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DANKBAARHEID BANNERS OVERAL IN KAMEROEN  
 
Zodra de bewoners in het crisisgebied van Zuidwest-Kameroen gewaar worden dat wij standhouden en 
hun dorpen bezoeken, zijn zij uitbundig van vreugde! De dankbaarheid van de bewoners is overweldigend. 
Gezinnen hangen welkomstbanners, vlaggen en ballonnen uit langs de wegen. In een van de dorpen 
werden we zelfs verwelkomd door de dorpsmannen met traditionele dansen. Hiermee maken de 
dorpelingen duidelijk hoeveel de hulp voor hen betekent. Dat raakt ons diep in het hart.  

 

 

 



 
GEWELDIGE VREUGDE IN HET MIDDEN 
VAN DE CRISIS  

 

 
 

Zodra we de missiedorpen bezoeken, krijgen we 
in elk dorp een warm welkom en een ovationeel 
applaus. Ze vertrouwen op ons. Voor de gezinnen 
zijn wij de enige reddingslijn voor hun kinderen. 
De bewoners zien ons als een van hen, als hun 
broer en zus. Hun dorp is ons dorp, hun huis is ons 
huis. Als we in de dorpen zijn, verdwijnt de angst 
voor geweld. Julia Samuël zegt: “Het is voor 
iedereen een onzekere tijd.”  
 

DAM VLAG VOORKOMT BRANDSTICHTING 
IN HET DORP  

 

 

 
Opstandelingen wilden een van de dorpen in 
brand steken, maar toen ze de vlag van Drive 
Against Malaria hoog in de mast zagen 
wapperen, trokken ze zich terug. David 
Robertson: “We worden overal als helden 
verwelkomd. Een menigte van meer dan 200 
mensen verwelkomde ons vanmorgen bij de 
ingang van het dorp.”  

 
 
“De vrouwen koken een welkomstmaal en we krijgen een enthousiaste ceremoniële receptie van de 
dorpsmannen met maskers en traditionele dansen op het ritme van de drummers. Het is overweldigend 
om zoveel waardering te krijgen. "Het is een heel bijzondere gebeurtenis voor ons", zei Robertson. "Het is 
fantastisch". Zelden of nooit is een NGO in een crisisgebied zo geprezen.  
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WERKEN IN OORLOGSGEBIED 
WE MOGEN DE MENSEN NOOIT IN DE STEEK LATEN  
 

 
 
 

Terwijl spandoeken en vlaggen voor DAM wapperen langs de lange wegen van 
dorp naar dorp, woedt een felle strijd "om de hoek". De rebellen zoeken hun 
toevlucht in de bossen in de bergen, maar hebben zich tot nu toe onopvallend 
gehouden.  
 
Er is geen enkele NGO of hulporganisatie in deze 
regio die permanente hulp biedt. Ze zijn 
vertrokken vanwege de crisis. Voor hen is dit een 
"Red Tape Regio". “We gaan zo lang door met de 
missie zolang de gezinnen en hun kinderen ons 
nodig hebben. En juist in deze crisis mogen we 
hen niet loslaten ”, zegt Julia Samuël. We zijn er 

om de bewoners te helpen. En vooral voor 
kinderen onder de 10 jaar. Velen zijn al hun 
bezittingen kwijtgeraakt en worden bovendien 
getroffen door geweld. We moeten nu voorkomen 
dat ze ook hard worden getroffen door een 
onheilspellende malaria-uitbraak. Vooral kinderen 
en zwangere vrouwen lopen gevaar.

  
 

     
 
Honderden kinderen zijn besmet met malaria. Zonder medicijnen kunnen zij malaria niet overleven. 
 



 

KINDEREN BEHANDELEN IS PRIORITEIT  
WIJ VOORKOMEN 150 DODEN PER DAG  
 

 
 
 
De Nederlands-Engelse NGO & Medische Hulporganisatie Drive Against Malaria in Kameroen behandelt 
kinderen en zwangere vrouwen en zorgt voor de verdeling van honderden beschermende 
muskietennetten voor elk gezin. "Meer dan 50% levensbedreigende malaria wordt geregistreerd in de 
dorpen midden in het crisisgebied", meldt Julia Samuël, die het project voor DAM begeleidt en behandelt. 
"Voor kinderen onder de vijf jaar en met name zwangere vrouwen zal malaria dodelijk zijn door de ziekte."  
 

 

 



 
MET DE LAND ROVER VAN DORP NAAR DORP  
De meeste mensen durven hun dorp of nederzetting 
niet te verlaten.  

 

 
 
Om te voorkomen dat mensen onnodig moeten reizen, rijden we met onze Land Rover van dorp naar 
dorp. Onderweg houden mensen ons aan uit dankbaarheid en waar we ook zijn, overal worden we 
herkend.  DAM zet zich al jaren in voor het voorkomen en behandelen van malaria.  
 
“We voorzien elk gezin van het gebruik van 
insectendodende bednetten, we maken 
behandeling mogelijk in het hart van elk dorp, 
dicht bij gemeenschapshuizen, zodat ze door het 
gevaar niet ver van hun familie hoeven te reizen. 
We bieden ter plaatse consulten en medicijnen ”, 
zegt David Robertson. De dorpen liggen midden in 
het crisisgebied en in de risicovolle zone malaria 
tropica, de gevaarlijkste vorm van malaria. 
  

Elke spreekuurdag is een bijzondere en 
aangrijpende bijeenkomst voor de bewoners 
waarin we  alle kinderen en hun moeders warm 
verwelkomen en geruststellen. We geven hen het 
volste vertrouwen dat alle zieke kinderen 
medicatie van de beste kwaliteit krijgen en snel 
genezen. Daarnaast krijgt elk gezin een 
geimpregneerd net, die hen voor de komende drie 
jaar beschermd.   

 

    
 
 
 
 



 
 

BESCHERMD DOOR DE ‘SPECIAL FORCES’  

“We worden overal goed beschermd door soldaten en 
speciale eenheden op elke hulppost. Hierdoor voelen 
we ons niet onveilig. “ 
 

 
 
Ik denk ook dat dat komt door het geluk en de dankbaarheid van de bewoners. Hier heerst een intense sfeer 
van opluchting. In de afgelopen maand traceerde Drive Against Malaria meer dan 4.500 kinderen met de 
meest dodelijke vorm: Plasmodium Falciparum. Dit betekent dat zonder hulp meer dan 4.500 kinderen acuut 
in levensgevaarlijk zijn. De dankbaarheid is overweldigend ! 
 

 
 
Dankzij de steun van onze geweldige donateurs kunnen we de bewoners de steun geven die zij hard nodig 
hebben. GEWELDIG BEDANKT !! 
 

 

 


