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Robertson ontvangt eer van RBM WHO 

 
 
 
 

 

 
AFRIKA │David Robertson ontvangt een eervolle 
plaquette van RBM Partnership, het malaria departe-
ment van de Wereld Gezondheids Organisatie.  
RBM: ‘’ David helpt anderen vrijwillig en helpt de levens 
te sparen van duizenden mensen in Afrika die lijden aan 
malaria. Het is heel duidelijk dat hij een belangrijke 
persoon is die de strijd tegen malaria aangaat en deze 
eer maakt ook duidelijk hoeveel mensen hebben 
geprofiteerd van zijn werk. David heeft in 1988 het 
initiatief genomen op te staan om Afrikaanse 
gemeenschappen te helpen. Hij heeft de behoefte 
geïdentificeerd en de wereldwijde malaria-campagne van 
de grond af opgestart.  Deze eer maakt duidelijk dat 
David de drijvende kracht is achter de strijd tegen 
malaria. ''  □ 

DAM helpt Angola met 5.000 netten 

   
 

 
 
 
 
 

ANGOLA │ Het hospitaal van Ombadja in de Cunene 
Regio van Angola zijn enorm dankbaar voor de 5.000 
muskietendodende bednetten van DAM. De malaria 
crisis in deze regio is meer dan urgent. Vooral jonge 
kinderen lopen zeer hoog risico aan malaria te bezwijken 
wanneer bescherming ontbreekt.  Het is ernstig gesteld 
met de aller eerste levensbehoeften. De bewoners zijn 
arm en hun huizen beschikken niet over elektriciteit of 
schoon drinkwater. Dit geldt ook voor het Ombadja 
hospitaal. Elk jaar telt het hospitaal 6.585 malaria 
patiëntjes waarvan de ouders een beschermend 
muskietennet niet kunnen betalen. Met de hulp van 
DAM kan dit jaar elk gezin met zieke kinderen gratis 
beschikken over deze essentiële bescherming.  □ 
 



   

 

   
 

 
Schoon water voor 6.642 mensen  

 

 
 
 
 

ZUIDELIJK AFRIKA  │ Schoon water is levensbelangijk. 
Vooral na de Cycloon Idai, om de verspreiding van cholera 
te voorkomen.  De mensen in Mozambique en Malawi zijn 
dolblij met hun Life Straw van DAM. Ze kunnen bijna niet 
geloven dat zij met behulp van zo’n eenvoudig apparaat 
overal gezuiverd water kunnen drinken. Maar als er één 
over de brug komt volgen de anderen. In April dit jaar 
heeft DAM 1.577 Life Straw’s uitgedeeld. In opvolging 
hiervan heeft DAM 2.214 mensen bereikt die gebruik 
maken van hun persoonlijke Life Straw. Vaders en moeders 
laten ook hun jonge kinderen water drinken met behulp 
van dit waterzuiveringssysteem. We zien in het veld, dat 
gemiddeld drie mensen gebruik maken van de LifeStraw. 
Dat betekent dat 6.642  gegarandeerd zijn van zuiver 
water. Dat is een bemoedigend resultaat !  □ 
 
 
 

 
Gewonden na Explosie in Kameroen 

 
 

 
 
KAMEROEN │ Ten minste 6 mensen zijn overleden en 25 
anderen zijn gewond na een serie van explosies in de 
olieraffinaderij in Limbe, zuidwest Kameroen. Volgens 
verschillende bronnen zijn de explosies het werk van 
separatisten.  Onder de 25 gewonden zijn er vijf 
opgenomen op de chirurgische afdeling van het Limbe 
Regional Hospital, terwijl de anderen in verschillende 
hulpposten worden behandeld. Met name in de 
hulpposten van DAM. De gouverneur van de regio die de 
slachtoffers in het ziekenhuis bezocht, riep op tot meer 
waakzaamheid van de bevolking en zei dat de veiligheid zal 
worden opgevoerd. Separatisten hebben de verantwoor-
delijkheid voor de explosies opgeëist en volgens bronnen 
sterk verbonden met de onrust in zuidwest Kameroen die 
de afgelopen jaren de regio in de houtgreep houdt.  □ 


