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MEEST AFGELEGEN INHEEMSE STAMMEN VAN AFRIKA   

KENIA  | De Rendille behoren tot een van de meest afgelegen inheemse stammen van 
Afrika. Er zijn naar schatting nog 60.000 leden van de stam over, maar ze worden 
voortdurend onder de voet gelopen en vergeten.  
Sinds 1999 zijn 36.000 stamleden verdwenen. De Rendille worden nu met uitsterven 
bedreigd. 

Van oerwouden in Afrika tot woestijngebieden, Drive Against Malaria Foundation blijft strijden voor het 
behoud van verschillende inheemse stammen wiens tradities tot op de dag vandaag onveranderd zijn 
gebleven. 

 



 

HULPPOSTEN BLIJVEN VOOR HEN VERGRENDELD 

Ze wonen in de diepste uithoeken en in uitgestrekte afgelegen gebieden van Afrika. Het 
zijn bijzondere mensen met gewoonten die nog altijd krachtig zijn gebleven. Zij gebruiken 
hun eeuwen oude jachtmethoden en het staat buiten kijf dat de mensen nog steeds trouw 
bij hun eigen tradities leven en dat maakt hen uniek. 

Maar de toestand van de Rendille heeft echt dramatische vormen aangenomen. 
Sinds 1999 zijn al 36.000 Rendille gestorven. Hun bestaan staat aan de rand van de afgrond. 
De Rendille bezitten nauwelijks geld waardoor gezondheidsbehandelingen systematisch worden 
geweigerd. Vele hulpposten blijven voor hen vergrendeld omdat zij de behandelingen niet kunnen 
betalen.  
Vooral wanneer kinderen lijden aan malaria – de levensbedreigende ziekte die direct behandeld moet 
worden – zijn de gevolgen voor de kinderen niet te overzien.     

 
 

 



 

KINDEREN OVERLIJDEN OP JONGE LEEFTIJD 

Door de ongelijkheid hebben zij geen medicijnen om ziekten te genezen of te voorkomen. 
Hierdoor lijden de kinderen van de Rendille volkeren aan een slechte gezondheid en 
hebben zij een dramatisch kortere levensverwachting dan andere kinderen.  

Deze ongelijkheid leidt ertoe dat Rendille volkeren aan onaanvaardbare gezondheidsproblemen lijden. 
De kinderen hebben hoge kans op handicaps als gevolg van malaria. En we zien steeds meer kinderen die 
op jongere leeftijd overlijden.   

Het is onze roeping om mensen te laten zien dat hulp voor de Rendille echt dringend is. 
Want op dit moment worden zij met uitsterven bedreigd.  

 

 



 

HEVIGE REGENVAL VORMT BROEDPLAATSEN VAN 
MALARIAMUGGEN 

Door hevige regenval zijn gebieden ontstaan met water die een broeplaats vormen voor 
malariamuggen. De regenseizoenen in Kenia worden grilliger met toenemende 
overstromingen als gevolg van het water dat stijgt.  
Het waterpijl van de kratermeren treed buiten de oevers en dit draagt bij aan het gevaar 
van malaria.  Zonder muskietennet-bescherming zal dit een ramp betekenen voor de 
Rendille. DAM heeft gezorgd voor 500 netten met vier jaar impregnatie. 

In de afgelopen decennia heeft Drive Against Malaria Foundation – onder leiding van David Robertson en 
Julia Samuël -  zich met de lokale teams onvermoeibaar ingezet om de gezondheid van inheemse 
volkeren te steunen en te verbeteren.  
We helpen hen bij hun gezondheid en betrekken de bewoners bij de bestrijding van malaria. We steunen 
met zo veel mogelijk malaria trainingen waarbij 1.336 bewoners zijn bereikt inclusief het lokale team en 
alle middelen die nodig zijn om malaria tegen te gaan.  Ook hiermee heeft DAM een belangrijke stap 
gezet om de inheemse bevolking te steunen.   

 

 



 

WE BLIJVEN ONS STERK MAKEN VOOR DE RENDILLE 

Sinds 1999 maakt Drive Against Malaria Foundation (DAM) zich sterk voor hun gezondheid 
en welzijn met respect voor elk individu. Voor zowel het sociale, emotionele, spirituele en 
het culturele welzijn van de hele gemeenschap. We zorgen ervoor dat alle bewoners actief 
betrokken zijn bij het maken van het gezondheidsprogramma die naadloos aansluit bij de 
tradities. Daarbij heeft Drive Against Malaria Foundation gezorgd 8.883 RDT Diagnose 
Tests, 2.795 malaria behandelingen met de hoogste kwaliteit geneesmiddelen en 500 
netten voor malaria bescherming.  

We willen voorkomen dat de gezondheid van Rendille naar de achtergrond wordt geschoven. Omdat zij, 
net zoals alle mensen, recht hebben tot toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Dit is een 
onvervreembaar recht en een essentieel element in de strijd tegen malaria en ongelijkheid.  
 

 

HOE DAM HELPT SINDS 1999 : 

Sinds 1999 helpt DAM de Rendille-stam bij het HOE 
DAM HELPT SINDS 1999 : 
Sinds 1999 helpt DAM de Rendille-stam bij het 
bestrijden van Kenia's meest dodelijke ziekte malaria 
en tropische aandoeningen: ● Uitvoeren van malaria 
RDT-test campagnes  ● Toediening van Vitamine D en 
E ● Behandeling malaria met Artemisinin 
Combination Therapy Artemether Lumefantrine ● 
Distributie geïmpregneerde Muskietennetten met 4 
jaar effectiviteit ● Training en Educatie bewoners en 
lokale teams 

 



 

WE BEZOEKEN ELKE RENDILLE NEDERZETTING 

Naast de behandelingen op de permanente hulppost reizen we met ons team – 
het stamhoofd Thomas en drie nonnen van de Katholieke missiepost in Laisamis – 
van nederzetting naar nederzetting in het stammengebied om mobiele 
behandelklinieken op te zetten en tot 200 patiënten per dag te behandelen. Veel 
van de bewoners die kwamen, hadden tot vele kilometers gelopen om bij onze 

behandelpunten te komen. 

Malaria is vooral een broedplaats in en rond de waterputten. De Rendille zijn volledig 
afhankelijk van deze waterputten. Samen met het stamhoofd hebben we een mens- en 
diervriendelijke oplossing gevonden om te voorkomen dat muskieten zich in en rond deze 
waterputten kunnen voortplanten. 

Thomas vertelde ons dat vóór deze water putten er kwamen vrouwen en kinderen 3-4 
kilometer weg zouden moeten om water te vinden. Het water dat ze vonden, kwam uit met 
de hand gegraven kuilen in  rivierbeddingen totdat zij het water bereikten. Dat is nu veranderd. 



 

HONDERDEN MENSEN OP DE DAM HULPPOST 

Op de permanente hulppost van DAM testen we samen met ons lokale team 
honderden bewoners die in malaria gevaarlijke gebieden wonen voor hun malaria 
test. Wie positief is getest krijgt meteen de snel genezende malaria kuur. 



 

RENDILLE ZIJN DANKBAAR VOOR DE HULP 

Nu beschikken de bewoners over veilig en schoon drinkwater. Met onze steun  
kunnen zij nu ook malaria, het meest voorkomende gezondheidsprobleem 
verslaan nu zij beschikking  over beschermende muskietennetten en malaria 
genezende medicatie. Dit is een belangrijke taak voor Drive Against Malaria om 

de mensen hierbij te blijven steunen. 

En we gaan door om ons doel te bereikenen om de uitdagingen te overwinnen voor het welzijn 
van alle inheemse mensen om hen adequate toegang te geven tot het gebruik van hoogwaardige 
gezondheidszorg en middelen.  

RESULTATEN 
Distributie Muskiettennetten: Muskietennetten met 
4 jaar impregnatie aan 500 gezinnen 
Aantal mensen bereikt met muskietennetten:   
3.640 bewoners. Euro 3.500 
Malaria Diagnostiek RDT : 2.125 RDT Enzyme & 
Protein Sensitive Multiple Malaria ter plaatse 
uitgevoerd.  
 

Bevoorrading RDT Multiple Malaria t.b.v. hulppost 
voor toekomstige behandelingen : 6.758 
Euro 18.032,49    Educatie & Training bewoners en 
lokale team: Educatie & Training booklets: 1.336  
Euro 2.431,25 
Medicatie: 2.975 volledige malaria behandelingen 
ACT – Euro 4.105,50 
Financiële investering:  Euro 28.069,24                

 
 

AANTAL MENSEN BEREIKT 
12.834 

 
 


