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NOORD NAMIBIË | De meest afgelegen Hulppost van Noord Namibië, op de grens 
met Angola, ontvangt 5.000 levensreddende Medicijnen en Malariatests.   
 
De mensen die in dit grensgebied wonen 
hebben geen toegang tot essentiële 
geneesmiddelen en diagnose.   
Het hulpcentrum is hun enige hoop! En in 
deze tijd is er een schrijnend tekort.  De 
zwaarst getroffen gezinnen hebben 
bovendien te maken met de hoogste 
armoede in het land. DAM helpt de 
hulppost en de bewoners uit de nood.   

 



 

FOTO: Jonge kinderen die zijn besmet met Malaria kunnen de ziekte niet overleven zonder geneesmiddelen. 

 

 
HUMANITAIRE HULP IS HARD NODIG 

We zetten ons met alle macht in om toegang te 
bieden tot essentiële medicijnen en diagnostiek 
in de huidige humanitaire crisis, omdat de 
behoefte op dit moment bijzonder hoog is.  

Door de schrijnende productievertraging maar 
ook door de transportbeperkingen. Marceline is 
de Keniaanse verpleegster die op het 
hulpcentrum werkt: “We worden hier 
overweldigd door de talloze mensen die Angola 
zijn ontvlucht omdat er geen medicijnen in de 
klinieken zijn. De voorraad malaria tests is 
alarmerend geslonken, om nog maar te zwijgen 
over de medicijnen. We zitten midden in het 
regenseizoen en overal breekt malaria uit. Als 
een kind met malaria geen medicijnen krijgt, is 

alle hoop verloren. En toen kregen we ook nog  
een extra klap door de hevige wateroverlast.”  

 



 

Nu zoeken gezinnen hulp voor hun kinderen die acute behandeling nodig hebben.  

Marceline: “We zijn diep dankbaar dat Drive Against Malaria ons weer uit de nood is komen 
helpen. Dankzij de medicijnen en de malariatesten die we hebben gekregen, kunnen we 
voorkomen dat malaria in dit gebied een humanitaire ramp wordt. “ De noodhulp van DAM 
betekent onbeschrijfelijk veel voor de bewoners. 

 



 

 

We deinzen nergens voor terug 

Elke crisis waarop we reageren is uniek. De overstromingen van de afgelopen 
weken hebben de situatie verergerd. De impact is verwoestend. We zijn van 
tevoren gewaarschuwd dat we het hulpcentrum niet zouden kunnen bereiken. 
Omdat de toegang tot sommige gebieden in het noorden nog steeds moeilijk is. 
Maar we deinzen nergens voor terug.  
 

NEDERZETTINGEN WEGGEVAAGD 
 

Omdat er in dit gebied geen internet- of 
telefoonaansluitingen zijn, weet niemand 
buiten dit gebied echt hoe de situatie hier 
werkelijk  is.  
 
Nederzettingen aan de oevers van de rivier 
zijn weggevaagd. In het zwaar getroffen 
gebied heeft het stromende water een 
waanzinnig spoor van vernieling achter-
gelaten. Bij deze dringende nood heeft DAM 
onmiddellijke hulp geboden. 

 

 

 



 
 
 
MISSIE RESULATEN & INVESTERING 
Locatie: Noord Namibia – Regio Oshikango – Onaimbungu – Grensgebied Angola-Namibia 
Aantal mensen bereikt: 5.000 
Hulp Malaria Interventies: Rapid Diagnostic Test Multiple Malaria Proteïne Sensitive : 4.337 
ACT Malaria Medicatie : 5.000 
PPE : Medical gloves & - Masks 
 

 

 
 

 
 

 

5.000 MENSEN BEREIKT 

 
 

 

 


