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Noodzakelijke hulp voor Fontem en Manji 
 
(Edit : Simone Pastoors) In de bush van Kameroen liggen de kleine dorpjes Fontem en Manji verscholen. De 
dorpelingen - behorend tot de Bangwa stam - waren ooit talrijk. Maar malaria heeft enorm huisgehouden: 98 
procent van de kinderen sterft het eerste levensjaar aan malaria. Dit is schokkend en verschrikkelijk om te zien! 
De nood in beide dorpjes is hoog. Er is ontzettend veel werk te doen onder de meest moeilijke 
omstandigheden. De dorpelingen zijn niet voldoende beschermd, het leveren van essentiële geneesmiddelen is 
lastig door de slechte wegen en de kwetsbare bergdorpjes zijn moeilijk te bereiken. Ook is er nauwelijks 
communicatie mogelijk.  
Natuurlijk hebben we onmiddellijk actie ondernomen. Het team van DAM behandelt alle kinderen in Fontem 
en Manji. Ze worden getest op malaria en direct behandeld met genezende medicijnen wanneer kinderen ziek 
zijn. Hulpverleners van over de hele wereld zijn hier naar toe gekomen. Ze zijn zowel in de dorpen en 
omringende gebieden aan het werk. Teams in de locale ziekenhuizen ontvangen de middelen van DAM en 
staan 24 uur per dag paraat om te voorkomen dat nu en in de toekomst kinderen onnodig sterven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Benefiet Kunst en Antiek veiling najaar 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De stichting Drive Against Malaria organiseert 
samen met Veilinggebouw de Zwaan een benefiet 
veiling van Kunst en Antiek in het najaar van 2015. 
 
De opbrengst zal bestemd zijn voor de meer dan 
180 projectdorpen in centraal Afrika waar met 
inzet van de lokale bevolking, diagnostiek en 
medicatie worden verzorgd om de ziekte malaria in 
te dammen. €100 = 100 kinderen genezen van 
malaria. 
Wij zoeken voor deze veiling mooie, decoratieve en 
zeker ook waardevolle schilderijen, juwelen, zilver, 
meubels, aziatica, chinees en europees porselein, 
design en overige antieke voorwerpen.  
Taxatie is mogelijk via info@dezwaan.nl.  
Op basis van opgestuurde foto’s zullen de 
specialisten van de Zwaan de goederen kunnen 
taxeren. Inleveren van deze goederen kan daarna 
in overleg. Een directe afspraak met een specialist 
is ook mogelijk. 
Veilinggebouw de Zwaan zal geen commissie 
rekenen over de verkochte goederen, brengt het 
lot €100 op dan krijgt DAM €100 op de rekening. 
 
De veiling zal plaats vinden in de weken 3 t/m 17 
november, de kijkdagen zijn van 29 oktober t/m 1 
november. Alle aangeboden goederen kunnen in 
die vier dagen bekeken worden. De sluitingsdatum 
voor inbreng voor de veiling is 25 september. 
Tijdens deze veiling is het mogelijk online mee te 
bieden, een schriftelijk bod achter te laten, in de 
zaal aanwezig te zijn of om telefonisch mee te 
bieden. 
 
Contact personen: Julia de Jong, General Manager 
Veilinggebouw de Zwaan, jdejong@dezwaan.nl, 
020 – 6220447 of 06 27031293.   
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Offroad rijden met een doel 
 
(ingezonden stuk BySAM)  " We komen aan bij een prachtige locatie aan het water met een houten 
huisje met een hoog Indiana Jones gehalte. Wat een top plek! Straks gaan we met z’n allen offroad 
rijden. We doen eerst een borreltje met Julia Samuël (bekend van Veronicas tv-programma De 
Heilige Koe) en het Landrover Experience team, pakken wat lekkers van het buffet en schuiven 
vervolgens aan met ons bordje aan tafel. Terwijl we knabbelen aan een lekker landelijk broodje 
vertelt Julia over haar mooie project Drive Against Malaria. We hangen met z’n allen aan Julia’s 
lippen als ze ons openhartig vertelt over dit bijzondere project. Ze had bedacht dat ze een 
documentaire wilde maken over hoe je Afrika kunt doorkruisen met een auto. De Engelse David 
Robertson had hiermee ervaring en liet haar meereizen. Tijdens haar reis zag ze mensen (vooral 
kinderen) die besmet waren met Malaria en waartegen de overheid helemaal niets deed. Terwijl een 
kind al van de dood gered kan worden door slechts drie dagen (!) medicatie te krijgen. Ze besloten 
hier samen wat aan te doen. En zo begon hun strijd tegen deze vreselijke dodelijke ziekte. 
Met een Landrover volgeladen met muskietennetten en Malariapillen reden ze via modderpaden en 
andere non wegen naar verlaten dorpjes in de rimboe van o.a. de Centraal Afrikaanse Republiek. 
Want tja deze 4×4 kan komen waar andere motorvoertuigen het laten afweten. En zo reizen ze dus 
van dorp naar dorp met innovatieve tests waarmee ze in een mum van tijd weten of een kind is 
besmet.   Ze komen dan direct in actie door de pillen toe te dienen en zo vertelt ze ook hoe ze 
kinderen die al in coma waren geraakt een uur later weer zag rondrennen. Kijk dan weet je dat je 
goed werk verricht.’’ 
 
(link:  http://bysam.nl/offroad-rijden-landrover/ ) 



 

 

 
 

 

 

 


