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KINDEREN VAN ANGOLA KRIJGEN 
REDDENDE HAND  
 

 
 

Duizenden kinderen bezwijken aan  de ernstige 
gevolgen van malaria  vóór hun vijfde verjaardag. 
Drive Against Malaria reikt de kinderen een reddende 
hand. DAM werkt aan de frontlijn van de ziekte en 
zorgt ervoor dat de kindersterfte in onze missie-
dorpen met 80 tot 90 procent daald. We hebben grote 
vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel worden 
gedaan. Vooral in de geïsoleerde gebieden van 
Angola. Al 30 jaar zijn de teams en gezondheids-
werkers betrokken bij de bestrijding van malaria om 
de kindersterfte te verminderen en om de zorg aan te 
reiken aan gezinnen in afgelegen en kwetsbare 
gemeenschappen. We ondersteunen het hele jaar 
door lokale gezondheidsklinieken, zodat families 
toegang hebben tot goede gezondheidszorg. □ 
 

IN CRISIS GEEFT DAM BABY’S KANS TE 
OVERLEVEN     
 

 

Zuidwest Kameroen is hevig getroffen door een 
uitbraak van malaria. Duizenden geïnfecteerde baby’s 
wachten op een levensreddende behandeling. DAM 
teams zijn ingezet in rebel-vrije dorpen in Zuidwest 
Kameroen waar malaria-behandelingen voor baby’s 
werden georganiseerd. Drive Against Malaria is 
geschokt door de nieuwe epidemie. Ruim 90% van de 
kinderen zijn ziek. De bevolking leeft in angst in het 
land dat lijdt onder de dubbele crisis van onrust en 
rampspoed.  ‘’De stroom geneesmiddelen is door de 
onveiligheid ernstig gestagneerd en de bevolking is 
angstig om naar verafgelegen hulpcentra te reizen.’’, 
zegt Robertson vanuit het rampgebied. Moeders 
stromen massaal naar onze behandelunits met hun 
ernstig zieke baby’s. □ 
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DRIVE AGAINST MALARIA ENIGE 
HULPORGANISATIE IN RAMPGEBIED !            

 

 

SAVING LIVES ! En zo snel mogelijk! Drive Against 
Malaria is de enige hulporganistie terplaatse in 
Zuidwest Kameroen. DAM stuurt de noodhulp uit voor 
de kinderen in het crisisgebied van Kameroen met 
muskietendodende bednetten om hulpposten te 
blijven bevoorraden ! De kwetsbare kinderen in dit 
deel van het land krijgen momenteel te maken met 
een dubbele catastrofe:  de recente uitbraak en de 
bestaande conflicten. Dit is een dubbele ramp voor 
kinderen in Kameroen!  DAM heeft extra teams 
samengesteld die zieke kinderen behandelen, hen 
voorzien van vitale medicijnen en netten uitdelen om 
zich te beschermen tegen malaria. De informatie over 
het totaal aantal personen in de provincie is beperkt 
omwille van de verhinderde toegang tot 
communicatie, afgesloten wegen en geweld. Onze 
hulp verspreid zich van dorp naar dorp om zoveel 
mogelijk mensen in nood te bereiken ! □ 

HULP AAN 4.428 
VLUCHTELINGENKINDEREN 

    

 
 
Na de vlucht uit de CAR zijn duizenden kinderen in de 
kampen van oost Kameroen terechtgekomen. Een 
situatie, waar zij niets aan kunnen doen, maar 
waarvoor ze wel de hoogste prijs moeten betalen. 
Meer dan 215.000 mensen zijn tijdens het geweld in 
de CAR over de grens naar Kameroen gevlucht. De 
meeste vluchtelingen zijn alles kwijt, hebben 
dierbaren en bezittingen verloren. De 
omstandigheden hier – en op 300 vergelijkbare 
locaties langs de oostgrens van Kameroen – glijden in 
een steeds dieper dal. Ontoereikende hulp heeft 30 
tot 40 procent van de vluchtelingenkinderen ernstig 
ziek gemaak. Stijgende malaria infecties zijn de 
grootste doodsoorzaak. Samen met 25 helpers heeft 
Drive Against Malaria 4.428 zieke Centraal Afrikaanse 
kinderen in het vluchtenlingenkamp van Batouri in 
Kameroen behandeld en beschermd. □ 
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Graaf Engelbertlaan 75,  

4837 DS Breda, THE NETHERLANDS  

 

 

YOUR DONATION MAKES A DIFFERENCE IN MANY LIVES 

Account details 

Drive Against Malaria Foundation 

NL13FVLB 0699 398 398  

BIC: FVLBNL22 

(Bank: Van Lanschot Bankiers) 

 

 

FOR ALL YOU QUESTIONS PLEASE EMAIL US 

info@driveagainstmalaria.nl 

 

 

 

THANK YOU ! 
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