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ExxonMobil medewerkers lopen voor Drive Against Malaria  
Meer dan 100 werknemers van ExxonMobil werkten zich op zondag 17 april 2011 in het zweet 
tijdens de Antwerp 10 miles. Het was een loop met een missie. Het bedrag dat zij hiermee 
ophaalden, doneerden zij geheel aan Drive Against Malaria.     
 

      

   
Meer dan honderd medewerkers van ExxonMobil werken zich in het zweet voor DAM      

Maatschappelijk ondernemen 
ExxonMobil zet zich graag in voor het maatschappelijk bewustzijn van mensen. Het maakt deel 
uit van het maatschappelijk ondernemen dat het bedrijf zo belangrijk vindt. Zij steunt daarom 
ook graag de medewerkers die zich inzetten voor goede doelen. Vorig jaar hebben medewerkers 
van het bedrijf ook de Antwerp 10 miles gelopen, die toen samenviel met Wereld Malaria Dag. Het 
idee om van de Antwerp 10 miles een traditie te maken om zo geld op te halen voor goede 
doelen is toen ontstaan. Dit jaar is gekozen voor Drive Against Malaria. DAM ontving diezelfde 
middag ook nog een cheque van 25.000 dollar uit handen van Remko Kruithof, Public & 
Government Affairs Manager Benelux. 

http://www.driveagainstmalaria.nl/
http://www.exxonmobil.com/Benelux-Dutch/default.aspx


 
Remko Kruithof, ExxonMobil Public & Government Affairs Manager Benelux, overhandigt de cheque 

Sinds 2007 meer dan € 110.000,- gedoneerd 
"ExxonMobil geeft veel humanitaire steun in Afrika. We weten wat malaria in Afrika aanricht. De 
keus om Drive Against Malaria te steunen was dan ook snel gemaakt", vertelt medewerker Paul de 
Bruyn. Het is niet de eerste keer dat de Benelux organisatie in de buidel tast voor DAM. Al sinds 
2007 steunen zij de stichting financieel en is er meer dan € 110.000,- gedoneerd. Daarnaast is in 
2000 het ExxonMobil Malaria Initiative opgericht. Hiermee steunt ExxonMobil verschillende 
malaria bestrijdende projecten in 17 verschillende Afrikaanse landen. 

"Het is een prachtig bedrag dat ExxonMobil wederom aan ons doneert. Met dit geld kunnen wij de 
mensen in Afrika helpen om malaria onder controle te krijgen. Wij zijn enorm blij met alle steun 
die wij van ExxonMobil krijgen. En de bevolking van Afrika is dankbaar dat zij weer hoop en 
geloof in de toekomst kunnen hebben", aldus Julia. 

Donaties 
Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398  
IBAN: NL13FVLB 0699398398  
BIC: FVLBNL22  
Ten name van Stichting Drive Against Malaria  
Postbus 71850  
1008 EA Amsterdam, Nederland  

 

 
 

Bekijk ook de Drive Against Malaria website. 

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 

 

             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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