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Honger bedreigt Kinderlevens 

 

 
 
 
 
 
 

ZIMBABWE │‘’De honger is acuut. Mensen hebben geen 
eten, geen geld, het vee sterft en de oogst is verloren.. 
Mensen smeken ons om hulp om in leven te blijven.   Met 
DAM vergroten we de hulpprogramma’s met voedselsteun 
in de noordelijke regio’s van Zimbabwe, zodat er levens 
gered kunnen worden. Vooral de kinderen in Zimbabwe 
worden getroffen door ernstige ondervoedingsproblemen.  
Het land lijdt onder de ergste droogte sinds ruim 10 jaar.’’ 
Drive Against Malaria breidt de malariahulpporgramma’s  
in Zimbabwe uit met PlumpyNut. ‘’Met DAM richten we 
ons voornamelijk op extra hulp in de malaria gevaarlijke 
gebieden in het noorden langs de Zambezi tussen Jambezi 
en Kariba. Een gebied dat zich uitstrekt over een lengte 
van 527 Km. Naast 4.000 flessen Shamba Maheu Units:   
een gefermenteerde traditionele drank op basis van maïs, 
zorgen we voor een extra toevoeging van ons malaria 
programma met ruim 7.000 voedzame Plumpy’Nut 
noodvoeding in combinatie met malaria bescherming en 
ACT malaria-medicatie.’’ → 

DAM assisteert lokale hulpposten 

 

 
 
ZIMBABWE │In samenwerking met lokale hulpcentra 
lanceert  DAM voedselhulp en malaria-interventies voor 
ruim 7.000 mensen via de lokale hulpposten.  De 
voedselhulp wordt gedistribueerd aan lokale bewoners via 
de ziekenhuizen in de hongergebieden door DAM aan ruim 
7.000 mensen in en rond de volgende plaatsen: Jambezi, 
Deka, Msuna, Mblibizi, Siansunu, Manjolo, Binga en 
nederzettingen tot aan Kariba  ‘’We werken nauw samen 
met lokale autoriteiten, evenals regionale organisaties om 
hun behoeften te identificeren. Vrijwilligers en 
gezondheidswerkers in de gemeenschap zijn ook erg 
betrokken’’, zegt Samuel. Ernstige honger vergroot de 
kans dat kinderen malaria niet kunnen overleven 
37,5 procent van kinderen die honger lijden vergroot het 
risico op het ontwikkelen van ernsitige malaria gevolgd 
door overlijden.  
In het hulppakket voegen we PlumpyNut toe omdat 
honger de opname van de medicatie verlaagd. □ 
 



 
   

 

Afrika zet zich schrap 
  

 
 

Afrikaanse landen (Zie foto’s: Namibia) zetten zich schrap 
voor de 'onvermijdelijke' komst van het coronavirus. 
Gezondheidscentra voeren de voorbereidingen op 
vanwege de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Er bestaat vrees over het vermogen om een grote uitbraak 
het hoofd te bieden. Namibië is een van de verschillende 
Afrikaanse landen waar coronavirus-tests tot nu toe 
negatief zijn gebleken. Het aantal Afrikaanse landen dat 
kan testen op het virus is deze week verdrievoudigd tot 15 
en naar verwachting zullen meer de komende dagen 
testlaboratoria in gebruik hebben. Het hoofd van de Africa 
Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) zei 
dat gezondheidscentra "zeer alert" waren voor nieuwe 
gevallen. Er zijn bevestigde gevallen van coronavirus in 2 
van de 54 landen van Afrika, maar volgens deskundigen is 
een zaak onvermijdelijk, gezien de grote hoeveelheid 
verkeer tussen het continent en China. 
Michel Yao, het hoofd van de WGO in Afrika, waarschuwde 
dat het "op elk moment" kon gebeuren.  → 
 

Elke NGO Afrika betrokken bij COVID-19 
 
 
 

 
 

AFRIKA  │ "Onze grootste angst blijft de schade die het 
coronavirus kan aanrichten. Over de hele wereld zijn er nu 
meer dan 85.729 bevestigde gevallen van COVID-19-
infectie en 2.933 doden in 62 Landen (update 29/02). De 
meeste ziekenhuizen in Afrika zijn niet in staat om grote 
aantallen intensieve zorg te verwerken.  We moeten ons 
op de taak concentreren. " "Het gebrek aan reagentia 
heeft de capaciteit in Afrikaanse landen voor bevestiging 
vertraagd," zegt de WHO.. "We werken de klok rond om 
ervoor te zorgen dat ze reagentia ontvangen (zodat ze op 
het virus kunnen testen)." Tot dusverre is in Afrika 2 
COVID-19 infecties bevestigd en zijn ongeveer 45 
vermoedelijke gevallen  gemeld bij de WHO. Elke NGO die 
werkzaam is in Afrikaanse landen, is betrokken bij 
technische richtlijnen bij het opzetten van behandel-
centra. Een teleconferentie is gepland met regionale 
partners deze week om behandelingscapaciteit te 
bespreken.  Het COVID-19 Behandelings Protocol is door 
ons geplaatst. BEZOEK ONZE WEBSITE. □ 
 


