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 Drive Against Malaria - Newsflash - Juli 2014  
  

  

   

 
(Samenstelling & edit: Angelique Coetzee & Anna Van Wittenberghe) 
Malaria maakt vooral veel slachtoffers in arme, afgelegen gebieden, waar bijna
de helft van de wereldbevolking leeft. Kinderen en zwangere vrouwen worden
het meest getroffen. En dat terwijl de ziekte goed te behandelen is.

 

   

  

 Bijna de helft van de wereldbevolking leeft in armoede 
   

 

Malaria en arme mensen
Arme mensen lopen het grootste risico om geïnfecteerd te raken met malaria.
Als zij al de kans krijgen bij een hulppost te komen, dan kunnen zij vaak de
behandeling niet betalen. De afgelopen 25 jaar zien wij dat moeders en
kinderen buiten de poorten van hulpposten sterven. De letterlijk
levensbelangrijke behandeling en medicijnen kunnen zij zich niet veroorloven.
Ook hebben zij weinig mogelijkheden de muggen die malaria overbrengen te
weren. De mensen wonen in armoedige huisjes vol met gaten en kieren,
waardoor de muggen vrij toegang hebben. En geld om een muskietennet te
kopen waarmee zij zich ’s nachts kunnen beschermen hebben ze niet..
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 De mensen wonen in huisjes vol met gaten en kieren 
   

 

Oplopende schulden
De armste mensen die de medicijnen niet kunnen betalen lenen geld van
familie, buren en kennissen. In veel gebieden kost een malariabehandeling tot
een kwart van het maandelijke gezinsinkomen van de armste huishoudens.
Dat betekent dat zij genoodzaakt zijn geld uit te geven dat zij anders hadden
kunnen besteden aan basisbehoeften, zoals voeding. Hierdoor blijven de
mensen binnen de cirkel van armoede leven, zonder enige kans deze cirkel te
doorbreken.

 

  

 

 Geld besteden aan basisbehoeften zoals voeding 
   

 

Waar armoede is, is malaria. Waar malaria is, is armoede
“Malaria en armoede gaan hand in hand. Arme mensen hebben een veel
slechtere conditie. Zij hebben dus minder weerstand en worden daardoor
sneller ziek. Als mensen ziek zijn kunnen zij niet werken en de kinderen
kunnen niet naar school. Zo gaat er heel veel arbeidskracht en educatie
verloren. Dat is slecht voor de economie. Ook de omstandigheden zelf waarin
mensen leven zijn ronduit slecht te noemen en medische zorg is moeilijk
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bereikbaar. Het afweersysteem van ouderen is erg kwetsbaar waardoor deze
groep mensen in de meeste gevallen een infectie met malaria niet overleeft.

   

  

 De kinderen kunnen niet naar school 
   

 

DAM kan het tij keren
Cum woont met zijn vrouw en 4 kinderen in een hut. Het is een chaos. Hij
heeft geen werk en kan daardoor niet goed voor zijn gezin zorgen. De
kinderen huilen de hele dag en lijden honger. Cum bezocht met zijn jongste
dochtertje onze hulppost. ‘Mijn kind is ziek’, zei hij, ik denk dat het malaria
is.’ Zijn dochtertje bleek te lijden aan de meest dodelijk vorm van malaria.
DAM heeft vervolgens het hele gezin getest waaruit bleek dat hij, zijn vrouw
en hun andere drie kinderen ook besmet waren. DAM heeft het gezin gratis
een net gegeven voor bescherming en na de gratis curatieve behandeling van
drie dagen voelde iedereen zich alweer een stuk beter en energieker. Daarna
zagen we Cum een tijdlang niet. Plotseling dook hij op bij onze post op een
brommer. ‘Ik heb werk!’ riep hij enthousiast. ‘Het gaat goed met ons. We
hebben allemaal te eten en de kinderen huilen niet meer.’ Zijn hut ziet er
piekfijn uit en Cum bleek zelfs een watertoren te hebben gebouwd. Wij zien
Cum nog regelmatig. Hij komt nu geregeld op consult, samen met zijn vrouw
en kinderen. Het hele gezin is nog steeds malariavrij.

 

   

  

 Cum komt nu geregeld bij DAM op consult 
   
DAM helpt de armsten
In de afgelegen gebieden waar DAM werkt vervaagt de armoede en keert de
hoop terug. DAM zorgt voor het beheersbaar houden van deze ziekte, leiden
lokale mensen op en leren de bewoners hoe zijzelf de dodelijke ziekte
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 kunnen helpen voorkomen. DAM zorgt voor gratis malariapreventie, diagnose
en behandelingen in Kameroen, grens Nigeria en de Centraal Afrikaanse
Republiek. Wij kunnen het lijden en de sterfgevallen als gevolg van malaria
stoppen en werken hierdoor tegelijkertijd aan het beeindigen van de extreme
armoede.

 

   

  

 DAM zorgt voor malariapreventie in afgelegen gebieden 
   

 

Malaria is één van de grootste oorzaken van de armoede in Afrika; door DAM
te steunen bestrijdt u de malaria en daarmee de armoede.

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

  

   

 

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.
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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.

 

   

  

  

   

 Aanmelden voor onze nieuwsbrief | Afmelden van onze nieuwsbrief
E-mail Drive Against Malaria  

http://www.driveagainstmalaria.nl/
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedsales.nl ?subject=aanmelden nieuwsbrief
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedsales.nl ?subject=afmelden nieuwsbrief
mailto:driveagainstmalaria@unlimitedcommunication.nl ?subject=reactie Drive Against Malaria nieuwsbrief

	Local Disk
	Drive Against Malaria nieuwsbrief


