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(Samenstelling & edit: Hans Uffing & Angelique Coetzee) 
De erbarmelijke staat van het hulppostgebouw in Idenau vormt een
levensgevaar voor vele patiëntjes. Duizenden families in Idenau hebben te
maken met de dreiging van het volledig sluiten van de hulppost. Vooral zieke
kinderen uit 12 omringende dorpen worden hierdoor getroffen. Voor
duizenden kinderen dreigt de toegang tot veilige medische zorg weg te
vallen.

 

   

  

 Zusters vechten voor Mujuri’s leven 
   

 

Behandelen terwijl regenwater naar beneden sijpelt
In het hulpcentrum heeft men de handen vol aan het behandelen van de vele
malaria slachtoffertjes. Met holle ogen staart Mujuri ons aan. Drie zusters
doen hun best om hem in leven te houden. Hij is zo ziek door malaria dat
voor zijn leven gevreesd moest worden. Drive Against Malaria heeft sinds
2012 gezorgd voor levensreddende medicijnen, waardoor Mujuri al snel
buiten levensgevaar was. Maar het hulpcentrum waarin hij wordt behandeld
staat op instorten en het regenwater sijpelt naar beneden.
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 Het dak van het hulpcentrum is een vergiet 
   

 

Gevaar uitbreken van bijkomende ziektes
‘’Je kunt het geen dak meer noemen. Er zijn overal gaten. Het is als een
vergiet. Alles is kapot, maar we hebben geen geld om het te repareren," zegt
hoofdverpleegster Amandine. Er is soms helemaal geen elektriciteit. Er wordt
geen schoon water meer geleverd, de riolering werkt niet meer en het dak lekt
waardoor een grote zorg ontstaat over het uitbreken van bijkomende ziektes
in de kliniek.

 

  

 

 Gebrek aan hygiëne zorgt voor gezondheidsproblemen 
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Wegvallen kliniek is ramp voor de bevolking
David Robertson van Stichting Drive Against Malaria die het hulpcentrum
steunt met medische middelen zegt: ”We hebben de afgelopen jaren
duizenden zieke kinderen behandeld in dit hulpcentrum. Gezinnen uit twaalf
dorpen zijn afhankelijk van deze post. De bestrijding van malaria in dit gebied
is nu juist op de goede weg! Maar de staat waarin het centrum zich bevindt is
zeer slecht en het gebrek aan hygiëne zorgt voor bijkomende
gezondheidsproblemen. In feite staat het centrum op instorten. Het wegvallen
van de kliniek zou een ramp zijn voor de bevolking.”

 

   

  

 Schadelijke schimmels bedekken de muren van het hulpcentrum 
   

 

Noodgedwongen in de wachtkamer behandelen
Wanneer kinderen die aan malaria lijden worden binnengebracht is de situatie
helemaal kritiek. Vaak staat er zoveel water in de behandelkamer dat kinderen
noodgedwongen in de wachtkamer moeten worden behandeld. De enorme
druk op het centrum en op de mensen van het medische team, die in deze
uiterst moeilijke situatie het leven van kinderen proberen te redden, laten
zien hoe hard betere omstandigheden nodig zijn. Drive Against Malaria zorgt
ervoor dat medicijnen, diagnosemiddelen en muskietennetten ter plekke zijn
om in de nood van kinderen te kunnen voorzien. Maar het instorten van het
centrum, dat zou pas werkelijk een ramp betekenen.
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 Patiëntjes worden noodgedwongen in de wachtkamer behandeld 
  

 

Bouwen aan menswaardig hulpcentrum
‘’Zolang er geen verbetering komt in de toestand van de kliniek kan onze
humanitaire hulp het gevaar van achteruitgang in malariabestrijding niet
tegenhouden. Daarom zijn we gestart met de plannen voor een nieuw
centrum. Drive Against Malaria wil helpen aan het opbouwen van een
menswaardig hulpcentrum. Met onze kennis en ervaring in de regio kunnen
wij een concrete bijdrage leveren aan het voortzetten van het succes van
malaria bestrijding in Idenau. We zijn nu toe aan bouwen en investeren. Met
de steun van donateurs hopen we voldoende fondsen die we nodig hebben
om de nieuwbouw te realiseren, bijeen te brengen,’’ zegt Julia Samuël.

Drive Against Malaria heeft uw steun hard nodig. Helpt u mee? Uw donatie
heeft een grote impact!

 

   

 Meer over het werk van DAM vindt u op www.driveagainstmalaria.nl. 

  

   

Donaties
Van Lanschot Bankiers NL13FVLB 0699398398 

http://www.unlimitedcommunication.nl/nieuwsbrieven/www.driveagainstmalaria.nl
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Ten name van Stichting Drive Against Malaria 

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 
BIC: FVLBNL22

Bekijk de Drive Against Malaria website.

 

   

 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, Land Rover
Belux, ExxonMobil, Novartis Pharma, Unlimited Communication, BAM
International, 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, Launched, AccountView,

Lions Club, Rotary Club, Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies,
YouBeDo, Tropicare, Apple UK en vele donateurs. 

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