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HUMANITAIRE HULP BEREIKT ZIMBABWE
WE MOETEN MALARIA CRISIS TIJDENS PANDEMIE 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 3.000 levensreddende muskietennetten te verdelen. Vandaag
bruist het van de activiteit. Hoewel we ook aandacht is besteden 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 zuidwaartse trek voort, naar nederzettingen met radeloze bewoners. Omdat geen enkele
veerboot de eilanden kan bereiken maken de getijdengeulen - die als galopperende rivieren aan weerszijden
van de eilanden lopen - oversteken en landen voor èlke boot riskant.
"De waterstand is ongewoon laag", zegt onze kapitein Jimmy Mwanza. “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 de
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.

FOTO DAM: Eiland dorpen en nederzettingen met verlaten bewoners

MASSALE NET DISTRIBUTIE EN MEDICIJNEN
DOELTREFFEND EN EFFECTIEF TEGEN MALARIA
Dit jaar zijn 3.185 eiland-families met kinderen onder de vijf jaar geholpen. In dit deel van
Zimbabwe, in het dichtsbijzinde hospitaal op het vaste land zijn 289 jonge patiëntjes
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.”

DAM HEEFT COVID-19 VOORRADEN
WAARONDER DIAGNOSTISCHE TESTS EN MEDICATIE
Door de medicatie en de netten direct bij mensen te brengen, vermeden we het risico dat
zich niet al te grote menigten verzamelden op distributielocaties en mogelijk COVID-19
verspreiden. Mensen met verdachte symptomen hebben we getest met de PCT sneltest.
De pandemie is nog niet voorbij en mag geen bedreiging vormen binnen onze malaria missies. We blijven
ook voor Covid preventieve maatregelen nemen om de pandemie in te dammen. DAM zorgt voor snelle,
nauwkeurige Antigen PCR tests voor patiënten met klachten. Hierdoor voorkomen we verdere verstoring
van onze outreach-programma's.
We leveren onmiddellijke respons om besmette mensen te ondersteunen.
Deze nieuwe test-interventie heeft enorm succes gehad: geen enkele patiënt op de 8 eilanden testte
positief !

SUCCESVOL NET DISTRIBUTIE CAMPAGNE
3.185 NETTEN VERDEELD
Om een maximaal aantal mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat mensen het belang
van dit initiatief begrepen, verliep de campagne met groot succes!
De netdistributie heeft een enorm impact om het aantal sterfgevallen als gevolg van malaria tijdens de
uitbraak van het coronavirus in Zimbabwe tegen te gaan. Er bestaat bezorgdheid dat
malariabestrijdingsactiviteiten – zoals het uitdelen van insectendodende netten – ernstig kunnen worden
verstoord als gevolg van de pandemie, maar Drive Against Malaria gaat door met de missies.
De preventieactiviteiten tijdens de uitbraak gaan
door en de behandeling van malaria blijft
gehandhaafd. Zonder een razendsnelle actie kan
het aantal malariadoden in 2021 meer dan
verdubbelen in vergelijking met 2020.
Maar de snelle actie zal de last van malaria
aanzienlijk verminderen en voorkomen dat
gezamenlijke malaria en COVID-19-epidemieën
tegelijkertijd kwetsbare bevolkingsgroepen
overweldigen.
We voeren met ons team met boten van eiland
naar eiland en ten slotte keerden we drie dagen
later terug naar elk huishouden om te controleren
of de mensen de behandeling hadden genomen
en de netten zijn opgehangen. Met succes !
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RESULTATEN & FINANCIËLE
BESTEDING
● Verdeling LLIN Bednets
Impregnated Brand Vestergard
Frandsen: 3.185 huishoudens / Euro
22.295,00
Aantal bewoners beschermd: 12.740
● Distributie ACT Malaria Artemisinin
Combination Therapy: 5.419 / Euro
12.897,22
ACT Distributie aan gezinsleden met
kinderen jonger dan 8 jaar.
● PCR Anti-Gen Covid test: 367 tests
uitgevoerd / Euro 913,83

VOORBEREIDING: Fase 1./
Maart/April 2021 Order Malaria
Interventies & Verscheping via
WalvisBay in Namibië
ROUTE VERVOER: Namibië /
Botswana / Zimbabwe
UITVOERING : Juni 2021
TEAM ZIMBABWE :
Dr. Muza
Muchenje Oswell
Toma MichaelDr Maseko
Pastor Mr Kamu Kenward
Mrs Yemurai Mungwari
Chied Nebiri
Jimmy Mwanza (captain)
EILAND TEAM:
Simon Mushati
Gatche Mufinu
Givemore Kanjai
Christophes SianjemeTimothy Mutale
Chrisson Siamachela
Chengetai Munsoko

HULP VOOR 12.740 MENSEN

