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  In dit 
magazine leest 
u hoe belangrijk 
het is dat bij 
kinderen op 
tijd lepra wordt 
ontdekt   

Van verschoppeling 
tot voorganger
Op 16 april j.l. beleefden we een mooie en inspirerende 
Ontmoetingsmiddag met een grote groep donateurs en 
belangstellenden op het rijnschip River Dream.

Aan boord was ook Lok Thapa, een ex-leprapatiënt uit Nepal, 
samen met zijn vrouw Dorothy. Als kind kreeg Lok lepra en 
maakte hij een heel moeilijke jeugd mee. Een oom en tante 
van mij ontmoetten hem toevallig toen zij in Nepal waren en 
hielden contact met hem. In de jaren daarna ontfermden zij 
zich over hem. Ondanks de zichtbare verschijnselen van lepra 
(een verminkte voet, kromme vingers en een ingevallen neus) 
werd deze verschoppeling uiteindelijk voorganger van een 
christelijke gemeente in Nepal.

Tijdens zijn bezoek aan het kantoor in Apeldoorn toonde Lok 
ons een krantenknipsel uit Nepal: een vrouw die ooit als klein 
meisje op 6 jarige leeftijd lepra kreeg, leefde inmiddels al 60 
jaar alleen in een zelfgebouwd hutje in de jungle van Nepal. Zij 
trof het minder goed dan Lok: als kind werd ze al verstoten 
door haar familie en dorpsgenoten. 

In dit magazine leest u hoe belangrijk het is dat bij kinderen op 
tijd lepra wordt ontdekt. Als bijtijds begonnen wordt met de 
medicatie kunnen blijvende zichtbare tekenen van lepra worden 
voorkomen. En dan ligt plotseling een heel andere toekomst 
voor het kind open.

We zijn dankbaar dat u het mogelijk maakt deze kinderen een 
nieuw toekomstperspectief te bieden!
 

Henno Couprie
Directeur Leprazending Nederland
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De jeugd heeft  
de toekomst!

MAAR WAT ALS JE JONG BENT EN LEPRA KRIJGT?
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TEKST ELSE SCHAAP    BEELD LEPRAZENDING

De jeugd heeft de toekomt is een veelgehoorde uitspraak. Maar wat als je jong bent 
en je de diagnose lepra krijgt? Hoe ziet je toekomst er dan uit? Veel leprapatiënten 
krijgen in hun leven te maken met uitsluiting, discriminatie en armoede. Kinderen 
worden vaak van school gestuurd en soms worden hele families uit hun dorp 
verbannen. Voor Ritu (8) en haar gezin is dit anders: Ritu kan gewoon naar school 
en in hun dorp worden leprapatiënten niet weggestuurd. Integendeel, er wonen bijna 
alleen maar (ex)leprapatiënten.

>

kind en maakte me zorgen om haar.” aldus 
Dilbai, haar moeder. Ritu’s grootouders daaren-
tegen waren niet zo bezorgd. Vader Rohit: “Mijn 
ouders zagen het als een ‘gewone’ ziekte omdat 
ze zelf ook besmet zijn geweest met lepra.”

Grootvader Kartik vertelt: “30 jaar geleden 
werden mijn vrouw en ik weggestuurd uit het 
dorp waar we destijds woonden. We kenden 
elkaar toen nog niet en gingen beide naar het 
lepraziekenhuis in Prem Nagar. Daar hebben we 
elkaar ontmoet. In het ziekenhuis kregen we 
medicijnen tegen de lepra: Dapsone. Dat 
moesten we twee jaar lang gebruiken. Na de 
behandeling zijn we met elkaar getrouwd!” In 
het verleden moest grootvader Kartik bedelen 
om rond te komen. Maar uiteindelijk vond hij 
een baan. Van het geld dat hij verdiende kocht 
hij vee voor de familie.

Werken aan je toekomst
Ritu moet elke maand voor controle naar het 
ziekenhuis. Daar krijgt ze een medicijnkuur voor 
zes maanden. Ook wordt haar aangeraden om 
het Catch Them Young (CTY) programma te 
volgen. Rohit: “Via het CTY-programma kregen 
we schoolspullen, een schooluniform en andere 
studiematerialen voor Ritu”. Voordat ze hulp 
kregen deed Rohit er al alles aan om zijn dochter 
op school te houden. Dat terwijl het in India 
niet vanzelfsprekend is dat meisjes naar school 
gaan. Rohit: “Mijn vrouw is nooit naar school 
geweest. Ik vind dat mijn dochter wel de kans 
moet krijgen om te studeren. Ik ben enthousiast 

       itu woont in het dorp Prem 
Nagar, in het noorden van India. 
Samen met haar broertje, zusje, 
ouders en grootouders woont ze 
in een klein huisje. Een paar jaar 

geleden werd Ritu ziek. Haar vader Rohit 
vertelt: “Ritu voelde zich al een tijdje zwak. We 
zagen een vlek op haar wang en brachten Ritu 
naar het ziekenhuis. Daar deden ze verschil-
lende testen. De diagnose: lepra.”

Ritu’s ouders waren erg bezorgd toen ze hoorde 
dat Ritu lepra had. “Ik vond het zielig voor mijn 

Het gezin van Ritu voor hun huis

R
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over wat Ritu leert. Ze doet erg haar best en is 
heel leergierig! Ik koop nu vaak de krant, die lezen 
we dan samen. Ritu is overal in geïnteresseerd!”

Ritu is nu acht jaar oud en inmiddels helemaal 
genezen van lepra. Ritu: “Het is heel leuk op 
school. Hindi (nationale taal) is mijn favoriete 
vak! Vandaag heb ik op school gedichtjes geleerd 
over een pop. In het gedichtje staat dat de pop 
eerlijk en mooi is. Mijn beste vriendin is Amrica, 
ze woont heel dichtbij dus we zien elkaar vaak. Na 
school speel ik graag met haar, ons favoriete spel 
is hinkelen.”

Een bijzonder dorp
Ritu’s andere grootouders wonen ook in het dorp, 
een paar huizen verderop. Ook zij hebben in het 
verleden lepra gehad. Prem Nagar, het dorp waar 
ze wonen was vroeger een lepradorp. Grootvader 
Kartik: “Nu het stigma minder groot is, kunnen 
we terug naar onze thuisdorpen en worden we 
daar weer ontvangen. Vader Rohit: “Toch is het 
stigma niet helemaal verdwenen. Mensen die in 
andere dorpen wonen discrimineren ons nog 
steeds. Laatst gingen we naar een nabijgelegen 
dorp. We zochten voor mijn zwager een vrouw om 
mee te trouwen. Toen de mensen uit het dorp 
hoorden dat we uit Prem Nagar kwamen, weiger-
den ze met ons te praten. Andere dorpen weten dat 
hier veel (ex)leprapatiënten wonen.” Toch wil de 
familie niet verhuizen. Vader Rohit: “We voelen 

>

‘GRIJP DE JEUGD’
Catch Them Young (CTY) betekent ‘grijp de jeugd’. Hiermee 
bedoelen we dat elk kind dat nu geholpen wordt, later op eigen 
benen kan staan. CTY is een programma dat studiebeurzen 
verstrekt aan kinderen die zelf lepra hebben, of waarvan ouders 
getroffen zijn door lepra. Het programma verstrekt schoolgeld, 
boeken, schooluniformen en alles wat nodig is voor goed 
onderwijs. De medewerkers van Leprazending controleren 
regelmatig of de kinderen voortgang boeken. Als kinderen goed 
presteren kunnen ze doorstromen naar het hoger onderwijs of 
een vakopleiding gaan volgen. 

Ritu doet erg haar best op school
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ons hier thuis. Alle benodigde faciliteiten zijn er, 
bijvoorbeeld een school en het ziekenhuis. In 
andere dorpen kunnen we geen werk krijgen. 
Maar hier hebben we allemaal een baan.”

De familie heeft nu een mooi huisje, gebouwd 
met behulp van een lening van Leprazending. In 

delen betalen ze de lening voor het huis terug. 
Rohit: “Ons oude huis was in slechte staat. Het 
was gemaakt van modder en klei. De muren waren 
gescheurd en we hadden last van termieten. In het 
regenseizoen was het probleem het grootst. Het 
dak was niet goed en dan lekte het. De onder-
houdskosten van onze nieuwe huis zijn veel lager. 
We sparen nu dus geld!” 

Rohit: “Naast mijn baan als verkoper van stenen 
doe ik veel vrijwilligerswerk in het dorp. Omdat ik 
hier ben opgegroeid weet ik veel over lepra. 
Opkomen voor mensen die lepra hebben doe ik 
dus vanuit mijn hart. Ik help leprapatiënten op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld met het 
verkrijgen van rantsoenkaarten. Met deze 
rantsoenkaarten kunnen mensen rijst, suiker, 
tarwe etc. krijgen van de overheid. Ook help ik 
leprapatiënten bij het aanvragen van pensioen. Ik 
ga mee naar de overheidslokketten en help met 
het invullen van vragenlijsten. Veel leprapatiënten 
zijn nooit naar school geweest en kunnen dus ook 
niet lezen of schrijven. Het invullen van zo’n 
formulier is dus al een grote hindernis. Ik ben 
dankbaar dat mijn dochter wel naar school kan. 
Ze heeft een mooie toekomst in het vooruitzicht!”

Het is bijna niet te geloven dat in de 21e eeuw, nog 
zoveel mensen in India moeite hebben om een 
officiële identiteitskaart te krijgen. Alleen om het feit 
dat ze lepra hebben. Zonder deze kaart 
kunnen ze geen aanspraak maken op 
overheidsvoorzieningen. In het lepradorp 
waar ik onlangs op bezoek was sprak ik 
een groep vrouwen. Eén van de vrouwen, 
Kalpana vertelde hun verhaal. Kalpana en 
haar vriendinnen hadden jarenlang geen 
identiteitskaart en geen werk. Ze 
moesten bedelen om te overleven. Maar 
sinds kort is hun leven totaal veranderd. 
Enthousiast vertelt Kalpana dat ze een 
zelfhulpgroep zijn gestart. Elk lid van de 
groep spaart maandelijks een klein 
bedrag. Met dit startkapitaaltje heeft de groep een 
bedrijfje opgezet om sieraden te maken en te 
verkopen. De vrouwen verdienen nu zelf geld! 
Dankzij het CALL project hebben ze nu een identi-
teitskaart, spaargeld en een inkomen. 

Kalpana vertelt ook haar eigen verhaal. Toen bleek 
dat ze lepra had, vreesde ze voor de gevolgen voor 
haar familie. Kalpana: “Ik was een last voor mijn 
familie en besloot weg te gaan. Het was zo pijnlijk 
om mijn familie te verlaten.” Iemand vertelde haar 
over een afgelegen lepradorp. Daar zou ze zich thuis 
voelen. In het lepradorp kreeg Kalpana vriendinnen 
en ontmoette ze haar man. Hij nam haar mee naar 
het ziekenhuis van Leprazending in Naini. Inmiddels 
is ze getrouwd, en heeft drie dochters en twee zonen. 
Kalpana heeft goede hoop voor de toekomst van 
haar kinderen. Haar ogen stralen als ze over haar 
nieuwe leven praat. Ik weet het zeker: we moeten 
blijven strijden voor een beter leven voor leprapatiën-
ten. Zolang er leprapatiënten als Kalpana zijn, die 
worden gediscrimineerd en buitengesloten, is uw 
steun daarbij hard nodig!

  Mijn dochter kan 
naar school en heeft een 

mooie toekomst in het 
vooruitzicht!  Kalpana

HET LEVEN IN EEN LEPRADORP

DOOR RACHEL SNART 
Rachel werkt bij Leprazending Engeland. In India bezocht ze het 
lepradorp Nav Narman. Daar sprak ze met vrouwen die 
deelnamen aan het project CALL (Challenging Anti Leprosy 
Legislation). Het project helpt leprapatiënten die worden 
getroffen door discriminerende wetten.
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15 miljoen leprapatiënten genezen
In 1982 werd de Multi-drug-therapy (MDT) 
behandeling voor het eerst tegen lepra ingezet. Dit 
was een grote overwinning op de ziekte die toen 
nog nauwelijks te genezen was. MDT is een 
combinatie van verschillende antibiotica. De kuur 
van de behandeling duurt meestal 6 of 12 maan-
den. Leprapatiënten moeten de medicijnen heel 
regelmatig innemen om genezen te worden. Sinds 
1982 zijn er wereldwijd meer dan 15 miljoen 
leprapatiënten genezen door MDT!

Voorkomen is beter dan genezen
Sinds er een medicijn is om lepra te genezen, is het 
wachten op een medicijn (pil of vaccinatie) dat 
lepra kan voorkomen! Leprazending besteedt 
daarom, naast het leveren van zorg, veel aandacht 
aan onderzoek. Verschillende lepraziekenhuizen 
doen onderzoek naar lepra. Het laboratorium van 
het Anandaban ziekenhuis in Nepal en Shahadera 
ziekenhuis bij New Delhi (India) zijn de twee 
belangrijkste onderzoekscentra van Leprazending. 
Daar wordt onder andere onderzocht hoe de ziekte 
verloopt. Samen met vijf andere lepraorganisaties is 
in 2012 het Leprosy Research Initiative gestart. Zo 
bundelen we krachten en werven we samen geld 
voor onderzoek.

WAT IS LEPRA? 
Lepra is een medische aandoening die ook wel de 
ziekte van Hansen genoemd wordt. De leprabacterie 
tast vooral de huid en zenuwen aan die net onder de 
huid liggen. De eerste verschijnselen zijn vaak één of 
meer gevoelloze vlekken op de huid. Maar het kan 
soms jaren duren voordat een leprapatiënt de eerste 
verschijnselen krijgt. Hoe langer iemand lepra heeft 
en niet wordt behandeld, hoe meer zenuwen er 
defect raken. Daardoor raak je het gevoel in handen 
en voeten kwijt. Zonder het te merken kan een 
leprapatiënt zich dan verwonden. Bijvoorbeeld door 
in een stuk glas te staan of zijn/haar hand te verbran-
den. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en 
weefselverlies. In het ergste geval is amputatie van 
hand of voet nodig. Soms raken ook de zenuwen die 
aan een spier vastzitten beschadigd. Leprapatiënten 
krijgen dan vervormingen aan handen of voeten: 
ook wel klauwhanden of klapvoeten genoemd. 

HET BELANG VAN 
ONDERZOEK

Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie 
zijn er in 2014 wereldwijd, meer dan 213.899 nieuwe 
gevallen van lepra vastgesteld. Elke twee minuten wordt 
er ergens ter wereld een nieuwe leprapatiënt ontdekt. 
Gelukkig is lepra met medicijnen goed te behandelen. 

TEKST ELSE SCHAAP  BEELD ISTOCK
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ONDERZOEK DOOR DE JAREN HEEN 

DE TOEKOMST 
Onderzoekers hebben een nieuwe test voor lepra ont-
wikkeld die het proces van diagnose en behandeling 
versnelt. De verwachting is dat de test lepra kan aan-
duiden, al een jaar voordat de symptomen verschijnen. 
Hoe eerder mensen met medicijnen beginnen, hoe 
groter de kans is dat zij genezen zonder nadelige ge-
volgen. Ook wordt door o.a. de Apeldoornse arts Wim 
Theuvenet onderzoek gedaan naar het behandelen 
van zenuwbeschadiging om handicaps te voorkomen.

ONDERZOEK BLIJFT VAN BELANG
Onderzoek naar een medicijn om lepra te voorkomen 
gaat door. In een grootschalig onderzoek worden 
nauwe contacten van leprapatiënten (familieleden/
buren) met een enkele dosis Rifampicine behandeld. 
Dit verkleint de kans om lepra te krijgen, maar neemt 
haar nog niet weg. Daarnaast richten onderzoekers 
zich op andere vraagstukken: bijvoorbeeld hoe de 
ziekte wordt overgedragen.

VERANDERDE LEVENS
Na behandeling en eventueel revalidatie van de ge-
volgen van lepra moeten (ex-)leprapatiënten en hun 
families weer integreren in de maatschappij. Deze 
re-integratie en het verhogen van de zelfredzaamheid 
wordt steeds belangrijker in het werk.

GEHANDICAPTENZORG
Steeds meer leprapatiënten genezen van lepra.  
Patiënten die niet in een vroeg stadium zijn behan-
deld, raken vaak gehandicapt. Sommige handicaps 
kunnen verholpen worden door corrigerende opera-
ties, bijvoorbeeld aan misvormde handen, voeten of 
aan de ogen. Als een operatie niet mogelijk is, blijven 
(ex)leprapatiënten mobiel met behulp van een hulp-
middel (rolstoel, krukken, ezel) of prothese.

MULTI-DRUG-THERAPY (MDT)
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt een 
nieuwe behandeling aan: Multi-drug-therapy (MDT). 
Mensen zijn volledig genezen in slechts zes maanden.

 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW MEDICIJN
Wetenschappers zoeken naar een nieuw medicijn 
tegen lepra omdat veel patiënten resistent blijken te 
zijn tegen Dapsone. 

EERSTE MEDICIJN TEGEN LEPRA
Het eerste werkende medicijn tegen lepra wordt 
ingezet: Dapsone. In de volgende 15 jaar worden 
miljoenen patiënten behandeld.   

1985

1960

1945

2015 en verder

1990

1982

2010

Een onderzoeker aan het werk in 
hun laboratorium in Nepal. 

Een leprapatiënt ontvangt 
gratis medicijnen.

ACHTERGROND
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 Bedankt 
dat je mijn 
handen niet 
afschrikwekkend 
vindt 
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U Saw Silver (89) komt met 
een grote glimlach de kamer 
van een ziekenhuis in Myanmar 
binnen. Hij is al lang geleden 
van lepra genezen, maar het 
duurde jaren voordat de ziekte 
werd geconstateerd. Zijn 
handen en voeten zijn daardoor 
onherstelbaar beschadigd. 

Als hij binnen is, sta ik op en groet hem met een 
handdruk. De lach op zijn gezicht wordt groter: 
“Bedankt!” zegt hij stralend. “Bedankt dat je mijn 
handen niet afschrikwekkend vindt.” Pas in 1953 
ging U Saw Silver naar het ziekenhuis in Mawla-
myine. Hij besloot er per trein heen te reizen. 
“Toen ik mijn kaartje kocht werd mij verteld dat ik 
niet bij de andere reizigers mocht zitten. Ik moest, 
in mijn eentje, achterin de trein zitten. Dat maakte 
me destijds erg overstuur.” 

Het Mawlamyine Christian Leprosy ziekenhuis in 
Myanmar werd in 1898 opgericht door zendelin-
gen. Voor U Saw Silver speelt het ziekenhuis een 
belangrijke rol in zijn leven. Hij is er leider van een 
groep leprapatiënten. U Saw Silver: “Ik wilde een 
leider zijn voor christenen. In plaats daarvan werd 
ik een leider van mensen die zijn getroffen door 
lepra. Mensen van alle rassen en religies. God gaf 
me niet wat ik wil, hij gaf me wat ik nodig heb!”

ONDERWIJS HELPT 
Elk jaar worden er 3000 nieuwe leprapatiënten ontdekt 
in Myanmar. Van de duizenden patiënten die zijn 
genezen, hebben er veel blijvende handicaps aan lepra 
overgehouden. Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat de 
kennis van lepra is verbeterd. Maar in delen van het 
land worden patiënten nog steeds gediscrimineerd. In 
het overwegend boeddhistische land geloven veel 
burgers in karma. De overtuiging leeft dat als je ziek 
bent in dit leven, je betaalt voor de zonden uit een 
vorig leven. 

‘God gaf  
me wat ik 
nodig had!’

REPORTAGETEKST OLIVIER SLOW   BEELD JEROEN DE BAKKER

Fotograaf Jeroen de Bakker reisde in 2015 door Myanmar en bezocht 
toen ook het Lepraziekenhuis in Mawlamyine. Zijn volledige foto-  
reisverslag is  gepubliceerd in het boek ‘Myanmar beyond the Surface 
(verkrijgbaar bij de fotograaf: www.jdebakker.com, € 60,00)
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Op jonge leeftijd werd Elisha uit India 
getroffen door lepra. Zoals bij veel 
leprapatiënten gebeurt, werd hij door 
zijn omgeving gediscrimineerd en 
buitengesloten. Het stigma dat op lepra 
rust is nog steeds groot. De meeste 
leprapatiënten vervallen hierdoor in 
armoede en leiden een eenzaam leven. 
Maar Elisha niet. Hij kwam sterker uit de 
strijd tegen lepra.

Elisha was tien jaar oud toen hij voor het 
eerst een witte plek op zijn lichaam 
ontdekte. Zijn grootvader nam hem mee 
naar een ziekenhuis. Toen zijn ouders 

hoorde dat Elisha lepra had, vertelden ze hem dat 
hij niet langer welkom was in de familie. Zonder 
medicatie of behandeling tegen de lepra, liep hij 
weg van huis. Onderweg kwam hij een reizend 
circus tegen waar hij zich bij aansloot. Vier jaar later 
zorgde lepra ervoor dat Elisha zijn vingers verloor. 
Ook beschadigde de ziekte de zenuwen in zijn voet, 
waardoor hij niet goed meer kon lopen. Elisha werd 
ontslagen en moest het circus verlaten.

Elisa: “Ik verzamelde al mijn moed en ging terug 
naar huis. Ergens had ik de hoop dat ze me daar 
weer wilden ontvangen. Dat ik weer deel uit mocht 
maken van de familie. Maar toen ik in mijn dorp 
aankwam, ontdekte ik dat mijn ouders en grootva-
der waren overleden. Ik had alleen nog twee zussen 
over. Maar beiden weigerden met mij te praten. Ik 
zag de afschuw in hun ogen en was er kapot van. 
Vanaf dat moment had ik echt geen thuis meer.” 
Een dorpsgenoot had medelijden met Elisha en 

“IK HOORDE  
VERHALEN OVER 

JEZUS’ LIEFDE 
VOOR LEPRA- 
PATIËNTEN.  

LIEFDE VOOR 
MENSEN  

ZOALS IK!”
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bracht hem naar een lepraziekenhuis. Daar kreeg 
hij verzorging en behandeling. 

Elisha: “De staf van het ziekenhuis behandelde mij 
en stuurde me naar school. Jammer genoeg waren 
mijn misvormde handen niet meer te redden. Maar 
in het ziekenhuis heb ik iets veel mooiers gekregen. 
Verschillende verpleegkundigen lazen voor uit de 
Bijbel. Ik hoorde verhalen over Jezus’ liefde voor 
leprapatiënten. Liefde voor mensen zoals ik! Die 
boodschap gaf mij totale genezing!”

Helpen
“Tot mijn twintigste woonde ik op het erf van het 
ziekenhuis. Daarna reisde ik naar lepradorpen in 
Orissa, West Bengal en Andhra Pradesh. Ik wilde 
mijn ervaring gebruiken om andere leprapatiënten 
te helpen. En ik besloot mijn leven te wijden aan 
het helpen van leprapatiënten. Ik nam groepen 
leprapatiënten mee naar overheidsloketten.  

Daar lobbyde ik voor gehandicaptenpensioenen, 
rolstoelen en schoolgeld voor kinderen.”

‘Lepra is mijn lot en ik moet er mee leven’ is een 
veelgehoorde uitspraak onder leprapatiënten. De 
ziekte heeft schadelijke effecten op het lichaam en 
dat is lastig te verwerken. Maar het is mogelijk dat 
leprapatiënten hun leven weer opbouwen. Daar is 
vaak hulp bij nodig. Leprazending zet zich daarom 
op verschillende manieren voor leprapatiënten in. 
Bijvoorbeeld door het helpen van patiënten om 
toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Of 
het geven van training waardoor leprapatiënten 
kunnen werken in plaats van bedelen. Het is onze 
taak om leprapatiënten de kans te bieden om hun 
waardigheid te herstellen.

 Met mijn ervaring  
wil ik andere lepra- 
patiënten helpen 

MEDICIJNEN VOOR  
LEPRAPATIËNTEN IN  
BANGLADESH
In april werd in Dhaka, Bangladesh een nieuwe lading 

medicijnen geleverd. Shamol, logistiek medewerker, 

neemt ze hier in ontvangst. Shamol: “De medicijnen 

die nu zijn aangekomen zijn bestemd voor circa 800 

leprapatiënten. De totale bestelling is genoeg voor 

circa 9000 leprapatiënten!” Mede dankzij uw steun 

kunnen wij deze medicijnen brengen bij de lepra-

patiënten die ze nodig hebben. Hartelijk dank!

KORT 
BERICHT
KORT 
BERICHT
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Drie jaar geleden ontdekte Rinku (15 jaar) uit India 
kleine vlekjes op haar arm en gezicht. Rinku: 
“Ik was bezorgd, niemand wist wat er aan de hand 
was.” Een lokale dokter adviseerde Rinku om zalf op 
de vlekjes te smeren. Na een jaar waren de vlekjes 
nog steeds niet verdwenen. Rinku durfde het huis 
niet meer uit. Rinku’s ouders hadden inmiddels 
veel geld besteed aan verschillende artsen. Tot 
iemand hun doorverwees naar het ziekenhuis van 
Leprazending. Daar kreeg Rinku de diagnose: lepra. 
Lepra heeft de zenuwen in Rinku’s hand inmiddels 
aangetast. Dagelijkse activiteiten, zoals het vast-
houden van een pen of schrijven, zijn voor Rinku 
niet mogelijk. Hierdoor kan ze niet naar school en is 
ze onzeker over haar toekomst.

Lepra is een ziekte die het hele lichaam aantast, zeker als een patiënt laat bij een 
lepraziekenhuis aanklopt. Dat terwijl lepra te genezen is! Gemiddeld kost het 
volledige herstel van een patiënt € 252. Wordt u de sponsor van één leprapatiënt? 
Voor € 21 per maand geeft u één patiënt, als Rinku, volledig herstel! Gedurende 

een jaar volgt u een leprapatiënt op weg naar herstel. Een paar keer per jaar krijgt u per email 
een update over de voortgang. U ontvangt berich-
ten over het herstel van één van de leprapatiënten 
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 beeld-
materiaal volgen op hun weg naar herstel.

één jaar

Ga naar www.leprazending.nl/herstel-een  
en word Herstel-Eén-sponsor!

Rinku's verhaal

Herstel Eén

14  Recover  2  •  2016



KORTE 
BERICHTENKORTE 
BERICHTEN

Fysiotherapeut 
Pierre Omumbo 
neemt de zwachtels 
daar in ontvangst. Pierre:  
“We zijn heel blij met de 
gebreide zwachtels. Ze zijn erg  
zacht en daarom comfortabel 
voor de gevoelige wonden van 
leprapatiënten. Bovendien 
kunnen ze gewassen worden en 
daardoor vaker gebruikt. 
Hartelijk dank!”

De rollen zwachtels worden bij 
Leprazending in Apeldoorn 
afgeleverd. Heidi Hoogvliet, 
programma medewerker, neemt 
de koffer mee naar DR Congo. 

1
Mevrouw Martha Kreeft-Bremer: "Wij zijn vrouwen van de 
interkerkelijke vrouwencontactgroep van de gezamenlijke 
kerken van Den Burgh (Texel). Tijdens folklore-woensdagen 
verkopen we in De Burghtkerk koffie, thee en limonade met iets 
lekkers erbij. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
breien we zwachtels voor leprapatiënten. Ook brengen verschil-
lende mensen rollen verband naar de kerk of bij ons thuis."

3
2

BENEFIETAVOND 
‘ZINGEN NAAR DE ZONDAG’
Op D.V. zaterdag 18 juni wordt in de Nijkerkse kerk 'de Fontein' 
een Benefietconcert georganiseerd door musicus Willem 
Harold Boog, ambassadeur van Leprazending. 

Willem Boog verzorgt het concert samen met Evelyn Heuvel-
mans op de hobo en het Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick 
van Asselt. De avond zal bestaan uit verschillende orgelsoli, 
koor- en samenzang (van Psalmen tot bekende liederen uit de 
bundel van Johannes de Heer) en prachtige werken voor 
orgel/vleugel en hobo. 

Ds. T.C. Verhoef leidt de avond. Motto is 'Bewogen door 
handen en voeten'. Met name de samenzang zal een grote rol 
spelen. Alle musici werken belangeloos mee en de opbrengst 
komt geheel ten goede aan Leprazending.

Aanvangstijd: 20.00 uur (19.30 uur deuren open).
Adres: ‘De Fontein’ Ds. Kuypersstraat 2 in Nijkerk. 
Toegangsprijs: € 8,- (kinderen tot 14 jaar gratis).
Kijk voor meer informatie op www.leprazending.nl 

Texel

Apeldoorn

Congo

De reis van een koffer zwachtels

Recover  2  •  2016   15



TEKST COR VAN LEEUWENBOEKRECENSIE

Wonderbaarlijk Gemaakt is geschreven 
door dr. Paul Brand, een bekend hand-
chirurg en voorzitter van Leprazending 
Internationaal van 1993 tot 1999. Dit jaar is 
het 70 jaar geleden dat dr. Brand voor 
Leprazending in India aan het werk ging. 

Paul Brand werd geboren in India als 
zoon van een zendingsechtpaar. Hij 
groeide op Zuid-India, waar zijn ouders 
als artsen werkzaam waren. Hij studeerde 
in Engeland en werkte vanaf 1946 voor 
Leprazending. Dr. Brand ontwikkelde 
een groot inzicht in de gevaren van 
gevoelloosheid bij leprapatiënten.

Wonderbaarlijk

Die kennis is van groot belang geweest 
bij de behandeling van lepra. 
Zijn kennis van het functioneren van het 
menselijk lichaam verwerkte hij in dit 
boek. Hij trekt vergelijkingen naar het 
functioneren van het lichaam van 
Christus: de gemeente. Hij komt tot een 
scherp inzicht in het functioneren van de 
kerk, de relatie tussen christenen met 
elkaar en met God. Hij beschrijft hoe we 
deze relaties kunnen versterken, tot eer 
van God. Daarmee is dit boek een 
waardevolle gids voor iedereen die actief 
is in kerk of gemeente.

GEMAAKT

Wonderbaarlijk gemaakt is uitgegeven 
bij Merweboek (ISBN 978-90-5787-
151-1) en is verkrijgbaar in de 
webshop van Leprazending: 
(www.leprazending.nl/webshop). 

BOEKEN
 Margaret Afmitage - Mooier dan je denkt € 7,95

 Evert-Jan Brouwer - Wie is mijn naaste? € 12,95

 Kloosters en Abdijen € 24,99

DVD’S
 India’s Forgotten Children (documentaire) € 9,95

 Verhalen met de Zandtovenaar € 9,99

 Father Damien € 14,95

1

2

3

4

5

6

een boek van Philip Yancey & Paul Brand 

4

5

1

2

3

6

U kunt deze 
artikelen 
bestellen via 
onze webshop: 
www.leprazen-
ding.nl/webshop. 
Met uw aankoop 
ondersteunt u 
het werk van 
Leprazending!

VADERDAGTIPS

16  Recover  2  •  2016

VOOR 
SLECHTS 
€ 14,95



PUZZEL

Opgaven

1 Andere naam voor lepra (zie blz. 8)
2  Hoe heet het kinderproject van Leprazending India?  (zie blz. 6)
3  Onmisbare hulpkrachten op kantoor en in het veld (zie blz. 18)
4 Land dat centraal staat in de fotoreportage (zie blz. 11)
5 Naam van de fotograaf (zie blz. 11)
6 Op welk eiland begint de reis van de zwachtels ? (zie blz. 15)
7 Stripfiguur (zie blz. 23)
8 Nederlandse afdeling van The Leprosy Mission (zie blz. 3)
9  In welke kerk wordt de benefietavond in Nijkerk gehouden? (zie blz. 15)
10  Hoe noem je een groep leprapatiënten die samen zoeken naar een 

oplossing voor hun problemen? (zie blz. 7)
11  Waar kunnen de kinderen van het hoofdartikel weer naar toe?  

(zie blz. 4)
12 Naam van de directeur van Leprazending Nederland (zie blz. 3)
13 Hoe heet de sponsorcampagne van Leprazending? (zie blz. 14)

Prijspuzzel
Los de quizfilipine op. U kunt de antwoorden elders in dit magazine vinden. Bij het juist invullen ontstaat op de 
blauwe vakjes een spreekwoord. Stuur deze zin op voor 1 september a.s. per email aan puzzel@leprazending.nl, of 
per briefkaart aan Leprazending, Postbus 902, 7301 BD  APELDOORN. Vergeet niet uw naam en adresgegevens 
te vermelden. U maakt dan kans op het boek ‘Wonderbaarlijk gemaakt’.

De oplossing van de vorige puzzel was: 
Kom aan boord

De prijswinnaars mochten op 16 april 
meevaren met de boottocht die Lepra-
zending organiseerde.
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DE ONMISBARE ONDERSTEUNING 
VAN VRIJWILLIGERS

TEKST MAAIKE VAN LEEUWEN

Vrijwilligers: op kantoor in Apeldoorn, in het land op beurzen en 
evenementen, of in het veld als verpleegkundige of chirurg. Leprazending kan 
haar werk niet doen zonder de inzet van haar vrijwilligers. Deze 7 vrijwilligers 

vertellen waarom zij zich inzetten voor het werk van Leprazending.

Spreekt het u aan om als vrijwilliger of stagair voor Leprazending 
aan de slag te gaan? Dat kan op kantoor in Apeldoorn, in uw eigen 
dorp of stad of tijdens evenementen en beurzen!  

AKKE, 58 (ondersteunt de 
donateursadministratie) 
‘Samen met anderen een 
goed doel steunen spreekt 
me aan. Vooral ook omdat 
het allen christenen zijn. 
Vroeger toen ik een klein 
meisje was, droomde ik ervan 
om de zending in te gaan. 
Mijn weg is niet zo gegaan, 
maar als vrijwilliger kan ik 
toch iets betekenen voor de 
zwakken.’

RHODÉ, 35 (ondersteunt het secretariaat) 
‘Het is mooi om een schakeltje te zijn in de 
bijzondere missie van Leprazending. Omzien 
naar zieken en verstotenen is iets wat Jezus 
ons voordeed. Wij mogen Hem daarin als zijn 
kinderen navolgen! Hier zet ik mij graag voor 
in, al is het op een indirecte manier.’

WIM THEUVENET, 63 (voert als 
chirurg operaties uit in verschillende 
lepraziekenhuizen) ‘De glimlach van 
een patiënt, wanneer na een 
handoperatie het eerste verband eraf 
gaat. Het bericht dat een patiënt zijn 
leven weer op de rails heeft 
gekregen. Dat zijn voor mij de 
mooiste momenten.’

EVA, 58 (assisteert op de programma-afdeling) 
'Leprazending werkt in navolging van Jezus en daar 
wil ik graag deel van uitmaken, ook al is het in de 
coulissen.'

ANNELIZE, 65 ( ondersteunt het secretariaat) ‘Wat ik zo 
fantastisch vind aan Leprazending is dat zij zorgt voor 
haar mensen. Niet alleen patiënten, maar ook medewer-
kers, vrijwilligers en ook ex-medewerkers.’

JOHAN, 70 (ondersteunt de projecten-afdeling) ‘Lepra is een 
onrechtvaardige ziekte, je kunt er niets aan doen dat je het krijgt. Het 
heeft verschrikkelijke gevolgen en dat terwijl je genezen zou kunnen 
worden. Als vrijwilliger zit je dichtbij het vuur. Je hoort dat jouw 
kleine donatie voor medicijnen iemand van lepra geneest. Dan weet 
je dat het werk van Leprazending effect heeft! En dat is motiverend!’

MAAIKE, 22 (ondersteunt de afdeling communicatie en schrijft social 
media berichten) ‘Naast alle middelen die Leprazending gebruikt om 
patiënten op te sporen en te behandelen, investeren ze ook in liefde. En dat 
voel je. Leprazending draagt zorg voor haar mensen. Niet alleen voor de 
leprapatiënten, ook voor (oud)medewerkers, in het veld en op kantoor.’

Vrijwilliger worden?
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Of u nu al jaren bekend bent met Leprazending, of 
deze maand voor het eerst Recover leest: ik wil u van 
harte welkom heten! In dat kleine woordje welkom 
schuilt al een groot deel van het werk dat Leprazen-
ding doet. We heten u welkom, maar laten ook aan 
leprapatiënten weten dat ze welkom zijn. Juist omdat 
zij in hun omgeving nog vaak niet welkom zijn!
Lepra zou een veel kleiner probleem zijn als leprapatiën-
ten wel welkom zouden worden geheten door hun 
omgeving. Als men de angst zou loslaten, zouden meer 
leprapatiënten op tijd worden geholpen. Leprazending 
zou dan alleen de laatsten bij 
elkaar hoeven zoeken en 
omarmen.
U ziet het al, het woord ‘zou’ 
komt te vaak voor. We zijn er 
dus nog lang niet. Maar zou 
het niet fantastisch zijn? 
Vanaf mijn 11e jaar probeer 
ik mijn steentje bij te dragen 
aan het werk van Leprazen-
ding. Door kleine dingetjes 
te doen: helpen met het 
inpakken van brieven of op 
een evenement de bezoe-
kers informeren over lepra. 
Kort geleden keerde ik, na een periode van 3 jaar, 
terug als vrijwilliger op het kantoor in Apeldoorn. Ik 
werd door iedereen welkom geheten. En ik voelde mij 
ook echt welkom in de groep medewerkers en 
vrijwilligers. En nu ik opnieuw gevraagd werd te 
helpen, vroeg ik mij eigenlijk af waarom ik ooit was 
weggegaan.
Naast alle middelen die Leprazending gebruikt om 
patiënten op te sporen en te behandelen, is liefde ook 
één van de dingen waarin zij investeren. En dat voel 
je. Leprazending draagt zorg voor haar mensen. En 
niet alleen voor de leprapatiënten, maar ook voor 
medewerkers en oud-medewerkers, in het veld en 
op kantoor.
En dus heet ik ook u van harte welkom. Want wij 
weten hoe belangrijk het is om welkom te zijn.

WELKOM

Maaike van Leeuwen

MAAIKE IS VRIJWILLIGER OP HET KANTOOR IN APELDOORN

VRIJWILLIGER  
PROJECTADMINISTRATIE
WAT GA JE DOEN?
Je voornaamste taak zal bestaan uit het verrichten van ondersteu-
nend kantoorwerk zoals:
• up-to-date houden van projecten in de database
• actualiseren van informatie over fondsen
• administratieve ondersteuning van programmamedewerkers

HOEVEEL UUR/DAGDELEN PER WEEK?
8-12 uur per week

WAT MOET JE KUNNEN?
Voor het goed uitvoeren van deze werkzaamheden vragen wij:
• affiniteit met projecten in het buitenland (Afrika en Azië)
• computerervaring (o.a. MS Office en databasebeheer)
•  goede beheersing van het Engels en (eventueel) het kunnen  

lezen van Franse teksten
• dat je vlot in de communicatie bent
• dat je stressbestendig en geduldig bent

WAT BIEDEN WIJ?
Een fijne werkplek op ons kantoor in Apeldoorn in een klein en 
positief team. De werkzaamheden kunnen in overleg met elkaar 
worden uitgebouwd. Een reiskostenvergoeding en/of vrijwilligers-
vergoeding behoren tot de mogelijkheden. 

VRAGEN OVER DEZE FUNCTIE?
Heb je vragen? Neem dan contact op met: 
Henriët van der Maaten, tel. 055 -7 600 500 of per mail:  
Henriet@leprazending.nl
Heidi Hoogvliet, tel. 055 -7 600 500 of per mail:  
Heidi@leprazending.nl

Wij zijn op zoek  

naar jou!

Neem voor meer informatie contact op met Henriët van der 
Maaten. Bel naar 055-76 00 500 of mail naar  
info@leprazending.nl. We hopen u snel te spreken.
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DE GEVOLGEN VAN LEPRA

JEZUS NAVOLGEN

DISCRIMINATIE

MEDISCHE HULP
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ONDERWIJS

ONTWIKKELINGSHULP

HANDICAPS

Maar wat raakt uw hart? Wat maakt dat u zich betrokken 
voelt bij de mensen? Bent u geraakt door de gevolgen 
van lepra, bent u verontwaardigd over de discriminatie 
van leprapatiënten, heeft u interesse  in ontwikkelings-
hulp, of spreekt onze christelijke identiteit en 
werkwijze u aan?  Wij horen het graag van u.

In het volgende nummer van Recover doen we 
verslag over de antwoorden die u heeft gegeven. En 
laten we weten hoe we uw antwoorden betrekken in 
de vormgeving van onze plannen.

GA NAAR 

www.leprazending.nl/ 

EN VERTEL HET ONS!

ditraaktmijnhart

U MAAKT HET 
VERSCHIL

Dankzij uw betrokkenheid  
werden zij geholpen!
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Lepra is een afschuwelijke 
ziekte. Als je niet op tijd ge-
holpen wordt, kan je zelfs 
je handen of voeten kwijt 
raken! Saira (de vrouw op 
de foto) had al tien jaar 
lepra. Toen ze bij het lepra-
ziekenhuis kwam waren haar 
handen helemaal vervormd. 
Gelukkig kreeg ze medicij-
nen tegen de lepra en is ze 
genezen. Ook heeft ze leren 
leven met haar vervormde 
handen. Ze kan er nu zelfs 
mee schrijven!

Wil je in jouw klas een spreek-
beurt houden over lepra? Dan 
kun je daar dit spel bij spelen.
Wat heb je nodig?*

1. Voor iedere 
leerling een paar 
(schone) sokken 

2. Voor iedere leerling 
een post-elastiek 

3. Voor iedere leerling 
een eetlepel

4. Zes tot 
acht emmers

*Je kunt iedere leerling vragen 
zelf een paar schone sokken, 
een eetlepel en een post-elastiek 
mee te nemen, maar niet vertellen 
waarvoor het nodig is.
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KIDS

 
als je geen  vingers hebt?

Spreekbeurt

Hoe schrijf je 

Saira

Je kunt het gratis spreekbeurt-
pakket over lepra aanvragen 
per email: info@leprazending.nl. 
Vermeld wel even je naam, adres 
en leeftijd.



Vandaag krijgen 
we schrijfles. Dat zal wel 

moeilijk Voor jou zijn.
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Rafi

Haha.

Omdat je lepra
Hebt aan je handen.

 

Nee hoor.
Ik schrijf gewoon
Met twee handen.

Met twee handen?
Dat is toch heel lastig?

Niet echt.

Ik kan niet
Eens lezen wat je 
Geschreven hebt.

Jij niet,
Maar ik wel.

Weet je hoe
Dat komt?

Nee.

Het is geheim-
schrift.

-   Speel het spel bij voorkeur buiten als 

het een beetje mooi weer is.

-   Maak drie of vier teams. Laat iedere 

deelnemer twee vuisten maken. Doe 

de sokken strak om de vuisten heen 

en maak ze vast met een elastiek.  

De sok moet stevig om de vuist zit-

ten, zodat je je vingers niet meer kan 

gebruiken.
-   Zet voor ieder team twee emmers 

neer. Eén emmer staat aan het begin 

van het parcours, die emmer vul je 

met water. De andere emmer staat 

10 of 15 meter verderop, die emmer 

is leeg.

-  Laat ieder team nu met de eetlepel water scheppen uit de volle emmer en overbrengen naar de lege em-mer. Zodra een teamlid terug is met de zijn lege lepel mag het volgende teamlid gaan lopen. In 5 minuten moet iedereen zoveel mogelijk water over-brengen van de volle emmer naar de lege emmer. De groep die het meeste water heeft overgebracht heeft gewonnen.

Oh, ennuh: Je mag je vingers niet gebrui-ken, maar moet de lepel met je vuisten vastpakken!

Veel plezier!
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als je geen  vingers hebt?

Uitleg spel



WAT ZAL 
DE TOEKOMST 
HAAR BRENGEN… 

MET UW STEUN IS HAAR TOEKOMST LEPRAVRIJ!
Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks de toekomst van miljoenen 
mensen beïnvloedt. Veel kinderen krijgen lepra ongemerkt door van hun (groot)ouders, 
broers of zussen. Help mee om te voorkomen dat onschuldige kinderen slachtoffer 
worden van lepra. Neem Leprazending op in uw testament en laat kinderen een gezonde 
toekomst na. Vraag het gratis erfenisdossier aan op www.leprazending.nl/nalaten of 
bel Henno Couprie (directeur) tel. 055-76 00 509

Lilly


