
 
 

Drive Against Malaria - Newsflash 2 – Oktober 2013 

 

Land Rover steunt met                 

€ 50.000 missie van             

Drive Against Malaria 
 

 

 

Land Rover Nederland overhandigde op 16 oktober tijdens een 
bijeenkomst op het hoofdkantoor in Beesd voor het vijfde 
opeenvolgende jaar een cheque van € 50.000 aan Drive Against Malaria.  

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


Nooit eerder was het zó stil in de zaal als dit jaar bij het verhaal van Julia 
Samuël voor de Nederlandse Land Rover organisatie. Met haar TV-relaas 
bij Humberto Tan nog vers in het geheugen, waarin ze vertelde over haar 
ontvoering samen met David Robertson door rebellen in de Centraal 
Afrikaanse Republiek, realiseerden alle aanwezigen zich dat deze 
bijeenkomst dit jaar in een heel ander teken had kunnen staan. 

 

 

 

Na een staande ovatie overhandigden vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Land Rover dealerorganisatie de cheque van € 50.000 aan 
Julia Samuël met de woorden: “Wat een indrukwekkend werk en 
indrukwekkend verhaal. Wij blijven jullie van harte steunen.”  

 

 



Land Rover is sinds 2003 een enthousiast supporter van Drive Against 
Malaria. Verdeeld over de eerste jaren werden meerdere malen grote 
bedragen geschonken – onder meer via een unieke, door Piet Boon 
ontworpen limited edition van de Defender. In 2009 kreeg deze steun een 
meer permanent karakter, toen Land Rover Nederland zich committeerde 
om Drive Against Malaria te ondersteunen met een bedrag van € 50.000 
per jaar. Hiervan wordt de helft geschonken door de importeur en de 
andere helft door de dealerorganisatie. Per jaar zijn er gemiddeld 219 
miljoen gevallen van malaria, die 660.000 doden tot gevolg hebben, vooral 
Afrikaanse kinderen. In Afrika sterft elke minuut een kind onder de vijf jaar 
aan deze ziekte. Ook raken er ieder jaar tientallen miljoenen kinderen 
geestelijk gehandicapt als gevolg van hersenmalaria.  

 

 

 

Malaria behoort tot de dodelijkste ziekte in Afrika terwijl de ziekte goed te 
voorkomen en te behandelen is. Zonder hulp met medicijnen kan malaria 
tot coma en uiteindelijk tot de dood leiden. Vooral kinderen en zwangere 
vrouwen zijn kwetsbaar. 

Tegenwoordig zijn er genoeg middelen om malaria te bestrijden. Met 
malaria medicijnen, snelle tests en geïmpregneerde muskietennetten. 
Voor 7 Euro zijn gezinnen voor vier jaar beschermd tegen infectie van 
malaria. De eerste jaren werden hiermee enkele duizenden levens per jaar 
gered. Inmiddels  heeft DAM met behulp van Land Rover donaties , ruim 
205.000 mensen beschermd. 



 

 

 “Het doet ons groot plezier Drive Against Malaria te steunen”, vertelt 
Marc Bienemann, Managing Director Jaguar Land Rover Benelux. “Wij 
waarderen hun daadkrachtige aanpak, transparante organisatie en ‘lean 
and mean’ karakter. Er is geen overhead, er verdwijnt geen geld en bijna 
elke euro gaat naar de mensen die het nodig hebben.”, vervolgt hij.  

Julia Samuël reageerde verheugd op deze steun van Land Rover Nederland 
en haar dealers . “Wat vind ik dit fantastisch! Dankzij deze steun van Land 
Rover kunnen wij veel missie projecten uitvoeren. Met dit bedrag zullen 
wij weer duizenden gezinnen beschermen en behandelen die het zo hard 
nodig hebben. Wij gaan weer veel goeds doen met deze steun!” 

 
 

 



 

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. 

 

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

 

 
 

http://driveagainstmalaria.nl/

