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GEWELDIG BEDANKT ! 
 

 
 

Graag willen we iedereen van harte bedanken voor 
jullie fantastische steun dit jaar ! 
Onze genereuze sponsors en enthousiaste vrienden van 
DAM die geweldig hebben bijgedragen aan onze Afrika-
projecten en ons bijstonden onze hulpmissies uit te 
voeren. We zijn enorm gesteund door DAM teams in 
Nederland, België, Engeland en de USA. Ook zeker door 
stormachtige tijden toen we dit jaar werden getroffen 
door bijna verwoestende crisissen. Samen met onze 
lokale dream-teams hebben we in Afrika ruim 70.000 
jonge kindjes bereikt, behandeld, beschermd en 
genezen. Het jaar zit er bijna op, maar wij gaan door met 
onze missie. We blijven de zieken verzorgen. Dit alles was 
niet mogelijk zonder jouw onuitputtelijke morele en 
financiële steun. Wij willen iedereen oprecht bedanken 
en je telkens laten zien wat we dankzij jouw steun 
konden waarmaken.  Jullie maakten dit mogelijk ! 

Toewijding voor Angolese kinderen  

 
 
 
 

 
 
ANGOLA │ Exceptionele overstromingen hebben 
tientallen nederzettingen in zuid Angola onder water 
gezet waarbij een onnoemelijk aantal huisjes zwaar 
beschadigd zijn. De bewoners stonden volledig onbe-
schut en daardoor onbeschermd.  Onder hen zijn vele 
kinderen die lijden aan malaria. De gevaren van de ziekte 
nam toe na de overstroming, omdat vele daklozen 
werden gedwongen om zich onbeschermd in rap 
opgezette hutjes te huisvesten.  Vooral  in omstandig- 
heden als deze kan malaria snel om zich heen slaan. Ons 
team heeft tijdens deze spoedmissie onmiddelijk 
gereageerd op de acute behoefte aan hulp.  Met een 
toegewijde inzet om al het nodige voor de patiëntjes te 
doen. Met de verdeling van 470 beschermende netten 
en toegang tot medische zorg aan 1.300 Angolese kindjes 
die anders zonder zou zijn gebleven. De dankbaarheid en 
opluchting van de moeders was overweldigend! 

 



   
 

 

   
 

280 Land Rover-rijders bezorgen samen 
met DAM 1.446 netten  
 

 
 

NAMIBIË │ Land Rover rijders zetten zich spontaan in 
voor Drive Against Malaria, ‘s werelds éérste en langste 
malaria-missie in het Afrikaanse continent om 
gemeenschappen in afgelegen gebieden te helpen. De 
verdeling van netten heeft een enorme impact. Het 
aantal aanhangers groeide en dit jaar werden DAM’s 
missies zelfs vergezeld door ruim 280 Land Rover’s uit 
Zuid Afrika, Namibië, Angola, Duitsland en Engeland en 
vond zijn weg dwars door het hart van Namibië, naar het 
verre noorden om muskietennetten te bezorgen aan ver 
afgelegen nederzettingen. Wat hen bijblijft is het besef 
dat zij wezenlijk een verschil hebben kunnen maken in de 
strijd tegen malaria. Zij zijn op deze manier nog nooit 
eerder in aanraking gekomen met traditionele stammen 
in nood. 1.446 netten kregen een levensbeschermende 
bestemming! Elke missie heeft een onvergetelijke indruk 
op hen gemaakt. □ 

 
 

Unieke Land Rover Defender 

ArtPrints steunen missies !  
 

 
 
De legendarisch Land Rover Defender bijt het spits af 
voor een nieuwe serie ‘IconiCars’ met hoogwaardige 
ArtPrints voor Drive Against Malaria. Land Rover en 
JoinTheTalent geven hiermee op creatieve wijze kleur 
aan tien jaar ondersteuning van ons werk in Afrika. Dat 
gebeurt met de verkoop van unieke ‘Landy’-artprints. 
Van elk verkochte ArtPrint gaat vijf euro naar Drive 
Against Malaria. Dit betekent dat we met elk verkochte 
versie zes kinderlevens kunnen redden ! De lancering van 
de serie IconiCars valt samen met het zeventigjarig 
bestaan van Land Rover, het 30 jarig bestaan van Drive 
Against Malaria – ’s werelds éérste malariacampagne - 
en de 10 jaar toegewijde steun van Land Rover aan DAM. 
De unieke gelimiteerde prints op hoogwaardig papier zijn 
genummerd en voorzien van een certificaat, leverbaar 
via de website van JointTheTalent en Etsy.com. □ 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

Stichting Drive Against Malaria 
Kantoorhoudende 

Graaf Engelbertlaan 75 – BREDA 
Correspondentie : Postbus 71850 – 1008 EA – AMSTERDAM NL 

Onze hulporganisatie heeft de ANBI-status 
Email Algemeen: info@driveagainstmalaria.nl 

Email Nieuwsbrief Afdeling: driveagainstmalaria.newsletter@gmail.com 
Website: www.driveagainstmalaria.nl 

Uw Donatie is enorm welkom ! 
IBAN  NL  13  FVLB  0699 398  398 

BIC  FVLBNL22 
t.n.v. Drive Against Malaria - Amsterdam 

 

 

Met samengebundelde krachten kunnen we zorgen voor hulp. 

We gebruiken elke gift op plaatsen waar deze cruciaal is in Kameroen, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Nigeria, Namibië, Angola, Zimbabwe, Malawi , Zambia en 

Malawi 
 

Hartelijk dank voor uw steun! 
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