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WWaannnneeeerr  wwee  iinn  ddee  wweerreelldd  éééénn  mmiinnuuuutt  ssttiillttee  hhoouuddeenn  uuiitt  rreessppeecctt  vvoooorr  èèllkk
ddooddeelliijjkk  mmaallaarriiaa  ssllaacchhttooffffeerr,,  ddaann  zzoouu  eerr  oopp  aaaarrddee  eeeenn  iijjzziinnggwweekkkkeennddee
ssttiillttee  zziijjnn  vvoooorr  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  jjaaaarr!!

 

   

  

 Elke minuut sterft een kind in Afrika aan malaria 
   

 

(Edit: Elise Lengkeek)
Op 25 april is het Wereld Malaria Dag. Eén enkele dag in het jaar om stil te
staan  bij  de  200 miljoen  malaria  zieken  per  jaar.  Een  dag  om de  660.000
dodelijke  slachtoffers  te  herdenken  die  deze  verwoestende  ziekte  jaarlijks
maakt, voornamelijk Afrikaanse kinderen jonger dan vijf jaar. Stilstaan zet aan
tot nadenken. Dat is belangrijk en nodig. Maar dat alléén helpt de zieken, de
geïnfecteerden, de onbeschermde armste mensen in Afrika niet. We kunnen de
doodse stilte die malaria achterlaat, alleen doorbreken door in actie te komen
en te helpen. De internationale Wereld Malaria Dag is hiervoor een uitgelezen
moment. Elk slachtoffertje is er één te veel.
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EEllkk  iinnddiivviidduu  kkaann  hheett  vveerrsscchhiill  mmaakkeenn
De Brit David Robertson heeft er in 1988 geen moment bij stil gestaan of hij, als
individu iets voor de malariaslachtoffers zou kunnen betekenen. Hij onderzocht
het malariaprobleem van het continent Afrika.  Zijn drijfveer was om daar in
zoveel mogelijk landen zelf  te ervaren in welke omstandigheden de mensen
werkelijk leven. Slechts weinigen zouden de moed, de fysieke en mentale kracht
hebben om de meest uitdagende en gevaarlijke gebieden te doorkruisen: een
reis dwars door Afrika van ruim 17.000 kilometer.

 

   

 

1988: Robertson legt ruim 17.000 km af dwars door Afrika

 

   

 

Toen Robertson in juni 1988 vertrok voor zijn allereerste malaria campagne,
was zijn enige zekerheid dat hij uit London vertrok en dat hij uiteindelijk in
Kaapstad wilde eindigen.  De weg daartussen was eindeloos.  Met ongekende
stukken Sahara, savannen en tropische regenwouden. Dat hij alle gevaren heeft
overleefd, is een wonder.
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Duizenden malaria slachtoffers zijn kinderen
   

 

Wat hem het meest raakte tijdens zijn bezoeken aan tal van gemeenschappen,
waren  duizenden  en  nog  eens  duizenden  malariaslachtoffers,  waaronder  de
meesten kinderen waren. Robertson: ‘Door de mensen in Afrika te ontmoeten
begon  ik  te  begrijpen  dat  het  echte  drama  van  Afrika  niet  ligt  in  de
burgeroorlogen of de hongersnoden. Hier wonen mensen die hunkeren naar
gezondheidszorg. Er zijn geen ziekenhuizen, geen artsen, geen medicijnen. En
niemand  steekt  een  hand  uit  of  probeert  hen  te  helpen.  Malaria  heeft  de
bevolking daar volledig in de greep.’

 

   

  

 Mensen komen dagelijks naar de hulppost om geholpen te worden 
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DDAAMM::  TTeerruuggbblliikk  oopp  2255  jjaaaarr  mmaallaarriiaabbeessttrriijjddiinngg  eenn  --pprreevveennttiiee
Wat in 1988 één jaar van malaria campagne zou zijn, is inmiddels uitgegroeid
tot 25 jaar actieve malaria bestrijding vanuit de Stichting Drive Against Malaria.

Inmiddels heeft Drive Against Malaria miljoenen mensen behandeld, genezen en
beschermd met de verdeling van muskietennetten. Hoewel de distributie van
muskietennetten belangrijk is, is het net zo belangrijk dat de mensen weten
hoe zij deze bescherming moeten gebruiken. De verdeling van de netten moet
vergezeld gaan van informatie en educatie.

 

   

  

 DAM betrekt vooral lokale mensen bij de malaria behandelingen 
   

 

De  sleutel  van  een  effectieve  preventieve  aanpak  ligt  niet  alleen  bij  de
distributie  van  netten.  De  lokale  gemeenschap  kan  meehelpen  om  een
verwoestend dodental  te  voorkomen.  Het  is  de  kern  van het  succes  om de
lokale  mensen  op  te  leiden  tot  gezondheidswerkers.  Zij  moeten  praktisch
worden uitgerust,  zodat  zij  de mogelijkheid en de middelen hebben om de
juiste diagnose 'malaria' te kunnen stellen en effectief kunnen handelen. Het is
dus  essentieel  om  te  zorgen  voor  educatie  en  opleiding  van
gezondheidswerkers. De moeders moeten gestimuleerd worden om zich direct
te laten behandelen wanneer zij of hun kinderen ziek worden.
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 David Robertson: Geen tijd om achterover te leunen 
   

 

RRoobbeerrttssoonn::  ‘‘GGeeeenn  ttiijjdd  oomm  aacchhtteerroovveerr  ttee  lleeuunneenn’’
Daarnaast is het van vitaal belang dat de gemaakte vooruitgang niet verloren
gaat.  David  Robertson,  voorzitter  van  Stichting  Drive  Against  Malaria:  ‘  We
hebben  in  een  kwart  eeuw enorme vooruitgang  geboekt  bij  de  aanpak  van
malaria. In 1988 eiste malaria jaarlijks 1 miljoen dodelijke slachtoffers. Nu is dit
dodencijfer teruggebracht naar 660.000. Dat betekent echter niet dat we nu
rustig achterover kunnen leunen. Er blijft werk aan de winkel.’

 

   

  

 Drive Against Malaria heeft miljoenen kinderlevens kunnen sparen 
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Drive  Against  Malaria  heeft  er  de  afgelopen jaren voor  gezorgd dat  in  veel
dorpen  malaria  volledig  onder  controle  is.  De  organisatie  vertrouwt  op  een
blijvend  effect  op  vermijdbare  sterfgevallen.  Maar  wanneer  de  ernst  van  de
ziekte door de wereld niet serieus genomen wordt, zal malaria opnieuw een
groot  gezondheidsgevaar  vormen  voor  de  Afrikaanse  kinderen  binnen  de
armste bevolkingsgroepen.

 

   

  

 DAM geeft de hoop terug aan de armste bevolkingsgroepen 
   

 

Inmiddels  heeft  Drive  Against  Malaria  in  de  afgelopen  25  jaar  miljoenen
kinderlevens  kunnen  sparen,  dankzij  het  initiatief  van  één  individu  gevolgd
door honderden lokale vrijwilligers. Dankzij de Brit David Robertson!

Elke individu heeft de kracht in zich om precies dàt verschil te maken voor een
medemens.  Door  hen,  ondanks  de  uitzichtloze  situatie,  weer  hoop  en
vertrouwen te geven voor de toekomst. Ook daar willen we op Wereld Malaria
Dag bij stil staan.

 

   

 

HHeett  iiss  ssiinnddss  11998888  ddee  ''ZZeerroo  OOvveerrhheeaadd  PPhhiilloossoopphhyy''  vvaann  ddee  BBrriittssee  oopprriicchhtteerr
DDaavviidd  RRoobbeerrttssoonn  eenn  hheett  wweerrkk  vvaann  SSttiicchhttiinngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa,,  oomm

oonnttvvaannggeenn  ffoonnddsseenn  vvoolllleeddiigg  ttee  bbeesstteeddeenn  aaaann  hheett  ddooeell,,  zzoonnddeerr
ssaallaarriisssseenn,,  bboonnuusssseenn  eenn  dduurree  kkaannttoorreenn..  DDaatt  zzaall  ooookk  zzoo  bblliijjvveenn,,  zzoo  llaanngg

DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  bblliijjfftt  bbeessttaaaann  eenn  hhaaaarr  wweerrkk  kkaann  bblliijjvveenn  ddooeenn..
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DDoonnaattiieess
VVaann  LLaannsscchhoott  BBaannkkiieerrss  6699..9933..9988..339988

IIBBAANN::  NNLL1133FFVVLLBB  00669999339988339988  BBIICC::  FFVVLLBBNNLL2222
TTeenn  nnaammee  vvaann  SSttiicchhttiinngg  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa

PPoossttbbuuss  7711885500,,  11000088  EEAA  AAmmsstteerrddaamm,,  NNeeddeerrllaanndd

BBeekkiijjkk  ddee  DDrriivvee  AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  wweebbssiittee..

 

   

 

OOnnzzee  ddaannkk  ggaaaatt  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  uuiitt  nnaaaarr  LLaanndd  RRoovveerr  NNeeddeerrllaanndd,,
EExxxxoonnMMoobbiill,,  UUnnlliimmiitteedd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  AAccoooouunnttVViieeww,,  DDiieettwweeee,,  44WWoorrxx,,

AAggaaiinnsstt  MMaallaarriiaa  FFoouunnddaattiioonn,,  LLiioonnss  CClluubb  AAllkkmmaaaarr,,  GGooeeddee  DDooeelleenn  TTVV,,
RReeddkkiiwwii  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss..

WWee  tthhaannkk  yyoouu,,  aanndd  aallll  vvoolluunntteeeerrss,,  ffoorr  jjooiinniinngg  uuss  iinn  oouurr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt
MMaallaarriiaa..
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