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LAND ROVER STEUNT HULPPROJECTEN MET € 100.000 
 
Samen met Land Rover kunnen we hiermee 263.157 kinderen jonger dan 5 jaar 
levensreddende medicatie geven. We zijn Jaguar Land Rover Nederland, België en 
Luxemburg enorm dankbaar voor het bijzondere steunfonds van € 100.000  voor onze 
malaria-missies in Afrika! En vooral ook alle dealers, op wie wij als hulporganisatie al jaren 
mogen rekenen. 

  

 
 
Foto: “Bij èlke donatie zien wij de gezichtjes van zieke kinderen die door DAM zijn getest en gered” 

 
 



 

ELKE BIJDRAGE HEEFT EEN ENORME IMPACT 
 
We zijn enorm dankbaar dat al onze donateurs zich realiseren dat bescherming van de 
hoogste kwaliteit tegen de dodelijke ziekte malaria onmisbaar is voor de meest kwetsbare 
en hulpbehoefende bewoners. En dat we juist de traditionele beschavingen, die volledig 
worden genegeerd, optimaal steunen.   
In de extreem afgelegen gebieden waar we opereren - waar geen andere hulporganisatie 
actief is - heeft deze enorme steun nu en in de toekomst een enorme impact. Door de jaren 
heen behalen we al met succes vele malaria vrije regio’s.   
Voor de families in Afrikaanse risicogebieden heeft het terugdringen en voorkomen van 
malaria de hoogste prioriteit. Vooral voor hun fragile kinderen, omdat zij zonder behandeling 
binnen 48 uur overlijden zonder medicijnen. 
 

 
 
Foto Centraal Afrika: Dankzij steun behandelen we honderden Bayaka kinderen per dag 

 

GENEESMIDDELEN VOOR MILJOENEN MENSEN 
 
Nu kan Drive Against Malaria nog meer medicijnen en netten verstrekken aan gezinnen die 
het zonder hulp nooit zouden hebben gekregen. De impact van het verzorgen van alle 
interventies voor malaria-hulp is een blijvend succes bij het aanpakken van de meest 
dodelijke ziekte bij kinderen.  
Zo creëren we inmiddels een betere gezondheid voor miljoenen mensen.  
We ondersteunen lokale gemeenschappen in onze humanitaire hulpprojecten op het gebied 
van gezondheid, educatie & training, milieu en natuurbehoud. Met als aanvullend doel dat 
de bewoners zich zelf kunnen helpen in de toekomst. 
 
 

 



LAND ROVER GAAT DOOR ! 
 
We zijn Land Rover enorm dankbaar voor de genereuze steun in de afgelopen 16 jaar en 
zijn trots op ons gezamenlijk partnerschap dat het leven van miljoenen mensen in 11 
Afrikaanse landen fundamenteel heeft veranderd.  
De fantastische steun van Land Rover helpt Drive Against Malaria om families toegang te 
geven tot levensreddende medicijnen, behandeling en bescherming in afgelegen en 
kwetsbare gemeenschappen, waardoor de gezondheid van veel gezinnen met grote 
sprongen vooruitgaat. 
 

 
 
Foto:  Families die vanwege conflicten noodgedwongen zijn  gevlucht naar veilige regio’s krijgen nieuwe netten  
 

 

 

REDDING IN 11 AFRIKAANSE LANDEN 
 
Dankzij steun groeit ook de welvaart en verbetert de economie in de dorpen van 
Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria, Congo DRC, Congo Brazaville, Angola, 
Namibië, Zimbabwe, Malawi, Mozambique en Zambia.  
We zien mooie ontwikkelingen binnen de gemeenschappen en grote verbeteringen van de 
gezondheid en het milieu waarin ze leven.  
We helpen gemeenschappen die risico lopen bij natuurrampen en we maken extra overuren 
in de 11 landen om met malaria geïnfecteerde kinderen die honger lijden te helpen. 
Gezinnen die betrokken zijn bij conflicten, die hen dwingen hun huis te ontvluchten, krijgen 
van Drive Against Malaria, met de hulp van Land Rover, veilige bescherming tegen malaria 
met muskietendodende klamboes. 
Samen gaan we door !  
 
 


