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Milieubewustwording broodnodig  

 

 

 
 
AFRIKA │ We zijn er in Afrika dagelijks getuige van; 
onbeheerst uitbranden van  bossen.  Terwijl het bos juist 
voor een levenslange oogst kan zorgen zonder deze te 
vernietigen.  Sinds 1999 - gedurende onze hulpmissies -  
moedigen we de lokale gemeenschappen aan om hun 
vitale groene leefomgeving te beschermen en bewust-
wording te versterken over de enorme waarde van hout 
en natuurlijke voedingsmiddelen. In Zuid-,  Centraal- en 
West-Afrika beïnvloeden we het groeiende bewustzijn en 
de noodzaak om de natuurlijke wereld waarin de 
bewoners leven te beschermen. DAM’s  'Green Earth 
Project' heeft dit al met successen aangetoond. Door 
samen 5.245 bomen te planten maken we een enorme 
impact. DAM’s project versterkt dit concreet door bomen 
te planten en mensen bewust te maken van de noodzaak 
hiervan. □ 

Mensen enorm blij met jouw steun !  

 
 
 

 
 

 
CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK │ De inwoners van 
het meest zuidelijke punt van de Centraal Afrikaanse 
Republiek uiten hun oprechte dankbaarheid voor de 
support die de hele gemeenschap heeft ontvangen. Ze 
zijn alle DAM-supporters enorm dankbaar voor de  
genereuze bijdrage die hen in staat stelde te overleven!  
Zij wonen in een van de meest afgelegen gebieden van 
centraal Afrika waar hulp het hardts nodig is. De mensen 
zijn zo blij met je steun en willen je verzekeren dat je 
gulle giften een groot verschil hebben gemaakt in hun 
leven! Dankzij jouw hulp zorgden wij voor bednetten om 
hun gezondheid vooruit te helpen. Voor iedereen die 
heeft gesteund om deze mensen in nood te beschermen 
heb jij het mogelijk gemaakt om levensreddende 
medicijnen te verstrekken. Je hulp maakt een verschil in 
de levens van duizenden mensen. Enorm bedankt ! □ 

 



   

 

   
 

Voor de eerste keer een bednet 

 
 

 
 
 

ZUID ANGOLA  │ De dorpen in de regio’s ten noord-

westen van de Omhenene-border zijn extreem moeilijk 
bereikbaar door de slechte toestand van het beperkte 
wegennet. Hier bestaan de meeste trajecten uit 
doodlopende wegen.  In de afgelegen dorpen wonen 
families die dringend onze hulp nodig hebben, vooral 
tijdens het regenseizoen wanneer de mensen geen kant 
op kunnen.  “We hebben een groots gemis aan bed-
netten dat onze bevolking voor de toekomst beschermt ” 
zegt Rosa Lourenço, moeder van 3 kinderen. Het is de 
eerste keer dat haar kinderen nu een bednet krijgen. ‘’De 
dorpelingen zijn stomverbaasd dat wij hier zijn. Er is een 
blinde man die huilt van blijdschap. En de dankbaarheid 
is enorm voor de 500 bednetten die we hier verdelen’’ 
zegt David Robertson.  De meeste hulp blijft hier weg en 
dat heeft drastische gevolgen voor de gezondheid van de 
kinderen. □ 

APPLE U.K. steunt Training Projecten 

 
 
 
 

 
 

UNITED KINGDOM │ Voor het 3e jaar steunt Apple U.K. 
ons ‘Education & Training Project’.  Apple sponsort 2.500 
mensen die hun dromen nastreven in de 183 moeilijk te 
bereiken malariaprojecten van DAM. Apple U.K. 
Lashinsky’s reactie: "We zijn onder de indruk van DAM en 
daarom ondersteunen we nu voor het derde jaar.  Doe 
iets echt geweldigs, en we weten dat dàt is wat DAM in 
Afrika aan het doen is. Gezondheidseducatie op extreem 
afgelegen locaties is geen eenvoudige zaak. Daar moet je 
lef voor hebben. De manier waarop DAM het doet, met 
heel veel aandacht voor de traditionele behoeften en 
lokale zorgen, is echt uitstekend om de juiste keuzes te 
maken voor de mensen in deze Afrikaanse gemeen-
schappen. Het is de aanpak en de toewijding van DAM 
om echt aandacht te schenken aan elk individu dat ons 
zo speciaal maakt.'' DAM is enorm dankbaar voor de 
mooie schenking van Apple U.K!  □ 
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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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