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ZUID-ANGOLA | Medicijnentekort in Zuid-Angola, zware regenval, 
voedseltekort en gesloten grenzen. Medicijnen worden slechts met 
mondjesmaat geleverd. Maar voor hoe lang?  
36 kinderen zijn al omgekomen in de kampen. 

 

 



 

FOTO :  36 kinderen zijn al omgekomen in de kampen.   

 

ER ZIJN GEEN ALTERNATIEVEN 

 
Als dit zo door gaat kunnen zieke kinderen straks helemaal niet meer 
tegen malaria worden behandeld. De armste gezinnen zijn radeloos. ACT 
is een kritiek medicijn tegen malaria en er zijn geen alternatieven 

beschikbaar.  

Het tekort is te wijten aan aanhoudende import- en productieproblemen. 
Voor duizenden mensen in het zuiden van Angola ontbreken 
levensreddende medicijnen omdat de grenzen al maanden gesloten zijn. En 
dat baart de ouders grote zorgen omdat hun zieke kinderen niet meer 
tegen malaria kunnen worden behandeld. Vooral de armste gezinnen 
worden getroffen. 

 

 

 

 



 

FOTO : Om de hulpverlening te realiseren  moet DAM nog veel obstakels overwinnen: een gedegen humanitaire 
corridor van enkele dagen over de gesloten grens. 

 

HELP ONS 

Het is op dit moment een nationale geneesmiddelencrisis met het ergste 
medicijntekort sinds jaren. Levensreddende malaria producten voor zieke 
patiënten zijn niet beschikbaar. En zeker nu er in deze periode extreem 
veel regen is gevallen, is malariabescherming en medicatie hard nodig.  

De Kunene-rivier vormt de natuurlijke grens tussen Angola en Namibië. 
Zo'n 8.000 families waagden zelfs de gevaarlijke oversteek van de 
snelstromende rivier en vluchtten naar Noord-Namibië op zoek naar 
medicijnen en hulp met alle gevaren van dien. 

Het spreekt voor zich dat DAM de ACT malaria-geneesmiddelen ter 
beschikking stelt aan mensen in nood, aan mensen die de vlucht naar 
Namibië niet durven te maken. Veel gezinnen leven in grote wanhoop en 
vragen om hulp. Maar om de hulpverlening te realiseren, moet DAM nog 

veel problemen overwinnen. 

 

 



 

 
FOTO :  Moeders met baby’s moeten maandenlang in  kamptenten leven 

 

SITUATIE ZAL NIET VERBETEREN ZONDER 

EXTRA HULP 

Ook moeders met baby's moeten maandenlang in kampen leven. 
Afgelopen week was weer een zware week voor hen. Met zware regenval 
die verschillende kampen treft. Ze leven nu in tenten.  

Maar onder deze levensomstandigheden is de malariadreiging nog lang niet 
voorbij. Ondertussen maken steeds meer moeders zich zorgen. Naar 
verwachting zal de situatie de komende maanden niet verbeteren vanwege 
het gebrek aan hulp. Robertson:  “We moeten ervoor zorgen dat deze 
situatie niet verslechtert.’’ 

 



 

 FOTO : We hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering om getroffen families te helpen 

 

 Drive Against Malaria zorgt ervoor 

dat de middelen in Zuid-Angola 

terecht komen 
 

DAM heeft voor de moeders meer dan 3.000 kuren beschikbaar gesteld. 
Als gevolg van de schaarste zorgt Drive Against Malaria ervoor dat de 
middelen in Zuid-Angola terecht komen en honderden gezinnen geholpen 
worden.  

Daarnaast heeft DAM met succes gepleit voor een gedegen humanitaire 
corridor van enkele dagen over de grens. Om Angolezen die willen 
terugkeren, de malariamedicijnen en hulpgoederen in Zuid-Angola te laten 
bezorgen.  



 

FOTO : Gisteren hebben we de hulpactie verhoogd met nog eens 2.000 kuren 

 

ZE HEBBEN LANG GENOEG GELEDEN 

 

“We hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering om getroffen 
families te helpen met medicijnen en muskietennetten. Met 
medewerking van Katholieke Missionarissen en DAM.’’  

“We willen niet dat de moeders in de toekomst een nog hogere prijs 
moeten betalen. Ze hebben lang genoeg geleden.” Gisteren hebben we de 
acties verhoogd met nog eens 2.000 kuren. DAM heeft in totaal 3.905 
kinderen getest en genezen in de Angolese zuidelijke regio Cunene. Het zijn 
vooral 2.894 zieke kinderen die hulp nodig hebben. Hiermee heeft DAM het 
lijden van de families verminderd en zijn vele levens gered. Ze zijn voorlopig 
in veilige handen. In totaal heeft DAM 5.000 kuren gegeven. □ 

 

 

 



 

Resultaten 

Malaria Diagnostiek RDT: 4.000 Enzym & Protein 
Sensitive – SD Diagnostics Bioline 

Medicatie: Multiple Malaria –Driedaagse kuur : 3.000 
in December 2021. Verhoogd in 2022 met 2.000 
kuren 

Aantal kinderen behandeld: 3.905 kinderen getest. 
2.894 zieke kinderen Plasmodium Falciparum 
genezen. 

Aantal mensen bereikt: 5.000 a.d.h.v. 3.000 kuren 
verhoogd met 2.000 malaria kuren 

Aantal mensen bereiken voorraad toekomst : 2.000 

 

 
AANTAL MENSEN BEREIKT : 2.000 (2021)   +  3.000 (2022) 
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