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Special event 

‘Malaria & Deforestation’  2016 

 

 

 

 



 (Samenstelling Glenn & Anna) In samenwerking met ‘Limbe Wildlife Centre’ (LWC) organiseert 
Drive Against Malaria een speciaal event over het thema ‘Malaria en Ontbossing’. Veel gebieden 

in Afrikaanse landen hebben te maken met een hoge mate van ontbossing en achteruitgang.    
Er komt steeds meer bewijs dat ontbossing en malaria met elkaar in verband staan!                      

In bosgebieden komt malaria immers nauwelijks voor. Ontbossing veroorzaakt licht en 
stilstaand water met hogere temperaturen. Hierdoor ontstaan broedplaatsen voor de 

muskieten die malaria verspreiden. Kortom, ontbossing en illegale kappraktijken vormen een 
grote bedreiging voor de mens door de verspreiding van malaria.  
 

Kinderen van 11 scholen doen mee aan het evenement 

Eén van de prioriteiten van Drive Against Malaria is om in de gebieden waar malaria een groot 
probleem vormt, voorlichting en educatie te geven. Educatie is een belangrijk onderdeel van 
ons werk. Ook de kinderen moeten beslist worden voorgelicht worden over malaria, de 
symptomen en hoe mensen infectie kunnen voorkomen. Zij krijgen uitleg over het gebruik van 
muskietennetten en we vertellen welke effectieve voorzorgsmaatregelen zij kunnen nemen 
voor hun woonomgeving.  
 

 
Samen met de scholen kunnen we grote thema’s bespreekbaar maken 

 



 
David Robertson en Julia Samuel luisteren aandachtig naar de voordrachten van de kinderen  

 
Samenwerkende organisaties  
 

Kinderen beschikken over verbazingwekkend veel talent en fantasie. Niet alleen de kinderen van 
10 tot 15 jaar, maar vooral als ze tussen de 5 en 10 jaar oud zijn. Samen met scholen kunnen we 
grote thema’s bespreekbaar maken, zoals ‘Malaria en Ontbossing’. De kinderen in zuidwest 
Kameroen maken kennis met dit thema op school via Limbe Wildlife Centre - waar we mee 
samenwerken - en onze eigen organisatie Drive Against Malaria. Beide organisaties zien het 
grote belang in van het onder de aandacht brengen van ontbossing.  
 
 

 
33 kinderen deden vol enthousiasme en inzet mee aan het event 

 
 



Limbe Wildlife Centre 
 

Limbe Wildlife Centre (LWC) is een redding, rehabilitatie en release project. Het heeft tot doel 
het voortbestaan van bedreigde diersoorten in Afrika te beveiligen.  

LWC werd opgericht in 1993 als een samenwerkingsverband tussen de regering van Kameroen 
en Pandrillus Foundation. Het project verstrekt een oplossing op lange termijn voor de in beslag 

genomen dieren. Ook LWC hecht grote waarde aan educatie onder leiding van Ateh Wilson, 
Glenn John Ewole Motumba en Bavoua Dede Taton Brageor. 
 
 

 
Wat een prachtige voordrachten hebben de kinderen gegeven  

 

 
Er is veel talent onder de kinderen in Kameroen 
 
Het doel van deze evenementen is zoveel mogelijk kinderen spelenderwijs een onvergetelijke 
en educatieve dag te bezorgen met voordrachten die door hen zelf zijn ingebracht. Tijdens deze 
evenementen creëren we aandacht voor malaria.  
 

33 kinderen van de groepen ‘primary’ en ‘secondary’ van 11 basisscholen in zuidwest Kameroen 
deden hieraan mee. Wat een prachtige voordrachten hebben we gekregen voor het ‘Malaria & 
Deforestation Event 2016’ in Limbe Kameroen! Indrukwekkende, en zeker ook mooie liedjes, 
toneelstukjes en heel veel getekende kunstwerken. Er is heel wat talent onder de kinderen en 
jongeren in Kameroen! Het was namelijk geen gemakkelijke opdracht. Maar… welke school 
heeft het event gewonnen? Dat was natuurlijk even heel spannend.  
 
 
 



 
Mooie tekeningen zijn gemaakt die het thema perfect weergeven 

 

Onvergetelijke dag 
 

Het was voor de jury heel erg moeilijk om te kiezen. Eigenlijk is er niet één het beste of het 
creatiefste, want alle voordrachten waren knap gemaakt en heel goed voorbereid! We mochten 

een 1e, 2e en 3e prijs weggeven. Waaronder een heel speciaal certificaat, een waardebon en 
knuffelaapjes. Eén school sprong eruit door drie bijzondere onderdelen. Deze kinderen hadden 
een hele mooie voordracht gehouden, gezongen en mooie tekeningen gemaakt en hadden het 
thema perfect weergegeven. Daarom kregen de kinderen van de ALCEF school de eerste prijs. 
Tot slot kreeg elk kind een muskietennet en daarna hebben we alle kinderen op de foto gezet. 
Vervolgens werden zij als 'heroes' ontvangen op hun scholen waar ze werden overspoeld met 
vragen. Het was voor iedereen een onvergetelijke dag. Voor groot en klein, jong en ouder. 
 
 

 
 De kinderen kijken geboeid naar de films die we vertonen



 
De kinderen van de ALCEF school zijn dolblij met hun eerste prijs 

 
Kinderen zijn de toekomst van Afrika 

 
Kinderen zijn de toekomst en de aangewezen inspiratiebron voor belangrijke boodschappen aan 
de ouders. Door actief samen te spelen, ontwikkelen kinderen op een leuke manier hun kennis 
over malaria.  DAM is een stichting die in samenwerking met scholen en educatieve teams 
evenementen organiseert in Afrika. We vertonen films, vertellen over malaria en de kinderen 
kunnen vragen stellen. Zo kweken we op al jonge leeftijd bewustwording over de omgeving, de 
problemen én vooral de oplossing.  

 

We Care 
 

Met samengebundelde krachten kunnen we zorgen voor educatie. 

We gebruiken elke gift op plaatsen waar deze cruciaal is in Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria, 

Namibië, Angola, Zimbabwe en Zambia. Hartelijk dank voor uw steun ! 
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