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2019 / Oktober 

Drive Against Malaria heeft een fantastische donatie van € 24.000 ontvangen 
van ExxonMobil Benelux om malaria te bestrijden. Drive Against Malaria 
(DAM) is enorm blij met deze donatie, omdat met deze steun zo ontzettend 
veel levens kunnen worden gered.  

 

Hiermee kunnen de meest geïsoleerde en 

armste mensen worden voorzien van 

levensreddende medicijnen, in vaak 

onherbergzame gebieden, waar geen 

enkele andere organisatie actief is. Voor 

duizenden Afrikaanse gezinnen is dat een 

levensvoorwaarde, letterlijk het verschil 

tussen leven en dood. 

 

DAM kan inmiddels al twaalf jaar 
op de ondersteuning rekenen van 
ExxonMobil Benelux. 

 

 



 

 

 

 

Hulp voor geïsoleerde kinderen 
Malaria heerst namelijk vooral in geïsoleerde gebieden, met een gebrekkige infrastructuuur 

waar mensen wonen met nauwelijks financiële middelen. Gezinnen waar iemand is besmet 

met malaria hebben de juiste medicijnen nodig om volledig te kunnen genezen. Als die er 

niet zijn wordt gewacht tot het te laat is, of probeert men huismiddeltjes die niet werken. 

Zonder kosteloze medicijnen zal de aanwezigheid van malaria het hele jaar door stijgen voor 

mensen die in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden wonen.  

 

Het gratis verstrekken van de juiste 

medicijnen in combinatie met de juiste 

behandeling is zeer doeltreffend. Maar dat 

is alleen maar mogelijk door de donaties 

van de loyale partners van DAM. Daarmee 

kan DAM de geneesmiddelen gratis blijven 

verstrekken, en dat betekent dat ook bij de 

armste bewoners de besmettingen 

afnemen, maar bovendien ook dat malaria 

zich niet verder uitbreidt. 

 



 

 

 

 

 

Gezondheid gaat goede kant op  
Dat betekent dat de gezondheid van hele populaties de goede kant op gaat. Zèlfs tijdens het 

regenseizoen, dat doorgaans zorgt voor veel nieuwe infecties. Het verstrekken van gratis 

geneesmiddelen houdt zo de gezondheidstoestand op een hoopgevend niveau, en dat is 

buitengewoon positief, een enorme opwaartse trend. Door de verbeterde gezondheid leidt 

eveneens tot een enorme groei in de welvaart en de kwaliteit van leven.  

DAM is ExxonMobil dan ook heel dankbaar, want dankzij de donatie kunnen we deze trend 

verder op weg helpen naar de dorpen en haar bewoners die onze hulp nodig hebben. □ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENGLISH TRANSLATION 

 

 

ExxonMobil donates 24,000 for the fight against malaria 
Drive Against Malaria 

 

2019 / October 

Drive Against Malaria has received a fantastic donation of  € 24,000 from ExxonMobil Benelux to 

combat malaria. Drive Against Malaria (DAM) is very happy with this donation, because with this 

support so many lives can be saved. 

 

This allows the most isolated and poorest people to be provided with life-saving medicines, in often 

inhospitable areas, where no other organization is active. For thousands of African families that is a 

condition of life, literally the difference between life and death. DAM has now been able to count on 

the support of ExxonMobil Benelux for twelve years. 

 

Help for isolated children 

Malaria prevails mainly in isolated areas, with a poor infrastructure where people live with hardly any 

financial resources. Families where someone is infected with malaria need the right medicines to be 

able to heal completely. If there are none, the people wait until it is too late, or try home remedies that 

do not work. Without free medication, the presence of malaria will increase throughout the year for 

people living in remote and hard-to-reach areas. 

 

Providing the right medication for free, in combination with the right treatment is very effective. But that 

is only possible through the donations from the loyal partners of DAM. This allows DAM to continue to 

provide the medicines free of charge, which means that even among the poorest residents infections 

are decreasing, and also that malaria is not spreading further. 

 

Health is heading in the right direction 

That means that the health of entire populations is heading in the right direction. Even during the rainy 

season, which usually causes many new infections. The provision of free medicines thus keeps the 

state of health at a hopeful level, and that is extremely positive, a huge upward trend. Improved health 

also leads to enormous growth in prosperity and quality of life. 

DAM is therefore very grateful to ExxonMobil, because thanks to the donation we can further help this 

trend towards the villages and its residents who need our help. □ 


