegang tot
gezondheidszorg en malaria is dé hoofdoorzaak van sterfte onder kinderen en
zuigelingen!

Zonder gezondheidszorg is een met malaria besmette baby vrijwel

Gruwelijke gezondheidssituatie

Julia: "CAR, het land dat onder andere aan Kameroen grenst, is één van de armste
landen ter wereld. Het land wordt sinds de onafhankelijkheid in 1960 geteisterd door

burgeroorlogen. Er zijn veel rebellerende groeperingen, die er niet voor terugdeinzen
om geweld te gebruiken. Wijzelf hebben al diverse gewapende confrontaties moeten
doorstaan. Toch vallen deze momenten in het niet in vergelijking met de gruwelijke

gezondheidssituatie van de bevolking. Er zijn weinig hulpposten en de hulpposten die
er zijn staan leeg, omdat er geen medicijnen zijn. De situatie is uitzichtloos. De

moeders in de dorpen waar wij hulp bieden, kunnen dan ook nauwelijks geloven dat
we zijn gekomen met medicatie voor hun doodzieke kinderen."

Een dorp in de Centraal Afrikaanse Republiek

Hoge urgentie
Hulp aan CAR heeft een hoge urgentie en Drive Against Malaria is eind 2009,
begin 2010 gestart met het uitzetten van malariaprogramma's in verschillende
gebieden. Eén van deze malariaprogramma's is een project voor ruim 15.000
Pygmee families. Tijdens dit project wordt er nauw samengewerkt met de lokale
missieposten en hulpcentra. Het doel van het project is het verminderen van het
aantal malariagevallen in Bayanga, Monnesao en Bilolo in het district SangaMbaéré.

Voorkomen
Tegenwoordig kan men malaria voorkomen, diagnosticeren en behandelen door
middel van een combinatie van beschikbare westerse middelen. Het gebruiken van
Long Lasting Impregnated Nets (LLIN) is een bewezen manier om malaria te
voorkomen. Uit onderzoek dat in Afrika door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) is uitgevoerd, blijkt dat jaarlijks 500.000 kinderen gered kunnen worden,
wanneer de LLIN's op grote schaal en op de juiste manier worden gebruikt. DAM
wil door het gebruik van geïmpregneerde netten te verhogen naar 80% van de
doelgroepen, het aantal malariazieken- en sterfte onder kinderen en zwangere
vrouwen verlagen. Daarnaast worden hulpcentra voorzien van ACT-medicatie
(Artimisinine Combinatie Therapie) en RDT (Rapid Diagnose Test)
diagnostiek.

Dorp met Pygmee
families

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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