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 Drive Against Malaria - Newsflash - Juni 2014  
  

  

   

 

(Samenstelling & edit: Angelique Coetzee & Johan Nebbeling) 
Drive Against Malaria (DAM) begint per direct met de bestrijding van malaria
op het schiereiland Bakassi in de Golf van Guinee. Doelstelling: de
kindersterfte in het gebied als gevolg van malaria binnen vijf jaar drastisch
verminderen. “We moeten nu in actie komen om een ramp te voorkomen”,
zegt Julia Samuël, operational director van DAM.

 

   

  

 DAM strijdt voor de kinderen van Bakassi 
   

 

De situatie op Bakassi is nijpend, aldus Samuël. “Na een jaren slepend conflict
heeft Kameroen in augustus vorig jaar de volledige zeggenschap over het
gebied overgenomen van Nigeria. Dat land heeft de afgelopen vijf jaar tijdens
een overgangsperiode niet geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Zelfs de
meest essentiële gezondheidsvoorzieningen ontbreken volledig. Mede als
gevolg daarvan is malaria wijd verspreid onder de circa 300.000 bewoners van
het schiereiland. Van elke twintig baby’s die worden geboren, overlijdt er een
aan de gevolgen van malaria.”

 

   

  

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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 De Nigeriaanse bewoners overleven van de visvangst 
   

 

Mangroven
Bakassi is een moerasachtig, olierijk gebied dat is begroeid met mangroven;
een ideale broedplaats voor de malariamug. Meer dan 85 procent van de
bevolking is drager van de malariaparasiet. Om de situatie te verbeteren zijn
direct investeringen nodig in de gezondheidszorg in het gebied. Samuël
verwacht echter niet dat Kameroen de gezondheidssituatie van de
voornamelijk Nigeriaanse bewoners – van wie de meesten leven van de visserij
- op korte termijn zal verbeteren. Bij de overdracht van Bakassi van Nigeria
naar Kameroen hebben de bewoners de mogelijkheid gehad om te verhuizen
naar Nigeria, maar velen hebben daarvan afgezien omdat ze vreesden dat ze
elders in Nigeria geen middelen van bestaan zouden kunnen vinden. “Wij
overleven van de visvangst”, zegt Killian Nnandi, die al zijn hele leven op
Bakassi woont. “Daardoor ben ik in staat mijn familie te voeden. Maar door
gebrek aan goede medische voorzieningen sterven hier veel pasgeboren
baby’s aan malaria. Er zijn geen mensen die ons kunnen helpen.”

 

  

 

 Vooral de kinderen worden getroffen door de gevolgen van malaria 
   
Tekort
“Het leven op Bakassi is zo hard en ongezond dat slechts weinig artsen,
verpleegkundigen, ambtenaren en bestuurders zich op het schiereiland willen
vestigen. Het gebied heeft wel twee gezondheidscentra, maar die kampen met
een tekort aan hulpverleners, medicijnen en apparatuur. “We doen ons best
om de situatie te verbeteren”, zegt Bernard Okalia Bilai, de Kameroense
gouverneur van het gebied. “Maar we kunnen amper mensen vinden die
bereid zijn op Bakassi te gaan werken en wonen. Onze mensen houden het er
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gewoon niet vol.”

“Het grootste probleem op Bakassi is dat baby’s niet op tijd worden getest op
malaria”, zegt Julia Samuël van DAM. De organisatie opereert in Afrika vanuit
haar basis in Kameroen en heeft een hulppost in Idenau. “Moeders moeten
met hun ernstig zieke kinderen met de boot naar onze hulppost komen.
Alleen de bootreis kost hen al € 15,- per persoon. Met een inkomen van €
300,- per jaar kunnen ze dit niet direct bekostigen. En als ze het geld bijeen
hebben geleend is malaria vaak al in een vergevorderd stadium, waardoor het
kind doodziek is. Het wordt dan erg moeilijk om zo’n klein lichaampje er
weer bovenop te helpen.”

 

   

  

 De bewoners worden aan hun lot overgelaten 
   

 

Lange termijn
Dat de bewoners van Bakassi – die ook al jaren lijden onder onzekerheid,
crisis, geweld, onrust en ontvoeringen – er alleen voor staan en door de
overheid aan hun lot worden overgelaten is onacceptabel, vindt DAM. Daarom
komt de organisatie zelf in actie. Speerpunt is het terugdringen binnen vijf
jaar van de hoge kindersterfte als gevolg van malaria. DAM is van plan langere
tijd actief te blijven in het gebied. Samuël: ”We gaan ervoor zorgen dat de
hulpcentra in Bakassi de middelen krijgen om malaria te bestrijden met
beschermende muskietennetten, diagnosemiddelen en medicatie. De lokale
medewerkers van de Bakassi-hulppost gaan we opleiden, waardoor ze nu en
in de toekomst in staat zijn om voor hun eigen mensen te zorgen. Wij willen
de bewoners van Bakassi weer hoop voor de toekomst geven.”

 

   
   

 

Wilt u de mensen van Bakassi ook weer hoop geven voor de toekomst en de
kinderen van Bakassi een toekomst bieden? Dat kan door het werk van DAM
te steunen met uw gift. Al met een klein bedrag kan een kind gered worden.

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

file:///Volumes/Projectmanagement/Projecten/Drive%20Against%20Malaria/Creatie/Digitale%20nieuwsbrief/2014/Opmaak%20HTML/www.driveagainstmalaria.nl
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Donaties
Van Lanschot Bankiers NL13FVLB 0699398398 
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, 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, Launched, AccountView, Lions Club, Rotary Club, Simone Pastoors

Tekst & Communicatie Advies, YouBeDo, Tropicare en vele donateurs. 

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