
Drive Against Malaria nieuwsbrief

http://www.unlimitedcommunication.nl/nieuwsbrieven/DAM_news_08_2014_onlineversie.html[13/09/2014 18:38:04]

  

 Drive Against Malaria - Newsflash - Augustus 2014  
  

  

   

 

(Samenstelling & edit: Peter Vroemans & Maurice Heijnen) 
Het Tiko District in Kameroen kan weer opgelucht ademhalen: de gevreesde
malaria is daar namelijk in tientallen dorpen onder controle gebracht dankzij
de steun van vele grote en kleine sponsors die hulporganisatie Drive Against
Malaria ondersteunen in dit gebied. Nu vormt malaria geen bedreiging meer.

 

   

  

 Kinderen kunnen weer onbezorgd spelen 
   

 
Dat is goed nieuws, want toen DAM in 2007 voor het eerst naar dit gebied
ging, werden er uitsluitend kinderen aangetroffen die continu getroffen
werden door malaria. Nu zien we weer gezonde kinderen! Drive Against
Malaria wil daarom nogmaals alle donateurs bedanken voor de vrijgevigheid!

 

   

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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 Moeders bezorgd om de kinderen 
   

 

Malaria tierde welig
Het district van Tiko met zo’n 130.000 inwoners sterkt zich in het West-
Afrikaanse Kameroen uit tussen zee en lagunes en over het vaste land waar in
dit warme en vochtige gebied malaria welig tierde. Dat heeft voor veel angst
gezorgd, te meer omdat er nauwelijks geld was voor bestrijding van de
ziekte. Dag in dag uit stierven hier kinderen en dat heeft zijn tragische
uitwerking op de bevolking niet gemist.

 

  

 

  
   

Ternauwernood overleefd
“De meeste malaria infecties komen voor in arme en afgelegen gebieden.
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Geïnfecteerde kinderen jonger dan vijf jaar die de ziekte ternauwernood
hebben overleefd dragen de hersenverminking voor de rest van hun leven
met zich mee. Het ontbreken van bescherming en snelle diagnose zorgt
ervoor dat de ziekte zich steeds sterker manifesteert en te laat herkend
wordt. Een snelle en duidelijke diagnose is daarom cruciaal om de ziekte
onder controle te houden.

 

   

  

 Tientallen gedreven locale verpleegsters aan het werk 
   

 

DAM komt in actie
Drive Against Malaria is daarom in 2008 in actie gekomen in het Tiko District.
In een paar maanden tijd heeft DAM toen 50.000 muskietennetten ingevoerd
en tientallen locale en gedreven verpleegsters en teamgenoten bijeengebracht
die het project ondersteunen. In april 2008 vindt de distributie van de eerste
16.000 beschermende netten plaats, terwijl DAM ook zorgt voor
geneesmiddelen en snelle testmethodes om de diagnose te stellen.

 

   

  

 De eerste 16.000 netten worden verdeeld 
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Sterfgevallen terugbrengen tot nul
Tijdens de start van het project is het doel om in 2014 het aantal
malariagevallen te halveren, het aantal sterfgevallen terug te brengen tot nul
en er tegelijkertijd aan bijdragen dat oplossingen worden aangeboden waar
heel Tiko nu en in de toekomst bij gebaat is. Een ambitieus plan omdat met
name de cijfers in Tiko er niet om liegen: 74 % van de inwoners worden
jaarlijks met malaria besmet en 20% procent van de gevallen kent een
dodelijke afloop.

 

   

  

 Moeders dolgelukkig met de steun van DAM 
   

 

Moeder en kind
Het malaria programma van Drive Against Malaria richt zich vooral op moeder
en kind, want zij worden het zwaarst getroffen. Kleine kinderen zijn vaak niet
sterk genoeg om malaria te verslaan, terwijl zwangere vrouwen minder
weerstand hebben tegen de ziekte. Als een zwangere vrouw met malaria
besmet raakt, kan haar baby in gewicht achterblijven, wat de kans dat een
baby overlijdt vergroot.
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 Hulp bieden in extreem afgelegen gebieden 
   

 

De inzet van locale mensen
Het nieuws over Drive Against Malaria verspreidt zich vervolgens snel. In de
jaren die volgen doen tientallen dorpen in het gebied een beroep op DAM en
dankzij de inzet van de locale mensen bereiken zij nu geweldige en vooral
blijvende resultaten; het aantal sterfgevallen onder de kinderen als gevolg van
malaria is teruggebracht naar nul en het aantal infecties staat momenteel op
4%.

 

   

  

 Bezorgdheid is nu voorbij 
   

 

Verheugd over resultaten
Het enige gebied in het Tiko district dat hierbij achterblijft is Bamukong en de
zogenaamde ‘Creeks’ als gevolg van de extreem afgelegen ligging, armoede
en milieu omstandigheden. Daarom blijft DAM in deze twee gebieden in Tiko
hulp bieden tot het moment dat ook hier de eliminatie fase is bereikt.
Desalniettemin is DAM uiterst verheugd over de resultaten van de
werkzaamheden in het Tiko District.

We kunnen nu goed zien wat de komst van duizenden beschermende netten,
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medicatie en diagnose teweeg heeft gebracht. Moeders, vaders en zwangere
vrouwen zijn vooral bezorgd over de gezondheid van hun baby’s en kinderen,
maar die tijd is voorgoed voorbij. Ze kijken niet langer bedrukt, maar lachen
en zijn net als Dive Against Malaria trots op het behalen van deze geweldige
mijlpaal in de bestrijding van malaria.

   

  

 Moeders kunnen nu weer lachen 
   

 

Ook u kunt een deel uitmaken om malaria te bestrijden door ons te steunen
waardoor we doeltreffend hulp kunnen bieden aan malaria slachtoffers.

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.

 

http://www.unlimitedcommunication.nl/nieuwsbrieven/www.driveagainstmalaria.nl
http://driveagainstmalaria.nl/
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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.
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