Recover
MAGAZINE VAN LEPRAZENDING NR.1 2016

SAMENWERKEN AAN HERSTEL

HET BELANG VAN ZELFHULPGROEPEN
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te doen DR. SHYAMALA ANAND
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Steek je hand uit...
2015 ligt al weer enkele maanden achter ons. Maar in deze eerste
Recover van het nieuwe jaar kijk ik graag nog even met u terug.
Aan het einde van 2015 kregen wij berichten uit het veld over
een toename van het aantal nieuwe leprapatiënten. Met name de
toename van het aantal kinderen met lepra verontrust ons. Dit is
een teken dat er weer meer recente besmettingen zijn. Ook
hadden we afgelopen jaar te maken met verschillende noodsituaties in de gebieden waar we werken: de aardbeving in Nepal en
overstromingen in Myanmar en Zuid-India.
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Column: Gebed

Wat is het dan bemoedigend om te merken dat u erg betrokken bent.
Dat u spontaan uw hand uitsteekt naar hen die het zo nodig hebben.
Naast de steun voor het reguliere werk droeg u ook ruimhartig bij
voor de noodhulp en wederopbouw in de rampgebieden. Hartelijk
dank voor die betrokkenheid en trouw. In ons jaarverslag, dat
volgende maand verschijnt, leest u meer over het werk dat we samen
met u in 2015 hebben kunnen doen.
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Rinku heeft een geheim

Korte berichten
Prijspuzzel
Laat kinderen een onbezorgde toekomst na!

Verder leest u in dit magazine over onze Indiase collega dr. Sunil
Anand en zijn vrouw Shyamala, die zich al meer dan jaar 30 jaar
voor leprapatiënten in India inzetten. In navolging van Jezus die dat
deed bij de melaatsen uit zijn tijd.
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer aardig op weg. Nieuw in 2016 is
ons sponsorprogramma “Herstel-Eén”. Gemiddeld kost het traject van
opsporing, medische zorg en hulp bij de terugkeer in de samenleving
zo’n € 252 per patiënt. Met het sponsorprogramma “Herstel-Eén”
kunt u 1 leprapatiënt helpen op weg naar zijn of haar herstel. Meer
hierover leest u op blz. 20. Inmiddels hebben zich al meer dan 100
sponsors gemeld!
Steek je hand uit… Dank u wel, dat
u aan die oproep gehoor geeft!

Henno Couprie
Directeur Leprazending Nederland
Colofon Recover is het magazine van Leprazending. Recover betekent ‘herstel’. Dat is wat wij willen: de levens
van gebroken mensen herstellen. Leprazending is een professionele organisatie die zich met hart en ziel inzet voor
de bestrijding van lepra. De lichamelijke nood van leprapatiënten staat hierbij centraal. Vanuit onze christelijke
bewogenheid bieden we leprapatiënten kansen om hun leven weer zo goed mogelijk op te pakken.
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ACHTERGROND

TEKST ELSE SCHAAP BEELD LEPRAZENDING

Vijfentwintig jaar lang werkten de artsen Sunil en Shyamala Anand in
het ziekenhuis van Kotharâ (India). Samen met hun team bouwden
ze de kleine afgelegen kliniek om tot een ziekenhuis met meerdere
afdelingen. Inmiddels zijn al duizenden leprapatiënten geholpen.
Shyamala vertelt:

'God gebruikt

gewone mensen
om buitengewone dingen te doen!’

I

k was achttien en Sunil tweeëntwintig
toen we elkaar ontmoetten. Tijdens onze
studietijd spraken we over van alles: het
geloof, de toekomst en onze gezamenlijke
dromen. Eén droom kwam steeds weer
naar voren: werken in een zendingsziekenhuis in het buitenland.
Toen we vijf jaar later trouwden, sloten we ons aan
bij Leprazending. We zouden uitgezonden worden
naar Nepal. Twee weken voor vertrek werd ons
verteld dat onze hulp hard nodig was in een
ziekenhuis in het afgelegen gebied Kotharâ in
India. De enige arts die er werkte zou weggaan. In
eerste instantie waren we teleurgesteld. Nepal leek
zo veel meer exotisch, maar na veel gebeden en
gesprekken besloten we te gaan. We kwamen
echter beiden uit de stad en hadden geen idee wat
het werken in een afgelegen gebied inhoudt.

Terug in de tijd

De reis naar het ziekenhuis duurde voor ons gevoel
eeuwig. Tot we 600 kilometer verder de witgepleisterde gebouwen voor ons zagen opdoemen. Het
was 1985 en het voelde alsof we terug gingen in de
tijd. Het ziekenhuis was afgelegen, het dichtstbijzijnde dorp lag 5 kilometer verderop.
De eerste periode was zwaar. Er was weinig
medisch werk te doen. Het meeste personeel was
cynisch en gaf ons niet langer dan twee maanden.
Zelf waren we er van overtuigd dat we na de
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geplande drie jaar weg zouden gaan om nooit meer
terug te komen. Maar wat bleek, die eerste jaren
waren een tijd van voorbereiding. We waren
eenzaam en er was niks te doen, dus na werktijd
namen we veel tijd om de Bijbel te lezen.
Na verloop van tijd leerden we het ziekenhuis te
managen en kregen we liefde voor de leprapatiënten. We zagen achter de misvormingen en zweren
de personen die zij van binnen waren. We leerden
omgaan met allerlei situaties en beseften dat we
hier misschien wel veel langer wilden blijven.

We kwamen echter
beiden uit de stad
en hadden geen idee
wat het werken in
een afgelegen gebied
inhoudt
Kwaliteit en barmhartigheid

In 1988 verlieten we het dorp om onze studies af te
ronden. Ik specialiseerde me in oogheelkunde en
Sunil in dermatologie. We baden tot God of we
teruggeplaatst mochten worden in het ziekenhuis
in Kotharâ. In 1991 keerden we terug.

>
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ren.
1991 - Terug in Kothara werd onze zoon Nihal gebo

“WILT U VOOR HEN BIDDEN?”

A

ndrew en Elizabeth Proctor, donateurs van Leprazending in Engeland, brachten een maand in het
lepraziekenhuis in Kotharâ door. Elizabeth:
‘Leprazending zorgt niet alleen voor genezing van lepra
maar ook voor herstel van levens. Wanneer patiënten zijn
genezen van lepra hebben ze vaak nog steeds te maken met
discriminatie en afwijzing. Een patiënt in het ziekenhuis zei
tegen mij: “Ik kan het verdragen om vingers en tenen te
verliezen door deze ziekte. Maar afwijzing van mijn familie en
de maatschappij kan ik niet verdragen”. Om dit probleem aan
te pakken zijn er in elk lepraziekenhuis counselors aangesteld. Zij helpen patiënten en hun familie met gezondheidsadvies en therapie. Ook bemiddelen ze in sommige situaties
tussen leprapatiënten en hun families.

1998- In tijdelijke gezondheidskampen
controleerden we ook veel kinderen.

>

Vanaf dat moment veranderde het ziekenhuis enorm.
Elke patiënt werd behandeld alsof het ziekenhuis een
privékliniek was. We geloofden dat de kwaliteit van de
medische zorg in combinatie met christelijke barmhartigheid betalende patiënten naar het ziekenhuis zou
brengen. Met onze specialisaties was dat ook wat we
voor ogen hadden. Elke dag baden we tot God voor
100 patiënten en of God het werk van onze handen
wilde zegenen. Uiteindelijk, op een dag, waren er 100
poliklinische patiënten geregistreerd bij ons ziekenhuis. Mensen die eerder nooit door de deuren van een
Lepraziekenhuis zouden komen zaten nu zij aan zij
met leprapatiënten, werden geholpen door dezelfde
artsen. Het was een grote stap in het verminderen van
het stigma waarmee lepra is omgeven.

We baden voor al
onze patiënten en voor
elke operatie, en God gaf
genezing
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Tijdens ons bezoek spraken we regelmatig met de ziekenhuiscounselor in Kotharâ: Mitalee. Hij vertelde ons over
één van zijn patiënten Gajanan, een boer wiens handen en
voeten vervormd waren door lepra. Zijn vrouw moest nu
het zware werk op de boerderij doen. Gajanan was in het
ziekenhuis voor een operatie aan zijn handen en voeten. Hij
was erg onzeker en voelde zich schuldig tegenover zijn
vrouw. In de gesprekken met Mitalee kon Gajanan zijn
zorgen kwijt. Ook gaf Mitalee hem het advies om zijn
familie op de hoogte te stellen. Zo werd zijn vrouw
ondersteund bij het zware werk en kon Gajanan herstellen
van zijn operatie!

God gaf genezing

Na jaren de enige twee dokters in het ziekenhuis te zijn, mochten
we in 1998 een derde dokter verwelkomen. De jaren daarna
volgden nog drie anderen! Ook de rest van het personeel breidde
uit. We werkten hard en onze klinische en chirurgische ervaring
groeide snel. We baden voor al onze patiënten en voor elke operatie,
en God gaf genezing. Het was een opwindende tijd waarin het
ziekenhuis groeide, nieuwe patiënten binnenkwamen en extra
apparatuur werd aangeschaft. Elk nieuw ding, of het nu groot was of
klein, was een gelegenheid voor dankzegging tot God. Het hele team
erkende de trouw en voorzienigheid van God.
Vanaf 1998 begonnen we ook in het gebied om het ziekenhuis
heen mensen te bereiken. Na twee jaar op deuren kloppen
(zonder gehoor) werden resultaten geboekt. In afgelegen dorpen
werden tijdelijke gezondheidskampen opgezet. Veel bewoners
kregen hun zicht terug door staaroperaties in het ziekenhuis. Ook
vandaag de dag is er een groot regionaal ontwikkelingsprogramma in het gebied.
In 2009 hebben we het ziekenhuis overgedragen aan een jonge,
capabele en gecommitteerde staf. We geloven dat God gewone
mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. Het is een
voorrecht om deel te zijn geweest van Gods plan voor Kotharâ.

Wij hebben van dichtbij gezien hoe belangrijk het werk van
deze counselors is. Wilt u voor hen, en voor het werk dat ze
doen bidden?’

1999 - De familie Anand met Kerstmis.
Dr. Sunil Anand is momenteel
directeur van The Leprosy Mission
India. Dr. Shyamala Anand is
hoofd van de afdeling Educatie &
Ontwikkeling van The Leprosy
Mission India.

Procter
Andrew en Elizabeth
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INDIA

TEKST ELSE SCHAAP BEELD THOM DEELSTRA

TRAINING

In het afgelegen dorp Faizabad (India) komt elke maand een
groep van twaalf vrouwen bij elkaar. Ze kijken reikhalzend uit
naar hun ontmoeting. De vrouwen trekken al een tijd met elkaar
op en hebben een hechte band opgebouwd. Elk van hen heeft te
maken gehad met armoede, discriminatie en tegenslagen.

SAMEN WERKEN
AAN HERSTEL!

Asha

ASHA

moest elke dag twee
kilometer lopen om water te halen
voor het wassen, koken en
schoonmaken. Dankzij een lening
van de zelfhulpgroep kon ze een
waterpomp bij haar huis plaatsen.
Nu heeft ze meer tijd om te
werken en inkomen te verdienen
voor haar familie.

In deze zelfhulpgroep leren de vrouwen over gezondheid, hygiëne en krijgen ze
trainingen om een eigen inkomen te verdienen. Leprazending verstrekt de
zelfhulpgroep een startkapitaal van € 200. Daarnaast legt elk lid van de zelfhulpgroep iedere maand een klein bedrag (€ 0,33) in. Het lijkt weinig, maar voor
deze vrouwen is dit een hoop geld. Het geld wordt op de rekening van de groep
gezet. Onderling bepalen de vrouwen wie er geld mag lenen voor een investering. De geleende bedragen zijn klein, maar ze maken een wereld van verschil!
De zelfhulpgroep biedt deze vrouwen meer dan leningen en geld. Ze vinden
vriendschap en steun in hun situatie. De vrouwen groeien in zelfvertrouwen en
eigenwaarde door het maken van eigen keuzes.

VEDPRAKASH is het enige

Vedprakash

mannelijke lid van de groep. Hij
kreeg een lening van € 135 om zijn
eigen supermarkt en kledingzaak
te beginnen. Hij is zeer dankbaar
voor deze bijdrage en is al goed op
weg. Vedprakash hoopt dat hij met
zijn inkomen in staat is om voor
zijn familie te zorgen.

ZELFHULPGROEPEN
Kismata

KISMATA

kocht van haar lening
een machine om gras en bladeren te
snijden om haar buffel te voeden. Ze
bespaart een hoop tijd en energie.
Ze hoeft nu geen uren gras te snijden
met de hand. De buffel heeft meer
voedsel en Kismata heeft meer tijd
voor ander werk waardoor ze meer
inkomen binnen krijgt.
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Nitu

NITU

is gehandicapt. Zij en haar
man hebben bijna geen bezittingen.
Toen ze hoorde over de zelfhulpgroepen ging ze opzoek naar de dichtstbijzijnde groep en sloot zich aan. De
groep kon Nitu en haar man helpen en
gaf ze een lening van € 27. Met het
geld zijn ze een electriciteitszaakje
gestart. De winkel is succesvol en Nitu
en haar man zijn nu zelfvoorzienend.

Het is erg belangrijk dat
(ex-) leprapatiënten en hun
families weer integreren in
de maatschappij. Dit blijkt in
groepsverband het meest
effectief te werken.
Nieuwkomers kunnen van
anderen leren. Niet alleen
leprapatiënten maar ook
kinderen van leprapatiënten
of mensen met een
handicap maken deel uit
van deze zelfhulpgroepen.
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NOODHULP INDIA

NOODHULP OVERSTR  O MINGEN INDIA
De regen begon op 3 november 2015. Afgelopen
november en december werd de anders zo droge
oostkust van India getroffen door de zwaarste regen
sinds 100 jaar. Er werden 1 miljoen mensen getroffen,
300 mensen kwamen om door de overstromingen.
Leprazending heeft een ziekenhuis en een project
met gehandicapten in het gebied. Ook wonen er veel
leprapatiënten in de omliggende dorpen.
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Mede dankzij steun uit Nederland kon er snel met
noodhulp worden gestart. Van de 782 huishoudens
waar leprapatiënten wonen zijn er 679 bezocht. Het
noodhulpteam heeft voedselpakketten en noodpakketten met bijvoorbeeld water, kleding, lakens
en matten uitgedeeld. Medische teams uit verschillende lepraziekenhuizen hebben eerste hulp
verleend. Leprapatiënten krijgen extra zorg om hun
wonden, die nat zijn geworden, te verzorgen. Ook
is in kaart gebracht hoeveel huizen er zijn getroffen:
94 huizen zijn compleet vernield en 20 huizen

beschadigd. De meeste mensen zijn bij familie
ingetrokken. Anderen hebben hun beschadigde
huis opgeknapt met zeilen en doeken. Het is van
groot belang dat mensen snel een veilig huis
hebben. Het noodhulpteam helpt daarom bij de
wederopbouw. Mensen die al hun bezittingen zijn
verloren krijgen hulp bij het aanvragen van
vergoeding via de verzekering.
Alle gevers voor noodhulp in India,
hartelijk dank voor uw steun!
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REPORTAGE

BOEKRECENSIE

Wie is mijn

KERK HUISSEN
IN ACTIE VOOR MYANMAR
Het was voor de tweede keer dat
operatiekamer-verpleegkundige
Aly Boven- Vrijhof in Myanmar
was. Afgelopen januari ging ze met
twee artsen, dr. David Schiettecatte
en dr. Wim Theuvenet, op reis naar
het Mawlamyine Leprosy Hospital.
Samen trainden ze lokale artsen en
verpleegkundigen en voerden ze
operaties uit. Aly schreef tijdens de
reis over haar ervaringen:
“Wat een hartelijk weerzien met de staf van het
ziekenhuis! Zodra we bijgepraat zijn, gaan we de
toegestroomde patiënten beoordelen. In totaal staan
er tachtig patiënten te wachten. Aan het einde van
die eerste dag zijn er vijftig patiënten op de operatielijst gezet. Genoeg werk voor ons te doen dus! Naast
de leprachirurgie doen we ook andere ingrepen.
Opvallend zijn de brandwondcontracturen, vooral
bij jonge kinderen. Een contractuur is een ernstige
complicatie van een brandwond. Het littekengebied
is niet normaal meer te bewegen. Kinderen krijgen
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hierdoor moeite met de meest
normale dingen zoals lopen en
spelen. Het is indrukwekkend
wat we hier allemaal zien. Soms
bekruipt me een somber
gevoel: er is een hoop leed op
de wereld. Veel leed wat
voorkomen had kunnen
worden als men eerder hulp
had gekregen. Maar ik ben ook
hoopvol: de staf van het
ziekenhuis deinst niet terug
voor de hoeveelheid werk. Het
maakt veel indruk op me hoe
hard zij werken om al deze
mensen te helpen!

Er waren veel kinderen met lepra
Ook thuis heb ik die steun
ervaren. Net als twee jaar geleden
heb ik een actie georganiseerd. 10 januari hebben we in mijn kerk, de
protestantse gemeente te Huissen, een informatiemiddag gehouden.
Er waren veel familieleden, vrienden en gemeenteleden aanwezig.
Dankzij de geweldige support van hen is het mooie bedrag van
€1500,- opgehaald. Met dit bedrag kunnen we hier in Myanmar
heel veel hulp bieden. Het is bijzonder om te ervaren hoe
dankbaar men hier is met zaken die voor ons zo vanzelfsprekend
zijn. Ik ben blij dat we op deze manier ons steentje aan het werk
van Leprazending hebben bijgedragen. Voor dit werk blijft ik me
graag inzetten!”

€12.95

naaste?
een boek van Evert-Jan Brouwer

Je wilt iets voor je medemens betekenen. Maar waar begin je in een
wereld met meer dan zeven miljard inwoners? En hoever moet je
gaan? Evert-Jan Brouwer (1976) is politiek adviseur voor Stichting
Woord en Daad. In het praktische boekje ‘Wie is mijn naaste?’ geeft
hij tips hoe je een positieve bijdrage kan leveren voor je naasten ver
weg. Aan de hand van de Bijbel laat Brouwer zien wie wordt bedoelt
met ‘de naaste’ en vertaalt hij dat naar onze tijd. Hij gaat uitgebreid in
op het geven aan goede doelen. Heeft het wel zin om geld te geven
aan een goed doel? Ook kijkt hij kritisch naar ontwikkelingssamenwerking: wat werkt wel en wat niet? Brouwer beschrijft hoe we via
een bewuste leefstijl kunnen bijdragen aan minder armoede en
onrecht. Hij stelt dat bewust geefgedrag en verantwoord leefgedrag
hand in hand moeten gaan. Beide dragen bij aan het welzijn van onze
verre naasten.

Moederdag

COR VAN LEEUWEN

'WIE IS MIJN NAASTE?' EN DEZE (EN NOG HEEL VEEL ANDERE) MOEDERDAG
CADEAUS VINDT U IN ONZE WEBSHOP: WWW.LEPRAZENDING.NL/WEBSHOP

Sfeervolle instrumentale muziek
voor moeders. Een prachtig
cadeau om te geven, of om te
ontvangen!
€9,95

€9.95

TIPS

Dit zwarte zeepstenen beeldje
van Moeder en Kind uit Kenia is
ongeveer 10 cm hoog en een
mooi en eerlijk Fair-Trade
product.
€13,95

€13.95

Houten
canvas
tekstbord met
een mooie
Moederdagtekst:
Mijn Moeder houdt van mij zoals ik ben,
mijn moeder staat altijd voor mij klaar….
Verpakt in cellofaan,
€9,95
€9.95
15x19cm.
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COLUMN

GEBED

O

nlangs las ik het levensverhaal
van Rup Lal, een leprapatiënt
Cor van Lee
uwen
afkomstig uit een kleine
hindoegemeenschap in de
bergen van Nepal. In de jaren 80 wordt hij als jonge
man naar het ziekenhuis in Anandaban gebracht. Daar blijkt
dat hij lepra heeft. Omdat hij misvormingen heeft door
zwerende wonden besluiten de artsen hem te opereren.
Zodra Rup Lal de operatiekamer wordt opgereden gebeurt er
iets dat hij niet kent: “Voordat de operatie begon ging de
groep om mijn bed staan en hield elkaars handen vast. Ze
noemden het ‘prayer’, gebed. Iedereen zei iets, dr. Wim sprak
langer dan de anderen. Toen begon de operatie…” De operatie
verliep succesvol en inmiddels is Rup Lal zelf predikant en
werkt hij voor een lokale lepraorganisatie. Hij kent nu de
kracht van het gebed uit eigen ervaring.
Gebed is in alle geledingen van Leprazending een vertrouwd
verschijnsel. Ondanks de verschillen in kerkelijke achtergrond
en culturele tradities beseft iedereen de afhankelijkheid van
de Hemelse Vader. En dus wordt er gebeden voor operaties,
vergaderingen en tijdens andere bijeenkomsten. Of in stilte,
achter een bureau. We zijn dankbaar dat er ook veel donateurs
mee willen bidden. Iedere twee maanden verschijnt een
nieuwe, informatieve gebedskalender met gebedsonderwerpen
uit de landen waar we werken. De gebedskalender die per
email te ontvangen is, wordt iedere week verstuurd. De
papieren gebedskalender ligt al op veel keukentafels, nachtkastjes, vergadertafels en bureaus. Ook op die van u?

DONATEUR

Oliebollen bakken
voor Leprapatiënten
in Myanmar
TEKST COR VAN LEEUWEN BEELD LEPRAZENDING

Elk jaar rond de jaarwisseling bakt Martha Koetsier
honderden oliebollen. De oliebollen worden
verkocht aan vrienden, familie en bekenden. De
opbrengst schenkt Martha steevast aan een goed
doel. Ze wil daarmee mensen die het minder
hebben getroffen in het leven een hart onder de
riem te steken.
Martha werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Gelre-ziekenhuis in Apeldoorn.
Daar hoorde ze dat dr. Wim Theuvenet (zie kader),
arts in hetzelfde ziekenhuis, enkele weken naar
Myanmar zou gaan. Hij zou daar leprapatiënten
opereren en artsen trainen. Martha: “Het goede doel
dit jaar stond snel vast, Leprazending!”. Samen met
haar dochter Marleen en haar vriendin Donna ging
ze aan het bakken. Het resultaat: € 270 voor het
ziekenhuis in Myanmar, dat daarvoor verbandmiddelen en ander operatiebenodigdheden kan kopen!

OOK AC TIE
VOEREN VOOR
LEPRA ZENDING?

Wilt u met ons meebidden? Vraag dan de twee maandelijkse
gebedskalender of de wekelijkse email-gebedskalender aan via
e-mail info@leprazending.nl, of per telefoon (055 - 7 600 500).

DOOR COR VAN LEEUWEN
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Dr. Wim Theuvenet en zijn vrouw Alice Schutte werden in de jaren tachtig door Leprazending uitgezonden naar
Nepal. Na terugkomst in Nederland werd Wim chirurg in het Gelre-Ziekenhuis in Apeldoorn en ging Alice aan de
slag als vertrouwensarts. Maar de band met Leprazending bleef: Alice werd bestuurslid van Leprazending
Nederland, en Wim reist nog regelmatig naar landen als India of Myanmar. Daar voert hij operaties uit, deelt
nieuwe kennis en technieken of doet er juist kennis op. Van 22 januari tot 11 februari 2016 trainde Wim artsen
en verpleegkundigen in het Mawlamyine Hospital van Leprazending in Myanmar.

Laat het ons weten! Mail
Cor van Leeuwen
(cor@leprazending.nl)
of bel 055 - 7 600 500.
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FOTOVERSLAG

KORTE
BERICHTEN

BEELD TRISTAN VINK

STEEK-JE-HAND-UIT-TOUR

OOK IN
UW KERK?

STEEK JE
HAND UIT
NaaR MENSEN
MET LEPRA

BOEKEN
Wilt u de Steek-je-handuit-tour boeken voor uw
eigen kerk?
Neem dan contact op
met Gert Visscher
(gert@leprazending.nl)
of bel 055 - 7 600 500
voor de mogelijkheden.
Er zijn voor u als kerk
geen kosten aan verbonden. Wel verwachten we
van de deelnemende kerk
wat activiteiten op het
gebied van promotie en
faciliteiten.

BEZOEKEN
Wil je een Steek-je-hand-uittour bezoeken? Kijk op
www.steekjehanduit.nl. De
evenementen zijn gratis
toegankelijk!
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ORANJECONCERT
DOOR LEPRAZENDING AMBASSADEUR
WILLEM HAROLD BOOG
vent
Het Steek-je-hand-uit-E
in Zutphen op 6 februari jl.

‘Een inspirerende avond

VOL MET ZANG,
CREATIVITEIT EN
GODS WOORD!’

GERECHTIGHEID IS…

De ‘Steek je hand uit’ kerkentour wordt
georganiseerd door Leprazending en
heeft als thema ‘Gerechtigheid is…’
Gert Visscher (ex- Ronduit Praiseband)
spreekt en zingt over Gerechtigheid in
Bijbels perspectief. Gert van de Vijver
(alias de Zandkunstenaar) visualiseert
de boodschap met zijn bekende
zandtekeningen.

Op Koningsdag, woensdag 27 april aanstaande, vindt in
de Oosterkerk te Zeist het 25ste Traditionele Oranjeconcert plaats door Leprazending ambassadeur Willem
Harold Boog. Met medewerking van het Koninklijk
Harmoniegezelschap O.B.K. uit Zeist onder leiding van
dirigent Arnold Span en van pianist Jan Lenselink.
Speciaal voor deze gelegenheid worden o.a. de 'Suite
Gotique', opus 25 van Léon Boëllmann en de 'Hollandse Rhapsodie' van Feike Asma uitgevoerd. Gastdirigent Gert Buitenhuis zal deze werken dirigeren. Met
'live' beeldprojectie vanaf de orgelspeeltafel. U bent van
harte welkom! Aanvang: 20.00 uur/kerk open: 19.30
uur. Adres: Woudenbergseweg 44 Zeist.

gende
Zin in een uitda s?
vrijwilligersklu
azenProgramma’s van Lepr
De afdeling Fondsen en
t de
ger die kan assisteren me
ding zoekt een vrijwilli
al) op
aanvragen (internationa
administratie van fonds
t
rn. Vertrouwdheid me
ons kantoor in Apeldoo
heersen
rprogramma’s en het be
verschillende compute
rmogen
n must. Doorzettingsve
van de Engelse taal is ee
al dagdelen in overleg.
en geduld een pré. Aant
e contact
matie over deze functi
Neem voor meer infor
).
ding.nl (of 055-7600500
op met heidi@leprazen

BETER ZICHT VOOR OUDEREN IN INDIA
In Naini, een dorp in het noorden van India, werd onlangs een
oogkamp gehouden. Oudere mensen uit afgelegen dorpen
werden met een lokale schoolbus naar Naini gebracht. Daar
werden hun ogen gecontroleerd en kregen ze behandeling of
operaties. Premal Das (chirurg) schrijft in zijn verslag: ‘Het was
mooi om te zien dat er verandering plaats vond. Ouderen die vóór
de operatie weinig zicht hadden, werden duidelijker actiever
zodra zij weer konden zien. Ik ben dankbaar dat we iets voor deze
‘vergeten’ groep hebben kunnen doen.’

GELIJKE RECHTEN VOOR MENSEN
MET EEN HANDICAP
Gehandicapten hebben wereldwijd vaak te maken met
discriminatie en uitsluiting. De Verenigde Naties hebben
daarom besloten om de rechten van mensen met een
handicap vast te leggen in een verdrag. Ook zijn er afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat kinderen en
volwassenen met een beperking een goed en actief leven
kunnen hebben. In Nederland is het verdrag door de
Tweede Kamer getekend, het wachten is op akkoord van
de Eerste Kamer.
Het verdrag heeft gevolgen voor de samenleving maar ook
voor ontwikkelingshulp. In het verdrag staat dat ontwikkelingsprogramma’s toegankelijk moeten zijn voor mensen
met een handicap. Leprazending bundelt haar krachten met
andere organisaties die voor mensen met een handicap
werken. Samen roepen we de regering op meer aandacht te
hebben voor de gehandicapten onder vluchtelingen. Deze
groep is extra kwetsbaar en kan minder goed voor zichzelf
opkomen. Ze lijden daardoor ook meer onder het gebrek
aan voorzieningen in opvangcentra in Nederland, maar ook
bij opvang in de regio.
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PUZZEL

Prijspuzzel
Los de kruiswoordpuzzel op. Bij het juist invullen ontstaat op de blauwe vakjes een
korte zin. Stuur deze zin voor 1 april per email aan cor@leprazending.nl (vergeet niet
uw naam en adresgegevens te vermelden). U maakt dan kans op twee gratis kaartjes
voor de bootreis van 16 april (zie pagina hiernaast).
De oplossing van de vorige puzzel
was: Welkom op onze
Ontmoetingsdag

Met aan boord een gevarieerd programma met lunch,
sprekers en muzikale omlijsting.

De prijswinnaars zijn Mevrouw J. de
Groot-Boessenkool uit Ede, M.H.M.
Thissen uit Sittard en P. Strikwerda
uit Oudemirdum.
De prijswinnaars
hebben het mooie
zeepstenen Waxinelichthoudertje uit India
inmiddels ontvangen.

Horizontaal

1 wedstrijdtheater; 5 soort leer; 9 vaatwerk; 10 voorloper van Post.NL; 12 ingeschakeld; 13
kosten koper (afk.); 14 rand van blouse of overhemd; 16 laatste kwartier; 17 van nieuwe
hoefijzers voorzien; 19 geoxideerd ijzer; 20 vaarwel; 21 houten loopstokken; 23 ondernemingsraad (afk.) 25 engels componist; 26 personeelszaken (afk.); 27 nachtroofvogel; 29 lof; 30
gordijnrails; 31 strijdvoorwerp; 32 plaats in Utrecht.

Verticaal

Vertrek 12.00 uur Arnhem
Aankomst 16.30 uur Arnhem

1 telen van groente op koude grond; 2 kledingstuk; 3 emeritus; 4 leerlingen van Jezus; 5
zeer arm; 6 en anderen; 7 laagte tussen bergen; 8 plaats in Noord-Holland; 11 ouderwets
speelgoed; 14 meest goede; 15 pleger van een misdrijf; 17 verlaagde toon; 18 Nederlands
Instituut voor Neurowetenschappen; 22 La Grande Encyclopédie (afk.); 24 meisjesnaam;
26 stoot; 28 langspeelplaat; 30 dwarsmast.

Kosten F 24,00 per persoon
Geef u op via www.leprazending.nl/komaanboord
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Rinku kan binnen één jaar
genezen zijn van Lepra…
Het begon met kleine vlekjes op haar gezicht
en handen. Wanneer Rinku de vlekjes aanraakte waren ze volledig gevoelloos. Niemand
in haar omgeving wist wat er met Rinku aan de
hand was. Rinku: “Ik ben anderhalf jaar ons
huis niet uitgekomen, door vlekken durfde ik
niet naar buiten.”
Rinku heeft lepra. De ziekte heeft haar zenuwen aangetast waardoor ze haar hand niet
meer kan gebruiken. Dagelijkse activiteiten,
zoals het vasthouden van een pen of schrijven,
zijn voor Rinku niet mogelijk. Hierdoor kan
Rinku niet naar school en is ze onzeker over
haar toekomst.

Rinku

Veel leprapatiënten maken hetzelfde mee als
Rinku. Dat terwijl lepra eenvoudig te genezen
is. U kunt vandaag zorgen voor het volledige
herstel van een leprapatiënt als Rinku.

Machtigingskaart weg?

Meld u vandaag aan als sponsor van ‘Herstel Eén’ via
www.leprazending.nl/herstel-een. Bedankt voor uw steun!

IN ÉÉN JAAR HERSTELD
Als sponsor van ‘Herstel Eén’ geeft u één
patiënt, als Rinku, in één jaar tijd volledig
herstel. Voor € 21 per maand (€ 252 per
jaar) wordt een leprapatiënt begeleid van
de opsporing van de ziekte tot aan volledige genezing en terugkeer in de samenleving. Leprapatiënten
krijgen medische zorg en medicijnen. Ook krijgen ze
voorlichting, scholing en hulp bij het vinden van
passend werk. Zo kunnen ze weer volwaardig
meedoen in de maatschappij!

één
jaar

Gedurende een jaar volgt u een leprapatiënt op weg
naar herstel. Per email sturen wij u een paar keer per
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jaar een update over de voortgang. U ontvangt
berichten over het herstel van één van de lepra-patiënten
die Leprazending helpt. Uw bijdrage wordt niet
een-op-een gekoppeld aan een leprapatiënt. Om
financiële en organisatorische redenen kunnen wij
niet alle leprapatiënten met foto- en beeldmateriaal
volgen op hun weg naar herstel.

Geef een leprapatiënt als Rinku in één jaar
tijd volledig herstel. Vul de machtigingskaart in of ga naar www.leprazending.nl/
herstel-een.
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...

Rinku

im?
Heb jij wel eens een gehe
rder
Iets wat jij weet, maar ve
niemand mag weten?|
k zijn.
Een geheim kan heel leu
je
Zoals het cadeautje dat
voor Moederdag hebt ge
emaakt of gekocht. Je mo
ten
der mag natuurlijk niet we
lijk
wat het cadeau is. Eigen
zou je er graag over wil
et
len vertellen. Maar het mo
dag.
geheim blijven tot moeder
er
Dan is het voor je moed
een leuke verrassing !

Ik ken een meisje . Ik wil iets over haar

Wil je iemand een boodschap sturen, maar mag niet iedereen
je boodschap lezen? Dan kun je een geheime code gebruiken!
Deze code bijvoorbeeld: 1 3 5 4. Dat betekent: neem van de
eerste zin het eerste woord, van de tweede zin het 3e woord,
van de derde zin het 5e woord en van de volgende zin het 4e
woord (enzovoort). Kan jij de code hiernaast oplossen?
Omcirkel de gevonden woorden en lees ze dan achter elkaar.
Dan weet je wat de geheime boodschap van Rinku is.

Rinku

heeft een
geheim

Geheimschrift

Maar een geheim kan ook iets zijn, wat je

aan niemand wil vertellen. Omdat je je ervoor

Stuur de oplossing van deze geheime
code naar cor@leprazending.nl en we
ze sturen je een cadeautje. Vergeet
niet je naam en je leeftijd te vermelden. Niet verder vertellen hoor. Het is
een geheim...

schaamt, of omdat je bang bent voor wat

KIDS

vertellen . Ken je haar ? Het is een klein,

verlegen meisje . Ze heeft een geheim . Maar
dat mag ik niet verklappen . Ik moet het geheim

houden . Maar ik had het je toch bijna vertelt .
Weet je trouwens wat lepra is ? Vroeger

noemde ze het melaatsheid, maar die naam
wordt niet veel meer gebruikt . Ik heb er wel

eens wat over gelezen . Maar ben het meeste
weer vergeten . Vroeger waren er geen

GEHEIM

medicijnen voor lepra, maar nu gelukkig wel . Ik
stop er maar weer mee . Dat lijkt me beter .

Mooi weekend hoor . Geniet ervan hé !

GEHEIME CODE:
122346-135612954-13!

andere kinderen ervan gaan zeggen. Mis-

schien ben je wel bang dat ze je gaan pesten.
Daarom hou je het geheim maar voor jezelf.

jazeker.

Veel plezier
Op school.

Rinku heeft zo’n geheim: ze is heel ziek. Ze
heeft lepra. Niemand mag het weten, want

anders wordt ze gepest. Als andere kinde-

ren haar geheim weten, willen ze niet meer
met haar spelen. Er is alleen één probleem.

Als je aan niemand je geheim vertelt kan ook
niemand je helpen.

En Rinku had hulp hard nodig. Haar handen

Dag,
Mama.

Rafi

werden door de lepra krom. En ze kreeg
wondjes die maar niet beter werden. De

mensen gingen toch iets vreemds aan haar

hey rafi,
Heb je er zin
in vandaag?

Rekenen is mijn
lievelingsvak.

ontdekken. Daarom heeft Rinku haar ge-

Vandaag
krijgen we
Rekenen.

Die heb ik wel
meegenomen.

Haha.

Maar ik
zie niets!

heim toch maar verteld. Gelukkig was er

een dokter die haar kon helpen. Nu krijgt

Rinku de medicijnen die ze nodig heeft. En ze
wordt geopereerd aan haar handen, zodat

niemand meer ziet dat ze lepra heeft gehad !
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maar waarom heb je
Dan geen rekenschrift
meegenomen?

Kijk, In mijn
kunstbeen!

Illustratie: www.micheldeboer.net

KIDS

Sssssstttt
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Saira

Mahmuda

Laat u haar een

onbezorgde
toekomst na?

Saira was vijftien jaar toen ze lepra kreeg. Verlaten door haar familie en vrienden stond ze er
alleen voor. Pas tien jaar later klopte ze aan bij een ziekenhuis van Leprazending. Ze is genezen
maar lepra heeft haar handen en voeten misvormd. Saira gunt haar dochter een toekomst
zonder lepra. Helpt u mee om te voorkomen dat onschuldige kinderen het slachtoffer worden
van lepra? Neem Leprazending op in uw testament en laat kinderen (van leprapatiënten) een
gezonde toekomst na. Vraag het gratis erfenisdossier aan op www.leprazending.nl/nalaten
of bel Henno Couprie (directeur), tel. 055 - 7 600 509.

