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NOODGOEDEREN VOOR MALARIA SLACHTOFFERS AFRIKA 

Drive Against Malaria stuurt noodvoorraden voor malariaslachtoffers naar Afrika. DAM 
reageert continu op noodoproepen voor vitale malariamedicijnen. Vandaag beïnvloedt 
Covid de malariarespons wereldwijd. In onze ervaring hebben ziekte-uitbraken een 
dramatische impact op de gezondheidszorg voor Afrikaanse kinderen en de impact van 
malaria. De Ebola-uitbraak van 2014-2016 verzwakte bijvoorbeeld veel activiteiten om 
malaria te bestrijden en leidde tot een enorme toename van malaria-infecties en 
sterfgevallen onder kinderen. We staan nu voor hetzelfde gevaar. 
 

   
 



 

 
 
 

In tijden van het Covid virus  

blijft Malaria doodsoorzaak nummer één 

van Afrikaanse kinderen  
 
In de nederzettingen ten noorden van Namibië leven families in grote angst.  
Hoewel er in het land speciale aandacht is besteed aan infectiepreventie en 
bestrijdingsmaatregelen om mensen met vermoedelijke gevallen van het virus te 
identificeren en te isoleren, heeft een andere dodelijke ziekte een veel ernstigere 
impact op het leven van de mensen die hier wonen.  
Nu wordt malaria gevaarlijker dan ooit voor de kinderen. 
 

   
 

   



 

 

 
 
 

Medicijnen zijn van levensbelang voor  

Afrikaanse kinderen 
 
''Door de 'Covid-Passenger-Stop' waren we net op tijd om de hulpgoederen 
persoonlijk in ontvangst te nemen en door de douaneprocedure te loodsen. Deze 
medicijnen zijn van levensbelang voor Afrikaanse kinderen. Volgende week 
verwachten we de tweede lading muskietennetten. ''  
Malaria is de grootste doodsoorzaak voor kinderen onder de vijf in het land.  
In deze periode van hoge malaria-overdracht zijn acht van de tien consulten voor jonge 
patiënten het gevolg van complicaties van malaria. Elk ziek kind wordt ondersteund 
door Drive Against Malaria. We laten Afrikaanse kinderen niet in de steek! 
 

 



 
 

 
 

Samen maken we de Land Rovers klaar 

voor de Missie 
 
Terwijl de hulpgoederen door de douane worden gecontroleerd via de 'Custom 
Clearance Procedure', maken wij de Land Rovers klaar voor de missies naar de 
afgelegen gebieden waar de mensen hulp nodig hebben.  
 
Naar regio's waar ook wij volledig op ons zelf zijn aangewezen. Naar gebieden waar 
nauwelijks medicatie voorhanden is. Mensen zijn erg dankbaar voor onze hulp. Lokale 
bedrijven ondersteunen ons om de Land Rovers klaar te maken, zodat we de lange 
afstanden veilig kunnen afleggen. 
 

 



 
 

 
 

 

MALARIA HOOG RISICO IN ARMSTE 

LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
 
 
Nu zijn 964 kinderen onder de vijf jaar opgenomen in het plaatselijke 
hulpverleningscentrum vanwege malaria; 28 van hen overleefden het niet.  
 
Malaria is een levensgevaarlijke ziekte. Wereldwijd sterven jaarlijks miljoenen mensen 
aan de vermijdbare en behandelbare malaria. Maar het is juist in de afgelegen gebieden 
waar geen geneesmiddelen zijn een zorgelijke situatie. Malaria vormt een bijzonder 
hoog risico voor de armste gezinnen die geen financiële middelen bezitten en in de 
armste levensomstandigheden wonen. 
 

 

Malaria is endemisch in de armste Afrikaanse 

landen. Miljoenen mensen leven met malaria en 

hebben goede bescherming en behandeling 

nodig. Zonder medicatie en muskietennetten is 

malaria potentieel dodelijk.  
 

 



 
 

 
 

BEWONERS ZIJN DANKBAAR VOOR DE 

STEUN | ZIEKE KINDEREN KRIJGEN MEDICATIE 

 
Ook in de afgelopen – grillige - jaren hebben we gereageerd op malaria-infecties. De 
ziekte mag nu ook geen vergeten ziekte zijn. De dankbaarheid en opluchting van de 
vaders en moeders is enorm dat we de zieke kinderen niet in de steek laten! 
 
Maar door transportbeperkingen lopen geneesmiddel-transporten vertraging op of 
liggen ze zelfs helemaal stil. Het is wrang, maar het Covid virus heeft geleid tot een 
recordaantal gevallen van malaria. Het DAM-team heeft ook in Namibië gereageerd, 
onder meer door behandelingen te geven aan zieke kinderen en de mensen die midden 
in de malaria gebieden wonen.  
 

 
 



 
 

 
 
 

OOK DIT JAAR HEBBEN JULLIE ONS 

ENORM GESTEUND ! 
 
Namens ons DAM-Team en bovenal namens alle moeders, vaders en kinderen 
bedanken wij al onze geweldige donateurs en supporters !  
 
Namens ons DAM-Team en vooral namens alle moeders, vaders en kinderen bedanken 
wij al onze geweldige donateurs en supporters!  
Ook dit jaar hebben jullie ons enorm gesteund waardoor families in Afrika zijn 
beschermd en veel kinderen genezen. Een grote DANK U WEL aan al diegenen die 
hebben bijgedragen aan onze hulpverleningsmissies en ook van 2021 een heel bijzonder 
jaar hebben gemaakt voor de armste gezinnen in Afrika! Zeker in deze Covid-tijd zijn de 
levensomstandigheden van de allerarmsten in Afrika buitengewoon zorgwekkend. 
Toegang tot gezondheidszorg wordt in geen geval gegeven aan de mensen die deze het 
hardst nodig hebben. Door de flexibiliteit, de snelle acties die we konden ondernemen 
en dankzij de geweldige steun die we kregen, heeft DAM de hulp nooit hoeven 
onderbreken.  
 
Graag willen we iedereen hele bijzondere feestdagen wensen ! 
Hartelijk bedankt ! 

 
 


