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  Ik hoop 
dat de indruk-
wekkende en 
ontroerende 
verhalen van 

leprapatiënten 
als Maïmouna 

u raken.   
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Samen lepra  
bestrijden
Vorige week ontving ik een hoopvol bericht van onze partner uit 
India. De Indiase overheid start een groot project om lepra te 
voorkomen. Na een aantal kleine succesvolle veldonderzoeken gaat 
India nu een grote test doen in een gebied waar lepra het meest 
voorkomt. Het doel is om, door middel van medicijnen, besmetting 
van naasten van leprapatiënten te voorkomen. Omdat de bacterie 
die lepra verspreidt zich soms pas na jaren uit, kan het onderzoek 
enkele jaren duren. 

Een hoopvol bericht in de strijd tegen lepra. Maar er zijn ook 
zorgen. In Nederland lopen de inkomsten uit fondsenwerving dit 
jaar verder terug. Ons team in Apeldoorn werkt hard om lepra ook 
in Nederland meer bekendheid te geven. Zo wordt er dit najaar in 
verschillende televisieprogramma’s aandacht gegeven aan het leed 
wat leprapatiënten doormaken. De christelijke omroep Family7, en 
EO Metterdaad zijn op bezoek geweest bij onze lepraprojecten in 
Bangladesh en Tsjaad. In deze Recover leest u verhalen van verschil-
lende leprapatiënten uit beide landen. Bijvoorbeeld dat van de 
vijftigjarige Maïmouna uit Tsjaad. Toen ze lepra kreeg werd 
Maïmouna door haar echtgenoot verbannen. Sindsdien leeft ze, met 
haar zoon, in grote armoede.

Ik hoop dat de indrukwekkende en ontroerende verhalen van 
leprapatiënten als Maïmouna u raken. Wilt u voor haar en alle 
andere leprapatiënten bidden? Uw steun is meer dan ooit nodig!

Dank u wel voor uw steun en 
betrokkenheid!

Henno Couprie
Directeur Leprazending Nederland

ACHTERGROND
Alleen gelaten, maar niet bang 
voor de toekomst

P4

P.S. Wellicht heeft u op Family7 al wat uitzendingen zien gezien 
(op woensdagen en zaterdagen in oktober). EO Metterdaad zal 
(waarschijnlijk) in januari uitzenden. Bent u niet in de gelegen-
heid om te kijken, dan kunt u de uitzendingen op een later 
tijdstip op onze website terugzien. 
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TEKST & BEELD KLAMER & STAAL 

Kent u iemand in uw omgeving met lepra? 
Die kans is erg klein, in Nederland komt 
lepra al lang niet meer voor. Ook in Tsjaad 
is lepra officieel uitgeroeid: de prevalentie 
is lager dan 1. Dat betekent dat er officieel 
minder dan 1 leprageval per 10.000 
inwoners is. Maar de ‘officiële’ cijfers zijn 
bedrieglijk volgens Geeske Zijp. Al bijna 25 
jaar werkt zij voor Leprazending in Tsjaad. 
Geeske: ‘Ik ging ervanuit dat lepra bijna 
was verdwenen, maar er komen nog steeds 
nieuwe gevallen van lepra bij.

>

armoede. ‘Ik heb geen man om op terug te vallen 
maar wel een zoon om voor te zorgen’, constateert 
Maïmouna. ‘Maar mijn zoon en ik zijn altijd goed 
geholpen door Leprazending. Als ik ziek ben, 
brengt Geeske me pap en medicijnen, en als het 
nodig is vervoert zij mij naar het ziekenhuis. 
Leprazending zorgde voor voedsel als we honger 
leden, en hielp me met een noodzakelijke reparatie 
van mijn hut. Gelukkig lukte het om Abdelkerim 
naar school te laten gaan’, lacht Maïmouna trots. 
‘Hij is de beste van zijn klas. Al met al is mijn hart 
gerust: Sinds ik Leprazending ken, ben ik niet meer 
bang voor de toekomst.’

Geeske: ‘Het grootste probleem rondom lepra in 
Tjaad? Schaamte. Door schaamte ontkennen 
mensen vaak dat ze de ziekte hebben. Ze zijn bang 

eprapatiënten staan soms al vroeg bij 
haar aan de deur met hun vragen over 
medische zorg of sociale ondersteu-
ning. Geeske verleent de eerste zorg 
of verwijst door naar het ziekenhuis. 

Geeske vertelt: ‘Ik werk sinds 1992 voor Leprazen-
ding in Tsjaad. Ik coördineer het werk, begeleid de 
verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het 
behandelen van lepra en heb de supervisie over de 
projecten. Elk jaar worden er op z’n minst twintig tot 
vijfentwintig nieuwe patiënten opgespoord in onze 
provincie, de Guéra, naast de patiënten die al op 
behandeling staan. Gelukkig hoeven mensen 
nauwelijks nog bang te zijn voor besmetting, want de 
behandeling is goed. Na twee dagen behandelen is 
het besmettingsgevaar geweken.’

Verbannen
Het stigma dat rondom lepra heerst, komt ook in 
Tjaad voor. Leprapatiënten worden vaak uit de 
gemeenschap verbannen. Ze wonen dan geïsoleerd 
buiten het dorp omdat de angst voor besmetting 
groot is. Zelfs echtgenoten en andere familieleden 
laten leprapatiënten regelmatig in de steek.
Dit overkwam bijvoorbeeld de vijftigjarige 
Maïmouna Mohamed, moeder van Abdelkerim 
Handan (20). Maïmouna was getrouwd tot ze lepra 
opliep en door haar echtgenoot werd verbannen, 
samen met haar zoon. Sindsdien leeft ze in grote 

Geeske aan het werk in Tsjaad

L
Alleen gelaten

MAAR NIET BANG VOOR DE TOEKOMST

  Het grootste 
probleem rondom lepra 

in Tsjaad is schaamte. 
Hierdoor ontkennen 

mensen vaak dat ze de 
ziekte hebben  
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We kwamen je tegen
enkele jaren geleden
met verkorte vingers aan je handen
een getekend gezicht door lepra
en met flinke wonden op je voeten

ook jij genas van lepra
maar je wonden zijn er nog
en wat erger is:
je geestelijke wonden

Kaltouma
Ik zag in je leven
de bitterheid in je gezicht
het gevoel van verstoting
door de maatschappij
en door je eigen familie

Je hebt de moed niet opgegeven
ieder jaar plant je een groot pindaveld
en je maakt mooie doeken met geborduurde 
bloemen
maar je voeten blijven wonden maken
de verstotenheid straalt nog steeds van je gezicht
in de kerk wil je niet binnen zitten
want je voelt de ogen van de vrouwen om je heen

Kaltouma
Nu woon je in een nieuw huis
je gezicht is gaan stralen
want de verstoting voel je hier niet
en je vat moet voor elke nieuwe dag
om te zorgen voor je blinde moeder

Houd moed in de dagen van de pijn
om je zere voeten
om de tekenen van lepra op je gezicht en je handen
Houd moed met de gedachte
dat we om je geven
ondanks alle bitterheid
die je leven nog steeds tekent…

Kaltouma
Ook jij bent een wonder van God
Je bent het waard om te leven
En wij zullen proberen
om met je te zijn…

KALTOUMA

DOOR GEESKE ZIJP

om verstoten te worden. Hoe langer leprapatiënten 
met de ziekte rondlopen, hoe groter de kans dat hun 
zenuwen beschadigden. Ze voelen het dan niet meer 
wanneer ze hun handen en voeten verwonden. 
Uiteindelijk raken veel patiënten daarom gehandi-
capt. Laatst melde zich nog een leprapatiënt bij wie 
een been moest worden geamputeerd, maar hij vond 
zelf dat hij op tijd hulp had gezocht. Bij Maïmouna 
heeft lepra ervoor gezorgd dat haar handen gevoel-
loos zijn. Ze moet goed uitkijken dat ze haar handen 
niet verbrandt omdat ze geen hitte voelt.’ 

‘Medische zorg voor leprapatiënten is dus heel 
belangrijk. Maar we besteden ook aandacht aan 
armoede. Soms delen we voedsel uit aan mensen die 
honger lijden, een andere keer nemen we medische 
kosten over. Een enkele keer verlenen we ook onder-
dak. Ik heb zelf twee kinderen in huis genomen: Botol, 

die blind is, en Jean, die aan congenitale staar leed maar 
daaraan geopereerd kon worden. Beide jongens 
leefden in een uitzichtloze situatie.’

‘Leprazending besteedt in Tjaad niet alleen aandacht 
aan mensen met lepra. De stichting zorgt ook dat 
mensen met lichamelijke beperkingen mobiel 
blijven. Leprazending zorgt voor orthopedische 
voorzieningen, zoals aangepaste schoenen, krukken 
of een rolstoel. Soms krijgen mensen een ezel, zodat 
ze hun akker kunnen blijven bereiken en bewerken, 
en zelfstandig blijven. Mensen met lepra of een 
andere handicap komen in aanmerking voor 
projecten die inkomen genereren; ze krijgen 
microkrediet op individuele basis. Zo krijgt een 
leprapatiënt een ezel waarmee hij water kan halen 
voor dorpsgenoten, zodat hij inkomen verwerft. Als 
dat niet lukt kan hij de ezel verhuren. We hebben een 
werkgelegenheidsproject waar mensen met een 
handicap driewielfietsen lassen. De lassers hebben 
werk en mensen met een handicap een fiets waarmee 
ze zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. We 
verstrekken ook krediet aan gehandicaptenorganisa-
ties, waarmee bijvoorbeeld een waterpomp kan 
worden aangeschaft of een voorraadschuur kan 
worden gebouwd. Ook die aanschaf zorgt voor 
inkomsten.’

Steun bij elkaar
Hissein Oumar is penningmeester van de gehandi-
captenvereniging in het dorp Bitkine. Hissein: ‘We 
zijn heel blij met de vereniging, die is opgericht 
met hulp van Leprazending. Mensen met een 
handicap kennen elkaar nu, en steunen elkaar. We 
weten van elkaars noden. In mijn dorp wonen 38 
mensen met lepra, zij komen allemaal naar de 
gehandicaptenvereniging. Samen beheren we een 
waterpomp en een opslagplaats voor graan. Als 
boeren granen hebben geoogst en de prijzen laag 
zijn, kopen we gezamenlijk graan in, en slaan dat op 
in onze schuur. Wie honger heeft en geen geld om 
graan te kopen, krijgt eten uit de schuur. Maar het 
gros wordt verkocht als het graan opraakt en de 
prijzen hoog zijn. Zo zorgt de voorraadschuur voor 
inkomsten. Ook de verkoop van water uit de pomp, 
voor 25 cent per gele ton, levert geld op voor een 
groep mensen met een handicap die de pomp 
beheren, zo’n € 90 per maand.

Ik ben als penningmeester van de gehandicapten-
vereniging druk met het noteren van alle in- en 
verkoopcijfers. Het is een zware verantwoordelijkheid 
om de club te leiden, maar een van mijn zonen helpt 
me daarbij. Gelukkig gaat het goed met onze geza-
menlijke projecten. Dat geeft me heel veel vreugde.’

Matje onder de boom
Geeske heeft geen man en kinderen, geen eigen huis 
of auto, maar mist het ook niet. Geeske: ‘Ik heb 
besloten dat ik in Tsjaad een aantal kinderen een 
toekomst wil geven, en daardoor voel ik me rijk. 
Mijn familie staat achter me, en ook Leprazending 
waardeert mijn werk en steunt mij. Dat bemoedigt 
me. Mijn slaapkamer is een matje onder een boom, 
ik heb een kussen, een muskietennet en kan water 
drinken als ik dorst heb. Als het regent kan ik binnen 
liggen. Ik heb geen slaapkamer nodig. Wat ik zo 
meemaak in Tsjaad is niet te vergelijken met de 
nieuwste telefoon of de laatste mode. Nederlandse 
waarden zijn in Tsjaad niet bruikbaar.’

Geeske maakt in Tsjaad soms verschrikkelijke 
dingen mee. Geeske: ‘Veel mensen denken dat God 
niet bestaat als bijvoorbeeld een kind sterft dat nog 
een mooie toekomst voor zich zou hebben. Ik denk 
het tegenovergestelde: ik weet dat God er altijd is. 
Juist door ellende heen ontmoet je God en daardoor 
krijgt je leven zin. Zelfs als mensen sterven en je 
afscheid moet nemen.’

  Wat ik zo meemaak in 
Tsjaad is niet te vergelijken 

met de nieuwste telefoon of 
de laatste mode!  

KaltoumaMaïmouna en haar zoon. 

Een gehandicapt kind krijgt een rolstoel.
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Meestal zenden we artsen, 
fysiotherapeuten en verpleegkundi-
gen (al dan niet in opleiding) naar 
het veld, maar jij bent psychiatrisch 
verpleegkundige. Wat heb je 
kunnen doen voor het ziekenhuis 
en de patiënten in Nepal?
Leprapatiënten worden als gevolg 
van het stigma dat op lepra rust 
nog vaak gediscrimineerd. Ze 
worden bijvoorbeeld verstoten 
door hun familie en weggejaagd 
uit hun dorp. Je merkt dat veel 
patiënten kampen met zinge-
vingsvragen, een minderwaardig-
heidsgevoel (zelfstigma) of 
depressieve gevoelens. In een 
periode van zes weken is hetgeen 
je kunt doen natuurlijk maar 
beperkt. Ik heb vooral samenge-

EEN JAAR NA 
DE BEVING
In april en mei verbleef psychiatrisch 
verpleegkundige Rianne Bisschop (26) een 
aantal weken in het Anandaban ziekenhuis in 
Nepal. Na terugkeer in Nederland spraken we 
met haar over haar reis.

TEKST COR VAN LEEUWEN  BEELD RIANNE BISSCHOP INTERVIEW

werkt met de psychosociaal 
werker (counselor) van het 
ziekenhuis. Samen hebben we 
onder andere bij 40 patiënten een 
vragenlijst afgenomen gericht op 
het algeheel welbevinden. 
Daarvan hebben we een verslag 
gemaakt en de uitkomsten 
gepresenteerd aan het medisch 
personeel als een aanbeveling hoe 
er meer oog kan zijn voor de 
geestelijke gezondheid van de 
leprapatiënten.

Was er dan tot nu toe geen 
aandacht voor de geestelijke 
gezondheid van de patiënten?
O ja, zeker wel. Geestelijke 
gezondheid is een belangrijk punt 
op de agenda van de Leprazen-

staan er niet meer, maar de 
slachtoffers zijn er zeker nog wel. 
In het ziekenhuis kwam ik veel 
mensen tegen die nog rouwen om 
het verlies van dierbaren, het 
verlies van hun huis, etc. 

Hoe heeft het personeel van het 
ziekenhuis de aardbeving 
doorstaan?
Het personeel heeft het zeer zwaar 
te verduren gehad. Veel van hun 
eigen woningen waren beschadigd 
of ingestort. Sommigen hebben 
familieleden verloren. Maar 
tegelijkertijd moest er hard 
gewerkt worden om de gewonden 
op te vangen, te opereren en te 
verzorgen. En dat naast de 
reguliere zorg voor de leprapatiën-
ten. Het moest bovendien 
grotendeels in de openlucht 
gebeuren, omdat men bang was 
voor de naschokken en niet zeker 
wist of het ziekenhuis die wel kon 
doorstaan. 

Nepal is een arm land, de omstan-
digheden zijn er heel anders dan in 
Nederland. Wat wij als armoedig 
beschouwen is daar normaal. 
Betekent dat ook dat mensen 
anders depressief zijn?
Een lastige vraag, gezien de 
enorme cultuurverschillen. Ruth 
vertelde me over een man die zijn 
vrouw was verloren als gevolg van 
de aardbeving en zeer verdrietig 
was. De mensen om hem heen 
zeiden: “Huil niet, wij bouwen 
een nieuw huis voor je”. Dit 
typeert hoe er in Nepal om wordt 
gegaan met rouw en verlies. Ik 
denk dat mensen niet zozeer 
anders depressief zijn, maar dat de 

  Mijn dochter kan 
naar school en heeft een 

mooie toekomst in het 
vooruitzicht!  uitingsvorm verschillend is. Wat 

ik zag is dat mensen niet snel 
klagen over hun omstandigheden, 
maar de situatie eerder gelaten 
accepteren.

Wat heb je kunnen merken van de 
christelijke identiteit van het 
Anandaban-ziekenhuis? 
Hoewel het grootste deel van de 
stafleden hindoe is, is er wel een 
actief christelijk leven binnen het 
ziekenhuis. De christenen die er 
werken dragen samen zorg voor 
een programma. Elke dag wordt 
begonnen met een dagopening 
met muziek en gebed, er zijn 
Bijbelstudie-avonden en op 
dinsdag is er een dienst in de 
kapel. Deze dienst wordt ook 
door veel patiënten bezocht, die 
vaak hindoe zijn.

Hoe kijk je nu terug op je bezoek?
Ik ben onder de indruk van het 
werk dat door de staf van 
Leprazending Nepal wordt verzet. 
Er is een grote gedrevenheid en 
bewogenheid. Maar wat me in het 
bijzonder is bijgebleven is de zorg 
van leprapatiënten voor elkaar. 
Worden ze vaak door anderen 
buitengesloten, ze helpen elkaar 
liefdevol. Toen ik de eerste keer 
zag dat twee patiënten, ernstig 
misvormd door de lepra, bij 
elkaar de handen en voeten (lees: 
stompjes) insmeerden met zalf, 
was ik daar echt van onder de 
indruk. Zoiets is in Nederland 
haast niet voorstelbaar.

  Leprapatiënten 
die door anderen zijn 

buitengesloten helpen 
elkaar liefdevol!  

Rianne Bisschop (links)

ding in Nepal, maar ook internati-
onaal. De centrale vraag binnen 
de organisatie is: hoe kunnen we 
‘mental health’ meer inbedden in 
het medische programma? 
Binnen het ziekenhuis zelf is de 
psychosociaal werker, Ruth 
Shrestha, daar met name mee 
bezig. Zij is betrokken bij elke 
nieuw opgenomen patiënt en 
brengt zijn of haar sociale 
omgeving in kaart. Er is heel veel 
werk voor haar te doen. In het jaar 
na de aardbeving is dit alleen maar 
toegenomen. 

Je was er een jaar na de aardbeving. 
Kon je daar nog iets van terug zien?
Ja, wanneer je het land doorreist 
zie je nog veel ingestorte huizen/
gebouwen en mensen die in 
tijdelijke onderkomens verblijven. 
Het voorterrein van het zieken-
huis stond direct na de aardbeving 
vol met tenten voor de aardbe-
vingsgewonden. Deze tenten 

Het Anandaban ziekenhuis in Nepal.

 In het ziekenhuis    hebben   
    patiënten steun    aan elkaar.

Patiënten herstellen na hun behandeling. 
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FOTOREPORTAGE

Afgelopen zomer was ik voor de tweede 
keer in Bangladesh, een bijzonder arm 
land in Azië. Een land waar er jaarlijks 
tussen de vier- en vijfduizend nieuwe 
leprapatiënten bij komen… Het 
duizelt mij! Zulke getallen verlammen 
eerder dan dat ze uitdagen. Totdat ik 
in Nilphamari in het lepraziekenhuis 
Shirina ontmoet en lepra een naam en 
een gezicht krijgt. 

operatie en geloof me, dat was 
niet fijn om te zien. Volgens mij 
had ze veel pijn. Maar haar 
gezicht, ná de operatie, maakte 
alle nare en pijnlijke momenten 
weer goed! Ze straalde en was 
weer blij. Haar operatie gaf haar 
en mij weer hoop! 

Hoop kreeg ik ook door mijn 
ontmoeting met Rofiqul. Deze 
boer kreeg last van een gevoel-
loze huid. Hij ging langs artsen 
die niet wisten wat het was. Op 

het moment dat hij zijn ogen niet 
meer kon sluiten omdat de 
oogzenuw was aangetast door 
lepra, kon hij ook zijn land niet 
meer bewerken. Zo had hij geen 
inkomsten meer. Uiteindelijk 
kwam hij bij een arts die hem 
doorstuurde naar het DBLM 
lepraziekenhuis in Nilphamari. 
Daar werd hij geopereerd. Maar 
in het ziekenhuis vond hij niet 
alleen genezing. Rofiqul : ‘Ik ben 
moslim maar ik heb nergens zo 
veel liefde en respect gevoeld als 

Shirina, een tienermeisje van 15 
jaar die lepra heeft. Zo`n 5 jaar 
geleden ontdekte ze deze 
verschrikkelijke ziekte. De pink 
van haar linkerhand begon krom 
te groeien. Haar leven werd 
steeds moeilijker. Klasgenoten 
begonnen haar te pesten en 
kennissen wilden haar niet meer 
zien. Shirina wilde niet meer  
naar school en werd depressief. 
Gelukkig kon ze in het leprazie-
kenhuis aan haar hand worden 
geopereerd! Ik was bij Shirina’s 

hier in dit ziekenhuis! 

De verhalen van Shirina en 
Rofiqul geven mij hoop. Het laat 
zien dat, elke leprapatiënt die 
geholpen wordt er toe doet! In de 
ziekenhuizen van Leprazending 
vinden leprapatiënten genezing, 
herstel én liefde. Dat geeft mij 
hoop, dát is waar ik vanuit mijn 
geloof in de Here Jezus voor wil 
gaan. Doet u mee?

HOOP!
FAMILY7
Op 26 oktober is de laatste uitzending van 
een serie van 4 over dit ziekenhuis op de 
christelijke TV zender Family7. Kijk op  
www.leprazending.nl/family7 hoe u deze en 
de voorgaande afleveringen kunt terugzien.

1

3

4

5

6

2

1.  Door goede voorlichting 
kreeg deze vrouw haar 
waardigheid én haar gezin 
weer terug! 

2.  Een nieuwe toekomst voor 
Shirina. Na haar operatie had ze 
weer hoop voor de toekomst.

3.  Rofiqul kan door zijn 
operatie zijn ogen na twee 
jaar weer sluiten.

4.  Sara van Family7 in gesprek 
in een dorp waar het stigma 
zo goed als niet meer speelt.

5.  Chan Sori, een oude weduwe, 
komt bijna nooit buiten haar 
hutje. Het stigma rondom lepra 
is nog steeds groot!

6.  Vaderdag in Bangladesh.  
Wij hebben boven alles een 
geweldige hemelse Vader!

TEKST GERT VISSCHER  BEELD GERT VISSCHER

Shirina

Shirina

2
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KORTE 
BERICHTENKORTE 
BERICHTEN

Enthousiast over het werk van Leprazending? Kom ons 
team versterken! Voor de ondersteuning van onze 
programmamedewerkers zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger.

De hoofdtaak van Leprazending Nederland is het 
bijeenbrengen van en zoeken naar financiële middelen 
voor de projecten die uitgevoerd worden in onze 
focuslanden: India, Myanmar, Bangladesh, Tsjaad en 
DR Congo.

De vrijwilliger heeft ervaring in geautomatiseerde 
financiële administratie / rapportage. Daarnaast heeft 
hij/zij affiniteit met werving van middelen bij vermo-
gensfondsen (of is gemotiveerd zich deze kennis eigen 
te maken). Het beheersen van het Engels (en evt. Frans) 
en belangstelling voor projecten in het buitenland is 
onmisbaar. De functie is voor 8 – 16 uur per week op ons 
kantoor in Apeldoorn.

Bel voor meer informatie met Nico Zwemstra  
055-7600500 of mail naar: nico@leprazending.nl

VRIJWILLIGER AFDELING  
FONDSEN EN PROJECTEN

NIEUWE WEBSITE 
Onze nieuwe website is online! Neem 
een kijkje op www.leprazending.nl en 
lees de inspirerende verhalen van 
leprapatiënten uit verschillende landen. 
Ontdek meer over het werk van 
Leprazending en kijk wat u kan doen 
voor leprapatiënten! 

Een kind geef je graag het mooiste. Maar wat als je lepra 

hebt? Dan geef je die verschrikkelijke ziekte misschien 

wel ongemerkt door aan je (klein)kinderen of buurkin-

deren. Help mee om te voorkomen dat onschuldige 

kinderen het slachtoffer worden van lepra. Neem 

Leprazending op in uw 

testament en laat 

kinderen een gezonde 

toekomst na. Ga naar 

www.leprazending.nl/

nalaten en vraag het 

gratis erfenisdossier aan. 

Of bel Henno Couprie 

(directeur), op telefoon 

nr. 055 - 7 600 509.

Een kind geef je 

graag het mooiste

Hulp aan leprapatiënten is niet mogelijk
zonder steun van donateurs, kerken, scholen
en bedrijven. Sommige van onze donateurs
hebben een uniek verhaal. Zo ook Natasja, 
eigenaar van GabriëlFinanciële Bescherming.
Natasja runt haar bedrijf op een unieke 
manier en steunt zo ook het werk van
Leprazending. Natasja vertelt:

´Naast het bedrijf hebben wij daarom ook een 
aparte stichting opgericht. Hiermee verdelen we 
onze winst onder goede doelen en ideële projecten 
in binnen- en buitenland. We zoeken gericht naar 
organisaties die de verkondiging van het Evangelie 
in woord of daad bevorderen. En we kijken 
natuurlijk of de organisatie daadwerkelijk een 
verschil maakt in de levens van de mensen die ze 
helpen. Zo kwam ook Leprazending bij ons binnen. 
We vonden dit zo’n prachtig doel dat we graag een 
deel van onze winst wilden schenken. Leprazen-
ding doet goed werk, handelend vanuit de liefde en 
bewogenheid van God. Mooi hoe jullie vanuit de 
christelijke identiteit mensen in nood, schepselen 
van onze God, helpen en een nieuw, beter leven 
geven in hun situaties. Jullie maken een verschil 
voor vele leprapatiënten!´

Op de vraag wat wij van Gabriël kunnen leren zegt 
Natasja: ´Ons bedrijf is Gods’ bedrijf. Ik ben dan 
wel eigenaar maar voel een instrument van God. 
Het bedrijf is eigenlijk van Hem. Dus weten we ons 
ook volledig afhankelijk van Hem en moet onze 
kwaliteit ook heel hoog zijn!´

UW BEDRIJF  
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Leprazending wil, net als Gabriël, een organisatie 
zijn die hoge doelen met grote kwaliteit 
nastreeft. Altijd afhankelijk van God, dankbaar 
voor zovele donateurs die ons daarmee helpen. 
De steun aan leprapatiënten blijft afhankelijk van 
giften. Wellicht wilt uw bedrijf hier ook een 
bijdrage aan leveren? Neem contact op met Gert 
Visscher, tel. 055-7600500.

BEDRIJVEN MET HART  
VOOR LEPRAPATIËNTEN

´Voor Gabriël Financiële Bescherming staat het 
financieel welzijn van onze klanten centraal. Wij 
bieden, vanuit christelijke normen en waarden, 
financieel inzicht en daarop aansluitend advies. 
Gabriël werkt voor particuliere klanten maar ook 
voor bedrijven, kerken en organisaties. Wij willen 
mensen graag op een integere manier helpen.'

´Natasja vervolgt: ´Geloof en inkomen hebben 
alles met elkaar te maken. In de Bijbel staan meer 
dan 2000 tekstgedeeltes die in een bredere context 
over geld en bezit gaan. Wij willen mensen helpen 
nadenken over deze zaken. In 2011 is er een mooi 
onderzoek gepubliceerd waarin de vraag was: ´Hoe 
kun je je geld zó uitgeven dat je er gelukkiger van 
wordt?´ Eén van de uitkomsten was: ´Je wordt heel 
gelukkig van geld dat je besteed aan goede doelen, 
aan anderen die het meer nodig hebben.´

  Je wordt heel gelukkig van 
geld dat je besteed aan goede 

doelen, aan anderen die het 
meer nodig hebben.’  

TEKST GERT VISSCHER

NIEUWE WEBSITE!
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  De ziekte 
behandelen én hoop 

geven vanuit een 
christelijk perspectief, 

dat spreekt me aan  
E.T. VAN W- BARNEVELD

  De foto’s van 
mensen met lepra 

treffen mijn hart 
omdat ik hen de 

gezondheid en 
veiligheid gun die ik 

zelf ook ervaar  
A.H.DE H.W - ZEGVELD

  Lepra veroorzaakt zo’n 
intens leed. De slachtoffers 

staan er vaak alleen voor en 
hebben echt hulp nodig in 

hun bestaan  
T.A.M.K, - AMSTERDAM

  Kleine bedragen 
kunnen wonderen 

verrichten: ze kunnen 
een grote impact 

hebben op het leven 
van mensen  

V. L - GIETEN

WAT RAAKT ÚW HART?
Lepra heeft vele aspecten, het heeft 
natuurlijk een medische kant, maar 
ook armoede speelt een grote 
rol. Daarnaast zijn uitsluiting en 
discriminatie haast onlosmakelijk 
met lepra verbonden. Deze zomer 
vroegen we naar uw motieven in een 
enquête. Wat inspireert u? Waardoor 
wordt u geraakt? Dit waren uw 
antwoorden: 

Enkele vragen richtten zich ook op de bereidheid om Leprazen-
ding op te nemen in het testament. We waren vooral benieuwd 
waarom onze achterban een testament heeft gemaakt of zou 
willen laten opstellen. Minder dan een kwart van de responden-
ten geeft aan dat ze een testament hebben laten maken of willen 
laten maken omdat er geen kinderen zijn. Meer dan de helft 
geeft aan dat het vooral de behoefte is om te delen van de eigen 
overvloed. De gemiddelde leeftijd van mensen die aangeven al 
een testament te hebben was 76 jaar.

Daarnaast waren we heel benieuwd naar het bereik van ons 
magazine Recover. We willen u daarmee graag informeren over 
de nood, maar laten zien hoe u aan de oplossing heeft bijgedra-
gen of kunt bijdragen. Wordt het magazine ook daadwerkelijk 
gelezen? Gelukkig mogen we concluderen dat 88% van de 
respondenten het magazine helemaal leest of tenminste 
doorbladert. Slechts een kleine groep leest het (bijna) nooit of 
kent het niet (11%).

LEEST RECOVER

IK WORD GERAAKT DOOR:
•    Ik wordt geraakt door de lichamelijke gevolgen  

van de ziekte (69%) 
•    Ik ben verontwaardigd over de discriminatie en 

uitsluiting (31%) 
•   Ik wil iets doen tegen de armoede in de wereld 

 (32%)
•   De Christelijke identiteit en de werkwijze van 

Leprazending spreken mij aan (61%)
•   De Here Jezus is mijn voorbeeld, Hem wil ik 

navolgen (33%)
•   Ik voel mij schuldig over de ongelijkheid in de 

wereld (10%).

REDEN VOOR TESTAMENT

TEKST COR VAN LEEUWEN
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500 HERSTELOPERATIES 
VOOR LEPRAPATIËNTEN,  
HELPT U MEE?

In juli vroegen wij uw steun om 500 hersteloperaties 
voor verminkte leprapatienten mogelijk te maken. 
Inmiddels hebben wij hiervoor ruim € 56.000 ontvan-
gen. Daarmee kunnen wij al ca. 425 operaties 
realiseren! Hartelijk dank voor alle giften! De campagne 
blijft doorgaan: wilt u een herstel-operatie (mede) 
mogelijk maken? U gift is welkom op NL49 INGB 0000 
889 889 onder vermelding van Hersteloperatie (Een 
handoperatie kost ca. €133).

TEKST  KLAAS HARMS. OOSTERWOLDE (FR.)REISVERSLAG

Het verstrekken van goede schoenen aan 
leprapatiënten met doorgezakte voeten is 
van groot belang. Met goede schoenen is 
de kans kleiner dat voeten nog meer 
vervormen. Maar het maken van aange-
paste schoenen is een uitdaging. Elke 
schoen moet speciaal aangemeten en 
gemaakt worden. Daarom is een team van 
ontwikkelaars bezig met een 
3D-printer die het mogelijk 
maakt om in lepraziekenhui-
zen aangepaste schoenen te 
printen. Deze ontwikkeling zou 
het mogelijk maken dat 
leprapatiënten veel sneller 
aangepaste schoenen krijgen. 
En dat betekent: minder 
lichamelijke schade! 

NIEUWE DIRECTEUR LEPROSY 
MISSION INTERNATIONAL
Leprazending bestaat al meer dan 140 jaar. Het 
werk begon vanuit Engeland maar inmiddels 
werken er wereldwijd meer dan dertig organisa-
ties uit verschillende landen samen onder The 
Leprosy Mission international. Het gezamenlijke 
doel is het uitroeien van lepra, en het leven van 
leprapatiënten verbeteren. Het hoofdkantoor van 
Leprosy Mission international zit in Londen en 
onlangs is daar nieuwe directeur Dhr. Brent 
Morgan van start gegaan. Brent: ‘ik ben erg 
enthousiast om aan de slag te gaan en ervaar 
Gods leiding in mijn werk. Ik ben gemotiveerd om 
te werken aan ons gezamenlijk doel en om 
leprapatiënten iets te laten zien van Gods liefde.’ 

Brent Morgan 

TOEKOMSTDROOM 
SCHOENEN VOOR LEPRAPATIËNTEN 
UIT DE 3D-PRINTER

In september ontving u een oproep over het ziekenhuis 

van Nilpamari in Bangladesh. Een grote donor heeft 

steun aan het ziekenhuis teruggetrokken waardoor het 

kampt met grote tekorten. Vanuit Nederland wilden we 

een bijdrage geven van € 60.000. U reageerde zeer 

betrokken. Inmiddels is er ruim € 88.000 ontvangen! 

Dank u wel, mede namens alle leprapatiënten die we 

dankzij uw bijdrage zorg kunnen blijven bieden.

Betrokkenheid voor 

Lepraziekenhuis 

Bangladesh!Ik had het voornemen om een 
Birmese familie in Bagan te 
bezoeken die ik tijdens een 
backpackvakantie in 2003 heb 
ontmoet. Daarnaast ontstond het 
idee om ook eens te kijken hoe de 
werkelijkheid van lepra in Myan-
mar in elkaar steekt, ook al bezit ik 
geen enkele medische kennis. 

Van Leprazending krijg ik als 
locatie de stad Mawlamyine door, 
waar het Christian Leprosy 
Hospital is gevestigd. Mijn reis 

begint vanuit een klein berg dorpje 
in het Pow Karen gebied in Noord 
Thailand. Daar verricht een 
bevriend echtpaar zendingswerk en 
ik kan ik helpen met allerlei 
technische zaken.

Birma `opent´ haar grenzen 
geleidelijk aan steeds meer en 
daarom kan ik deze keer de 
grenspassage over land nemen.  
Op Paasmorgen kom ik aan bij het 
ziekenhuis; helaas sta ik voor een 
gesloten poort. Er blijkt niemand 
van de staf aanwezig. Maar mijn 
bezoek is dan ook onaangekondigd 
en het is bovendien zondag.

Vooruitgang
Maar één van de ‘motorbikers’ die 
op het terrein staat biedt aan mij 
naar het huis van de hoofdzuster te 
brengen. Birmezen zijn toch 
geweldige mensen! Samen met 
haar en de toezichthouder krijg ik 
een uitgebreide rondleiding. 

Gemiddeld zijn er 60 - 75 patiënten 
aanwezig in het ziekenhuis. 
Komend vanuit de wijde regio tot 
boven Yangon en ook veel 
zuidelijker. Op het terrein is vorig 
jaar een groot nieuw gebouw in 
gebruik genomen. Vol trots laten ze 
me de nieuwe behandelruimte en 
wachtkamer zien. Het valt me op 

dat de hoofdzuster en toezichthou-
der erg blij zijn dat ik informeer 
naar hun werk en de vooruitgang 
die ze hebben geboekt. Op 
bepaalde plekken in het ziekenhuis 
hangen dan ook statistieken die 
aantonen dat er vooruitgang in de 
behandeling zit.

God geneest
Het doet goed om te zien dat men 
het Evangelie als richtlijn neemt bij 
de behandelingen. Dat blijkt ook 
uit de toewijding van de staf en 
verdere medewerkers. Een poster 
aan de muur met de opdruk: "We 
Treat, God Heals" zegt genoeg. 
Ook aan kinderen die onder 
behandeling zijn is gedacht en er is 
een speciale afdeling waar ze leren 
revalideren. Veel is al gebeurd in dit 
lepraziekenhuis in Myanmar. Maar 
goed rondkijkend zie ik nog veel 
behoeften zoals rolstoelen (€ 100) 
of protheses (€ 150). 

Vol moed
Het raakt mij om zoveel trieste 
leprapatiënten te zien. Sommige 
met gezichtsuitdrukkingen die niets 
te raden overlaten. Maar wat het 
meest indruk op mij maakt is de 
bijzonder blijmoedige houding van 
een 74-jarige man die in zijn Bijbel 
zit te lezen. Op 30-jarige leeftijd 
kreeg hij de eerste verschijnselen 
van lepra. Maar zoals zo vaak 
gebeurt kreeg hij een verkeerde 
diagnose. De juiste behandelingen 
bleven dus lang uit, met alle 
gevolgen van dien. Hij vertelde mij 
dat hij, bij genezing of amputatie 
van zijn voeten, snel weer als 
voorganger in zijn christelijke 
gemeente aan het werk wilde. Zelfs 
na 45 jaar lepra is die man niet 
gebroken en heeft nog goede moed 
voor de toekomst!

NA 45 JAAR LEPRA  

Niet gebroken 
maar vol moed!

In maart 
bezocht 
donateur 
Klaas Harms 
het Christian 
Leprosy 
Hospital in 
Myanmar.  
Reis mee in 
zijn verslag:
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1  Situatie waarin men niet meer kan voorzien in de eerste levensbe-
hoeften en die vaak de oorzaak is van het ontstaan van lepra (7)

2  Het boek waarin verteld wordt hoe Jezus met melaatsen 
omgaat (5) 

3  Land waar het internationale hoofdkantoor van Leprazending is 
gevestigd (8) 

4  Behandelmethode om het lichaam weer goed te laten 
bewegen (13) 

5  Lichamelijke beperking (8) 
6 Genezing (7) 
7  Het woord voor melaatsheid in de Nieuwe Bijbelvertaling (9)
8 Land in Azië waar lepra het meest voorkomt (5) 
9 Gebedshuis (4) 
10 Hulpmiddel bij het lopen (4) 
11  Bijbelse figuur, én middeleeuwse naam voor een lepralijder (7)
12 Ziekte van Hansen (5) 
13  Plaats waar lepralijders in de Middeleeuwen werden verzorgd (10)
14  Evangelie waarin wordt beschreven hoe Jezus zijn hand 

uitstrekt naar de melaatse (6) 
15 Farmaceutisch geneesmiddel (7) 
16 Bijbels woord voor besmet met lepra (7) 

17 Christus (7) 
18 Hoe heet Birma tegenwoordig (7) 
19  Land in Azië dat vorig jaar getroffen werd door een aardbeving (5)
20 Deel van het gezicht dat kwetsbaar is voor lepra (3)
21 Methode om een klauwhand te verhelpen (8) 
22 Zieken (9) 
23  Lichaamsfunctie die waarschuwt voor beschadiging van het 

lichaam, en die vaak wordt aangetast door lepra (3)
24  Kunstmatige vervanger van een geamputeerd lichaamsdeel (8)
25 Naam van het magazine van Leprazending ('herstel') (7)
26 Dagelijks hulpmiddel om de voet te beschermen (6)
27 Land waar Geeske Zijp werkt (6) 
28  Scholen waar leprapatiënten een beroep kunnen leren (14)
29 Hulpstoffen voor wondverzorging (15) 
30  Voornaam van Bailey, de oprichter van Leprazending (9)
31  (kleine) Beschadiging van het lichaam, die bij leprapatiënten 

gemakkelijk kan gaan infecteren(4) 
32  Vezelbundel in het lichaam die de pijnprikkel doorgeeft aan de 

hersenen (5) 
33  Gebouw waar (lepra)patiënten worden verpleegd en/of 

geopereerd (11)

Prijspuzzel
Los deze quizwoordzoeker op! (Tip: De vragen zijn zo gerangschikt dat de antwoorden 
in alfabetische volgorde staan). De 14 overgebleven letters vormen de oplossing. Stuur 
de oplossing per email naar puzzel@leprazending.nl. Onder de juiste inzendingen wordt 
3x de nieuw CD van Sela verloot: Vreugde van mijn hart (zie pagina hiernaast). 

De oplossing van de vorige puzzel was:  
Zo vader, zo zoon.

Prijswinnaars vorige puzzel:  
Mevrouw A. Wildeman-Fennema, 
Mevrouw B. Heij en Mevrouw M.D. 
van Houwelingen. Zij ontvingen 
inmiddels hun prijs: het boek 
Wonderbaarlijk Gemaakt.

Kijk voor meer 
CD’s, DVD's, 
boeken en andere 
cadeau-artikelen 
in onze webshop 
www.leprazen-
ding.nl/webshop.

CD Sela, In het licht van € 16.50 voor € 15.50! 

CD Sela, Koninkrijk  van € 16.50 voor € 15.50! 

CD Sela, Via Dolorosa  van € 16.50 voor € 15.50! 

 

Kijk voor meer CD’s en andere cadeau-artikelen op onze website www.leprazending.nl/webshop. 
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QUIZWOORDZOEKER <button: winnen: CD Sela, ‘vreugde van mijn hart’ 

Los deze quizwoordzoeker op (TIP: De vragen zijn zo gerangschikt dat de antwoorden in 
alfabetische volgorde staan). De 14 overgebleven letters vormen de oplossing.  Stuur de 
oplossing per email naar puzzel@leprazending.nl. Onder de juiste inzendingen wordt 3x de 
nieuw CD van Sela verloot: Vreugde van mijn hart.  

[afbeelding CD] 

 

M N E G N I D I E L P O K A V 
Y H A N D I C A P L A P E N E 
A B L A Z A R U S K R E K I R 
N I IJ E R E S E H T O R P H B 
M E D B P P D N O W H A E U A 
A N M N E R E E E O R T S I N 
R G A R I L O L O E G I R D D 
H E R S T E L Z H M U E E V M 
N L C S T E S T E H R E C R I 
IJ A U L S A O L N R T A O A D 
C N S L I I A E L IJ I E V A D 
I D E S S A K R U K P E E T E 
D Y S Y T E T S J A A D R V L 
E E F S I P A T I E N T E N E 
M E N Z E N U W S S C H O E N 

 

1 Situatie waarin men niet meer kan voorzien in de eerste levensbehoeften en die vaak de 
oorzaak is van het ontstaan van lepra (7)  

2 Het boek waarin verteld wordt hoe Jezus met melaatsen omgaat (5)  
3 Land waar het internationale hoofdkantoor van Leprazending is gevestigd  (8)  
4 Behandelmethode om het lichaam weer goed te laten bewegen (13)  
5 Lichamelijke beperking (8)  
6 Genezing (7)  
7 Het woord voor melaatsheid in de Nieuwe Bijbelvertaling (9)  
8 Land in Azië waar lepra het meest voorkomt (5)  
9 Gebedshuis (4)  
10 Hulpmiddel bij het lopen (4)  

Opgaven

WINNEN!
CD SELA, 

‘VREUGDE VAN 
MIJN HART’

Dankzij een hernieuwde samenwerking met de 
groothandelsorganisatie Jiftach is het aantal artikelen in de webshop 

fors uitgebreid. Naast producten uit lepralanden is er ook keuze 
uit honderden boeken, CD’s, DVD’s en cadeauartikelen. Met de 

aankoop van elk product steunt u het werk van Leprazending! 
Regelmatig zijn er acties, zoals de onderstaande artikelen.

BEZOEK ONZE 
VERNIEUWDE 

WEBSHOP! 

UW CADEAUS IN DE WEBSHOP  
VAN LEPRAZENDING 

STEUN  LEPRAPATIËNTEN

Koop
 &

Zojuist verschenen: de nieuwste CD van Sela: 'Vreugde 
van mijn hart'. Dit album bevat een verzameling nieuwe 
liederen, die met verschillende thema's en muzikale 
invloeden een afspiegeling vormt van de kleurrijke 
gemeenschap die de kerk is. Een veelkleurigheid die 
inspireert om samen te geloven, hoopvol te leven en 
God te aanbidden.

Kadotips december

CD Sela, Ik zal er zijn 
Van €16,50 voor €14,85

CD Sela, Koninkrijk
Van €16,50 voor €14,85

CD Sela, In het licht
Van €16,50 voor €14,85

CD Sela, Via Dolorosa 
Van €16,50 voor €14,85

LEZERSVOORDEEL

Alle cd's van
€ 16,50  voor 

€14,85
€16.50    
€14.85    

SELA CD VREUGDE VAN MIJN HART 
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PUZZELWEBSHOP

VOOR 
SLECHTS 
€ 14,95



Maak uw vrienden 
en familie blij met 
een mooie kaart. En 
help tegelijkertijd de 
leprapatiënten! Want de 
opbrengst komt geheel 
ten goede van het werk 
van Leprazending.
Elke set bevat 4 gelijke kaarten met 
enveloppen en kost € 5,00.

HET IS WEER TIJD OM KERSTKAARTEN TE BESTELLEN!

E13 Ik kniel aan uwe      E14 O kleine stad          E15 De wijzen uit
         kribbe neer               Bethlehem      uit het Oosten

BESTELLEN

U kunt de kerstkaarten bestellen met 
behulp van de bestelkaart (tevens 
machtigingskaart). U kunt ook een 
bezoekje brengen aan onze web-
shop (www.leprazending.nl/
webshop) of bellen: 055 - 7 600 500.

De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de 
Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met 
lepra worden opgevangen en verzorgd.
www.leprazending.nl

De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de 
Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met 
lepra worden opgevangen en verzorgd.
www.leprazending.nl

De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de 
Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met 
lepra worden opgevangen en verzorgd.
www.leprazending.nl

A1 De kerststal                    A2 De engel        A3 De herders

B4 Maria    B5 De kribbe     B6 De wijzen  C7 Stal met schapen       C8 Herders met schapen

D9 Bethlehem                   E11 Stille nacht, heilige nacht     E12 Ster van Bethlehem   
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GEEN BESTELKAART MEER AANWEZIG?  
U kunt ook per e-mail (info@leprazending.nl) of 

telefoon (055-7 600 500) bestellen! 

Of kijk in onze webshop  
www.leprazending.nl/webshop
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Meer kerstartikelen  
vindt u in onze webshop: 
www.leprazending.nl/
webshop.
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Ja, van 
een meisje uit 

Nederland. Ze heeft 
hem speciaal voor jou 

gemaakt.
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Rafi

Kijk Rafi, 
je heb een kaart 

gekregen. 

en ze wenst je een heel 
fijn kerstfeest toe!

BEDANKT!
Een 

kaart? Voor mij?

Wil jij ook een kerstkaart sturen naar een jongen of meisje met lepra? Teken, kleur, knip of plak een mooie  
kerstkaart (max A4 formaat). Stuur deze dan voor 1 december in een envelop naar Leprazending, Postbus 902, 7301 
BD Apeldoorn. Wij zorgen dat de kaart bij de kinderen terechtkomt. Vergeet niet achterop de envelop je naam, adres 
en je leeftijd te schrijven. Voor de mooiste inzendingen hebben we een leuke verrassing!

kerstkaart, getekend 
door Natnael Vollema

kerstkaart, getekend door Manoah Beltman  

WAT IS LEPRA OOK AL WEER?
Lepra is een ziekte die je kunt krijgen als je veel in de buurt komt bij mensen die 
het ook hebben. Het is een besmettelijke ziekte. Je handen en voeten kunnen 
erdoor verminkt raken en dat is niet fijn om te zien. Maar ook onhandig, je kunt 
daardoor vaak niet meer goed voor jezelf zorgen en dat is niet fijn. Je kunt niet 
kiezen wat je wilt worden. En vaak willen kinderen en volwassenen geen 
vrienden met je zijn omdat je er zo vervelend uit ziet. Kinderen worden er soms 
om van school gestuurd, omdat de leerkrachten bang zijn ook lepra te krijgen.

Hoeveel kinderen zitten 
er in jouw klas op jouw 
school, 25 of 30? Mis-
schien wat minder?
En hoeveel kinderen zit-
ten er totaal op jouw 
school? Sommige scholen 
hebben wel meer dan  
8 groepen. Als er 8 
groepen zijn dan zitten 
er ongeveer 200 kinde-
ren op jouw school. Van 
al die kinderen heeft  
niemand lepra. Want 
lepra komt niet meer 
voor in Nederland.

In andere landen in de 
wereld komt lepra nog 
wel voor. Dat zijn vooral 
landen waar veel arme 
mensen wonen. Want 
mensen die niet genoeg 
te eten hebben, hebben 
een grotere kans dat ze 
lepra krijgen dan mensen 
die genoeg eten en ge-
zond zijn. Ook kinderen in 
die arme landen kunnen 
lepra krijgen. Vorig jaar 

waren er meer dan 18.000 
kinderen* die lepra kregen. 
Dat zijn er erg veel, wel 
720 klaslokalen vol!

Wil jij die kinderen helpen? 
Misschien samen met je 
klas? Of de hele school ? 
Bedenk dan een actie om 
geld te verdienen. Overleg 
met je juf of meester wat 
je zou kunnen doen.
Je kunt het geld overmaken 
naar Leprazending. Maar 
we kunnen het ook komen 
ophalen en dan vertellen 
wat we er precies mee 
gaan doen.

Succes!

kerstkaart sturen

Op de landkaart hiernaast zie je India, 
Bangladesh en Birma, landen waar 
lepra veel voorkomt. De getallen onder 
het kaartje vertellen hoeveel kinderen 
in die landen vorig jaar lepra hebben 
gekregen. Helaas zijn de getallen een 
beetje in de war geraakt. Kun jij het 
juiste land bij het juiste getal vinden?
Mail de landen met de bijhorende 
getallen naar puzzel@leprazending.nl 
(vergeet niet je naam, adres en leeftijd 
te vermelden) en je krijgt van ons een 
leuk cadeautje thuisgestuurd.

India  11389
Bangladesh 327
Birma  101
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Vind de landen!

327
kinderen met 
lepra in 2015

11.389 
kinderen met 
lepra in 2015

101 
kinderen met 
lepra in 2015

Vul hier  
het land in

TEKST COR VAN LEEUWEN

India

Birma

Bangladesh
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BEZOEKEN
Wil je een Steek-je-hand-uit-
tour bezoeken? Kijk op 
www.steekjehanduit.nl. De 
evenementen zijn gratis 
toegankelijk!

NaaR MENSEN 
MET LEPRA

STEEK JE 
HAND UITBEZOEK DE  

 
VAN LEPRAZENDING

STEEK JE HAND 
UIT TOUR 

THEMA: GERECHTIGHEID
SPREKER: GERT VISSCHER  
(EX-RONDUIT PRAISEBAND)

Apeldoorn  
(Bereagemeente,  
Schorpioenstraat 6)

Nieuwerkerk a/d IJssel 
(St. Joseph Parochie, 
Kerklaan 20)

‘De Steek-je-hand-uit-tour is een inspirerende avond 
vol met zang, creativiteit en Gods woord! U hoort 
over lepra en de Zandkunstenaar visualiseert dit 

verhaal met zijn bekende zandtekeningen.’

met  
de zand- 

kunstenaar! 

OKTOBER 
10.00 UUR

OKTOBER 
19.30 UUR 23 28

TOEGANG:  GRATIS
GRAAG OPGEVEN VIA:  
WWW.STEEKJEHANDUIT.NL  
OF PER TELEFOON:  
055-7600500


