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HUMANITAIRE HULP BEREIKT ZIMBABWE  
WE MOETEN MALARIA CRISIS VOORKOMEN  
ZIMBABWE │ In het noordwesten van Zimbabwe – met afgelegen eilanden waar 
ruim 10.000 mensen wonen - moeten zij zien te overleven zonder malaria 
bescherming. De noodzaak is urgent om de 4.000 levensreddende 
muskietennetten te verdelen. Vandaag bruist het van de activiteit. Hoewel er 
aandacht is besteed aan vermoedelijke gevallen van COVID-19 heeft een andere 
dodelijke ziekte een veel zwaardere impact op het leven van de kinderen die 
hier wonen.  

        



 
 

 
 

VERLATEN EILANDBEWONERS KRIJGEN HULP 
VAN DRIVE AGAINST MALARIA 
In het rampjaar 2021, wanneer malaria heviger wordt dan ooit in Zimbabwe,  is 
de ziekte de grootste doodsoorzaak voor kinderen onder de vijf jaar in het land. 
Nu de overdracht van malaria hoog is, krijgen volledig verlaten bewoners op 
acht eilanden ondersteuning van Drive Against Malaria.  

De verlaten bewoners zitten midden in een malaria epidemie. Toen het eerste eiland 
dichterbij kwam, zette de boot zijn oostwaartse trek voort, langs nederzettingen met 
radeloze bewoners. Omdat er geen veerboot de eilanden kan bereiken maken de 
getijdengeulen - die als galopperende rivieren aan weerszijden van de eilanden lopen 
- oversteken en landen voor elke boot riskant. "De waterstand is ongewoon laag", 
zegt onze kapitein Jimmy. “De zandbanken zijn verraderlijk en het krioelt hier van de 
krokodillen en nijlpaarden. Vorig jaar sloeg de malaria-epidemie hard toe, maar de 
families die hier wonen kunnen niet op de vlucht slaan. De kans is groot dat hun 
gammele bootjes worden aangevallen door krokodillen en nijlpaarden,” vervolgt hij.   

 

 



 

 
 

MOEDERS ONTZETTEND DANKBAAR  
VOOR DE NETTEN DIE ZIJ ONTVANGEN  
Moeder Nyasha is enorm dankbaar voor de hulp die ze krijgt. Ze vertelt ons 
“Vorig jaar sloeg de malaria-epidemie ook hard toe, maar we kunnen hier niet 
op de vlucht slaan. Het vaste land is te ver en de kans is groot dat onze kleine 
bootjes worden aangevallen door krokodillen en nijlpaarden,” vervolgt ze.   

Nyasha: “Omdat mijn dochtertje malaria heeft opgelopen, is ze erg zwak. Een 
verpleger hier zei dat ze bloedarmoede heeft. Ze probeerden haar toestand te 
stabiliseren om meer complicaties te voorkomen die fataal kunnen zijn. Ik ben zo 
bang haar te verliezen. Maar nu heb ik medicijnen van DAM gekregen en een net”, 
zegt de dankbare Nyasha, moeder van de tweejarige Chemwapuwa.  
Ook moeder Anaishe en haar kindje hebben allebei preventief antimalariamedicatie 
gekregen van Drive Against Malaria. “Ik heb mijn andere, 9 maanden jonge kindje de 
medicatie tegen malaria gegeven die we van Drive Against Malaria hadden gekregen 
samen met een muskietennet”, zegt Anaishe. “Mijn man en ik nemen het ook. Ik weet 
dat we deze keer niet ziek zullen worden.” In de ‘HealthCard’ worden de netten en de 
medicatie zorgvuldig door Drive Against Malaria geregistreerd. 

 



 
 

 
 
MASSALE NET DISTRIBUTIE EN MEDICIJNEN  
DOELTREFFEND EN EFFECTIEF TEGEN MALARIA  
 
 

Dit jaar zijn 3.185 gezinnen met kinderen onder de vijf jaar geholpen. In dit deel 
van Zimbabwe, in het dichtsbijzinde hospitaal op het vaste land zijn 289 jonge 
petiëntjes opgenomen in het Kariba District Hospitaal vanwege malaria; 36 van 
hen overleefden het niet.     
 
"Tijdens het regenseizoen verwoest malaria gemeenschappen die beperkte toegang 
hebben tot gezondheidszorg en preventieve maatregelen. En dat moeten we nu voor 
zijn", zegt Samuël, operational director van Drive Against Malaria. “Elk jaar zien we in 
afgelegen regio’s een piek van malariagevallen.” "Effectieve malariabehandelingen 
zijn er nog steeds onvoldoende in deze extreem afgelegen regio, in het land dat jaren 
van conflict en verwaarlozing heeft gekend", zegt Robertson. “Behandelde klamboes 
zijn duur en voor velen onbereikbaar. De massale toediening van medicijnen is een 
effectieve manier om complicaties door malaria te voorkomen.” << 
 

 
 
 



 
 
BEKIJK ONZE DAM VIDEO’S 
 

 
You Tube Channel Drive Against Malaria International                                         
 
 

 
BEKIJK ONZE SOCIAL MEDIA 
 

 
Drive Against Malaria Benelux                               Drive Against Malaria International                    
 
 
DONATEURS GEWELDIG BEDANKT VOOR DE STEUN ! 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
https://www.driveagainstmalaria.nl/word-donateur/doneer-nu 
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