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Humanitaire steun van € 50.000,00 van LAND ROVER BELGIË & LUXEMBURG 

Met de humanitaire steun van € 50.000 geeft Land Rover BELGIË EN LUXEMBURG kinderen in Afrika een 
kans om te overleven en helpt het Drive Against Malaria project verder op weg naar duizenden malaria 
vrije dorpen en nederzettingen in Afrika.  



 

 

Land Rover BELGIË EN LUXEMBURG │ Samen met deze nieuwe  donatie ontvangen afgelegen gebieden  hulp die 

duizenden kinderlevens redt. Het malaria project heeft tot doel heeft om malaria infecties onder kinderen te voorkomen. Met 
name waar pasgeboren babys sterven  in Angola, noord Namibië, Zambia en Zimbabwe.  Het voornaamste doel van de missie 
word uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle mensen met malaria behandeling krijgen met behulp van medicijnen, aangekocht 
met de steunfondsen van Land Rover  BELUX.  

LEVENSREDDENDE MEDICIJNEN 

We voeren onze hulpprojecten uit in verre en afgelegen provincies in de zuidelijke Afrikaanse landen, waar de toegang tot 
essentiële medische steun en levensreddende medicijnen moeilijk of bijna onmogelijk is voor de lokale bewoners. 
"Malaria is een ziekte die gemakkelijk te voorkomen is. Echter, deze ziekte woedt nog steeds onder de  armste mensen en met 
name de meest kwetsbare groepen zoals pasgeboren baby’s kinderen en zwangere vrouwen. Baby’s  zijn vaak geboren in slechte 
en onbeschermde omstandigheden, waardoor malaria parasieten gemakkelijk in het bloed van het kind en de moeder kan 
doordringen. Vooral in de gebieden waar de levensreddende medicijnen niet bereikbaar zijn voor iedereen,’’ onderstreept 
Robertson, oprichter van Drive Against Malaria. 
 
DUIZENDEN KINDEREN GEHOLPEN 

Dankzij de grote steun geeft  Land Rover België en Luxemburg in verschillende Afrikaanse landen, duizende vrouwen en kinderen 
een kans om te leven. 
Sinds 2014 heeft Land Rover België-Luxemburg ruim 200.000 kinderen, jongeren en hun families geholpen in zes Afrikaanse 
landen. In de periode van vijf jaar bracht de onderneming met haar Dealers € 250.000  bijeen. Een geweldig fonds waarmee 
DAM  204.356 mensen, waarvan 114.289 jonge kinderen met malaria heeft gesteund om de ziekte te overleven en de kans heeft 
gegeven om de ziekte te overwinnen. "We weten  uit de eerste hand wat het betekent voor de bevolking om te worden 
blootgesteld aan armoede en ziekten. We weten ook hoe dankbaar de bevolking is voor onze hulp. Een dergelijke reactie is niet 
verwonderlijk, aangezien vele kinderen uit de gezinnen malaria hebben overleefd en nu weer gezond leven kunnen leiden. De 
blikken van dankbaarheid op de gezichten van moeders en kinderen is een dagelijks tafereel. 
Gelukkig en lachende gezichten en een brede glimlach. 

Malaria is een stille ramp die 300 – 500 miljoen mensen treft in de wereld. Afrika wordt het zwaarst getroffen. Met relatief 
eenvoudige middelen en kennis is deze ziekte te voorkomen en dat doet Drive Against Malaria met het geld dat BELUX 
gedoneerd heeft.   

Met deze steun kunnen we zo snel mogelijk kinderen met malaria behandelen.  Daarnaast wordt het geld besteed aan de 
verspreiding van kennis, verbeteren van de leefomstandigheden en het versterken van de lokale gezondheidszorg door 
hulpposten op te zetten, training van lokaal personeel en het bevoorraden van medicijnen, diagnose middelen en de 
bescherming met bednetten.  

Wij zijn Land Rover België en Luxemburg enorm dankbaar voor deze geweldige donatie! 

   

 



 
 

VAN HARTE WENSEN WIJ JULLIE EEN FANTASTISCH NIEUW JAAR ! 

Graag willen we al onze donateurs VAN HARTE BEDANKEN voor de geweldige 

steun die we van jullie hebben ontvangen ! 

Aan onze oproepen is door jullie in het afgelopen jaar massaal gehoor gegeven. Daardoor 

zijn onze hulpmissies een enorm succes. Met jullie hulp konden we het afgelopen jaar ruim 

400.000 mensen helpen die in nood verkeren. Zoveel betrokkenheid en gulle bijdragen 

vinden we fantastisch.  

Aan iedereen die heeft gedoneerd een welgemeend dankjewel voor je gift ! 

Mocht je mee willen doen aan onze missies in 2020 dan kan dat natuurlijk, voor 7 euro 

doneer je al een beschermend bednet !  Hartelijk dank namens het hele DAM-Team 

   


