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Foto: (DAM) In maart 2020, zijn 2.137 bewoners getest – in de monsters is geen enkel spoor van malaria aangetroffen.
Dit is een fantastisch resultaat waar we naar streven !
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KAMEROEN │De eilanden van Cape Bimbia zijn decennia lang in de greep van
malaria gehouden. Er was hulp beloofd maar nooit gekomen. Bereiken van
de mensen door Drive Against Malaria is enorm complex omdat de bevolking
op tientallen afgelegen eilandjes woont aan de westkust van Kameroen. We
willen slagen in deze missie! Dat betekent dat we wij éérst intensief de
eilanden bezoeken om de beschermende muskietennetten te bezorgen.
Daarmee snijden we het mes aan twee kanten; we brengen bescherming en
we laten hiermee tegelijkertijd zien dat de bevolking kan vertrouwen op onze
steun. Zonder de overtuiging van de bevolking is de kans op herstel klein,
want de hoop was na vele beloften volledig weggeëbd. Voor gecompliceerde
malaria behandelingen kunnen zij met vissersbootjes naar DAM’s
hulpcentrum komen voor behandeling, vlak aan de kust op het vaste land.
In die tijd werden meer dan 3.353 gevallen - dit is 94% van de bevolking bevestigd en 1.153 kinderen die stierven.

Foto: (DAM) Families op de Cape Bimbia Islands dolblij! Hun kinderen zijn nu malaria vrij !

Hoe we het bereiken
Ten eerste loont voortdurende samenwerking met de lokale mensen en het werk dat is
gedaan door het DAM-Team in het veld samen met het lokale hulpcentrum. Dit varieerde
van het opsporen van patiënten aan de hand van Rapid Diagnostic Testen en het betrekken
van de lokale gemeenschappen. Het behaalde succes laat zien dat onafgebroken
samenwerking en coördinatie de enige manier is om een complex probleem als malaria aan
te pakken. De levensreddende malaria-interventies zijn gedoneerd door onze
hoofdsponsor Jaguar-Land Rover en alle dealers in België, Nederland en Luxemburg !

Teams staan paraat om, indien nodig, orale vaccinaties toe te dienen
Het laatste malaria geval werd gemeld op 16 oktober 2019. En toen begon het aftellen naar
het einde van malaria. De laatste patiëntjes die in Cape Bimbia werden behandeld zijn
ontslagen.
In maart 2020, zijn 2.137 bewoners negatief getest. Een negatief testresultaat betekent dat
sporen met de aanwezigheid malaria niet in het monster zijn aangetroffen.
Dit is een fantastisch resultaat waar we naar streven !
Voor Cape Bimbia betekent het dat we het gebied, bestaande uit verschillende afgelegen
eilanden, malaria vrij kunnen verklaren. Gedurende die tijd blijven gemeenschappen
betrokken en we blijven traceren om ervoor te zorgen dat er geen enkel nieuw geval
bijkomt. Het DAM Malaria Behandelcentrum blijft open op basis van het voorkomen van een
nieuwe uitbraak. Orale vaccins (ACT) zijn veilig en gemakkelijk toe te dienen en geschikt
voor alle leeftijden. Ze zijn met succes ontwikkeld om te genezen van malaria. ACT wordt
alleen toegediend aan mensen bij wie diagnose is gesteld.

FOTO: (DAM) Het DAM Malaria behandelcentrum blijft open op basis van het voorkomen van een nieuwe uitbraak.
Wie koorts heeft kan nog steeds bij het DAM centrum terecht voor een malaria test.

Malaria uitbraken woeden al jaren: Wat was het keerpunt?
Het bereiken van alle gemeenschappen is van vitaal belang voor de preventie van malaria.
De Cape-bevolking van de eilanden in Kameroen zijn vissers die zich regelmatig verplaatsen
en vaak in tijdelijke kampen op de eilanden wonen. Hun rondreizende levensstijl en door
hun status als buitenstaander worden zij weggehouden van gezondheidsfaciliteiten. Dit stelt
hen bloot aan ziekten en vooral kwetsbaar voor malaria. DAM is er om ervoor te zorgen dat
de Cape-mensen begrijpen hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen malaria en om hen aan
te moedigen om naar de gezondheidsinstelling te gaan bij het eerste teken van symptomen.
Vanwege de afgelegen ligging en het ontbreken van centrale begeleiding heeft DAM de
crisisbeheersing volledig op zich genomen. Als positief impact hiervan werden
gemeenschappen nauw betrokken bij het malaria-programma. Mensen uit de getroffen
gebieden werden intensief betrokken bij het behandelen van de ziekte die hen trof. De
bevolking leefde eerder onder de angst dat zij de behandelingen niet konden bekostigen.
DAM heeft deze angst volledig weggenomen.

Foto: (DAM) Kinderen worden gewogen en vervolgens getest op malaria

Indrukwekkende betrokkenheid
Nu we Cape Bimbia malaria-vrij kunnen verklaren heeft, door onze lange ervaring met de
ziekte en het beheer ervan, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het coördineren van alle
betrokkenen bij de respons. Geen gemakkelijke taak, kan ik je vertellen. Maar er waren nog
andere bijdragende factoren die we kunnen opsommen. Er was de indrukwekkende
betrokkenheid van de burgemeester, de D.I.O. , de lokale bevolking via haar teams in het
veld, evenals DAM die de leiding heeft. Een belangrijke ontwikkeling was het besluit van
DAM om de uitbraak tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid te
verklaren. Dit is een ‘wake-up-call’. Het uitbreken van een dodelijke ziekte in een
conflictgebied kan niet worden opgelost door het ‘dumpen’ van malaria interventies. De
lokale overheid heeft alle bijstand verleent met betrekking tot de veiligheid en bewaking
waardoor er meer flexibiliteit ontstond om ervoor te zorgen dat DAM’s reactieteams zelfs
de meest afgelegen gebieden veilig konden bereikten. De beslissing had een positieve
impact en effect op de respons. Het gaf, in het midden van een politieke crisis, een tweede
adem om de nieuwe fase van malaria aan te pakken en de weg vrij te maken naar het punt
waar we nu zijn aangekomen.

Redden van levens
De mensen en gemeenschappen zijn zich steeds meer bewust van de voorzorgsmaatregelen
die nodig zijn om malaria te voorkomen en te beheersen. Mensen accepteren dat bepaalde
stappen van cruciaal belang zijn om de uitbraak te stoppen; deze omvatten het gebruik van
muskietennetten, tijdig screenen van de temperaturen van mensen en tijdig bezoek aan het
DAM-hulpcentrum wanneer de bewoners vermoeden dat iemand binnen het gezin aan
malaria lijdt. Het resultaat is een verder bewijs van de impact die intensieve hulp heeft op
het verbeteren van de gezondheid en het redden van levens dankzij de steun van onze
donors ! <<
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