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Er gaat een wereld voor haar open 

 
(Samenstelling & Edit: Angelique Coetzee & Anna van Wittenberghe) 
Drive Against Malaria treft tijdens de huis-aan-huis preventiecampagnes 
schokkende situaties aan, waarin gehandicapte kinderen sterk verwaarloosd 
worden. Rose Betsy, 4, woont in een arme wijk Camp One in Kameroen. Rose Betsy 
is pas anderhalf jaar oud wanneer zij wordt aangereden door een motorrijder. 
Artsen vochten voor haar leven. Zij verloor haar been waardoor zij niet meer kan 
lopen. Haar toekomst ziet er somber uit. Dit kleine meisje leed niet alleen, maar 
werd ook bijna nooit verplaatst. Rose Betsy ‘leefde’ volledig geïsoleerd van de rest 
van haar gemeenschap. 
 
Foto 1 

 
Rose Betsy leefde geïsoleerd van de rest van haar gemeenschap 

 
 
WEGGESTOPT EN VERGETEN 
 
De meeste gehandicapte kinderen in Afrikaanse landen leven binnen gezinnen in 
bittere armoede die nauwelijks rond kunnen komen. Er is weinig aandacht voor 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


kinderen met een handicap zoals Rose Betsy. Gehandicapte kinderen komen in de 
gezondheidszorg in Afrikaanse landen nauwelijks aan bod. Zij worden weggestopt, 
verhongeren, krijgen geen zorg en worden vergeten bij malariabescherming. Drive 
Against Malaria heeft tijdens de huis-aan-huis preventiecampagnes schokkende 
situaties aangetroffen, waarbij gehandicapte kinderen sterk verwaarloosd worden. 
 
Foto 2 

 
Salomé heeft nu een goed onderkomen 

 
OPKOMEN VOOR DE ZWAKSTEN 
 
We troffen kinderen, zoals Salomé, alleen in de hutten aan, vastgebonden aan een 
bed. Achtergelaten. ‘’Salomé hebben we ondergebracht bij de nonnen in Buea. Hij 
heeft nu een rolstoel en wordt goed verzorgd.’’ Stichting Drive Against Malaria 
maakt zich sterk voor gehandicapte kinderen. Juist deze kinderen zijn in dit deel van 
de wereld extra kwetsbaar, maar krijgen geen enkele aandacht. Wereldwijd zijn er 
480 miljoen kinderen die moeten leven met een handicap. Tachtig procent van hen 
leven in armoede.  
 
 
 



 
Foto 3 Desiree krijgt alle zorg die zij nodig heeft 

 
TOEGANG TOT BEENPROTHESES 
 
Miljoenen Afrikaanse kinderen verliezen hun ledematen door ziektes, onbehandelde 
infecties, ongelukken en oorlog. In ontwikkelingslanden krijgen gehandicapte 
kinderen veel te weinig, tot geen zorg voor hun verwondingen en verloren 
ledematen. Zonder goede zorg lijdt een geamputeerd kind aan een afname in 
kwaliteit van leven, beperkte mobiliteit en mogelijke discriminatie op latere leeftijd. 
Wanneer DAM deze kinderen in de dorpen aantreft, zorgen we ervoor dat kinderen 
die een ledemaat hebben verloren, of lijden door de misvorming van hun ledematen, 
toegang krijgen tot beenprotheses. Daardoor kunnen zij, net als alle andere kinderen, 
genieten van volledige mobiliteit in hun dagelijks leven. We willen bereiken dat 
kinderen kunnen meedoen aan de wereld om hen heen. 
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Mbigho kan nu weer leren lopen 

 
 
ONZE AANPAK  
 
DAM werkt sinds 2011 samen met het Katholieke Gehandicapten Centrum in Buea 
en Mutengene in Kameroen voor de verbetering van fysieke revalidatieprogramma's 
en prothetische behandeling. Deze centra worden bemand door lokale medewerkers. 
We ondersteunen de training van het lokale personeel in het fabriceren, monteren 
en onderhouden van op maat gemaakte kunstledematen. We bieden ondersteuning 
in mobiele hulpverlening aan kinderen met een amputatie, die in afgelegen gebieden 
niet in staat zijn om naar school te reizen. We zorgen voor de onderdelen die nodig 
zijn voor de fabricage van volledige protheses. En vanzelfsprekend zorgen we voor 
optimale malariabescherming en -behandeling voor gehandicapten in 
revalidatiecentra en de dorpen. 
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Met muskietennetten ook zorgen voor een veilige nacht 

 
 
GEHANDICAPTE KINDEREN WORDEN NIET VERGETEN 
 
Rose Betsy is inmiddels 8 jaar. In de eerste jaren bracht DAM haar weer op de been 
met krukjes. In 2013 krijgt zij van DAM haar eerste prothese. Er gaat een wereld voor 
haar open; ze speelt weer met andere kinderen en gaat naar school. Voor het eerst 
kan Rose meedoen aan de Nationale Jeugddag.  
Onze extra inzet voor kwetsbare kinderen levert levensgeluk en zelfvertrouwen. 
Voor ons is het geluk van een kind van onschatbare waarde. DAM zal zich blijven 
inzetten om de ‘onzichtbare’ kinderen die niet meetellen, een menswaardiger 
bestaan te geven. We willen dat zij mee kunnen doen net zoals alle andere kinderen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO. 6 

Rose Betsy, vier jaar later (2013) 

 

WEER KANS OM NAAR SCHOOL TE GAAN 

Stichting Drive Against Malaria bindt de strijd aan tegen de ziekte malaria, die vooral 
de kinderen in de wereld treft. Onze organisatie zorgt ervoor dat na de genezing van 
malaria door onze hulpverleners, de hulp nog verder doorwerkt in de levens van vele 
kinderen. De gehandicapte kinderen genezen van malaria, maar door hun handicap 
kunnen zij nog steeds niet meedoen. DAM zorgt ervoor dat deze kinderen niet meer 
aan de kant staan, maar ook naar school kunnen gaan, en later kans hebben op werk 



en een normale plaats in het gezin! We zorgen voor Afrikaanse kinderen, hun 
vrijheid in mobiliteit zonder hindernissen. 

Zonder de hulp van betrokkenen kan DAM haar werk niet doen. Wij hebben uw 
steun nodig. Dankzij donateurs kunnen wij ons inzetten voor de belangen van 
kinderen zoals Rose, en hen ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 
Ook uw steun is van harte welkom! En nodig. 

 

Het is sinds 1988 de 'Zero Overhead Philosophy' van de Britse oprichter 
David Robertson en het werk van Stichting Drive Against Malaria, om 
ontvangen fondsen volledig te besteden aan het doel, zonder salarissen, 
bonussen en dure kantoren. Dat zal ook zo blijven, zo lang Drive Against 
Malaria blijft bestaan en haar werk kan blijven doen. 

 

 
 

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 de  Drive Against Malaria website. 
 

 

 

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

ExxonMobil, Novartis Pharma, Unlimited Communication, Rig Repairs 

International, EEN BUREAU Communicatie, SwungHouse, CNN, Vestergaard 

Frandsen, PermaNet, CANON, Goede Doelen TV, EuroSport, United Nations, 

BAM Rail, Innerwheel, KLM, Redkiwi, Heineken, SONY, National Geographic, 

WHO, RTL Nederland, RBM, DiscoveryChannel, NMCP, ACMS, GlocalGaz, 

MOH, Pink Lotus, Royal Geographical Society, WFP, Hofstee Stichting, 

Michelin, Land Rover UK, GlaxoSmithKline, MalariaNoMore NL, Roche USA, 

RonJeths, Alle Beetjes, International Ambassadors Africa, Alliance 

HealthCare, Tomorrow, GGD, Ernst 

& Young, Frontline Video, Launched, AccountView, Lions Club, Rotary Club, 

Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies, Tropicare en vele 

donateurs. 
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We thank you and all volunteers for joining us in our fight against malaria. 
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