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 Drive Against Malaria - Newsflash - Februari 2014  
  

  

  

   

 

(Samenstelling & edit: Julia Samuël & Simone Pastoors) 
Hoewel malaria de laatste tien jaar wereldwijd met 25 procent is gedaald,
sterven er nog steeds honderdduizenden mensen aan een ziekte die
voorkomen had kunnen worden. De meeste malaria slachtoffers vallen nog
steeds in Afrika. Vooral onder kinderen. De mensen in Afrikaanse malaria-
risicogebieden hebben dringend behoefte aan hulp. Met behulp van
ondermeer muskietennetten neemt het risico op malariabesmetting
aanzienlijk af. Degenen die besmet zijn kunnen goed behandeld worden met
specifieke geneesmiddelen.

 

   

  

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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 Met muskietenneten helpen we om de hoge kindersterfte te voorkomen 
   

 

Momenteel verspreiden wij muskietennetten in ruim 180 projectdorpen die in
malaria gevaarlijke gebieden liggen. In deze dorpen zorgen we zowel voor
het opleiden van de gemeenschap, als de voorziening van diagnostiek en
medicijnen. De afgelopen jaren trainden wij vooral gezondheidswerkers in
Kameroen en in de Centraal Afrikaanse Republiek. Door hen te informeren
over de tekenen en de symptomen van malaria en hoe geïmpregneerde
muskietennetten moeten worden gebruiken. Heeft iemand malariasymptomen,
dan wordt er direct door ons getest en behandeld.

 

  

 

 De kinderen zijn de eerste malaria slachtoffertjes 
   
Sterke vermindering kindersterfte
In de gebieden waar Drive Against Malaria werkt, melden lokale
verpleegkundigen al in de eerste twee jaar een snelle vermindering van het
aantal mensen die besmet zijn: van 32 procent oplopend tot 87 procent. Wij
moeten en kunnen snel reageren in noodsituaties die leiden tot plotselinge
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uitbraken van malaria. Door de gezondheidsfaciliteiten die wij hebben
ingericht in elk dorp, met snelle diagnostische malariatests en medicijnen om
de ziekte snel en effectief te behandelen. Hiermee helpen we direct de hoge
kindersterfte te voorkomen.

 

   

  

 Snelle diagnose en behandeling brengt ook de hoop terug in de dorpen 
   

 

We stoppen Malaria uitbraak
Wij vinden het belangrijk om zeer snel het aantal dodelijke slachtoffers te
verminderen. In 2009 werd bijvoorbeeld de regio Tiko Health Area in
Kameroen volledig lam gelegd door malaria waardoor 106.892 levens werden
bedreigd. Elk jaar groeide het aantal kinderen dat slachtoffer werd van
malaria. We zijn na melding van de World Health Organization meteen in aktie
gekomen. Tientallen door DAM opgeleide gezondheidswerkers hebben snel
gehandeld om deze potentieel dodelijke malaria uitbraak te stoppen. Wij
hebben in korte tijd 26.723 beschermende netten uitgedeeld om de kinderen
te helpen overleven. Maar ook gezorgd dat er voldoende geneesmiddelen en
diagnostiek in de hulpcentra aanwezig waren om de toestroom van patiëntjes
meteen te behandelen. Dankzij Drive Against Malaria werden de levens van
duizenden kinderen gered. In 2013 werden nul dodelijke slachtoffers gemeld
en is malaria in Tiko Health Area volledig onder controle. Een enorme
opsteker voor ons werk daar!
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 We moeten blijven vechten voor de gezondheid van Afrikaanse kinderen 
   

 

We moeten blijven vechten
In het laatste decennium is het aantal mensen, getroffen door
klimaatgerelateerde malaria rampen in vele Afrikaanse dorpen verdubbeld.
Politieke conflicten hebben een langdurige en negatieve uitwerking op de
gezondheidszorg en daardoor op de gezondheid van vele kinderen. Zonder
hulp staan zij bloot aan de dodelijke ziekte. Het helpen van kinderen in deze
situaties is de kerntaak van Drive Against Malaria. DAM is opgericht om
malariabescherming en behandeling te bieden aan de kwetsbare kinderen van
Afrika. We moeten blijven vechten tegen malaria en dat kan alleen met uw
hulp en steun. Een donatie van slechts € 7 is genoeg om met een
muskietennet een heel gezin voor vier jaar te beschermen.

 

   

 

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 NL13FVLB 0699398398 



Drive Against Malaria nieuwsbrief

file:///Volumes/...ive%20Against%20Malaria/Creatie/Digitale%20nieuwsbrief/2014/Opmaak%20HTML/DAM_news_02_2014_onlineversie.html[21-02-14 16:38:45]

 

Ten name van Stichting Drive Against Malaria 
Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland 

BIC: FVLBNL22

Wilt u meer weten over wat onze DAM-teams doen en waarom onze hulp
nodig is? 

Kijk dan op 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, Goed 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, World
Vision, 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, Tropicare, Simone Pastoors Tekst & Communicatie Advies en vele
donateurs. 

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