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Op Wereld Malaria Dag moeten we denken aan kinderen zoals Epipa. Een vijf
jarig jongetje, dat zwaar leed aan malaria. We ontdekten het kindje in een
afgelegen nederzetting in de jungle van Kameroen. Gelukkig waren we net op
tijd om het leven van Epipa te redden. Deze ervaring is niet uniek. Deze
ervaring is niet uitzonderlijk. Tijdens onze inzet, vastberadenheid en geloof in
ons team ervaren we dit, dag in dag uit.

 

   

  

   

 

Dit is de realiteit van ons gevecht tegen malaria in Afrika. Toegang tot
medicijnen, diagnose, behandeling, onderwijs en toegewijde getrainde
veldwerkers zijn essentieel voor de strijd tegen malaria. Ons team neemt
enorme risico's in onveilige gebieden. Maar wij geloven in ons doel en spelen
een cruciale rol voor de bevolking. Onze leden en vrijwilligers zijn niet alleen
de uitvoerders, ze zijn partners van het leven.

De gevolgen van malaria onder de kinderen grijpt enorm aan. Je moet je
voorstellen dat hieraan elke week 10.000 kinderen in Afrika sterven. De
ouders leven in constante angst dat hun kinderen malaria krijgen, omdat ze
geen medicijnen hebben. Zij hebben hun doodvonnis al boven het hoofd. Elke
dag ontmoeten we moeders die hun kinderen hebben verloren. Elke week
treuren 10.000 moeders om het verlies van hun kinderen. Maar met een paar
pillen kunnen we dat voorkomen. Pillen, die jij en ik, zo bij de apotheek
kunnen kopen.

 

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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We praten hier over mensen. Zij zijn geen cijfers en statistieken. We praten
over duizenden kinderen die hier sterven. Wij willen die cijfers en statistieken
omvormen in vlees en bloed. Wij zien het voor ons dat een kind uit die
statistiek opstaat en loopt. En we moeten niet vergeten dat het leven van de
armste mensen afhankelijk is van hulp voor een betere toekomst. Wij hebben
een verbintenis met deze mensen. We moeten aan hen denken tijdens Wereld
Malaria Dag op 25 april!

   

 

KLEDINGINZAMELING VOOR DAM OP ESSO-TANKSTATIONS!
Het inzamelen van kleding en textiel is een prachtige manier om kinderen te
genezen van malaria. Op 25 Esso-tankstations, verspreid door heel
Nederland, zijn voor dit doel speciale containers geplaatst. De opbrengst
hiervan komt volledig ten goede aan de hulpverlening van Drive Against
Malaria in de meest afgelegen gebieden in Afrika, waar de bevolking de
levensreddende medicijnen niet kan betalen.

 

   

  

   

 

Dankzij deze extra steun kunnen we ervoor zorgen dat meer kinderen
toegang tot medicijnen krijgen in arme gebieden van de Centraal Afrikaanse
Republiek, Kameroen, Angola en het noorden van Namibië. Ook geven we
gezinnen met een muskietennet de extra noodzakelijke bescherming tegen
malaria! Dit mag geen enkel gezin worden onthouden als gevolg van armoede.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen de hulp krijgen waar ze recht
op hebben en bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamere samenleving.
Drive Against Malaria is dan ook enorm dankbaar voor de steun van
ExxonMobil en haar klanten. De speciale bakken voor kleding- en textiel-
inzameling zijn herkenbaar aan ons logo en speciale beplakking.

 

   
   

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland, Land Rover
BeLux, ExxonMobil, Novartis Pharma, Unlimited Communication, BAM
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International, 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, YouBeDO, Apple UK en vele

donateurs. 

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

 

   

  

   

 

Donaties
Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398 

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

IBAN: NL13FVLB 0699398398 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.
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