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ELK KIND VERDIENT EEN GEZOND 
LEVEN EN EEN THUIS 

 

 
 
 
(Edit & samenstelling: Angelique Coetzee)  

Drive Against Malaria steunt weeskinderen in Bota sinds 2009. Ons doel is om de 
weeskinderen en verlaten kinderen van Bota te helpen. In het weeshuis worden zij 
waardig en liefdevol voorbereid op een onafhankelijk bestaan. Ongeacht hun 
nationaliteit of geloof. In de afgelopen zes jaar zijn honderden kinderen door ons 
behandeld en regelmatig geconsulteerd. Omdat we de kinderen een gezond leven 
willen geven waardoor zij sterk kunnen opgroeien naar een nieuwe toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.driveagainstmalaria.nl/


 
 

 
 

Het is prachtig om te zien hoe de kinderen stralen 

 
Niets is verdrietiger dan een kind zonder ouders. Veel kinderen in Kameroen hebben geen 
ouders meer en zijn van anderen afhankelijk voor voeding, gezondheidszorg, behuizing, 
aandacht en warmte.  De omstandigheden in het weeshuis van Bota zorgen voor een liefdevol 
alternatief voor een natuurlijke gezinssituatie.  

 

 
 

Zorg voor de weeskinderen is onze prioriteit 

 
 



 
 

 
 

De kinderen voelen zich volkomen op hun gemak 

 
 
Van de verzorgers krijgen de kinderen eindelijk de zorg waar elk kind recht op heeft, een goede 
verzorging, aandacht en liefde. Er is een schooltje en een ruimte waar de kinderen muziek 
kunnen maken, dansen en zingen.  
 
Het weeshuis is een veilige thuishaven waar 37 kinderen in de leeftijd van een paar maanden 
tot 17 jaar wonen. De hoofdmoeder is de spil in het weeshuis van Bota. Zij zorgt voor de 
kinderen die aan haar zijn toevertrouwd. Het weeshuis vormt een natuurlijke en waardevolle 
aanvulling net zoals in een gezinsleven.  

 
Het consultatieteam van Drive Against Malaria ontfermt zich over de kinderen in het weeshuis 
van Bota. Onze teams, zijn gespecialiseerd in het behandelen van de meest dodelijke 
parasitaire ziekte, malaria. Daarnaast behandelen we eveneens veel voorkomende ziekten 
zoals Thypoid Fever en hersenvliesontsteking. We onderzoeken en behandelen de kinderen en 
volgen de kinderen in de groei en ontwikkeling. Bovendien geven we de begeleiders van de 
weeskinderen voorlichting, ondersteuning en advies over gezondheid. Met name voor de 
kinderen die jonger zijn dan vijf jaar, zorgt DAM voor bescherming met een muskietennet. Elk 
net heeft een effectieve impregnatie voor vier jaar.  
U kunt ons helpen een groot verschil te maken in het leven van de weeskinderen van Bota door 
ons project te steunen via:     http://www.driveagainstmalaria.nl/doneer.html 
Hiermee kunnen wij doorgaan met belangrijke hulpprojecten voor kinderen zoals het weehuis 
in Bota. Hartelijk dank voor uw steun!    □ 
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