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DAM support bijzondere Mucubal stam in 
Angola met muskietennetten  
 

 
 

In afgelegen gebieden langs de hellingen van de Serra da 
Chela na het binnenkomen van de Namib-woestijn die heel 
dicht bij Chiange komt, leveren we netten aan een van de 
meest bijzondere mensen, de Mucubal-stammen. Angola is 
de thuisbasis van enkele van de meest fascinerende - en 
mooie - mensen op onze planeet. 
Ruim 100 kilometer ten noorden van de grens met Namibië, 
vangen we de eerste glimp op van deze bijzondere stam 
met hun ongewone leven en tradities. Zelfs na burgeroorlog 
die ruim 15 jaar  geleden eindigde, is er weinig over hen 
bekend.  

De mysterieuze afstammelingen van de 
Maasai-ontdekkingsreizigers  
 

 
 

Maar in Chibia op de centrale vlakte van Lubango, 
ontmoetten we de mysterieuze Mucubal-stam in grotere 
getale.  De Mucubal zijn een subgroep van de Hereros, van 
wie de meesten in Nambië wonen en de afstammelingen 
van de Maasai-ontdekkingsreizigers zijn. De meesten 
brengen hun tijd door met het verzorgen van hun vee en 
het planten van maïs of zoete sorghum- maïs, waarbij de 
meeste planten door de vrouwen worden gedaan. De 
vrouwen van de stam wordt als bijzonder belangrijk 
beschouwd in de Mucubal-cultuur, met name op het gebied 
van familie en afkomst
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Elke missie wordt intensief voorbereid 

DAM verzorgt de distributie van ruim 2.000 malaria-behandelingen,  bijna 400 met insecticide behandelde 
muskietennetten en verdeelt deze naar provincies in het zuidwesten van het land. In samenwerking met lokale 
partners in Calama en de privésector, wordt het grootste deel van de stam bereikt. Maar het leveren van honderden 
netten over honderden kilometers komt met zijn uitdagingen. Complexe toeleveringsketens, uitdagende 
wegomstandigheden en afgelegen locaties kunnen leveringsinspanningen in Angola hebben belemmerd. Door nauwe 
samenwerking met partners en een goed logistiek plan werden deze obstakels echter overwonnen. 
 

 

   
  



 
 
 

 
 

Dankzij netten kan DAM een blijvend 
malaria-vrij effect  creëren  
 

 
 

Een van de meest gevreesde ziekten van de Mucubal is 
malaria. Drive Against Malaria is een van de weinige 
humanitaire organisaties die malaria bestrijdt in dit 
onbegaanbare gebied. Naast drinkwater is toegang tot 
beschermende muskietennetten voor de gehele stam de 
kern van een gezonde bevolking. DAM heeft samen met 
partners de capaciteit om een blijvend malaria-vrij effect 
te creëren in het voordeel van de Mucubal kinderen en 
de komende generaties. De bevolking verliest minimaal 1 
tot 2 kinderen per gezin ten gevolge van malaria. Dit is 
een alarmerende conclusie vrijgegeven door de overheid. 
Het behandelen van malaria, diarree, infecties en 
gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan malaria 
kosten vele kinderlevens per jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het leed verzachten van de getroffen 
mensen is noodzaak !  
 

 
 

De mensen tonen continue hun dankbaarheid!  Tijdens 
onze missie bereiken we 1.964 mensen in dit gebied. Een 
van de armste mensen van het land. We ontmoeten 
Makonja. De opbrengsten zijn net genoeg om het gezin 
te voeden. " We hebben vaak minder dan een maaltijd 
per dag. En wanneer mijn kinderen ziek zijn, zijn ze te 
zwak om de ziekte te overleven." Gelukkig wordt 
Makonja gesteund door DAM. We zorgen voor 
bescherming. Dit betekent dat betekent dat besmetting 
tot het minimum wordt beperkt. Het DAM malaria 
programma zorgt er niet alleen voor dat de kinderen van 
Mucubal kinderen meer garantie hebben om malaria te 
overleven, maar ook de gezondheid verbeterd.  
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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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