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Drive Against Malaria ontvangt donatie van ExxonMobil   
 
ExxonMobil Benelux doneert USD 22.500 voor malariabestrijding. Drive Against Malaria is enorm blij 
met deze donatie, omdat alle hulp zo ontzettend veel levens spaart. DAM kan inmiddels elf jaar op de 
steun rekenen van ExxonMobil Benelux. Dit is een levenslijn voor duizenden Afrikaanse gezinnen. Wij 
kunnen hiermee mensen bereiken in gebieden waar geen andere organisaties actief zijn.  
 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
 
ExxonMobil is de grootste niet-farmaceutische 
onderneming die investeert in onderzoek naar nieuwe 
malaria medicijnen en vaccins, het vergroten van de 
internationale betrokkenheid betreffende malaria en de 
ontwikkeling van de samenleving.  
Het concern doneerde meer dan 130 miljoen dollar aan 
organisaties die in Afrika belangrijke maatschappelijke 

ontwikkelingsprojecten opzetten en uitvoeren. 
ExxonMobil steunt programma’s om malaria te bestrijden, 
mensen bewust te maken van malariabehandeling en  
preventie en te zorgen dat bewoners gemakkelijker 
toegang kunnen krijgen tot beschikbare middelen. 
 
Daarnaast gaat de donatie naar programma’s ter 
bevordering van DAM’s natuurbehoud initiatieven voor 
de bewoners in Afrikaanse dorpen. 



 

 

 
 

 
 

 
Levensreddende rol in Afrika 
 
De samenwerking met ExxonMobil Global Operations is 
dertien jaar geleden tot stand gekomen in Kenia om de 
attentie van ‘Africa Malaria Day’ te bekrachtigen. 
 
De bestendige steun sinds 2007 van ExxonMobil Benelux 
betekent levensreddende hulp voor bewoners in 
afgelegen gebieden van de Afrikaanse landen Kameroen, 
Malawi, CAR, Zambia, Angola en Namibië met hulpmissies 
die door DAM zijn opgezet. We mogen niet vergeten dat 
het leven van de armste mensen afhankelijk is van 
hulpbudgetten voor een betere toekomst. En hulp  zorgt 
voor geweldige resultaten.  
 

Steun voor de Centraal Afrikaanse Republiek 
 
In C.A.R. strijden we tegen malaria in extreem moeilijk 
bereikbare gebieden. De verdeling van geïmpregneerde 
muskietennetten is één van de effectieve hulpmiddelen 
om malaria te voorkomen in geïsoleerde gebieden van dit 
zwaar gegeselde land.  
Met de donatie zorgen we tevens voor effectieve 
medicijnen, we trainen lokale mensen tot gezondheids-
werkers, geven voorlichting over malaria preventie en 
natuurbehoud initiatieven voor de mensen die wonen in  
het hart van het tropisch regen-woud. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Strijd versterken in Malawi 
 
Preventie in combinatie met diagnose, behandeling, 
nazorg en educatie, versterken de strijd tegen malaria in 
Malawi. Daarbij zijn ook educatie, onderwijs en training 
de sleutels tot effectieve bestrijding.  Veel lokale 
gezondheidswerkers die werken in afgelegen gebieden 
hebben vaak nog te weinig kennis over de nieuwste 
therapieën om malaria te behandelen.  
Daarnaast organiseren we schoolbezoeken en ‘Schools 
Against Malaria’ activiteiten. Waarmee we kennis 
overbrengen en scholieren enthousiast maken om malaria 
doeltreffend te lijf te gaan.  
 

Successen  
 
De strijd tegen malaria werpt zijn vruchten af. Dankzij de 
steun van ExxonMobil is DAM al in staat geweest in 
honderden dorpen malaria volledig te beheersen. 
Hierdoor is ook de welvaart van de bewoners flink 
gegroeid! Sinds 1988 – de oprichting van DAM – daalde 
het aantal dodelijke slachtoffers van ruim een miljoen tot 
450.000. Gerichte acties en campagnes blijven echter 
nodig om het aantal malaria slachtoffers verder terug te 
dringen. En we blijven de vinger aan de pols houden in de 
gebieden waar malaria onder controle is gebracht om de 
successen te beschermen. 
 
 

 
 
Wij zijn ExxonMobil enorm dankbaar voor deze steun van USD 22.500! Dit geeft ons de mogelijkheid om 
kinderen – ver weg van ons -  te helpen genezen en te beschermen.  Voor mensen die wonen in de meest 
afgelegen gebieden waar geen andere hulp beschikbaar is. Dankzij steun kunnen wij een vitale rol vervullen 
voor de mensen in west- , centraal- en zuidelijk Afrika. Wij helpen hen te overleven en bezorgen duizenden 
gezinnen die wonen in malaria-risicogebieden nieuwe hoop, een goede gezondheid en economische groei!  □ 
 
 

 
 

 
   

 



DRIVE AGAINST MALARIA FOUNDATION 

Update Service Department 

 

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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