
  

 Drive Against Malaria - Newsflash - Februari 2012  
  

  

  

 

In de Centraal Afrikaanse Republiek ligt het dorp Babongo. De Bayaka
en Bilo bewoners van het dorp hoeven zich geen zorgen te maken over
het geweld dat woedt in Afrika. Door de ligging in het tropische
regenwoud is het vrijwel vrij van geweld. De inwoners van Babongo
hebben zo hun eigen zorgen. Zij vechten dagelijks tegen armoede,
tropische ziekten en malaria.

 

   

 

Het dorp Babongo en haar inwoners
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Aan de armoede die in Babongo heerst kan Drive Against Malaria weinig doen.
De stichting is naar het dorp gekomen om de nummer één doodsoorzaak,
malaria, onder controle te krijgen. Simon Elanga is een lokale medewerker in
Babongo en weet welk leed de inwoners bij zich dragen: “Er sterven hier veel
kinderen. Ik ben de oudste van mijn gezin en heb drie zusjes en twee broertjes
verloren aan malaria. Mijn moeder lacht niet meer, zij is doodsbang om nog
meer kinderen te verliezen. In andere gezinnen is het aantal sterfgevallen
onder kinderen nog hoger. De vaders van Babongo begraven de kinderen zo in
het bos. Door de armoede hebben zij geen geld voor kistjes.”

 

  

 

Vele kinderen sterven aan malaria
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Lokale medewerker Simon Elanga

 

  

 

Vertrouwde omgeving
In 2010 zet DAM in het midden van het dorp een open medische voorpost op.
De stichting heeft deze plek strategisch gekozen, zodat de bevolking in een
vertrouwde omgeving geconsulteerd kan worden. Door de open opzet kunnen
alle bewoners zien hoe het DAM team te werk gaat en kunnen zij vragen
stellen die gelijk worden beantwoord. Vanaf het moment dat de voorpost er
staat, trekken de bewoners er naar toe voor een consult. Vele van hen blijken
geïnfecteerd met malaria en moeten snel worden behandeld.
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Open voorpost voor hulp aan inwoners Babongo

 

DAM medewerkers aan het werk
   

 
Help DAM
De behandelingen en het gebruik van geïmpregneerde netten werpen
langzaam hun vruchten af in Babongo. Sinds DAM hier hulp biedt, daalt het
aantal malaria infecties gestaag. DAM streeft ernaar dat de situatie in Babongo
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stabiliseert. Om dit te realiseren wil DAM, naast hun eigen voorpost, hulp
bieden aan de hulppost die enkele jaren geleden door de overheid is opgezet.
Het ontbreekt de hulppost aan medische kennis, diagnostische middelen en
moderne medicatie. Help DAM het werk voort te zetten, waarmee acht dorpen
en tientallen Bayaka nederzettingen de hulp krijgen die zij nodig hebben.

   
   
  

  

   

 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland,
ExxonMobil, Unlimited Communication, 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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