
 

 

 

 

Nieuwsbrief Nr 9. - 2019    

   
 

Land Rover Nederland stelt 50.000 euro ter beschikking  

voor strijd tegen Malaria ! 
 
Land Rover Nederland stelt 50.000 euro ter beschikking voor de hulpmissies van Drive Against Malaria in Afrika. Hierdoor 
kunnen duizenden kinderen in afgelegen gebieden worden bereikt waardoor hun leven èn toekomst niet meer in gevaar 
komt. Deze geweldige schenking is hun belangrijkste levenslijn.  
 
Met de steun van Land Rover Nederland helpt Drive Against Malaria behandelcentra op te zetten en beschermende bednetten 
te verdelen. De donatie gaat ook naar medicijnbevoorrading voor lokale hulpposten waar geneesmiddelen ontbreken. Hierdoor 
kunnen we de behandelingen voor zieke kinderen intensief verbeteren. Dit heeft een enorme positieve impact op de gezondheid 
van de bewoners. Vervolgens wordt de steun ingezet voor mobiele labo's waar de parasiet opgespoord kan worden en lokale 
gezondheidswerkers opleiding krijgen. 
 
''We zijn enorm dankbaar voor deze donatie! Land Rover Nederland heeft sinds 2005 geweldig bijgedragen aan de strijd tegen 
malaria waardoor duizenden kinderlevens zijn gered. Bovendien bereikten we tientallen regio's waar malaria nu geen enkele 
bedreiging meer vormt en waar de levensomstandigheden enorm zijn verbeterd.'' 
 
In 2005 stierven jaarlijks 1.040.000 kindjes onder de 5 jaar aan de ziekte. Dit aantal is inmiddels aanzienlijk teruggebracht. Nu 
overlijden er per jaar nog 260.000 kinderen jonger dan 5 jaar aan malaria. Dit is een aanzienlijk positief succes. Dat betekent niet 
dat we nu achterover kunnen leunen. Want malaria is nog steeds 's werelds grootste kinderbedreiging. We moeten blijven 
strijden voor de gezinnen die onze hulp hard nodig hebben. Land Rover Nederland helpt ons daarbij !  □ 
 
   

 
 
 

 



 

Duizenden kinderen worden geholpen 

 

 
 
 
 
 
 

CENTRAAL AFRIKA │ In West- en Centraal-Afrika komt 90% 
van alle malariagevallen voor. Drive Against Malaria is in 
dit deel van Afrika dan ook extra allert èn actief om malaria 
te bestrijden, te behandelen en vooral sterfgevallen te 
voorkomen.   Ook Oost-Kameroen ligt in het hart van dit 
gebied.  Een regio bedekt met tropisch regenwoud, waar 
de armste bevolkingsgroepen van het land leven en van 
hulp zijn afgesneden. Drive Against Malaria betekent een  
levenslijn voor een regio met 47 dorpen en 
nederzettingen. Snelle hulp voor jonge kinderen moet 
worden  geboden, want zonder behandeling overlijden 
kleine kinderen die nog geen enkele weerstand hebben 
vaak al binnen 24 uur. Vooral deze kinderen hebben nog 
niet genoeg weerstand opgebouwd en ontwikkelen 
daarom snel ernstige malaria. Door de hoge koorts, 
verzwakking en het niet kunnen vasthouden van voedsel 
liggen ernstige ondervoeding en andere ziektes op de loer.  
 

Bezorgen van medicijnen redden levens 
 

 
 
 
 
 

CENTRAAL AFRIKA │Verstrekken van voldoende,  en vooral 
betrouwbare levensreddende malaria-interventies 
betekent voor duizenden moeders en hun kinderen in 
Oost-Kameroen dat zij nooit meer hoeven wachten op een 
snelle behandeling. Dodelijke malaria infecties zullen 
drastisch teruglopen als zij de mogelijkheid krijgen om snel 
medicijnen te krijgen wanneer dat nodig is,  dicht in de 
buurt en in hun eigen dorp. Kindersterfte als gevolg van 
malaria zal dan niet alleen ingrijpend dalen, maar zal 
hierdoor zelfs volledig worden stopgezet. 
We bezorgen nu ondermeer 5.000 kuren voor malaria, 
5.000 malaria bloedtests voor multiple-malaria die zullen 
helpen bij de behandeling van kinderen met malaria.   
Daarnaast 70 Analoge Weegschalen, 5.000 consultatie 
kaarten, beschermende handschoenen, FastClick 
prikpennen en Lancetten.  
De zorg voor alle zieken is bij Drive Against Malaria gratis. 
 

   

 

 

   



 

JULIA SAMUEL 20 JAAR OP MISSIE VOOR DAM 
 
In haar missie om meer aandacht te vestigen op de zorgwekkende humanitaire situatie in Afrika, is Julia 
Samuel niet uitsluitend DAM’s Goodwill Ambassador, maar is zij dagelijks intensief betrokken bij DAM’s 
missies in Afrika.   
Julia Samuel reisde in November 1999 naar Afrika om de Britse David Robertson van Drive Against Malaria te ontmoeten. Via 
haar interviews en reizen met Robertson voor de vierdelige TV-serie ‘Crossing Africa’ verslaat haar documentaire de menselijke 
impact van duizenden gezinnen die door Malaria zijn getroffen. De TV-serie [uitgezonden in Nederland en Groot Brittanië] biedt 
een intens verslag van David Robertson’s onderneming door landen Mauritanië, Senegal, Ghana, Mali en Kameroen. Deze 
missies leiden haar door onveilige conflict landen, waar de bevolking wordt bedreigd en hun huizen worden platgebrand. Deze 
ontnuchterende missie werd voor TV- & Radio Presentatrice Julia Samuel ook háár levensmissie. Zij ontmoette voortdurend 
gezinnen en hun kinderen die met malaria te kampen hebben. "Het leven van duizenden kinderen is in gevaar. Vooral in de 
meest geïsoleerde gebieden die we met ons Land Rover konden bereiken, was er niemand die een hand uitstak. Dat heeft me 
niet alleen diep geraakt, maar me ook flink aan het denken gezet,’’ zegt Samuel. Julia – de Award winnende Filmproducer - werd 
DAM’s  Goodwill Ambassador en hielp met het verwerven van fondsen in Nederland om de hulpactiviteiten van Drive Against 
Malaria extra steun te geven om daaropvolgend weer naar Afrika af te reizen. In 2007 werd zij door de United Nations 
aangesteld als Malaria-Consultant. Aansluitend volgt zij de ‘Study Master Biomedical Science Infectious and Tropical Diseases’. 
“Wat schokkend was, dat elke individuele persoon die ik ontmoet, ons vertelt dat hun familie getroffen was door malaria. 
Gezinnen die vier tot vijf kinderen aan de gevreesde ziekte verloren.’’ Gedurende haar tijd in Afrika blijft zij persoonlijke 
aantekeningen en notities maken. Nadat zijzelf getroffen werd door kanker èn malaria publiceert Julia Samuel in 2009 haar 
persoonlijke dagboek ‘’Niemand Weet Waar Ik Ben’’ over haar ervaringen, de schrijnende situatie van malaria slachtoffertjes in 
Afrika en de benarde situaties waarbij hun eigen leven werd bedreigd. De afgelopen jaren behandelt Julia, samen met David 
Robertson en DAM’s lokale teams, verspreid over de landen Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Angola, Namibië, 
Zambia en Zimbabwe dagelijks 500 tot 1.800 zieke kinderen.   

 

 
 

 

 

Extreme armoede 

 
 

 
 
84% van de gezinnen worden met extreme armoede 
geconfronteerd en bezitten geen – of nauwelijk – 
financiële middelen. Juist in deze woongebieden komt 
malaria vaak voor. We moeten snel handelen waardoor we 
de overlevingskans van kinderen kunnen vergroten.  
Na verloop van tijd zien we dat de aanpak zijn vruchten 
afwerpt en daardoor levens worden gered. □ 
 

DAM helpt waar niemand anders komt 
 

 
 

Drive Against Malaria is de belangrijkste gezondheids-
organisatie in deze gebieden. We zorgen voor hulp, daar 
waar geen enkele hulporganisatie komt. In het verleden, 
voordat DAM in dit gebied werkte,  waren de mensen 
schuw. Bang dat zij de hulp niet kunnen betalen. Alle  
7.000 gezinnen krijgen gratis een muskieten-dodend 
bednet gekregen, waardoor zij voor vier jaar beschermd 
zijn tegen de gevreesde ziekte. □ 


