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Elke dag raken er in Batoke in Afrika kinderen ouderloos. Grootouders of
familieleden proberen zoveel mogelijk van deze weeskinderen onder hun
hoede te nemen. Maar de mensen zijn arm. En het aantal verwaarloosde
weeskinderen groeit met de dag. Daarnaast worden er in Afrika veel kinderen
achtergelaten in het ziekenhuis. Na de geboorte of tijdens ziekte, omdat de
ouders niet in staat zijn de ziekenhuisrekening te betalen. Van deze kinderen
is geen identiteit bekend en de overheid brengt hen onder in weeshuizen.
Voor de gemeenschap ligt er een zware taak en uitdaging om deze kinderen
op te laten groeien tot gezonde volwassenen.

 

   

 

Weeskinderen zijn extra kwetsbaar

 

  

 

In het weeshuis “Destitute Childrens Home” in Batoke wonen twaalf ouderloze
kinderen in de leeftijd van 1 tot 14 jaar. Geen enkele instantie die de
weeskinderen steunt. Officieel heeft het huis recht op overheidssubsidie,
maar de realiteit is anders. Lokale bewoners hebben op persoonlijk initiatief
de zorg op zich genomen. Er zijn alleen nauwelijks financiële middelen om de
weeskinderen de zorg te geven die zij nodig hebben. Zoals de kans op
onderwijs. Het is fundamenteel om alle jonge mensen de kans te geven hun
eigen persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontwikkelen, op basis van een
brede vorming. Voor de meeste kinderen in Afrika ontbreken de middelen.
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Malariabescherming dankzij een muskietennet
   

 

Geen fondsen voor gezondheidszorg
Voor de gezondheidszorg is geen geld. Kinderen die geïnfecteerd zijn met
malaria worden veel te laat naar de dokter gebracht waardoor de behandeling
gecompliceerder en duurder wordt. Wanneer de weeskinderen malaria krijgen,
is de financiële ramp nauwelijks te overzien. Een simpele test en behandeling
in een lokaal hulpcentrum kan oplopen tot CFA 70.000. Malaria infectie was
het 5-jarige jongetje Caleb bijna fataal geworden. Door geldgebrek is hij veel
te laat behandeld. In het ziekenhuis is Caleb in coma geraakt. Hij heeft het op
het nippertje overleefd, maar is door ernstige malaria voor de rest van zijn
leven geestelijk gehandicapt.

 

   

 

Alle weeskinderen worden systematisch getest
   
DAM beschermt weeskinderen
De begeleiders van het weeshuis hebben helaas geïnvesteerd in
muskietennetten die niet geïmpregneerd zijn. Daardoor raken de kinderen
aan de lopende band geïnfecteerd. Samuël: “De geïnfecteerde Anopheles-
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muskieten dragen de malariaparasiet bij zich en zorgen voor slachtoffers. Een
geïmpregneerd muskietennet doodt de muskiet, zodat de kinderen niet
geïnfecteerd worden. Hiermee zal het aantal infecties onder de kinderen
reduceren naar 'nul' en kan de situatie goed onder controle worden gehouden.
Zo kan er gezorgd worden dat slachtoffertjes zoals Caleb niet meer
voorkomen.” DAM heeft het initiatief genomen om het weeshuis te steunen
bij hun strijd tegen malaria bescherming en in de genezing daar van. Na de
distributie van Long Lasting Muskietennetten heeft DAM de kinderen in het
weeshuis voortdurend onderzocht op malaria. Al na drie maanden waren alle
kinderen malariavrij. “Dat is een geweldig resultaat”, zegt Robertson. De
hygiëne in het weeshuis laat echter nog veel te wensen over. De
schoonmaakster is vertrokken omdat ze niet kan leven van haar loon van
slechts CFA 15.000 (omgerekend: 18 euro) per maand. Door haar vertrek is er
geen hulp meer om de kinderen te voeden, te baden, de kleding te wassen en
de vertrekken schoon te houden. Door de slechte hygiëne hebben de
kinderen grote kans op huidinfecties.

 

   

  

 Weeskinderen uit Batoke 
   

 

Ondervoeding alom
De kinderen zijn zwaar ondervoed. Het gewicht van een weeskind ligt vier tot
zes kilo onder het normale gewicht. De kinderen hebben geen honger, maar
de variëteit aan voeding laat wel veel te wensen over. Het dagelijkse dieet is
rijst en een beetje vlees. Daarnaast zijn de kinderen besmet met wormen.
DAM heeft ervoor gezorgd dat de kinderen twee keer per jaar een
wormenkuur krijgen die alle wormen doodt, waardoor de voeding volledig
door het lichaam wordt opgenomen.
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Weeskinderen lijden aan chronische ondervoeding
  

 

Diverse malen per jaar worden alle kinderen systematisch getest en
behandeld. DAM laat de weeskinderen van Batoke niet in de steek.

U kunt het werk van Drive Against Malaria steunen. Met uw bijdrage kunnen
onze teams zorgen voor medicijnen en behandeling, waarmee geïnfecteerde
kinderen binnen drie dagen genezen!

 

   

 

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.
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Steun DAM
  
  

  

   

 

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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